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APRESENTAÇÃO

Maria Solange Ferreira Xavier
Acadêmica – Cadeira 32

A realização deste anuário, especialmente na continuidade em produzir 
e propagar bens intelectuais, será demonstrada em todo seu conteúdo, face 
talentos de pessoas preocupadas com o fortalecimento da cultura e da arte 
literária da Polícia Civil Paulista, neste momento em que a Academia de Ci-
ências, Letras e Artes dos Delegados de Polícia completa 27 (vinte e sete) 
anos de existência, ao mesmo tempo da comemoração do Jubileu de Platina 
da Associação dos Delegados de Polícia, pelos 65 (sessenta e cinco) anos de 
fundação e que, mais uma vez, nos proporciona esta edição, contando com 
colaboração ímpar de acadêmicos, dos seus renomados membros honorários 
e colegas Delegados de Polícia, além dos diligentes funcionários incumbidos 
da sistematização, ilustração, colaboradores na diagramação e gráfica.

Informações e entretenimentos preenchem suas páginas, com assuntos 
interessantes, preparados com esmero e amor ao trabalho policial, sem deixar 
de levar em conta suas funções de escritores e cultuadores das artes, como os 
fatos vivenciados no sodalício nas fotografias que ilustram estes momentos, 
esperando sobressaltar nos leitores sentimentos e sensações para a leitura 
completa do anuário.

A gama de trabalhos apresentados nos escritos edificantes desde o tema 
de “Quem matou a mãe de Carlos Gomes”, assunto de palestra proferida em 
reunião da Acadpesp, como os artigos jurídicos, propriamente ditos, além 
de dispor fotos ilustrativas da comemoração do aniversário da Acadpesp na 
Câmara Municipal de São Paulo, com homenagens aos seus acadêmicos, aos 
familiares de três acadêmicos falecidos neste ano de 2014, aos membros ho-
norários, como também para as personalidades internacionais, como a visita 
do nosso Presidente Carlos Noel de Mello à Academia Francesa e à Polícia de 
Boraine-Bruxelas na Bélgica, além dos poemas publicados, recomendam a 
leitura do anuário, certamente na esperança de utilidade.

Grande abraço e boa leitura!
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REGRAS E REGULAMENTOS DA 
ACADEMIE FRANÇAISE 

Academia desde 1635 viu um corpo de leis escrito, consiste em quatro 
valor textos de leis e regulamentos: 

I - Cartas de patente para a criação da Academia Francesa, assinado pelo 
rei Luís XIII, em janeiro de 1635, registrado no Parlamento, em 10 de julho 
de 1637 

Estatutos e regulamentos da Academia Francesa, 22 de fevereiro de 1635, 
assinado pelo Cardeal Richelieu e composta por cinqüenta artigos.  Com a 
exceção de alguns artigos na área de trabalho (III), os métodos de votação 
(X), sobre o direito de falar (XVI), sentados dias (XVII), as obrigações da 
Academia para lidar gramática, retórica e poética (XXVI), para fazer um dis-
curso em prosa, em cada sessão (XXVII e XXVIII), as condições de revisão de 
literatura (XXIX no XLII, obsoleto), os estatutos de 1635 ainda estão em vigor.  
Eles definem a missão da Academia (XXIV): “A principal missão da Academia 
vai trabalhar com todo o cuidado e todo o possível para dar a certas regras 
de nossa diligência linguagem e torná-lo puro, eloquente e capaz de tratar 
das artes e ciências.  “Os artigos descrevem a organização da Academia, os 
requisitos de voto, trabalho, obrigações acadêmicos.  O número de membros 
da Academia é definido no Patent Letters “, limitado a quarenta pessoas.” 

II - Regras para a Academia Francesa, 30 de maio 1752, assinado por 
Louis XV. 

 Doze itens que especificam as condições do cargo (artigo 2 º: os oficiais, 
diretor e Chanceler são designados por três meses, em vez de dois), as con-
dições para a eleição (art. 5-9) e as condições de aprovação pelo protetor. 

III - Ordem do rei sobre a nova organização do Instituto, 31 de março 
1816. 

1.  Artigo dedicado primeira restauração da Academia Francesa no Insti-
tuto. 

2.  Estatutos da Academia Francesa, 21 de junho de 1816.  Dezoito arti-
gos que confirmam a organização e estatuto dos textos de 1635 e 1752, mas 
disse: 

• a Academia realizará uma reunião pública anual em 25 de agosto 
(artigo 7º) ;

• ele vai realizar audiências públicas para a recepção de novos mem-
bros serão eleitos e que a escolha de qual foi aprovado por Sua Majestade 
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(artigo 7º, esta disposição é específico para a Academia Francesa) ;
•  Os contendores vagas são convidados a fornecer para qualquer visita 

a acadêmicos para solicitar votos (artigo 15 º, mas o artigo 7 º do Regulamen-
to 1752 não proíbe). 

3.  Decisão sobre honras reais concedidos para a Academia Francesa, 10 
julho de 1816: “admissão para a honra do rei arenga em todas as ocasiões, 
onde recebeu os tribunais superiores.  “Esta decisão confirma a resolução de 
1752”, admitiu à honra de discursar em todas as ocasiões, onde recebeu os 
cumprimentos dos tribunais superiores.  “ 

 A Academia é considerada como tribunais superiores, como a autoridade 
suprema em matéria de linguagem. 

IV - Ato de 18 de abril, 2006 Programa de Pesquisa.  Os artigos 35 e 36: 
“O Instituto de França, e da Academia Francesa, a Academia de Inscrições 

e belles lettres ...  são pessoas jurídicas de direito público estatuto especial 
...  “ 

“O Instituto e academias livremente administrada.  Suas decisões entrarão 
em vigor sem prévia autorização.  Eles gozam de autonomia financeira sob o 
controle exclusivo do Tribunal de Contas.  “ 

Este texto, que a Academia esperava a adoção por muitos anos, permitiu-
lhe para se reconectar com o status independente perdido em 1792.  Que 
Luís XVIII não queria fazer, pela desconfiança inata para a instituição, Pierre 
Messmer, então chanceler do Instituto, obteve a Quinta República.  Isso não 
implica qualquer alteração no cotidiano da empresa que, desde 1816, sempre 
viveu em harmonia com as outras academias, mas gera uma ambigüidade: a 
relação entre o Instituto e academias.  Todas estas instituições são indepen-
dentes uns dos outros, iguais.  O Institut de France é presidido e administrado 
pela academia, quando ele não está envolvido em suas missões e sua gestão.  
Esta recém-descoberta independência permite que as instituições de relações 
agrupados sob o teto da bela Palais Mazarin, construído por Le Vau, ao base-
ar-se na consciência de uma história compartilhada e um interesse comum, 
o que reforça a sua utilidade e legitimidade um mundo onde a fragilidade 
institucional tende a acelerar.
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A Academia Francesa, não tendo como seus membros todos os escritores 
francesas importantes, reconheçeu o fato dessas omissões colocando, em seu 
“foyer” um busto de Molière, como os dizeres:

“RIEN NE MANQUE A AS GLOIRE, IL MANQUE A LA NOTRE”

A Académie Française

Edson Luis Baldan

Ao saudar a perpétua Academia Francesa de Letras, presta-lhe, a Acade-
mia de Ciências, Letras e Artes dos Delegados de Polícia do Estado de São 
Paulo, ACADPESP, sua distante congênere paulista, justa homenagem e veraz 
reconhecimento pela inspiração e pelos caminhos previamente pavimentados 
que possibilitaram a edificação de nosso caminhar. 

Falar das origens da Academia Francesa de Letras equivale a dissertar 
sobre o heroico passado da própria França. Nalguma medida é, também, ex-
plicar e compreender a história da cultura brasileira. 

Trata-se, em verdade, de uma das mais tradicionais instituições francesas, 
com seu assento de nascimento remontando aos alvores do século XVII, e 
exibindo como signatário o legendário Duque de Richelieu (sensível à glória 
em todas as suas formas), sob os auspícios da administração do reino por 
Luís XIII. 

Guardiã do “Dictionnaire de l’Academie Française”, repositório privilegiado 
do idioma francês, tem a Academia Francesa como sustentáculos intelectuais 
seus quarenta imortais que zelam pelo estabelecimento e manutenção dos 
padrões literários em língua francesa.  

Sequer os tempos turbulentos da Revolução demoveram de sua senda 
aquelas personagens mais elevadas que, após o eclipse de 1793 a 1803, as-
sistiram à reinstauração de sua Academia independente, já sob a regência de 
Napoleão Bonaparte.  

Daí ser muito apropriada a denominação de “ponto intermediário entre a 
nação e os talentos” dada à Academia pelo Acadêmico Chambort, em 1791, 
ao alvorecer da Revolução Francesa, ante à constatação de que se dissolviam 
os letrados tradicionais, os barões e o clero. 

O pulsar do saber fizera-se sentir, três séculos antes de Cristo, na Acade-
mia ateniense, ali onde o despojado cenário – uma casa, uma biblioteca e um 
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jardim – compunha o ambiente de profundas e entusiasmadas discussões, 
entre alunos e mestres, também o profundo e possível diálogo entre filosofia 
e legislação, música e astronomia, literatura e matemática. 

A genialidade de Aristóteles, Espeusipo, Eudóxio, Xenócrates, dentre tan-
tos outros, laborando no que seria o embrião dos modernos templos do co-
nhecimento – as universidades do Ocidente –  teve sua voz calada por Justi-
niano quase um milênio depois. Exatamente ali onde Platão proclamara que 
a educação deveria possibilitar ao corpo e à alma toda a perfeição e a beleza 
que pudessem ter.

Em 29 de janeiro de 1635, ao assinar o decreto de criação da Academia 
Francesa de Letras, com o objetivo de normatização e aperfeiçoamento da 
língua francesa, certamente o Cardeal Richelieu não poderia ter antevisto o 
histórico e venturoso percurso que singraria ela até sua configuração atual, ao 
avizinhar-se de seu quarto centenário de vida. 

 
A efervescência do pensar constitui, certamente, o mais perene elemento 

comum entre o panorama contemporâneo e aquele contexto social que serviu 
de mote à criação. 

Como dito, a novel instituição emprestava seu nome “Academia” do fecun-
do jardim ateniense onde Platão, no longínquo ano de 387 a.C., assentara as 
sólidas bases do pensamento filosófico ocidental, a partir das aulas dialogadas 
com os ávidos discípulos, os  quais ecoaram os ensinamentos pelas janelas do 
tempo e do espaço, contribuindo decisivamente para ampliação dos horizon-
tes da astronomia, matemática, legislação, música e, naturalmente, filosofia. 

O desejo e necessidade de os sábios se congregarem para partilhar o 
conhecimento e celebrar as artes acompanham a História humana. Testemu-
nham essa busca inata o aerópago de Lourenço de Médicis, como reunião de 
sábios e artistas, na bela Florença, cidade que, também, assistiu ao nascimen-
to da denominada “Academia do Desenho”, fundada por Giorgio Vasari, em 
1561, considerada a primeira dos tempos modernos e inspiradora da Acade-
mia Real de Pintura e Escultura de Paris.  

Como bem preceitua o artigo 14 dos Estatutos da Academia Francesa, “a 
principal função da Academia será a de trabalhar com todo o carinho e toda 
a diligência possível no sentido de dotar certas regras ao nosso idioma e a de 
torná-la pura, eloquente e capaz de tratar das artes e das ciências”. Atraves-
sando os séculos, à missão de culto e defesa do idioma vem somar-se a tarefa 
de ilustração à língua francesa, mediante doação de prêmios literários desde 
o final do século XVII, com a primeira premiação em 1671.
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Esse compromisso com a disseminação da cultura atravessou mares e in-
fluenciou continentes. 

No ano de 2005 celebrou-se o Ano do Brasil em França, ao passo que em 
2009 foi nosso país quem homenageou o Ano da França no Brasil. Dentre as 
celebrações destacou-se o tema “O Francês no Brasil em todos os sentidos”, 
suscitando a justa indagação quanto à real importância da França – sob múl-
tiplos aspectos – para  formação da cultura e, mesmo, a língua brasileira. 

Não se desconhece o relevante papel da cultura francesa na configuração 
de nossa identidade nacional, da seara política à econômica; do campo social 
ao cultural. Remonta ao século XVI a presença da França na vida brasileira, 
devendo ser rememorada a “Expedição França-Antártica” que, sob liderança 
de Nicolas Durand Villegagnon, instalou-se no Rio de Janeiro no ano de 1555. 
Cerca de 30 anos mais tarde, novamente os franceses instalam-se na região 
do nordeste brasileiro e ali permanecem até 1603, influenciando, com seus 
costumes, sua língua e sua cultura o povo nordestino. 

Todavia, os meios acadêmicos nacionais, há tempos, tributam justo reco-
nhecimento ao decisivo papel que os ideais revolucionários franceses desem-
penharam sobre os lineamentos de nossa própria cultura jurídica, atualmente 
vertida em nossa Constituição republicana de 1988, onde refugiam-se, em 
grande parte, os postulados frutificados no contexto da “Revolução Francesa”, 
a qual, por sua singularidade na História moderna, seria melhor designada 
como “Revolução da Humanidade”.  Ali vicejaram, com raízes fortes, as alvis-
sareiras formações a partir das fecundas sementes do respeito aos direitos 
humanos. Da França aprendemos a nos civilizar, instaurando novo tempo de 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 

Mais tarde – e com extensão até meados do século recém-findo –  fomos 
presenteados com os benfazejos influxos da “Belle Époque”, verdadeiramente 
uma era de ouro que exerceu marcada influência sobre nossa cultura e eco-
nomia, convertendo a bela Paris em verdadeira “Meca” para onde afluíam os 
espíritos brasileiros mais refinados à procura da efervescente vida cultural 
francesa. Já não era mais bastante sorver o fascínio propiciado pelas luzes 
parisienses, tornando-se comum, também, que o uso do idioma francês entre 
nós fosse disseminado e com esmero cultuado. Era o ápice do refinamento e 
elegância de uma jovem nação que buscava sua própria identidade. 

Por isso, era nossa então capital, Rio de Janeiro, o espelho catalisador 
da moda (cachê-col, tailleur, prêt-à-porter, echarpe), da literatura, da gas-
tronomia (baguette, mousse, omelette, purée, petit gâteau, champagne), 
da língua, da dança, do cinema (avant première), da arquitetura (maquette, 
composé), da etiqueta, da decoração (atellier, toilette, chaise longue, divan) 
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e do urbanismo com que França agraciava e encantava o mundo ocidental. O 
meio século de sobrevida (1907-1958) da “Revista Fon Fon” é o registro cabal 
dessa era dourada. 

Naturalmente que as influências linguísticas francesas foram igualmente 
sentidas no período da “Belle Époque”, acarretando o enriquecimento da lín-
gua portuguesa, com o tempero tropical brasileiro, aqui praticada. 

Em verdade, desde os trovadores medievais, a língua portuguesa foi subs-
tancialmente influenciada, com a estimativa de aporte de mais de milhar de 
vocábulos franceses. Brasil e Portugal renderam-se à lírica trovadoresca, ao 
romantismo e ao simbolismo vindos de França. O oposto não ocorreu, pois o 
idioma português jamais chegou a avançar sobre o acervo linguístico franco.

Não se duvida que esses ingressos lexicais – da língua francesa sobre a 
portuguesa – consubstanciaram, em boa medida, o resultado da preocupação 
com o culto do idioma empreendido na esplendorosa Academia Francesa de 
Letras. 

Nada mais previsível que os cultos brasileiros fossem abeberar-se na Aca-
demia Francesa de Letras e ali buscar inspiração para fundação de sua similar 
em terras pátrias. Tomamos emprestados não apenas os altos ideais de culto 
ao vernáculo pátrio e o compromisso de fomentar a literatura, mas também 
a extensão em sua composição – quarenta membros imortais – e até as tí-
picas vestimentas nominadas como fardões. Não adotamos ainda, todavia, 
o ingresso de estrangeiros do mundo lusófono em nossos quadros, cabendo 
esse inédito protagonismo à Academia Francesa que, em 1971, já admitia o 
romancista estadunidense Julian Green como confrade.  

As similitudes desbordam, ainda, para corajosas ações políticas, como bem 
demonstra a vanguarda na admissão, há quase quarenta anos, da escrito-
ra Rachel de Queiroz como primeira mulher a ingressar no Sodalício pátrio. 
Desde os peripatéticos no Academus de Platão, muitas trilhas singraram as 
mulheres em sua luta pela igualdade e respeito, sendo compreensível que 
na Academia Brasileira de Letras merecessem elas abrigo, à semelhança do 
que veio fazer, pouco tempo depois, nossa congênere francesa ao admitir 
Marguerite Yourcenar, como fruto da decisiva campanha liderada por Jean 
d’Ormesson, responsável pelo discurso em sua recepção de acolhida. Dessa 
primeira imortal é que aprendemos que “a sabedoria é a forma mais dura e 
mais condensada do ardor, a parcela de ouro nascida do fogo e não da cinza”. 

Esse sincretismo cultural pode bem ser visualizado na composição de João 
Bosco, em sua canção “Pret-a-porter de Tafetá” : 

Pagode em Cocotá
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Eu vi a nega rebolar
Num pret-a-porter de tafetá
Peguei meu patuá
Ói, samba, Oi, ulalá
Me Carrefour, o rendevuz vai começar

Além de me empurrar
“Que est que c’est”, tamanduá?
Purqua je sui du Zanzibar

Aí eu me criei: pás de bafo, mon bombom
Pra que zangar?
Sou primo do Villegaignon
Voalá iça vá, patati, patatá
Boulevar, saravá, sou da Praça Mauá
Dendê, matinê, pax de deux, 
meu petit comité, bambolê
Encaçapo você.

Taí, seu Mitterrand
Marcamos pra amanhã em Paquetá
Num flamboyant em fleur
Onde eu vou ter colher.
Pompadú? Zulú
Manjei toi bocú!...

Também nós, no Brasil, cultuamos a língua; não por amor ao elitismo ou 
à abstração; mas porque é nela e por ela que construímos os enlaces sociais 
que tornam possível a convivência humana. A Academia não cria a língua, 
mas é dela a zelosa guardiã. Os artífices das letras encontram no cidadão 
comum seu mais perfeito e último lapidador.

A Academia Brasileira de Letras, sob inescondível inspiração de sua aná-
loga francesa, nasce, em novembro de 1896, com o precípuo propósito de 
manter os padrões cultos da língua e literatura brasileiras. Conforta-nos cons-
tatar que, desde o instante primeiro de sua fundação, a Academia Brasileira 
de Letras, anunciava, já no discurso inaugural de Machado de Assis, aos 7 
de dezembro de 1897, a compreensão da língua portuguesa como produto 
da participação, também, de seus utentes, e, assumindo o compromisso de 
trabalhar pela sua guarda, vaticinava que lhe caberia “defendê-la daquilo que 
não venha das fontes legítimas - o povo e os escritores - não confundindo a 
moda, que perece, com o moderno, que vivifica. Guardar não é impor; ne-
nhum de vós tem para si que a Academia decrete fórmulas. E depois, para 
guardar uma língua, é preciso que ela se guarde também a si mesma, e o me-
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lhor dos processos é ainda a composição e a conservação de obras clássicas.”

Espraiando-se a inspiração ao culto do conhecimento, na manhã de 27 de 
agosto de 1987, na sede de Associação dos Delegados de Polícia do Estado de 
São Paulo, foi pactuada a fundação da Academia de Ciências, Letras e Artes 
dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, ACADPESP.

Não deveria provocar qualquer estranheza o fato de, em São Paulo, este 
Estado que é mundo, esse mundo que é em tudo plural, fosse igualmente 
fundada uma Academia de Ciências, Letras e Artes pelos Delegados de Polí-
cia, diferenciados servidores que devotam suas relevantes funções à defesa 
da ordem social e da paz da comunidade a que servem. Por que o culto à 
língua despertaria o interesse daqueles que lidam com a mais vil manifesta-
ção ética do caráter humano que é o crime? A confluência justifica-se porque 
fundamental é reconhecer que o sujeito no qual e pelo qual as leis têm sua 
existência é o povo, em cuja consciência vive o Direito, independentemente 
do livre arbítrio individual, “assim como os usos da vida social, sobretudo a 
língua, onde se encontra a mesma emanação do espírito popular”.1

O Direito é, por inteiro, dependente da linguagem e com a história desta a 
sua se confunde: “a origem e a diversidade das línguas não são menos mis-
teriosas que o nascimento do direito. Sem dúvida que caminharam a par: era 
preciso forjar palavras para designar o que era proibido e definir as relações 
de autoridade.”2

O texto de uma lei, enunciado pelo poder político, ingressa numa ampla 
comunidade comunicacional que se encarregará de co-enunciar o sentido da 
norma vertida em linguagem (apenas natural) do texto legal. Nessa ampla 
rede discursiva, adrede conformada, a produção de sentido da norma vai 
condicionada por elementos que refogem aos domínios do poder legisferante. 
Portanto, a produção do texto legal pressupõe, mas não esgota, o processo 
de construção de sentido da norma. Aquela é privativa do legislador. Este é 
partilhado pela comunidade discursiva do Direito (que por isso deve cultuar 
antes que o Direito, a própria linguagem). 

A ponderação de Louis Hjemslev soa aqui apropriada: “a descrição se-
mântica deve, pois, consistir antes de tudo numa aproximação da língua às 
demais instituições sociais e constituir o ponto de contato entre a lingüística e 
os demais ramos da antropologia social” 3.

Destarte, seja pela semiologia (via dos signos), quer pela hermenêutica 
(via da compreensão), admite-se o texto legal não apenas como escrito físico, 
mas sim como qualquer realidade passível de interpretação. E interpretação 
é “explicação do sentido lingüístico e condições de compreensão do pensa-
mento, portanto ato de organização e de realização intelectual humana”4. 
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Isso dilarga os horizontes na ampla compreensão do fenômeno Direito como 
sistema de linguagem5.

Não há Direito sem norma e não há norma sem linguagem; logo, Direito 
é linguagem. Direito é, portanto, um fato de linguagem; é texto6. Correta, 
assim, a interpretação do Direito como um sistema de linguagem7. 

Daí que “o Direito é linguagem no sentido de que sua forma de expressão 
consubstancial é a linguagem verbalizada suscetível de ser escrita”, daí con-
cluir ele que “a lingüisticidade é sua forma natural de ser”.8 . Isso sustenta a 
assertiva de que “diferentemente de objetos cuja existência é empírica, mate-
rial ou corpórea, normas não existem fora da linguagem”.9

Consagrado precursor do direito penal moderno, abeberando-se no ideário 
humanista da Revolução Francesa, escreveu Marquês de Beccaria sobre a 
importância da compreensão das leis defendendo que “sendo as leis penais 
cumpridas à letra, qualquer cidadão pode calcular exatamente os inconve-
nientes de uma ação reprovável; e isso é útil, pois esse conhecimento poderá 
fazer com que se desvie do crime”. Disso deflui a necessidade de serem as leis 
claras e precisas, não submissas a caprichos hermenêuticos pois “quando as 
leis foram fixas e literais, quando apenas confiarem ao magistrado a missão 
de examinar os atos dos cidadãos, para indicar se a contrariam; quando final-
mente a regra do justo e do injusto, que deve orientar todos os seus atos o 
homem sem instrução e o instruído, não constituir motivo de controvérsia, po-
rém simples questão de fato, então não se verão mais os cidadãos submetidos 
ao poder de uma multidão de ínfimos tiranos”.  Bem conhecer e corretamente 
usar a língua emerge, pois, como imperativo de subsistência do ente gregário 
que, por excelência, é o ser humano.

Também o crime é linguagem. Ou pelo menos a ela redutível. A conduta 
humana tipicamente criminal pode ser expressão de vingança, cupidez, lascí-
via, preconceito, amor (ódio) ou simples ato de rebeldia às normas impostas. 
O que não se pode negar é que o ato em si pode ser ajustado à linguagem 
na forma de um enunciado, que é o que conta aos aplicadores da norma: 
“a situação de facto como enunciado só obtém a sua formulação definitiva 
quando se tomam em atenção as normas jurídicas em conformidade com 
as quais haja de ser apreciada; mas estas, por suas vez, serão escolhidas e, 
sempre que tal seja exigido, concretizadas, atendendo à situação de facto em 
apreço”.10

Mas o que é linguagem? Para Martin Heidegger, “a linguagem é o domí-
nio do centro da existência histórica do povo que cria e conserva o mundo. 
Somente ali onde se temporaliza a temporalidade, somente ali acontece a 
linguagem e vice-versa”.11 Por conseguinte, “a linguagem fala unicamente 
e solitariamente consigo mesma [...] Somos, antes de tudo, na linguagem e 
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pela linguagem. Um caminho para a linguagem é até mesmo impossível, uma 
vez que já estamos no lugar para o qual o caminho deveria nos conduzir”. 12

Embora não admitindo a redução da filosofia toda a uma análise unica-
mente lingüística de se admitir que “as linguagens das quais nos servimos e 
das quais somos prisioneiros constituem, por si mesmas, esboços de conheci-
mento universal; de estruturação do mundo; esforço de divisão do mundo em 
seus principais elementos”.13

Os séculos percorridos pelas Academias do saber e do pensar, do belo e 
do culto, desde as primeiras sementes lançadas no jardim de Academus, são 
a prova de uma perenidade somente tangível por aquelas nobres instituições 
que, aos olhos e ao coração da comunidade onde se inserem, são ungidas 
com o signo da excelência e imprescindibilidade.

Vida longa, pois, àqueles imortais a quem, hoje, incumbe tornar imorre-
douro o precursor sodalício da língua, da arte e da cultura, da França para o 
mundo : 

1- Philippe BEAUSSANT
2 - Dominique BONA
3 - Jean-Denis BREDIN
4 - Gabriel de BROGLIE
5 - Hélène CARRÈRE d’ENCAUSSE
6 - François CHENG
7 - Jean CLAIR
8 - Jean-Loup DABADIE
9 - Claude DAGENS
10- Xavier DARCOS
11- Alain DECAUX
12 - Florence DELAY
13 - Michel DÉON
14 - Assia DJEBAR
15 - Michael EDWARDS
16 - Dominique FERNANDEZ
17 - Alain FINKIELKRAUT
18 - Marc FUMAROLI
19 - Max GALLO
20 - René GIRARD
21 - Valéry GISCARD d’ESTAING
22- Jules HOFFMANN
23 - Dany LAFERRIÈRE
24 - Marc LAMBRON
25 - Amin MAALOUF
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26- Jean-Luc MARION
27 - Pierre NORA
28 - René de OBALDIA
29 - Jean d’ORMESSON
30 - Érik ORSENNA
31 - Yves POULIQUEN
32 - Angelo RINALDI
33 - Pierre ROSENBERG
34 - Jean-Marie ROUART
35 - Jean-Christophe RUFIN
36 - Danièle SALLENAVE
37 - Michel SERRES
38 - Simone VEIL
39 - Frédéric VITOUX
40 - François WEYERGANS
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Toulouse-Lautrec
Henry Marie Raymond de Toulouse Lautrec

1864-1901

A idéia da pintura como obra de arte elevada, executada necessariamente 
em óleo sobre tela, desagradava a Toulouse-Lautrec. Em 1891 ele criou seu 
primeiro cartaz de propaganda, “Moulin Rouge -- La Goulue”, que foi afixado 
nos muros de Paris. As prostitutas, dançarinas de cancã dos cabarés e outros 
personagens da vida noturna parisiense da década de 1890 eram seus mo-
delos prediletos.

Henri-Marie-Raymonde de Toulouse-Lautrec-Monfa nasceu em Albi, Fran-
ça, em 24 de novembro de 1864. 

De família aristocrática, recebeu educação artística e praticou esportes até 
os 14 anos, quando sofreu um acidente e quebrou o fêmur esquerdo. Menos 
de um ano depois, quebrou o direito. Nunca pôde se restabelecer e suas per-
nas atrofiadas e disformes dificultavam-lhe a locomoção. Dedicou então cada 
vez mais tempo à pintura.

     
Em 1872, em Paris, ingressou no Liceu Fontanes (posterior Liceu Con-

dorcet) e, em 1881, depois de bacharelar-se, enfrentou a oposição familiar 
e decidiu tornar-se pintor. Um de seus primeiros mestres profissionais, Lé-
on-Joseph-Florentin Bonnat -- veemente defensor das normas acadêmicas e 
contrário aos impressionistas --, abominava os desenhos do aluno. 

Em 1883, Toulouse-Lautrec passou ao estúdio de Fernand Cormon, onde 
conheceu Van Gogh e Émile Bernard. Apesar do apoio do novo mestre, sentia 
a estética acadêmica como algo cada vez mais restritivo e insuportável. 

Dr. Orlando Padovan, pintura mediúnica
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A idéia da pintura como obra de arte elevada, executada necessariamente 
em óleo sobre tela, desagradava a Toulouse-Lautrec. Em 1891 ele criou seu 
primeiro cartaz de propaganda, “Moulin Rouge -- La Goulue”, que foi afixado 
nos muros de Paris. As prostitutas, dançarinas de cancã dos cabarés e outros 
personagens da vida noturna parisiense da década de 1890 eram seus mo-
delos prediletos.

Henri-Marie-Raymonde de Toulouse-Lautrec-Monfa nasceu em Albi, Fran-
ça, em 24 de novembro de 1864. 

De família aristocrática, recebeu educação artística e praticou esportes até 
os 14 anos, quando sofreu um acidente e quebrou o fêmur esquerdo. Menos 
de um ano depois, quebrou o direito. Nunca pôde se restabelecer e suas per-
nas atrofiadas e disformes dificultavam-lhe a locomoção. Dedicou então cada 
vez mais tempo à pintura.

     
Em 1872, em Paris, ingressou no Liceu Fontanes (posterior Liceu Con-

dorcet) e, em 1881, depois de bacharelar-se, enfrentou a oposição familiar 
e decidiu tornar-se pintor. Um de seus primeiros mestres profissionais, Lé-
on-Joseph-Florentin Bonnat -- veemente defensor das normas acadêmicas e 
contrário aos impressionistas --, abominava os desenhos do aluno. 

Em 1883, Toulouse-Lautrec passou ao estúdio de Fernand Cormon, onde 
conheceu Van Gogh e Émile Bernard. Apesar do apoio do novo mestre, sen-
tia a estética acadêmica como algo cada vez mais restritivo e insuportável. 
Montou um estúdio particular em meados da década de 1880 e passou a fre-
qüentar os teatros e cabarés do bairro parisiense de Montmartre, que tornaria 
célebres em sua obra.

Ao contrário dos impressionistas, demonstrou pouco interesse pelas pai-
sagens e dedicou-se aos interiores. São famosos “Moulin Rouge”, “Au salon 
de la rue des Moulins” e inúmeros retratos, gênero a que conferiu incomum 
aprofundamento psicológico com grande economia de meios. 

O estilo pessoal de Toulouse-Lautrec, de linhas livres e onduladas, trans-
gride freqüentemente as proporções anatômicas e as leis da perspectiva em 
favor da expressividade. As cores intensas, em combinações rítmicas, suge-
rem movimento.

 
As figuras são situadas na tela de forma a que as pernas não fiquem 

visíveis. Interpretada como reação à condição física do próprio artista, essa 
característica elimina a obviedade do movimento, que passa a ser apenas 
sugerido. 
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A simplificação do contorno e o uso de grandes áreas em uma só cor carac-
terizam os cartazes, que estão entre suas obras mais significativas.

A partir de 1892, Toulouse-Lautrec dedicou-se à litografia. Entre as mais 
de 300 que produziu, destaca-se a série Elles, sensível panorama da vida nos 
bordéis. 

O surgimento da série coincidiu com a deterioração de seu estado físico 
e mental. Entregou-se ao alcoolismo e seus modos irônicos não disfarçavam 
o sofrimento decorrente de sua deformidade. Em 1899, após grave colapso 
nervoso, passou alguns meses num sanatório mas, no ano seguinte, voltou 
a beber.

Henri de Toulouse-Lautrec morreu no castelo de Malromé, Gironde, Fran-
ça, em 9 de setembro de 1901. Apesar da excepcional popularidade de seus 
cartazes publicitários, como os que fez para Aristide Bruant, Jane Avril, May 
Belfort e outros artistas, além das numerosas litografias, só posteriormente 
reconheceu-se a importância de sua obra, que prefigurou revolucionários mo-
vimentos artísticos do Século 20, como o fauvismo, o cubismo e o expressio-
nismo.

A boemia do bairro parisiense proletário de Montmartre, com seus mora-
dores à margem da sociedade, as cenas de circo e de cabaré, o homem retra-
tado em seu estado miserável, sem máscaras - esses são alguns dos temas 
mais freqüentes no trabalho do pintor Henry de Toulouse-Lautrec.

  
De estilo próprio e forte, suas obras não podem ser encaixadas em nenhu-

ma escola. Sua vida, talvez tenha a mesma atmosfera de seus quadros: ficou 
paralítico e deformado ainda adolescente, desprezou o ambiente aristocrático 
familiar em nome da liberdade e da vida noturna parisiense, seus problemas 
com o alcoolismo o levaram à morte aos 37 anos.

Nascido a 24 de novembro de 1864 e tendo sempre mostrado talento para 
o desenho e a pintura, ingressa, em 1882 no estúdio do professor Bonnat, 
então famoso em Paris. Rejeita, porém, o estilo acadêmico que seus mestres 
(Bonnat e posteriormente Cormon) tentam ensiná-lo. 

Traça seu próprio caminho, apesar da admiração pelos impressionistas 
(Degas, em particular) e pelo pintor Van Gogh, particularmente no que se re-
fere às cores puras e à composição febril do quadro. Seus trabalhos, retratos 
fiéis de sua grande vivência e conhecimento da condição humana, exprimem 
individualidade e atestam um apurado sentido de observação.

No bairro de Montmartre, após sair da aristocrática casa paterna, busca 
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a inspiração para compor suas melhores obras. Um bom exemplo disso é o 
quadro “Circo Fernando: A Amazona”. A extrema expressividade da compo-
sição, sua vivacidade, o movimento, seus fortes contornos e sua linguagem 
sintética, anunciam já as características mais fortes da pintura do artista. O 
semblante carregado da amazona, seu ar grotesco, (sem contudo deixar de 
ser romântico), o palhaço decepado pela moldura e o sadismo do domador, 
revelam as facetas de um mundo que Lautrec torna-se mestre observar e 
retratar.

Inspirando-se nas estampas japonesas, revoluciona a arte dos cartazes pu-
blicitários. Com um mínimo de cores e traços, atinge grande expressividade.

 
A representação de La Goule (bailarina famosa) dançando sensualmente o 

can-can e seu magro partner Valentin le Desossé, de perfil, atestam bem esse 
talento na composição de posters.

O Moulin Rouge, em que a figura de La Goule e dele próprio também es-
tão presentes, é mais uma de suas melhores obras. Com seu traço incisivo, 
profundo senso de observação e o uso característico da luz e da cor, capta a 
atmosfera do local. As personagens, freqüentadores e mulheres do local, têm 
aparência pesada e um tanto quanto sinistras, vistas sob a luz ambiente.

No Salão de Rue de Moulins é um de seus retratos mais famosos de um 
tema que não costumava ser tratado pelos artistas contemporâneos: a pros-
tituição. A espera das mulheres por seus clientes, o sofá mole em que se 
apóiam e suas poses lânguidas resultam numa cena tratada sem falsos mo-
ralismos.

Seus últimos quadros, antes de seu derrame que o paralisa definitivamente 
em 1901, (após ser internado por problemas alcoólicos), retomam os temas 
já retratados durante a carreira, aprofundando-se ainda mais. É o caso de A 
palhaça do Cha-u-Kao, em que o drama humano do artista é intensificado, 
com harmonia de cores e equilíbrio.
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VISITA AO CONSULADO FRANCÊS

Dr. Gérard Chuzel – Adido de Cooperação para a Ciência e a Tecnologia – Instituto Fran-
cês do Brasil e Marie-Christine Lang – Consule Générale Adjointe
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REUNIÕES E PALESTRAS OCORRIDAS NO ANO DE 2013

Em 28 de agosto de 2013
Tema: Homenagem ao 26º aniversário de Fundação da Acadpesp. 

Palestrante: Antonio Carlos de Castro Machado 
Titular da Cadeira nº 37

Em 26 de setembro de 2013
Tema: O Brasil de ontem, hoje e amanhã.

Palestrante: Doutor José Oswaldo Pereira Vieira
Titular da Cadeira nº 16

Em 26 de setembro de 2013
Tema: O Brasil de ontem, hoje e amanhã.

Palestrante: Doutor José Oswaldo Pereira Vieira
Titular da Cadeira nº 16

Em 22 de outubro de 2013
Tema: Ensino policial: professor da Academia de Polícia.

Palestrante: Doutor Haroldo Ferreira
Titular da Cadeira nº 8

Em 31 de outubro de 2013
Tema: Polícia Civil: reposicionando a marca.

Palestrante: Carlos Afonso Gonçalves da Silva – Membro Honorário

Em 27 de novembro de 2013
Tema: Violência contra a mulher.

Palestrante: Miriam Pereira Baptista
Titular da Cadeira nº 36

Em 08 de dezembro de 2013
Tema: Violência contra a mulher.

Palestrante: Miriam Pereira Baptista
Titular da Cadeira nº 36
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REUNIÕES E PALESTRAS OCORRIDAS NO ANO DE 2014

Em 15 de janeiro de 2014
Tema: Pôncio Pilatos, o homem e seu tempo.
Palestrante: Carlos Alberto Marchi de Queiroz 

Titular da Cadeira nº 11

Em 19 de fevereiro de 2014
Tema: Literatura Policial. 

Palestrante: Escritor Cloder Rivas - apresentado pelo Acadêmico Joaquim 
Nogueira

Titular da Cadeira nº 20

Em 13 de março de 2014
Tema: Inconfidência Mineira. 

Palestrante: Pesquisador Tarcísio José Martins – apresentado pelo Acadêmi-
co Joaquim Nogueira 

Titular da Cadeira nº 20

Em 23 de abril de 2014
Tema: Holocausto no Brasil. 
Palestrante: Milton Ângelo 

Titular da Cadeira nº 34.

Em 29 de maio de 2014
Tema: Homenagem ao Doutor João Kiss Paterno, falecido em 6 de maio de 

2014, que ocupou a Cadeira 22 e era Secretário Geral da Acadpesp.
Palestrante: Roberto Maurício Genofre 

Titular da Cadeira nº 10.

Em 18 de junho de 2014
Tema: Dívida da Universidade à Polícia.
Palestrante: Bismael Batista de Moraes 

Titular da Cadeira nº 09.

Em 23 de julho de 2014
Tema: Debate – A aposentadoria do Policial Civil – polêmica sobre sua cons-

titucionalidade.
Palestrante: Haroldo Ferreira 

 Titular da Cadeira nº 08.
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Em 18 de agosto de 2014
Tema: Comemoração dos 27 anos de Fundação da Acadpesp – entrega de 
Láureas para Membros honorários, persolidades internacionais e Acadêmicos, 

também para familiares de Acadêmicos falecidos em 2014.
Local: Câmara Municipal de São Paulo – Plenário 1º de Maio

Em 27 de agosto de 2014
Tema: 2ª Fase da Política no Brasil. Homenagem ao Doutor Paulo Novaes de 
Paula Santos, que ocupou a Cadeira 27 – apresentada por Antonio Carlos de 

Castro Machado
Titular da Cadeira nº 27.

Palestrante: José Oswaldo Pereira Vieira
Titular da Cadeira nº 16.

Em 17 de setembro de 2014
Tema: Passeio histórico na Legislação sobre Drogas.

Palestrante: Edemur Ercílio Luchiari
Titular da Cadeira nº 21

Em 22 de outubro de 2014
Tema: História da Política no Brasil – 3ª fase.

Palestrante: José Oswaldo Pereira Vieira
Titular da Cadeira nº 16.

Em 26 de novembro de 2014
Tema: Violência contra a Mulher – visão atual. Eleição de novos acadêmicos 

para o preenchimento de 3 vagas existentes. 
Palestrante: Miriam Pereira Baptista

Titular da Cadeira nº 36

Em 07 de dezembro de 2014
Tema: Eleição de nova Diretoria da Acadpeps e Encerramento do ano 2014.
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FOTOS REUNIÕES E PALESTRAS OCORRIDAS NO ANO 
DE 2013 E 2014

22/08/2013 26/09/2013

22/10/2013 22/11/2013

31/10/2013 27/11/2013

15/01/2014 19/02/2014
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13/03/2014 23/04/2014

29/05/2014 18/06/2014

23/07/2014 27/08/2014

17/09/2014 22/10/2014
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Acadpesp:  há 27 anos ampliando o saber

“Vulgar é ler, raro o refletir. O saber não está na ciência alheia, que se absorve, mas, princi-
palmente, nas ideias próprias, que se geram dos conhecimentos absorvidos. Um sabedor não é 

armário de sabedoria armazenada, mas transformador reflexivo de aquisi¬ções digeridas. “
Rui Barbosa

O fortalecimento da cultura por meio da difusão do conhecimento é um 
dos mais nobres compromissos acolhidos pela Academia de Ciências, Letras e 
Artes do Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Acadpesp) que há 27 
anos realiza, de maneira abnegada, a construção do saber por meio do seu 
valioso acervo literário.

É com orgulho e satisfação que a Associação dos Delegados de Polícia do 
Estado de São Paulo, mais uma vez, apoia e incentiva a produção do Anuário 
da Acadpesp, uma obra de fomento intelectual que, de maneira notória, con-
tribui para a cultura das ciências, da língua, da literatura e das artes.

A Diretoria Executiva da ADPESP externa todo o seu reconhecimento ao 
digno trabalho desta conceituada Academia que vem em sua trajetória, não 
apenas valorizando a Carreira de Delegado de Polícia, mas sobretudo amplia-
do o saber para toda a sociedade.

 
Marilda Pansonato Pinheiro
Presidente da ADPESP
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FOTOS DA HOMENAGEM AOS 27 ANOS DE FUNDAÇÃO DA 
ACADPESP NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Sem LegendaSem Legenda

Deputado Celso Jatene

Sem Legenda

Dr. Haroldo Fereirra

Dr. Milton da Silva Angelo

Sem LegendaSem Legenda
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Dra. Maria Solange Xavier Sem Legenda

Dr. Carlos Noel de Melo Dr. Marcos Antonio Gama

Sem Legenda

Dra. Otilia Paterno Sem Legenda

Sem Legenda
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Sem Legenda Sem Legenda

Sem Legenda Sem Legenda

Sem Legenda

Sem Legenda Sem Legenda

Sem Legenda
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Marcel Staelen

Edmundo Magalhães Carneiro
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POESIAS
SÊ POETA; SE NÃO CONSEGUIRES, DIFUNDE A POESIA ALHEIA 

COMO SE TUA FOSSE
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PARA RUTH

Doutor Ives Gandra, Membro Honorario
Cadeira 31

Ives, poeta e fidalgo,
Em Cannes, com Laura Hidalgo,
Dançou por espaço infindo ...
Que o verso a rima cutuque,

Aos dois fitava Farouk,
Dizendo “Que par mais lindo”

Mas Ives, noivo de fato,
De Ruth leva o retrato,
Impresso numa ilusão!

Dançou, poeta e fidalgo,
O Ives com Laura Hidalgo,
Sem alma e sem coração.

2011 Para Ruth – poesia de Dalmo Florence 1956
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O CARLOS

Para Dalmo Florence

Para Dalmo Florence
“Maneco não era o tipo
Que se pode imaginar,
Pintou a lua de verde,

Depois não sabia amar”.
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O POETA

O Carlos foi um dos tipos,
Que o Maneco conheceu,
Vivia a vida sonhando,

Num sonho que não viveu.
A buscar nasceu, na vida,
O que nasceu p`ra buscar

E por mais que ele buscasse,
Não soube a busca encontrar.

Quando menino fizeram
Esquecer seus ideais,

Porém apesar de dócil,
Esquecer era demais.
O Carlos teve ideais,

Que nunca soube esconder,
Passou a vida sonhando,
Na vida, p’ra não morrer.
O Carlos quis ser poeta,

Pois poeta houve nascido,
Tinha a cabeça inocente
E esperança com sentido.
Fez mil poemas sinceros
E riram do que escreveu
E, de tristeza, por causa
O Carlos quase morreu.
O Carlos foi só poeta,

Quando os poemas viveu,
Cantou na vida a pureza
Do que nunca aconteceu.

Quando o tempo era da lua,
O Carlos beijava o céu,
Cobria após o seu beijo
Na cor de nublado véu.

Quando o tempo era da lua,
Vivia o Carlos sonhando
E o tempo da lua grande
Era aurora deslumbrando.
No tempo da lua grande,

Como poeta era tido
E o Carlos fazia versos,

Pois poeta houve nascido.
O Carlos foi um dos tipos
Que o Maneco conheceu,
Vivia a vida sonhando,

Num sonho que não viveu.
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O VIAJANTE

O Carlos quis ser, um dia,
Feliz como os mais felizes

E resolveu, como os outros,
Conhecer outros países.

Decidiu ser viajante,
Correr mundo e imaginar,
Por isso o Carlos, sozinho,
Cruzou, uma vez, o mar.
D’outro lado do oceano
O Carlos viu tudo igual

E sentiu-se solitário
E a saudade fez-lhe mal
D‘outro lado do oceano
O Carlos quis retornar

Era poeta demais
E estava para chorar.

Mas ficou, pois qu’era homem.
E cria poder lutar

O Carlos lutou na vida, 
Como não soube contar,
Quis ser honesto e leal,
No trabalho que buscou, 
Houve-lhe tanta tristeza,
Que, de vergonha, calou.

O Carlos quis ser bondoso,
No mundo que conhecia,
Foi enganado e tristonho

Não fez bem o que queria.
Quis ser sincero e bondoso
E, algumas vezes, fez mal

E o Carlos era sincero
Com o mundo, por igual.
Chorou do mal que fizera,
Mas não o soube curar,
Decidiu vencido, então,

A sua terra voltar,
O Carlos, que quis, um dia,

Ser feliz como os felizes
E resolveu, como os outros,

Conhecer outros países.
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A BUSCA

O Carlos não soube amar,
Como o Maneco fizera,

Mas sonhou, mesmo no inverno,
Amores de primavera.

Das mulheres conheceu
Mil renascentes desejos
E perdeu-se alguma vez,

Na ilusão de muitos beijos.
Por ser tímido e poeta,

Nunca soube o que dizer,
Quando a ilusão renascia
E vinha depois morrer.
Por ser tímido e poeta,
Pensou amar muita vez
E sofreu no fim de cada

A dor do mal, que não fez.
Por ser tímido e poeta,

Quanto sonho foi talvez!
A vida passou amando

E nunca amou uma vez.
Até um dia, quis ser

Qual todos conquistador,
Porém, tímido e poeta,

Não soube escolher amor.
Depois, acanhado, foi

Apenas acolhedor,
O Carlos não soube amar

E amar transformou-se em dor.
Então, no tempo, da lua,
O Carlos beijava o céu,

Buscando esconder a vida
No amor de nublado véu.
Um dia, porém, o Carlos
Sentiu amor de verdade

E entregou-se, mas ingênuo,
Perdeu-se na própria idade.

O Carlos chorou perdido
E não chorou por chorar,
Pois poeta e sonhador

Tinha vergonha de amar,
Tinha vergonha de tudo,
Por isto pôs-se a chorar
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Como a lua chora estrelas,
Quando é noite de luar.
E não teve nunca mais
Coragem de conquistar,

Sonhava a mulher perfeita,
Mas nunca a sabia achar,
Fosse na terra, que tinha,

Fosse mesmo além do mar,
E foi vivendo mil sonhos,
Mil sonhos por desvendar
E foi buscando, na vida,

O que nasceu p’ra buscar
E por mais que ele buscasse
Não soube a busca encontrar.

O Carlos foi um dos tipos,
Que o Maneco conheceu,
Viveu a vida sonhando,

Num sonho que não viveu.
O Carlos não soube amar,

Como o Maneco fizera,
Mas sonhou, mesmo no inverno,

Amores de primavera.
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ERAM TRÊS MARIAS-LUAS

IN MEMÓRIA DE DALMO FLORENCE

Conheci de tantas luas,
Apenas luas-Marias,

Não eram duas Marias,
Eram três Marias-Luas.

Conheci de tantas luas
Três luas e três Marias
Nasceram luas-Marias
Nasceram Marias-Luas.

Conheci de tantas luas
Uma lua e três Marias

E a primeira das Marias
Era da cor de três luas.

Conheci de tantas luas
Três luas, duas Marias

E a segunda das Marias
Tinha, no mundo, três Luas.

Conheci de tantas luas
Duas luas sem Marias
E a última das Marias
Era a Maria Três-Luas.

Maria das novas luas.
Cor da lua era a primeira,

A terceira a lua inteira
Mas aquela das três luas,

Era a Maria da Lua,
Que, segundo por segundo,

Vivia o mundo da lua
E se dava a todo mundo,

Que, no mundo, era da lua.
Conheci de tantas luas,
Apenas, luas Marias,

Não eram duas Marias,
Eram três Marias Luas.
O Carlos chorou perdido
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MANECO E CARLOS

IN MEMÓRIA DE DALMO FLORENCE

Disse Dalmo que o Maneco,
Um dia, entrou p‘ra Marinha
E, nos seus versos, fez eco
De todos sonhos que tinha.

O Carlos quis ser um dia
Feliz como os mais felizes

E resolveu, na porfia,
Conhecer outros países.

Maneco e Carlos, por mares,
Buscaram mulheres belas,

Tinham sonhos aos milhares,
Que lançaram das janelas.

Carlos teve o seu amor,
Maneco só teve dor.

IVES GANDRA MARTINS - SP, 02/10/2010.
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SONHANDO

Doutor Antônio Oscar Guimarães, Cadeira 25

Esta noite eu tive
Um sonho.
Um sonho

Bem bonito!
Sonhei com um homem

Muito querido,
Sonhei com meu 

Velho pai!

Eu me vi bem pequeno,
Seguro por sua mão 

Ao andar pela calçada,
Ao andar pelo jardim

Da minha terra querida
Que os sonhos me lembraram...

Quanto foi bom o passado
Naquela casa gostosa,

Tão grande e tão amiga,
Junto ao meu pai querido.

Esta noite eu tive
Um sonho.
Um sonho

Bem bonito!
Brincava,

Corria e sorria
Com meu pai e meus amigos

Da infância gostosa...

Oh! Como foi bom
Sonhar com tudo o que passou

E... que o tempo levou
Para nunca mais voltar...

Hoje, depois que o 
Sonho também se foi,
Só resta uma lágrima

Da saudade tão grande!
Saudade de meus pais
E... de toda a família.
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Obrigado, meu Deus,
Por ter tido um pai,

Um amigo certo
Por todo o sempre!

Antônio Oscar Guimarães, Julho 2008.
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DOIS CORAÇÕES

Doutor Antônio Oscar Guimarães

Se pensar pudéssemos
Num mundo muito melhor,

Se sonhar pudéssemos
Em alguma coisa muito superior,

Se quiséssemos alguém muito bom,
Se pudéssemos ter o céu em volta a nós,

Muito perto,
Se tudo de puro, alegre e feliz se juntasse,

Como numa aureola de sonhos
Alcandorada...

Apenas dois corações solitários restariam,
Num tumulto de dias e noites que se sucedem...

Apenas dois corações amigos, ternos e
Companheiros.

Apenas dois corações plenos de amor,
Carinho e santidade...

Apenas os corações que confortam
Na alegria e na tristeza,

Na angústia e na solidão...
Apenas os corações que nos deram tudo

E a própria vida...
Apenas os corações tão queridos,

De Jesus e de Maria!

Antônio Oscar Guimarães, Junho 1975.
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CAIR DO SOL

Doutor Antônio Oscar Guimarães

À tarde,
Quando o sol
Baixando vai,

Eu fico na janela
Espreitando o seu

Morrer.

Que belo, quando
Tinge o céu de

Cores mil,
De lindas cores

Que Deus nos deu!

À tarde,
No meu apartamento,

É tão bonito ver
O céu vermelho,

O sol se despedindo...

E eu,
Com minha eterna

Companheira,
Sonhar os sonhos

De uma vida inteira.

Antônio Oscar Guimarães, Janeiro 2007
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SAUDADE

Doutor Antônio Oscar Guimarães

Saudade da noite que passou...
Alegria do dia que chegou...

Saudade do tempo que findou...

É só lembrar
E... sonhar.

Sonhando percebemos
Esse mistério tão bom e tão triste,

Porque se foi,
Se recolheu à caixa do nada,

Na vida de todos nós.

Na vida que passa correndo,
Correndo, sem parar,

Sempre fica
Na estaca dos pensamentos.

A saudade!

Que seria esse mistério 
De ontem que passou e 
De novo que chegou,

Senão lembranças
A nos instigar e a pensar

A todo instante,
A cada dia,

Na vida de alguém
Nunca esquecida,

Por que nos deu o melhor
E sempre nos acarinhou,
Sempre nos protegeu,

Sempre nos amou!

Aquela que, na alegria e na tristeza,
De verdade,

Abriu seu coração
E nele nos guardou para sempre!

Dádiva divina, 
Criação maior de nosso Deus,

A nossa nunca esquecida
E muito querida

MÃE!

Antônio Oscar Guimarães
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FÉ E AMOR

Doutor Antônio Oscar Guimarães

Na fé e no amor
Cristão,

A vida se transforma,
A vida se eterniza.

De tudo que passa,
Do ontem e do hoje,

Do amanhã e para sempre,
Só a fé e o amor nos restam.

Na vida diuturna, 
Na vida corrida,

De cada dia, 
De cada mês, 
De cada ano,

Somente a fé e o amor
Cristão dignificam

O ser humano
Por inteiro e por todo

O sempre!

Antônio Oscar Guimarães, Novembro 2007.
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BENNY

Dr. Antonio Oscar Guimarães

Bem-vindo Benny, a este mundo,
Não sei se em boa hora chegou,

Aqui não existe inocência,
A maldade vem num segundo,

Toda bondade se esgotou.

Cabe a você compreender, 
Semelhante é si semelhante,
Não existem pessoas iguais,
Use e abuse do seu saber,
Analise todo semblante.

Não se deixe influenciar,
Saiba se há sinceridade,

Promessas e convites servirão,
Para sua vida modificar
Nesta imensa cidade.

Você tem o livre Arbítrio,
Porém, seu avô lhe diz,
Siga a estrada do bem,

Não o caminho torturado,
Que torno o homem infeliz.

O estudo vai lhe dar prazer,
Novo mundo você conhecerá,

Ideias e ideias brotarão,
Sua mente terá muito lazer,

Você um grande homem será.

Quando você ler este poema,
Anote ainda meu pedido,

Muito respeito aos seus pais,
Siga seus conselhos e não tema,

Jamais se julgue ofendido.
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SEM TITULO

Dr. Antonio Oscar Guimarães

Como se pudéssemos dizer,
Em tão pouco espaço,

As alegrias de nossas vidas.
 

Quanta ansiedade!
Quanta expectativa

Na espera da próxima missiva,
Que se lia e relia até, às vezes, 

Com lágrimas nos olhos...

Que pedaço tão bom foi
Esse em nossas vidas,

De um amor que estava apenas
Nascendo, mas que iria durar, graças a Deus,

Até o cruzar de 50 longos anos!

Nesta noite que passa,
Nesta noite tão amiga

Como então,
Como tantas em que vivemos,

Eu fecho os olhos e começo a sonhar...

Lá nas plagas amigas
Da Botucatu querida,

Iniciamos do marco zero
A gestação alegre e feliz

Do que seria amanhã a nossa caixa 

Depois do sonho já realizado,
E o casamento abençoado,
Partimos para a formação

Do nosso lar
Na Paulicéia Desvairada.

Muita luta sim,
Minha e sua

Muito trabalho,
Muitas noites mal dormidas...

De repente, assim tão de repente,
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Como estes cinqüenta anos de
Felicidade, 

O tempo passou...
E com ele, muita saudade

Apenas restou e... que saudade!

Depois da tempestade,
Como sempre acontece,

A nossa vida mudou
E... melhorou 

Graças a Deus e ao nosso entendimento!
Num relance

Mudou mais ainda,
Pois os abençoados filhos

Eliana e Sérgio,
Vieram coroar de muita

Alegria os nossos corações.

Esses filhos queridos
E... que filhos!

Graças ao bom Deus,
Só nos deram

Alegrias e muitas.

A vida de novas vidas
Em nosso lar, nos deram
Então novo alento para

Mais ainda lutar e estudar
Na busca da plena felicidade.

Na tênue fumaça em teus olhos,
Em nossos olhos,

Eu vi crescer assim
O nosso amor!

A nossa vida a dois.

O mundo girou...
Deu tanta volta.
Às vezes triste,
Às vezes alegre,

Porém tudo acabou
Em belos sonhos.

Depois, numa seqüência inesquecível,
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Deus nos presenteou
Com a Sônia e o Vicente
E vieram novas alegrias!
Vidas plenas de amor,

Vidas em agitação,
Vidas de juventude,
Dos entes queridos

Que são os nossos netos.
Netos tão amigos,
Netos tão amados,
Vicentinho e Fábio,

Júlio, Caio e Adriana.

E... um dia,
Quando a fumaça

Voltar a toldar 
Os seus olhos,

Lembre que, no longínquo,
Novembro de 1950,
Começamos a viver 

Esta união tão 
Bonita, que passou,

Mas deixou muita saudade,
A começar na canção

Inesquecível da
Fumaça em nossos olhos.

E... quando a banda da vida passar
E os lenços brancos agitar,

Diremos: sim, valeu meu Deus, 
Pena não podemos ficar!

Mas... tenha a certeza
Que se tivesse que 

Começar novamente
Eu pediria a Deus, contritamente,

Que me desse,
Tão somente,

Por companheira, eternamente,
Você, Wanda,

Em nossa casa...
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Pequena sim, 
Modesta sim,

Porém cheia de amor
Cheia de bem querer.

Assim, foi de sonhos que vivemos...
É de sonhos que todos vivem...

Agora, já no limiar
Dos 50 anos de nossa vida
Em comum, só peço a Deus

Que, ainda por algum tempo,
Possamos filosofar junto ao mar,

Lá no banco da praia...
Numa calma bem tranqüila,

Num repouso caipira

De um tempo que está
Passando 

Tão gostoso,
Tão amigo,

Tão companheiro!

Obrigado, meu Deus,
Por me ter dado

A Wanda.
Porque sem ela, 

Estes sonhos de amor bem vividos
Desta união tão gostosa, 
Seriam apenas sonhos

E... nada mais!

E... quando a banda da vida passar
E os lenços brancos agitar,
Diremos: Valeu, meu Deus,
Pena não podemos ficar!
Quando alguém passar

E comentar:
-Quem são aqueles velhinhos?

Eu quero apenas ouvir:
-São dois amantes

-Que muito sonharam e viram
Felizes a vida passar

Com todo o amor do Antoninho ou Antonio, 2005



ANÚARIO 2014/2015

ACADPESP61

BODAS DE PRATA

Doutor Cyro Braga, Cadeira 05

Quando te conheci
Teus cabelos

Eram louros e ondulados
Teu olhar tão brilhante

Teus gestos tão agitados
Depois casamos,

Teus cabelos continuam lindas e dourados
O teu olha o mesmo brilhante

Os tues gestos, mais moderados
Hoje, depois de anos

Não vou falar da cor dos teus cabelos
Nem do brilho dos teus olhes
Tão pouco dos tues gestos

O que tenho a te dizer
É mais importante

Ainda te amo

llhabela, Setembro 2001.
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AMAR

Doutor Cyro Braga

Se eu tivesse o dom
De olhar os teus olhos

Captar as mensagens do teu interior
Saberia o que quer

E, nos momentos certos 
Te daria amor

Satisfazendo teus desejos de mulher

llhabela, Setembro 2013.
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AMOR PROIBIDO

Dr. Cloves Rodrigues da Costa

O que sinto não desejo
Nem pro maior inimigo
Me afasto e não te vejo
Mas levo você comigo

É tão grande a minha dor
Que até perco o sentido

Me ajude por favor
Porque sozinho não consigo

É difícil acreditar
Mas aconteceu comigo
Como fui me apaixonar

Pela mulher do meu amigo

Ao dormir posso te amar
Porque sonhar não é proibido

Mas é triste acordar
E não ter você comigo

Chego até a acreditar
Que só pode ser castigo

Com tanto fruto no pomar
Fui escolher logo o proibido

Preferi a amizade
De coração partido

Prá morrer de saudade
Mas não perder o amigo

Na hora da despedida
Fui obrigado a ficar

A mulher da minha vida
Não conseguiu disfarçar

Mesmo perto do marido
Percebi no seu olhar
Uma lágrima contida
Muito prestes a rolar
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Esqueci do meu amigo
E joguei tudo pro ar

Ao ver meu amor proibido
Refletido em seu olhar

Sem palavras me pedia
Fique e volte a sonhar

Porque o seu amor proibido
Há tanto tempo reprimido
Sempre foi correspondido.

DELEGADO DE POLÍCIA – Professor e membro do Centro de Direitos Humanos “Oscar Vilhena 
Vieira” da Acadepol.   SP. 19/9/2013.
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CRÔNICAS
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OS IPÊS AMARELOS CHEGARAM

Antonio Penteado Mendonça,  Membro Honorario
Cadeira 32 - Crônica nº 5564

Foi sem querer. Estava caminhando em direção à Cidade Universitária 
quando ele explodiu na minha frente. Lindo, intensamente amarelo, como se 
homenageasse as minas de ouro descobertas pelos bandeirantes 300 anos 
atrás.

Um só, escondido numa rua do fundo do Butantã. Mas imponente, ainda 
que não muito grande. Completamente tomado pelas flores, quase sem fo-
lhas, dono da rua e da cor do dia, como se o céu não tivesse outra função que 
não servir de contraponto para destacar ainda mais o colorido de suas flores.

Foi um encontro de tirar o fôlego. Não esperava vê-lo, mesmo sabendo 
que a época dos ipês amarelos estava chegando. Naquela hora pensava na 
morte da bezerra ou em qualquer outro tema transcendental, por isso o en-
contro foi de quase tirar o fôlego.

Lá estava ele, com jeito displicente. Como quem não quer nada, mas, no 
fundo, encantado com sua roupagem de fim de inverno, para mostrar que, se 
todo ipê florido é lindo, os amarelos são ainda mais belos.

O resultado do encontro com o ipê florido no domingo de manhã foi eu 
começar a prestar atenção em volta e o resultado de eu prestar atenção em 
volta foi descobrir outros ipês amarelos, mais ou menos floridos.

Aos poucos, eles vão tirando a roupa de festa dos invólucros escondidos 
nos galhos.

Tem quem diga que é uma ação combinada com os sabiás. Que a florada 
cresce à medida que os sabiás cantam mais, descerrando as madrugadas. 
Pode ser. Quem sou eu para dar palpite nos mistérios da natureza. O que 
eu quero é ver os ipês floridos. Se na parada tem sabiá ou jandaia, pra mim 
tanto faz.
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DIVAGAÇÕES SOBRE O TEMPO

“O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o
tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que

o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem.”

Abrahão José Kfouri Filho, Cadeira 04

Já se perde na memória o tempo em que ouvi, decorei e passei a repetir 
essa brincadeira infantil, na realidade chamada de “trava-língua”, que o Auré-
lio define como “modalidade de parlenda, em prosa ou verso, caracterizada, e 
de tal forma ordenada, que se torna extremamente difícil e, às vezes, quase 
impossível, pronunciá-la sem tropeço”.

    
O que é, afinal, o tempo? De uma maneira bem simples talvez se pos-

sa defini-lo como “sucessão inexorável de horas, dias e anos, marcados por 
acontecimentos únicos e irreversíveis”. Ao que se poderia acrescentar “cujo 
grau de memorização varia de acordo com o impacto causado na consciência 
de cada um”.

Assim pensando, aclara-se desde logo em nossa mente a ideia do “passa-
do”, ou seja, tudo quanto ficou para trás, aquilo que já aconteceu, que não 
pode ser apagado. O tempo, então, resume-se ao passado? E o presente? E o 
futuro? Não se inserem na ideia de tempo?

Existe, mesmo, o presente? No instante em que se queira determiná-lo, já 
não terá se tornado passado? Já não terá decorrido aquele átimo de segundo 
em que tentamos em vão prendê-lo e cristalizá-lo com a finalidade de preser-
vá-lo atual? Ou o presente é mais que aquele átimo? Seria então o dia em que 
vivemos, o mês que flui, o ano corrente? 

Mas, aí, já não estaríamos falando de ...futuro, parte integrante do tríptico: 
passado, presente e futuro, no qual parece que se resume nossa vida. 

 
Mas onde então começaria o futuro? Como se ata – ou melhor – como se 

desata, se separa o presente do futuro. Se aquele se resume ao dia de hoje, 
o futuro é amanhã? Se aquele se confunde com o mês que flui, o futuro é o 
mês seguinte?

O homem vive o presente afeito exclusivamente às circunstâncias do que 
lhe é atual, seja do minuto, do dia ou do mês que passa? Ou o vive condicio-
nado pela memória de fatos passados? Ou, ainda, pelo que esse momento 
possa representar no futuro?

Seria mais correto e abrangente, então, afirmar que o homem vive o mo-
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mento atual não só em face das circunstâncias que cercam esse momento, 
mas – a um tempo – relativizado pela experiência dos fatos passados e pela 
esperança de uma mais valia futura? 

Caminhamos – se assim for – para conceituarmos o tempo como “sucessão 
inexorável de momentos que marcaram, marcam e marcarão acontecimentos 
únicos e irreversíveis”.

Quando – de outra parte – se fala em experiência, ocorre-nos de pronto a 
ideia da essência que se extrai e se aproveita da marca, da cicatriz, da lem-
brança (boa ou má) e do preço (alto ou baixo) que resultam de uma decisão, 
de um comportamento, de um gesto, de uma palavra, decorrente de um 
momento passado.

Nessa linha de raciocínio, qual o grau de condicionamento ou de relativiza-
ção que essa cicatriz do passado impõe ao nosso comportamento presente? 
Parece certo afirmar que quanto maior for esse grau, mais estaremos vivendo 
o momento atual em função do tempo que passou. Quer dizer: é o passado 
que se faz presente no nosso presente, procurando otimizar acertos e preve-
nir erros. A essa altura, podemos concluir que essa procura revela também 
preocupação com o nosso futuro, ou seja, com as consequências (boas ou 
más) do comportamento presente que haverão de repercutir nos momentos 
seguintes, no futuro.

Conseguiria alguém – em sã consciência – desvincular-se de seu passado? 
Dos lugares onde nasceu, cresceu, estudou e trabalhou; de seus pais e de 
seus irmãos; dos filhos e dos netos; dos amigos de infância; dos amores que 
experimentou; dos medos que sentiu; dos erros que cometeu; das pessoas 
que magoou ou daquelas poucas que amparou?

Custa-me aceitar que o homem seja, real e irreversivelmente, um prisio-
neiro de seu passado. 

Revolto-me! Quero hoje livrar-me do meu, nessa pequena quadra de tem-
po que me resta de vida. Quero renascer, arrancar do livro de minha vida as 
páginas já escritas. Quero escrever um presente e um futuro improváveis nas 
poucas folhas brancas que restam. Quero esquecer essa maldita experiência 
que me tolhe os arroubos senis. Quero ser leviano, impontual e pródigo. Que-
ro mentir, trair e escandalizar. Quero deixar a luz acesa, a torneira aberta e a 
roupa no chão.“Vou-me embora p’ra Pasárgada, lá sou amigo do rei”. Mostra-
me o caminho, Bandeira!
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QUEM MATOU A MÃE DE CARLOS GOMES?

Carlos Alberto Marchi de Queiroz
Acadêmico – Cadeira 11

Em meados de maio de 2012, após concluir palestra intitulada “A origem 
do delegado de polícia no Brasil” no auditório da AFPESP, tive  a honra de 
ser apresentado à soprano lírica Niza de Castro Tank, presente ao evento. 
Doutora em Arte pela Unicamp, Niza de Castro Tank é a maior intérprete de 
Carlos Gomes no Brasil e no mundo. Após cumprimentar-me pela palestra em 
que eu dissera que o delegado de polícia é uma invenção processual penal 
tipicamente brasileira, tão genuína quanto a jabuticaba e o sabiá laranjeira, 
que só existem por aqui, a doutora Niza perguntou-me, de sopetão:” Já que 
você é delegado de polícia, diga-me uma coisa: quem matou a mãe de Carlos 
Gomes?”.

Supreso com a indagação, respondi: “Sei que a mãe de Carlos Gomes foi 
vítima de um homicídio, até hoje de autoria desconhecida. Não sei quem foi o 
seu autor, mas prometo investigar”. 

A partir desse momento, a pergunta não me saiu mais da cabeça. Passei 
a comprar todos os livros escritos em torno da vida do maestro campineiro. A 
maioria deles não fala do homicídio até hoje não desvendado. 

O único que fala, cruamente, do assunto, com detalhes, é “O selvagem da 
Ópera”, escrito por Rubem Fonseca, em 1994. Rubem Fonseca é um famoso 
escritor brasileiro. Autor, dentre outras obras, de “O caso Morel” e da série 
televisiva “Anos Dourados”, Rubem Fonseca foi, em certa parte de sua vida, 
comissário de polícia no Rio de Janeiro. Portanto, um homem do ramo, em 
homicídios, pelo menos... Rubem Fonseca é direto em apontar o pai de An-
tônio Carlos Gomes como o autor da morte da mãe do Tonico de Campinas.

O assunto, todavia, é delicado. Além do mais, todos aqueles que são ver-
sados em direito penal, e Rubem Fonseca é bacharel em direito, sabem que a 
morte é causa extintiva de punibilidade. Falar em culpabilidade após a morte 
do suspeito é cometer, em tese, crime de calúnia contra o morto. Manuel José 
Gomes, o Maneco Músico, pai dos meninos Juca e Tonico, faleceu, de morte 
acidental, em 1868. Portanto...
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A notícia do crime
 
Na fria manhã de 26 de julho de 1844, populares encontraram o corpo 

de uma mulher, morta, no Largo do Jurumbeval, na cidade de Campinas, 
Província de São Paulo. Campinas havia sido elevada à condição de cidade 
no dia 5 de fevereiro de 1842, pela Lei Provincial n° 5, assinada por José da 
costa Carvalho, o barão de Monte Alegre. Até então, o povoado era conhecido 
como vila de São Carlos, cujo nome, talvez, tivesse sido dado em homenagem 
a dona Carlota Joaquina, esposa do príncipe regente d. João, depois, d. João 
VI. Antes, a localidade era conhecida como freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição das Campinas do Mato Grosso.

Campinas, na ocasião, contava com policiais da Guarda Policial Permanen-
te e, ao que tudo indica, com um delegado de polícia, instituído pela Lei n° 
261, de 3 de dezembro de 1841, assinada pelo jovem imperador d. Pedro II. 
A cidade dispunha de uma delegacia de polícia, instalada no prédio da Câ-
mara e da Cadeia Pública, e com duas subdelegacias, a da Conceição e a do 
Santíssimo Sacramento.

Inexistem documentos que comprovem investigações policiais acerca do 
fato, mas a legislação então vigente previa, para casos semelhantes, a ins-
tauração de inquérito que passou a ser chamado de inquérito policial a partir 
de 1872. Estudiosos desse episódio sangrento dizem que o processo desapa-
receu.

Não obstante, entendemos que houve investigação, que o envolvido foi in-
terrogado mediante auto de qualificação e de interrogatório, as testemunhas 
foram ouvidas em assentada e que outros colaboradores foram ouvidos em 
termos de declarações. Houve exame cadavérico, uma vez que o atestado de 
óbito, cuja data é 25 (vinte e cinco) de julho de 1844, aponta como causas da 
morte um tiro de arma de fogo e quatro golpes de arma branca. Os ferimen-
tos, todos sobre o coração da mulher, revelam que o agente estava movido 
por intenso ódio.

Como se sabe, o encontro do corpo deu-se ao nascer do sol do dia 26 de 
julho de 1844. O atestado de óbito  foi datado no dia 25 de julho. Talvez pelo 
fato da morte ter ocorrido por volta das dez horas da noite, enluarada, de 25.

A vítima, Fabiana Maria Jaguari Cardoso Gomes, de 28 anos, mestiça de 
branco com índia, natural de Jundiaí, foi sepultada, não se sabe se no dia do 
encontro do corpo, ou no dia seguinte, não dentro da paróquia, mas nos seus 
arredores, talvez onde se encontre hoje o Café Regina. Todavia, o que mais 
intriga é que a paróquia proibiu que o corpo da morta fosse encomendado 
segundo os ritos católicos.Nesse tempo inexistia o boletim de ocorrência. O 
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livro de registro de queixas documentava os ilícitos penais.
 
As investigações
 
Mesmo diante da inexistência de documentação policial judiciária é pos-

sível afirmar que houve investigação sobre a autoria do crime do Largo do 
Jurumbeval.  Alguns autores  consultados dizem que o crime aconteceu na 
Rua das Flores, futura Rua José Paulino, entre a Rua da Cadeia e a Rua das 
Casinhas, atuais Bernardino de Campos e General Osório. Dentre esses au-
tores, podemos citar Julio Mariano, Edmo Goulart e Ítala Maria Gomes Vaz 
de Carvalho. Todavia, Jolumá Brito, pseudônimo do escritor João Batista de 
Sá prova que o crime aconteceu no Largo do Jurumbeval, Largo do Chafariz, 
onde havia uma plantação de jurubebas. Esse local corresponde à atual Praça 
Corrêa de Melo, fronteiriça ao Mercado Municipal, uma das sete maravilhas 
arquitetônicas de Campinas.

Jolumá Brito afiança que Maneco Músico, homem religioso, mestre-de-ca-
pela da Matriz Velha, provou sua inocência através de depoimentos de teste-
munhas que declararam que estavam com ele no momento do crime. Segun-
do Jolumá Brito, Maneco e seus amigos estavam em uma casa de tavolagem, 
localizada na Rua de Baixo, atual Rua Dr. Quirino jogando cartas. Efetivamen-
te, Manuel José Gomes jogava cartas. Seu filho, Antônio Carlos Gomes, como 
o pai, gostava de jogar baralho. Como o pai, Carlos Gomes também era um 
homem elegante. Ambos haviam sido aprendizes de alfaiate.

O maestro, como o pai, também apreciava uma boa pinga. Diante de tudo 
isso, é possível afirmar que Maneco Músico jogava cartas. Esse álibi, que teria 
levado a Polícia da Província de São Paulo a arquivar as investigações, encon-
tra certo apoio no hábito de ambos jogarem cartas e tomarem pinga.

Não foi possível determinar quem era o delegado de polícia à época, muito 
menos os nomes de seu escrivão e demais policiais civis e uniformizados. Uma 
coisa é certa. De acordo com o parágrafo 9° do artigo 4° da Lei n° 261, de 3 
de dezembro de 1841, a autoridade policial poderia remeter os autos do in-
quérito ao juiz de direito, quando conveniente, ou arquivá-los na delegacia de 
polícia. Tinha suficiente discricionariedade para desempenhar esse ato. Diante 
disso, é possível afirmar que os autos, se é que foram instaurados, nunca fo-
ram remetidos à Justiça. Podem ter ficado no prédio da Câmara e da Cadeia 
Pública aguardando a ocorrência de fatos novos, o que jamais aconteceu, 
uma vez que as investigações cessaram, de vez, em 1848. Com a demolição 
da delegacia, no final do século dezenove, os autos podem ter sido destruídos 
ou jogados fora.

Na época do crime, ninguém ousaria suspeitar que o filho mais jovem de 
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Fabiana Maria viesse a se tornar no maior maestro compositor das Américas. 
Por isso, os autos não foram preservados,

 
 A autoria da morte 
 
Os primeiros biógrafos de Carlos Gomes não descrevem o episódio do ho-

micídio. Luiz Guimarães Junior, em 1870, André Rebouças, Alfredo Taunay e 
Sílio Boccanera Junior, antes do final do século dezenove, não tocam no crime 
ocorrido na noite alta do dia 25 de julho de 1844. Salvador de Mendonça, 
tampouco. Pudera. Os fatos constantes dessas biografias foram fornecidos 
aos autores pelo próprio Carlos Gomes. Todos eles, grandes e íntimos amigos. 
Os cinco alcançaram sucesso profissional. Guimarães Junior tornou-se diplo-
mata na Itália. André Rebouças consagrou-se como célebre engenheiro, que 
dá nome a um túnel no Rio de Janeiro e a uma avenida em São Paulo, exi-
lando-se na Europa, acompanhando o imperador d. Pedro II. Taunay, o autor 
da famosa “A Retirada da Laguna”, elegeu-se senador do Império. Boccanera 
afirmou-se na Bahia, como jornalista. Salvador de Mendonça ocupou o cargo 
de ministro-conselheiro na embaixada do Brasil em Washington. Não se pode 
dizer, entretanto, que Carlos Gomes escondeu os fatos que cercaram a morte 
de sua mãe.

 
Ítala Maria Gomes Vaz de Carvalho foi a primeira autora a escrever sobre o 

crime que vitimou Fabiana Maria, sua avó paterna. Disse que a mãe de seu pai 
havia sido vítima de ladrões que invadiram a casa de Maneco Músico, na Rua 
da Matriz Nova, n° 50, durante a noite de 25 de julho de 1842, com o objetivo 
de furtar sua rabeca de estimação.  Manuel José Gomes não se encontrava 
em casa. Fabiana, intrigada pelo barulho que vinha do quintal, foi ver o que 
acontecia fora da residência, sendo morta pelos ladrões, tornando-se vítima 
de latrocínio, muito embora os larápios não houvessem levado nada.

Segundo Ítala, os meliantes seriam membros da Banda Marcial liderada 
por Maneco, que queriam dele se vingar. A versão do latrocínio jamais chegou 
a ser alegada por Maneco, quando investigado. Curiosamente, a banda era 
integrada, na sua maioria, pelos filhos de Manuel José Gomes. Ao que tudo in-
dica, a Banda Marcial de Maneco Músico foi formada após a morte de Fabiana 
e apresentou-se para d. Pedro II, em Campinas, em março de 1846.

O livro de Ítala provocou a reação de escritores de Campinas, que sabiam 
do crime através da voz do povo. Nhá Chica, Francisca Leite Gomes, última 
esposa de Maneco, falecera por volta de 1908, o que significa que as circuns-
tâncias do crime chegaram, ainda que por tradição oral, ao conhecimento de 
alguns habitantes de Campinas.

Jolumá Brito, pseudônimo do escritor João Batista de Sá, relata o encontro 
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do corpo de nhá Biana, por populares, no Largo do Jurumbeval, na manhã fria 
de 26 de julho de 1844. Revela que a perícia policial não chegou à autoria do 
homicídio e que Maneco Músico conseguiu provar seu álibi. Estaria jogando 
cartas, com amigos, que testemunharam em seu favor, em uma casa de tavo-
lagem localizada na Rua de Baixo, atual Rua Luzitana.

Julio Mariano, em seu livro “Badulaques”, relata que o corpo foi encontra-
do, na manhã de 26 de julho de 1844 na rua das Flores, que passava entre 
os fundos  da casa da família Gomes e o Largo do Jurumbeval. Apesar dos 
bochichos que correram sobre a autoria, a polícia jamais conseguiu solucionar 
o mistério.

Hermes Vieira sustentou tratar-se de homicídio de autoria desconhecida. 
Parte da população atribuiu a autoria a um servo que teria agido a mando de 
uma dama da  alta sociedade campineira. Outro segmento da população dizia 
que o autor era o próprio Maneco Músico.  A polícia não chegou a nenhuma 
conclusão. Maneco teria chamado à responsabilidade os seus caluniadores, 
mas não há qualquer documento que possa respaldar essa versão.

Rubem Fonseca, em 1994, atribui, sem papas na língua, a autoria do crime 
a Maneco Músico. Rubem Fonseca, famoso escritor brasileiro, foi comissário 
de polícia durante parte de sua vida. 

 
 O perfil dos cônjuges
 
Os autores por nós consultados relatam que Fabiana Maria Jaguari Cardo-

so Gomes era uma mulher bonita. Alta, morena, de cabelos negros, viveu em 
concubinato com Manuel José Gomes dos 16 até os 26 anos de idade, quando 
se casou com ele no dia 1° de junho de 1842.  Nessa ocasião, os noivos já 
tinham, dois filhos, Juca e Tonico, nascidos em 1834 e em 1836, o que per-
mite concluir que Maneco vivia com Fabiana, sob o mesmo teto, desde 1833. 
Até 1831, Maneco viveu com Anna Thereza de Jesus Garcia, ano em que esta 
faleceu deixando-lhe quatro filhos, duas mulheres e dois homens. Maneco 
Músico, segundo Rubem Fonseca, trazia Maria Fabiana com rédea curta, ta-
manho o seu ciúme.

Outros escritores deixam bem claro que Fabiana gostava de passear e de 
exibir-se em razão de sua beleza. Filha de alfaiate e de dona de casa conhe-
ceu Maneco quando este fazia uma turnê em Jundiaí. Logo depois, Fabiana 
veio morar com a família na vila de São Carlos, na Rua de Baixo, em uma casa 
próxima à do músico, então amancebado com Anna Thereza. Rubem Fonseca 
revela que Maneco traia a concubina, saindo com Fabiana.

Maneco é descrito pelos autores consultados como  homem dominador, 
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enérgico, irascível, nervoso e violento, com os alunos e com os próprios filhos. 
A descrição merece certo desconto se cotejada com os costumes da época, 
em que o pátrio poder revestia-se de aspectos que foram desaparecendo nos 
séculos seguintes. Consta, inclusive, que Maneco veio de Santana de Parna-
íba para a vila de São Carlos após agredir um parente que o recomendara a 
um recrutador do serviço militar do Império que, naquela ocasião ocupava 
militarmente a Província cisplatina, atual Uruguai. Manuel José Gomes, que 
também era alfaiate, vestia-se bem, jogava baralho e gostava de uma boa 
pinga, traços herdados pelo filho Antônio Carlos Gomes.

Alguns autores, inclusive Ítala Maria Gomes Vaz de Carvalho, neta de Ma-
neco, propalam que o músico teve 25  ou 26 filhos. Na verdade, Maneco teve 
quatro filhos com Ana Tereza, dois com Fabiana Maria e três com Francisca 
Leite Gomes. Ao que tudo indica, era um conquistador.

 
A estética do punhal
 
Três obras de Antônio Carlos Gomes, A noite do Castelo, Joanna de Flan-

dres e Maria Tudor,  apresentam finais, com suas heroínas mortas a golpes de 
punhal. Nas duas primeiras, os noivos viajam para a Terra Santa e ao regres-
sarem encontram a mulher amada nos braços de um terceiro. Inês, Joanna e 
Maria são sempre mortas a punhaladas por um dos homens que integram o 
recorrente triângulo amoroso.

Atormentado ao longo de sua vida pela imagem da mãe, assassinada a 
punhaladas, pode ser que Carlos Gomes, sem querer, a tenha colocado na po-
sição de vítima fatal nessas três óperas. Ainda em Campinas, compôs Fantasia 
sobre a Alta Noite. Na Itália, Nella Luna. Quem sabe pelo fato de sua mãe 
haver sido assassinada em horas tardias de uma noite enluarada. São meras 
hipóteses nossas talvez nunca analisadas por outros autores.
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Ficção - PASSAGEM DE IDA

Joaquim Nogueira, Cadeira 20

Já eram umas cinco horas da tarde quando ele chegou com seu carro na 
esquina da rua XIII de Outubro. Conferiu a placa da rua principal. Era aquela 
mesma. Virou o volante para a direita e avançou na direção cidade-bairro até 
a casa 320. 

Tratava-se de uma construção meio nova – via-se pela pintura e pelo teto 
– maior que as demais construções daquela rua, pois era larga e baixa, com 
uma janela fronteira grande como a janela de um castelo, o portão de ferro 
com barras cruzadas. Diante da casa havia uma mulher regando o jardim.

Fernando parou o carro junto à calçada, desceu e aproximou-se do portão. 
A mulher parou de trabalhar.

- Oi, dona, disse ele. Eu sou jornalista da zona norte. (Declarar-se jorna-
lista era muita boa vontade. Na verdade, ele não passava de um repórter, um 
cara que gastava o carro e o combustível do jornal fazendo pequenos serviços 
sem relevância, matérias insossas que uma semana depois desapareciam na 
lata de lixo). 

- É o seguinte, continuou ele. Vim aqui entrevistar o sr. Maurício. Seu ma-
rido, suponho. 

- Sim. É meu marido. Mas ele não pode atender agora. Está dormindo. 

- A senhora não poderia chamar ele?

- Não posso. Está doente. Toma muito remédio, por isso dorme muito tam-
bém. Você vai ter que voltar outra hora.

Fernando não se abalou:

- Vim fazer uma reportagem sobre ele e sobre os quadros que ele pinta. 
Posso pelo menos ver os quadros?

Isso pode.
Ela veio até o portão e abriu. Deram-se as mãos. Ele voltou ao carro, apa-

nhou a máquina fotográfica – das grandes, antigas, o jornal não podia bancar 
coisa melhor – apanhou uma caderneta e uma esferográfica, trancou a porta.

Passaram para dentro. 
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- Qual é mesmo sua graça?, perguntou ele.

- Lúcia. 

- D. Lúcia, desculpe, mas que é que seu marido tem?

- Alzheimer.

- Nossa senhora!, respondeu Fernando.

Era apenas uma expressão. Ele não dava a mínima que o marido dela ti-
vesse Alzheimer, pois ignorava o homem e não conhecia direito a gravidade do 
Alzheimer. Entraram na casa, ela caminhando diante dele. Fernando reparou 
que tinha um traseiro bonito, nem grande nem pequeno demais, as coxas 
pareciam fortes, espremidas no jeans apertado. 

Pararam na sala.

- Quer tomar alguma coisa?, ela perguntou.

Relanceando os olhos pelo ambiente, ele viu perto de uma porta um apa-
rador com várias garrafas, uma das quais ostentando o rótulo simpático de 
Johnny Walker. Disse a ela que “um uisquinho cairia bem”. Lúcia entrou para 
a copa, que era ali pertinho, contígua, e ele ficou na sala. 

Depois que ela o serviu, ele pensou de novo no homem a ser entrevistado.

- Seu marido é pintor profissional?

- Não. É delegado de polícia. Até ficar doente tirava plantão na delegacia 
do 20º DP. Desde jovem gostava de pintura. Quando pôde comprar cavaletes, 
telas e tintas, passou a praticar. Não é por nada não, mas é um pintor muito 
bom, tem quadros na galeria Franco e já ganhou dois prêmios da prefeitura

- Muito bem, disse Fernando sem realmente sentir coisa alguma.

Acabou o uísque e ficou esperando por ela. Como já fizera antes, ela se-
guiu diante dele. Atravessaram a copa, que era de tamanho médio, com uma 
mesa retangular, grande, de madeira, embelezada por um tampo de acrílico, 
e cadeiras de vime. Tudo de bom gosto, e muito classe média. Ao lado ficava 
a cozinha. Saíram para a área de serviço. 

No canto à esquerda ficava uma escada comprida e larga, os degraus 
seguros. Ela seguiu diante dele. Lá em cima abriu uma porta, eles entraram, 
caminharam por um corredor e passaram para o ateliê de Maurício. Como 
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tudo o mais na casa, era asseado, limpo, sem umidade e sem pó, e cada coisa 
parecia em seu lugar. Cavaletes, telas em branco, quadros com paisagem e 
com figuras, paletas e pincéis. E pairando no ar um cheiro meio enjoativo de 
aguarrás e condensadores. 

Ela sentou-se em um sofá de couro, negro, gasto mas ainda confortável – 
via-se – e ele ficou de pé diante dela.

- É pra cá que ele vem, quando está em casa e sente a inspiração – disse 
Fernando tentando ser engraçado. Deita-se no sofá e pensa no que fazer. 
Depois se levanta e cria mais uma obra-prima. 

Lúcia não reagiu, provavelmente suspeitando da sinceridade dele. 

- Vou fotografar. Dá licença. 

Enquanto ela ficava ali, sentada, os quadris derramados no assento, ele 
catou sua antiquada máquina e bateu fotos, tomando cuidado para destacar o 
nome do quadro e do autor. Depois que acabou, sacou do bolso sua caderneta 
e sua esferográfica e fez perguntas, que Lúcia respondeu acanhada, tímida, já 
que a entrevista não era sua.

Fernando guardou os apetrechos. 

- Que idade tem seu marido?

- 52.

- E ainda trabalha no plantão?

- Trabalha. Ele gosta. Diz que no plantão tem uma tarefa determinada, um 
horário mais ou menos fixo, pode cumprir seu dever e voltar pra casa, des-
cansar e depois se dedicar às suas telas. Nunca batalhou pra subir na polícia. 
Diz que seu lugar é embaixo, no rés do chão, atendendo as pessoas do povo, 
julgando as ocorrências e aplicando as leis. Ele se sente feliz assim.

Fernando caminhou até uma parede, pegou uma tela colada com adesivos, 
tirou e segurou nas mãos. Lúcia aproximou-se por trás. 

- Gostou dessa aí?

- Gostei da obra toda, mentiu ele. Seu marido é muito talentoso. Claro, ele 
pinta com amor, por isso pinta bem. Um dia vai fazer muito sucesso... um dia, 
quando se recuperar. 
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Recolocou a tela no lugar de antes, colou os adesivos, a obra não se sus-
tentava, ele tirou e pôs na bancada, ela caiu, ele apanhou do chão e escorou 
contra a parede, junto com algumas molduras.  Voltou-se. Agora estavam 
bem próximos. Ele podia medir mais apuradamente a beleza da mulher – seus 
grandes olhos castanhos, os cabelos anelados, seus lábios cheios e rosa, com 
um resto do batom que ela usara mais cedo. 

Ele disse:

- Posso te fazer uma pergunta?

- Pode, claro.

- Seu marido... com essa doença que tem... ele ainda consegue?
 
- Não. Os remédios acabaram com a potência dele. Mas eu não gostaria de 

continuar falando sobre isso.
 
- Tá bem. Vou mudar de assunto. Posso dizer outra coisa?

- Depende...

- Eu gosto muito de você, Lúcia. Desde que te vi no jardim regando as 
plantas, compondo aquele quadro bucólico, poético, fiquei impressionado. 
Acho que é a primeira mulher em S. Paulo que vejo numa atitude tão simples, 
meiga e romântica. Queria um relacionamento melhor com você. Mais íntimo. 

- Acontece que sou casada. Você sabe disso. Eu amo muito meu marido. 
Nunca traí ele e nunca vou trair. 

Ficando de frente para ela – até então estavam meio enviesados, ombro 
contra ombro – ele se encostou nela. Julgava que Lúcia poderia fugir, tirar o 
corpo, esculhambar com ele, ou mesmo lhe carimbar uma bofetada, mas não, 
ela ficou no mesmo lugar, respirando forte, gotas de suor aparecendo nas 
maçãs de seu rosto.

- Eu também sou casado, disse ele. (Era mentira. Nunca se casara. Apenas 
tivera uma relação estável com uma certa Meire, caixa da Churrascaria Tro-
pical, relação que desestabilizou uns seis meses depois de começar, quando 
ela o chamou de corno e ele lhe desceu um cacete corretivo. Meire baixou 
delegacia e prestou queixa e o amásio teve que arrastar  o rabo no chão para 
induzir o delegado a arquivar a bronca). 

- Minha esposa já me traiu uma vez, e justo com meu melhor amigo. Sei 
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como é ser sincero e como é ser traído. 

Lúcia continuou quieta, sempre respirando fundo.

Ele puxou-a para si. Encostou os joelhos nas pernas dela. Como não houve 
reação, pegou em suas coxas, ralou a mão por cima do jeans, acariciando o 
monte. Ela recuou os quadris, mas manteve o resto do corpo no mesmo lugar. 
Ele abarcou-lhe os seios. Embora ela fosse uma trintona, tinha seios rijos e 
possantes como seios de adolescente.

- Não faça isso comigo, pediu ela. 

O tom com que pronunciou essa frase deu a ele a certeza de que estava 
necessitada, precisando, quem sabe havia quanto tempo não fazia sexo. 

- É adultério, ela disse ainda, a voz grave. Eu não quero. 

Ele pegou em sua cabeça, puxou para frente e lhe sentou um beijo na 
boca. 

- Ela estrebuchou um pouco, gemeu e grunhiu, mas depois de algum tem-
po assimilou o golpe, seu corpo relaxou e ela acabou participando. Abraça-
ram-se mais forte. Ele beijou-a no rosto, nas orelhas, na linha dos cabelos. 
Percebeu que ela chorava, mas passou por cima, aquilo não lhe dizia respeito. 

- Vem pra cá, ele disse. 

E conduziu-a para o sofá. Tirou a roupa dela e em seguida tirou a sua. 
Depois de secar as lágrimas com as costas da mão, Lúcia fez um pedido:

- Não faça muito barulho. Por favor. O ateliê fica sobre o nosso quarto e 
ele pode ouvir. 

Deitaram-se, ele por cima, ela por baixo. Era cômoda, larga, a penetração 
se deu com facilidade, ele nem precisou de esforço nenhum – quando menos 
esperava, estava tudo dentro. Deu um tempo a ela, esperando que aprovei-
tasse, que tirasse prazer do corpo dele, para que estancasse o choro e mais 
tarde sentisse saudade.  

Ela teve um orgasmo brutal, precisou sufocar os gemidos, o grito, esfor-
çar-se para manter o corpo no sofá e não desabar no chão. O gozo dele foi 
normal, comum. Levantou-se. Ela gemeu:

- Eu sou uma vagabunda... meu deus, uma vagabunda. O que é que eu 
vou fazer?
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 Fernando consultou o relógio de pulso. Passavam 20 minutos das seis 
horas. Tinha que correr, se queria pegar o chefe no escritório do Zona News. 

- Tem banheiro aqui em cima?, perguntou a ela.

Deve ter visto uma porta ali no canto.
  
Ele caminhou para lá, nu, levando as roupas na mão. Demorou cerca de 

10 minutos. Quando voltou estava limpo, lampeiro, animado, assobiando uma 
canção brega de Zezé di Camargo. No sofá, Lúcia continuava deitada, nua 
debaixo de suas roupas. 

- O que vai acontecer agora?, perguntou ela.

- Nada. O que queria que acontecesse?

- Não vai telefonar, aparecer, fazer a entrevista com meu marido, me con-
vidar pra sair, conversar e explicar o que aconteceu.... 

- Pra entrevista com seu marido talvez eu apareça. Pra outras coisas, não. 

Apanhou sua máquina fora de moda, sua caderneta de anotações e sua 
esferográfica, caminhou para a porta. Ela gemeu:

- Pelo menos me espere; preciso abrir o portão pra você. 
 
Vou indo na frente. Se apresse. 

Começou a descer a escada. Já estava no meio quando viu o homem lá 
embaixo, sentado numa cadeira simples, de cozinha, as mãos postas atrás do 
encosto. Um homem de meia idade, os cabelos mal arrumados, a barba de 
três ou quatro dias, a blusa do pijama com os botões de cima fora das casas. 

Fernando soube que era o dr. Maurício, mas simplesmente continuou des-
cendo. Já estava no último degrau quando reparou que o delegado tirava as 
mãos de trás da cadeira. Em cada uma delas tinha um revólver. 

O “jornalista” começou a se explicar, olhe aqui, dr. Maurício, eu... Mas não 
pôde prosseguir. O primeiro tiro apanhou-lhe no peito, o segundo na cabeça, 
os outros picotaram seu ventre e suas pernas, ele nem percebeu a dor, só 
sentiu a vista escurecer e o chão se aproximar da sua cara. 

Estava morto. Muito morto mesmo.    
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RAPADURA

Jorge Lemos, Cadeira 33

Morreu na manhã de 24 de junho de 2012 o cavalo, rapadura, cujo dorso 
amável estiveram meus filhos, ainda crianças, e meus netos e netas —, sem-
pre em pelo. Nunca foi permitido colocar arreio sobre ele, desde seu resgate 
numa olaria onde era torturado pelo dono, no bairro do Serrote, neste muni-
cípio de Lambari, em 1989.

Nesta manhã sombreada os olhos dele me contemplavam enquanto eu lhe 
acariciava e tentava fazê-lo alimentar-se. — Tentativa inútil. Apenas aceitava 
meu carinho talvez para não ser indelicado... De repente a sua respiração 
ficou mais difícil, o ar saia entrecortado. Junto à aflição que o torturava soma-
va-se a minha sem saber o que fazer.

Procurou se afastar alguns centímetros como se temesse me machucar. 
Curvou devagar as pernas dianteiras como se quisesse ajoelhar-se, mas antes 
que pudesse fazê-lo, perdeu o controle dos membros e seu corpo foi de en-
contro ao chão como se alguém o tivesse derrubado covardemente. 

Fui ao seu encontro tentando massagear-lhe o pescoço, entretanto, o so-
frimento não arredou um milímetro —, piorava diante de minha impotência. 
Percebi que os olhos dele não me viam mais —, olhavam para dentro de si 
mesmo como se tentasse descobrir o que estava lhe acontecendo.

Ele procurando ar e eu falando com ele, a agonia se prolongou por algum 
tempo até que suas pernas retesaram-se e, no esforço descomunal para se 
levantar, parou! Ficou imóvel para sua vida esvair-se rumo às montanhas 
próximas... 

O invólucro amável, coberto pela quietude da noite do silêncio, descansou 
no pasto que lhe acolhera. Não pôde mais me ouvir, nem me ver... Mas a sua 
aura ainda pode ser vista nas grotas e sob as sombras das árvores...
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SILÊNCIO AMARGO

Jorge Lemos, Cadeira 33

Sem poder fazer bonito para a família da namorada, num lugar escasso de 
oportunidade na época, Natan decide deixar a  pequena cidade e partir rumo 
a São Paulo. A ligação com eldorado sonhado por ele era feita pela estrada de 
ferro —, Maria Fumaça (RMV).

O dia marcado chegou e a pequena mala ficou pronta. Como se quisesse 
sentir o caminhar sobre o brilho negro dos paralelepípedos naquela manhã, 
ele saiu do Bar do Juca mais cedo, lugar em que trabalhara até aquele instan-
te. Magro, cheio de dúvidas, lá seguia ele para a estação Parada Melo.

Imóvel na plataforma, remexendo o dia anterior, de repente o coração tre-
pidou! Sua namorada, cuja família os proibia, acabara de chegar, descobrira 
que ele estava partindo. Teve vontade de falar que sabia do casamento que 
estavam arrumando para ela, mas se calou e a abraçou forte. Beijou-a e foi 
correspondido pela boca feita de amor. 

 
 Ficaram sem palavras, olhando um para o outro, — havia um mal-

-estar deixado pela discussão da noite que antecedera aquele momento. O 
apito do trem passou pela plataforma e se apagou com o aumento do frio 
na barriga dele. Olhando-a nos olhos azuis marejados, trouxe-a para si mais 
uma vez; foi correspondido, mas continuou quieta como se fosse uma estátua 
parcialmente viva.

O calor da caldeira preta passou devagar bufando vapor pelas ventas late-
rais e fez parar na sua frente o vagão de segunda classe. Aconteceu um beijo 
cheio de dor e, esmagado pelo silêncio, ele subiu os degraus e parou no últi-
mo sem tirar o olhar da plataforma — o tempo encolhido sepultara o diálogo.

O ar começou a ser socado pelo barulho da caldeira e ranger das ferra-
gens, a seguir o apito de partida disse a ela que ele estava sendo raptado 
pelo destino. 

Novelos de fumaça descendo sobre os vagões escorreram sobre os trilhos 
e começaram a elevar-se sobre a plataforma. O corpo esguio e amável ergueu 
o braço e, como se estivesse defronte a um espelho embaçando-se, a silhueta 
delicada apagou-se antes que o trem chegasse à primeira curva.
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Dois anos depois Natan voltou à cidade. O casamento arranjado acontece-
ra e Isabel mudara-se para o Rio de Janeiro... 

Ainda hoje, quando olha para o que sobrara da plataforma da estação 
Parada Melo, vê os olhos azuis marejados, ouve o apito do trem e as palavras 
que ficaram presas na boca feita de amor fazem uma frase suspensa sobre a 
cidade: “não vá!”  
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“O tempora, o mores!”
“Oh tempos, oh costumes!”

(Marco Túlio Cícero – cônsul romano – 106 a.C – 43 a.C)

Luiz Carlos Pires
Membro Titular da Academia de Letras, Ciências e Artes dos Delegados da 

Polícia do Estado de São Paulo – Cadeira 12. 

Há quatro anos atrás, nauseado que me achava com os rumos impostos 
ao país por políticos cujo interesse maior me parecia ser o de locupletar-se e 
a seus partidos, com as benesses que o poder propicia e com o intuito deli-
berado de perpetuar-se à condução dos destinos de nossa pátria, abalei-me 
a elaborar um texto que, muito embora o tempo já decorrido, ainda o tenho 
como muito atual eis que, a mim me parece, nada mudou e, se mudou, o foi 
para pior.

Mas, vamos à crônica “POR DIAS MELHORES II”:

“Não nos julgamos “catastrofistas” como, de há anos, já dizia nosso ex-
-presidente dessa trôpega república - Fernando Henrique Cardoso -, quando 
ousamos, num exercício de livre pensar e à vista do quanto sucede em nosso 
derredor, e sem maiores pretensões qual seja a de expressar nossa indigna-
ção por vivermos em um país que, não raro, nos enche de orgulho quando 
não nacionais falam de nossas belezas naturais e da afabilidade de nosso 
povo mas que, em contrapartida, é alvo de verdadeiros quadrilheiros encaste-
lados no poder público, aproveitadores de escol, a dilapidar, sem nenhuma ce-
rimônia, o patrimônio que é de todos nós, brasileiros, sem o mínimo de pudor 
e com a complacência, não raro, dos organismos existentes a não permitir a 
série incontável de atos criminosos perpetrados contra esta pobre nação, sem 
a correspondente punição exemplar.

E a impunidade, o sabemos nós, gera a delinqüência.

Assim, se os criminosos do “colarinho branco”, aí incluídos grandes em-
presários e ocupantes de altos cargos nos escalões dos governos - central, 
estaduais, municipais -, sem o menor resquício de honestidade e respeito 
às Instituições vêem cometendo atos mais que desabonadores a esta nossa 
querida república, confundindo-se o público com o privado, em incestuosas 
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negociatas, é mais do que hora de a população pensante de nosso país - a 
classe média (que a cada dia que passa vem tendo o seu poder de compra 
cada vez menor, inclusive, a classe do funcionalismo público, em decorrência 
dos aviltantes salários que recebem), os intelectuais, professores, os profissio-
nais liberais de todos os matizes, darmo-nos as mãos e, quando do advento 
das próximas eleições, demonstrarmos toda nossa revolta nas umas, não mais 
permitindo que políticos que fazem de seus cargos meios de práticas inconfes-
sáveis, locupletando-se, a si e a seus apaniguados retomem às suas posições 
nos governos.

Os dias melhores, que tanto almejamos, depende - e muito - do esforço 
desinteressado de todos os cidadãos que, de alguma forma, possam influir 
nos mais diversos setores da sociedade, sensibilizando-a a ser mais eticamen-
te responsável”.
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Joana D´Arc – você conhece sua história?

Milton da Silva Angelo, Cadeira 34 

Há muitos procedimentos para transmitir um fato. Gosto de escolher um 
possível bate-papo com as pessoas. Se forem de muito tempo, como é o caso 
de Joana D´Arc, imagino a possibilidade de fazer uma regressão e falar com 
ela em seu país – França.

Foi o que fiz. Fui falar com ela.

- Joana, bom dia, como vai?

- Tudo bem.

- Quanto anos você tem?

- 19 anos.

- Tenho uma notícia péssima para você. Sua pátria é a França. Há 100 anos 
há uma guerra (1337-1453), luta entre seus país e Inglaterra. Sei que você 
foi pessoa pobre e analfaberta, embora tenha escrito alguma coisa. Fiquei 
sabendo que você procurou o rei do seu país e falou que estava pronta para 
expulsar os anglicanos da sua pátria. Li o bilhete que você escreveu aos ingle-
ses quando queria atacar Orleans: “A vós, ingleses, que não tendes nenhum 
direito neste reino de França, o Rei dos céus vos ordena, e manda, por mim, 
Joana, a Donzela, que deixeis vossas fortalezas e retorneis para vosso país, 
caso contrário farei grande barulho”. Você cortou o cabelo, colocou farda e se 
utilizando de um cavalo, chefiou o exército, derrotou os anglicanos. E expul-
sou-os de seus país. Foi uma vergonha para os ingleses.

Sei que você, quando criança presenciou o assassinato de membros de 
sua família por soldados ingleses que invadriam a vila em que morava. Com 
13 anos de idade você recebeou mensagens do arcanjo Miguel, das santas 
Catarina de Alexandria e Margarida de Antioquia e ficou com a idéia de que 
devia entrar para o exército e ajudar seu reino na guerra contra a Inglaterra. 

Você vai progredir tanto e isso vai provocar inveja de líderes militares do 
seu país. Estou vendo que você tem um ferimento na coxa, provocado por 
flecha em batalha em Paris. Vai se recuperar e voltar à luta.

- Mas o que vai acontecer?, perguntou Joana. 

- Você vai ser capturada por borgonheses que vão vendê-la aos ingleses. 
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Por fim, através de um processo religioso grotesco, completamente ilegal, 
você vai ser condenada a morte na fogueira na cidade Rouen, na praça do 
Mercado Vermelho, no dia 30 de maio de 1431.

- Os anglicanos vão inventar uma história, dizendo que você é bruxa. Vão 
dizer que você ouve vozes, participa de movimentos pagãos. Vão misturar 
religião com política. E o povo, inclusive gente do seu próprio país, vão ser 
contra você. Vão pedir que você seja queimada viva. Essa a triste notícia. 

- Só pelo falto de ser patriota e defender meu país, vou ter esse destino?

- Ah, tenho uma novidade. Parece que há um movimento de pessoas que 
foram auxiliadas por você, que pretendem colocar outra mulher no seu lugar 
na fogueira. Tanto é que você depois vai ser vista andando pela França. Por 
fim, em 1920 você vai ser canonizada pelos milagres que fez, pelo Papa Bento 
XV e4 vai ser proclamada padroeira da França.

- Mas quem é você?, perguntou Joana.

- Eu sou pessoa de 2014 e conheço toda sua história. Essa história que 
estou contando vai ser escrita e vou passar para o meu povo.

- Uma pessoa que vai escrever muito sobre você é um jornalista de nome 
Marcel Gay e o ex-militar Roger Senzig – “L´Affaire Jeanne d´Arc” no ano de 
2007. Outra pessoa que vai escrever sobre você é Bernard Simonay – “Le lys 
et le Ombres (O lírio e as sombras).
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REMINISCÊNCIAS SOBRE DALMO FLORENCE.

Ives Gandra da Silva Martins, Cadeira 31

A época em que convivi, durante cinco anos, com Dalmo Florence, na 
Faculdade de Direito do Largo São Francisco, foi marcada pela presença de 
brilhantes intelectuais: Paulo Bonfim, Mario Chamie, Ligia Fagundes Telles for-
mavam nosso grupo.  Dalmo era, entretanto, uma figura diferente: tinha estilo 
peculiar! Em todas as épocas, em todas as escolas, há sempre aqueles que se 
destacam dos demais por possuírem algum talento especial, para literatura,  
música, pintura. Convivemos com todos, mas são diferentes! Dalmo era tão 
brilhante quanto os mais brilhantes, mas era único! 

Eu me lembro que, naqueles tempos, vivíamos momentos difíceis. Está-
vamos, em pleno ano de 1954, em meio à crise provocada pelo crime da rua 
Toneleiros! Nós, os estudantes de direito, no dia 24, que antecedeu ao suicídio 
de Getúlio, pretendíamos sair do largo de São Francisco, à noite, para ir ao 
Rio, fazer uma manifestação na frente do Palácio do Catete para pedir sua 
renúncia. Pretendíamos, se necessário, permanecer na frente do Palácio, até 
que Getúlio renunciasse ou saísse com suas tropas sobre nós! Lembro do mo-
mento em que tivemos a notícia de seu suicídio. Todos estávamos em frente à 
Faculdade. Os alunos não assistiram às aulas; o professor Canuto Mendes de 
Almeida, que defendia o presidente Getúlio Vargas, foi levado pelos alunos, 
para fora da Faculdade, à força! Alguns escreveram em suas costas, sem que 
ele percebesse, “R” de renúncia! No ano seguinte, dois presidentes da Re-
pública, foram depostos pelo Marechal Lott: Café Filho, Carlos Luz! Juscelino 
assumiu, mas enfrentou duas revoltas: de Aragarças e Jacareacanga! A meu 
ver, graças à inteligência de Juscelino Kubstcheck, as soluções sempre foram 
democráticas. Poderia ter caminhado para a ditadura. 

A Faculdade de Direito foi sempre uma escola em que os grandes temas 
nacionais foram discutidos, a ponto de se dizer, à época, que era dominada 
pela chamada “Bucha”, que decidia o destino da Faculdade e o destino do 
Brasil! Porque muitos acreditavam que, inclusive, Presidentes da República, 
teriam sido escolhidos pela “Bucha”. Até hoje existe num dos pátios da Facul-
dade o túmulo de Júlio Frank, que teria dado início à “Bucha” no Brasil. 

Agora, o que Dalmo Florence representava neste cenário? Exatamente o 
papel do estudante diferente! Ele foi colega da maior parte daqueles que 
freqüentaram a Faculdade na década de 50; isto porque ficou muitos anos 
nas Arcadas! Mais do que normalmente qualquer aluno ficaria! Quando ele se 
formou, -e todos pensavam que ele iria continuar no 5° ano- um dia entrou na 
repartição pública em que trabalhava fazia muito calor --estava-se em pleno 
mês de janeiro - e não havia ar-condicionado. Uma colega resolveu tirar seu 
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bolero para refrescar-se. Dalmo não teve dúvida, não sabendo como comuni-
car a todos que concluíra o curso de direito, saiu-se com essa:  “Eu também 
estou com um calor enorme. Vou tirar meu anel de advogado”, e aí, todos 
souberam de sua formatura, e foi uma grande festa! Ele tinha dessas saídas, 
que só ele conseguia encontrar, frutos de um humor sem maldade.

O que impressionava no Dalmo, no período da faculdade, era sua sadia 
boemia! Era um boêmio, mas um boêmio diferente! Um boêmio, que, enfim, 
gostava de comer, e realmente o seu peso mostrava que era um bom garfo. 
Gostava de escrever e passar as noites em conversas intermináveis! E era esta 
a sua boêmia! 

Nosso grupo se reunia num barzinho na rua Caconde, chamado “Visca”. 
Dalmo criou o seu grupo de amigos, Paulo Bonfim, Genofre, Gilberto, Mario 
Chamie, Herbert Figueiredo, Adolfo Milani Filho e eu. Lembro das diferenças 
poéticas entre o Mário e Dalmo.  Seus estilos eram absolutamente distintos. 
Dalmo era um poeta aberto, um poeta clássico, um poeta que falava em po-
esia e rimava com extraordinária facilidade. Mário sempre procurando novos 
caminhos, ao ponto de criar uma corrente poética pessoal, a “práxis”. Os dois 
davam-se muito bem e os dois namoravam lindas meninas na Faculdade. 

Talvez, o único que namorava, estavelmente, era eu! Do nosso grupo, to-
dos os que namoravam acabaram não se casando com as colegas com quem 
namoravam. O próprio Dalmo! Eu me lembro de quando ficou noivo. Ruth e 
eu fomos ao noivado. Quando chegamos à festa, Dalmo disse a Ruth: “Ruth 
eu quero lhe apresentar minha noiva, que vai se casar primeiro do que eu”. 
Aquilo que parecia uma brincadeira tornou-se verdade! Era assim que ele 
costumava brincar. 

Sua noiva era moça muito simpática e tinha uma condição um pouco aci-
ma da nossa. Ninguém tinha automóvel. Hoje, qualquer menino de 18 anos 
já tem seu veículo! Naqueles tempos, não. Mas a noiva do Dalmo tinha um 
“Prefet”,  um carrinho pequeno, apertado para o volumoso Dalmo. Quando ele 
entrava no banco da frente e nós atrás, praticamente, punha a menina, que 
sabia dirigir, para fora. 

 
Mas o Dalmo não dirigia! Saia com o nosso grupo, e, muitas vezes, está-

vamos acompanhados de nossas namoradas, para esses almoços ou jantares. 
São recordações inesquecíveis do tempo da Faculdade! 

Essa maneira de ser lembra Adriano Moreira, um dos grandes intelectuais 
de Portugal, da atualidade. Foi o fundador do CDS e foi Ministro do Ultramar. 
Ele dizia que há uma “maneira de ser diferente dos portugueses no mundo”! 
Eu tenho a impressão que essa “maneira de ser” do Dalmo, também era pe-
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culiar, diversa do que se conhecia, e ficou marcada em diversos episódios que 
vivemos. 

Dalmo Florense era, na verdade, um lírico atimidado! Ele era de um ro-
mantismo profundo na poesia, onde extravazava sua alma. Mas gostava de 
mostrar a todos que a vida era leve para ele. Ele a vivia com muita tranqüilida-
de, sem se aprofundar em nada! Mas nas poesias, mostrava o que era! Muitas 
vezes íamos à sua casa, na alameda Franca, e admirávamos seus quadros. E 
eram muito bons Ele dizia: “criei uma nova escola de pintura! É a escola de 
pintar “a olho e a óleo”!  

Certas vezes, nessa boemia tranqüila, gostava de beber um pouco a mais! 
Uma vez, fomos convidados para ir a Porto Ferreira para falar sobre os poetas 
brasileiros. Na época, não havia televisão - a televisão estava começando no 
Brasil - e, muitas vezes, os estudantes eram convidados para ir às cidades 
do interior para dar palestras sobre literatura, declamar nos saraus. Era uma 
oportunidade de conseguir um final de semana com tudo pago. Éramos a “TV” 
do interior.

Nessa oportunidade fomos com um colega de classe, que nascera em Por-
to Ferreira, Wiliam João que nos hospedou. Quando chegamos lá, o prefeito 
nos ofereceu um vasto jantar. A palestra era para ser às 20hs e começou às 
21hs, combinamos o que deveríamos dizer e como terminar cada palestra e 
passamos a comer e a beber. Mas de tanto sermos bem tratados, eu esqueci 
de que forma eu deveria terminar minha palestra, mas me lembrava da for-
ma como Dalmo tinha que terminar a dele. Falei primeiro e terminei minha 
conferência, com a parte com que ele deveria terminar a sua, obrigando-o a 
terminar a sua, dizendo “como disse meu colega Ives, e repetiu o que eu tinha 
dito”. Mas o divertido foi que, como começou muito tarde, a família do prefei-
to, que estava na primeira fileira –alguns tinham entre 80/90 anos-- ouvindo 
sobre Álvares de Azevedo, Castro Alves, começou a dormir.

Dalmo não teve dúvida e disse: “vejam os senhores: três dos maiores 
poetas brasileiros, Álvares, Castro e Fagundes, se somarmos a idade deles, 
não completaremos um século. Morreram com menos de um século, enquan-
to alguns analfabetos morrem com mais de cem anos - e fez um gesto para 
a família do prefeito. Tive, no momento, a impressão de que não sairíamos 
vivos daquele auditório. 

Mas adiante fez uma observação sobre Euclides da Cunha e disse para o 
auditório interiorano que a frase “o sertanejo é antes de tudo um forte” não 
era a obra completa de Euclides.

Já que estamos rememorando o estilo de Dalmo, vou rememorar dois 
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outros episódios. O primeiro ocorreu quando Mario Chamie, delegado de po-
lícia em início de carreira, começou seu trabalho numa cidade perto daquela 
para a qual, Dalmo, também delegado de polícia, foi designado. A primeira 
cidade em que Dalmo serviu parece ter sido Palestina. Segundo ele mesmo 
me contou, um dia recebeu um cidadão detido por seu ordenança. Ele tinha, 
na ocasião,  um jipe. Naquela época, aparecer um suspeito em uma cidade 
onde não acontecia nada, era um acontecimento. Ele se  sentou atrás de sua 
máquina de escrever e o cidadão permaneceu na frente dele em pé. Dalmo 
perguntou seu  nome, ele disse: “Jesus da Silva”. “Jesus da Silva? O senhor 
tem certeza de que se chama Jesus da Silva?” e ele: “Absolutamente”.  Dalmo, 
olhou então para o policial e disse: “Jesus na Palestina... pode ser o próprio 
Salvador e eu não serei Pilatos” . Solte este rapaz! Seu coração era assim. De 
seu tamanho. Não sabia prender ninguém. 

O segundo episódio também no período em que se encontrava em Palesti-
na, me foi contado por Mario Chamie. Mario instalou-se numa cidade a 30km 
de Palestina. Na verdade, fora para uma cidade do interior, porque queria es-
crever o livro “Lavra, Lavra”, que daria início à sua corrente literária, a “escola 
praxis” - cuja importância chegou a ser reconhecida e citada por Humberto 
Eco.

Vivia tranquilamente em cidade perto de Olímpia, onde, inclusive, conhe-
ceu, sua esposa. Um dia, o juiz de Olímpia ligou para Mário e disse: “O Sr. 
tem algum preso em sua cadeia?” E ele respondeu:  “Não, não tenho”. E o 
juiz: “O Sr. teria um lugar para que eu possa mandar um preso para ai?” Mário 
respondeu prontamente: 

“Pois não, sem problemas”.  E para lá foi um caboclo que ficava de cócoras 
na cela, localizada em frente a mesa de trabalho do Mário. Passaram dois dias 
e o Mário não escreveu nenhuma linha, pois, cada vez que levantava os olhos, 
via o preso de cócoras, com os olhos fixos nele. Acabara a inspiração. Não 
teve dúvidas ligou, desesperado, pedindo ajuda a seu amigo Dalmo Florence. 
“Dalmo o que devo fazer? Não tenho mais inspiração”. Dalmo disse: - “Olha, 
Mário, no interior foge muita gente. Permita uma fuga digna, não uma fuga 
comum, para seu preso. Dê-lhe uma chance. Pergunte se ele sabe ler. Se ele 
souber, de-lhe um poema de ... --não vou dizer o nome do poeta a que ele 
fez referência, mas era um poeta concretista-- e peça para ele decorar. Se ele 
conseguir, é evidente que ele merecerá ser solto e sairá com méritos. Não se 
sentirá como um fugitivo da justiça. Terá  recebido um prêmio por ter conse-
guido decorar um poema!” Mário chegou, então, para o preso e disse: “Você 
sabe ler?” O preso disse: “sei sim senhor”. “Então, se o senhor  conseguir 
decorar este poema de fulano de tal, o senhor será solto”. – “Doutor muito 
obrigado, muito obrigado”, disse o caboclo.  Passou um dia, passaram mais 
dois dias e o preso de cócoras lia o poema, olhava para o Mário, lia o poe-
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ma, olhava para o Mário... Um dia, chamou o Mário e disse: “Doutor, prefiro 
continuar preso”. O Mário ficou desesperado: “Dalmo, sua sugestão não deu 
resultado!”, e contou-lhe o que acontecera. Dalmo respondeu: “Claro que deu. 
Eu nunca vi uma crítica tão boa sobre esse poeta como a desse preso. Você 
tem que soltar esse homem! Preferir continuar preso a decorar este poema é 
a melhor crítica que já vi desse poeta. Solte o rapaz!” Dalmo tinha, portanto, 
tais saídas magníficas. 

Uma vez, um outro poeta, amigo nosso, da Faculdade, cujo nome eu tam-
bém não vou dizer, cujos versos foram levados por Dalmo - muito amigo que 
era de Agripino Greco – para uma apreciação.  Agripino disse: “Eu só o vou 
ler este livro, porque você me pediu”. Depois de ler disse a Dalmo: “Sugiro 
queimar a edição e, em caso de reincidência, o autor”.  

Dalmo era muito amigo de Agripino. Quando Assis Chateaubriand entrou 
na Academia Brasileira de Letras, Agripino não teve dúvida e publicou nos 
jornais que o discurso do Chateaubriand soara como a monotonia própria 
dos tambores africanos.  Chateaubriand ironizou, dizendo que Agripino ficara 
velho e já não conseguia ter humor. Ninguém rira de sua observação. Agripino 
voltou, no dia seguinte, a escrever uma crônica, dizendo que, além da retórica 
monótona, faltava inclusive conhecimento ao Chateaubriand, pois, ele não 
sabia que os tambores africanos eram feitos de pele de burro por fora e ocos 
por dentro. 

A língua de Agripino era violentíssima. Certa vez, Dalmo o trouxe  para 
fazer uma palestra na Faculdade de direito, a convite do professor Soares de 
Melo. Soares gostava da Faculdade e era belíssimo orador. Durante o período 
de Getúlio Vargas, obrigado a escolher entre dois cargos públicos, deixou de 
ser membro do Tribunal de Justiça para continuar professor da Faculdade. 
Ora, num gesto eloqüente próprio de sua personalidade, mostrou a Faculdade 
de direito para Agripino e disse – “Meu caro mestre Agripino, desta Faculda-
de, saíram grandes homens” ao que Agripino respondeu: “Realmente, saíram 
todos”. Esta observação provocou uma grande inimizade entre eles. De tal for-
ma, que o Dalmo é quem teve, durante os sete dias de palestras do Agripino, 
ciceroneá-lo, pois Soares o ignorou. 

Agora o melhor que se conta do Agripino em relação a Dalmo ocorreu 
quando a poesia de Dalmo obteve dele crítica favorável, após estes sete dias 
de estadia em São Paulo. Todos nós perguntamos como é que conseguira 
essa proeza. Nem Salomão Jorge, que era parceiro de Agripino, conseguira 
tamanha façanha! Disse-nos, então: “Foi muito simples. Eu descobri que Agri-
pino tem horror de gastar dinheiro e eu o coloquei num hotel que iria ser pago 
pela Faculdade (o Hotel Esplanada, na época, um dos melhores de São Paulo, 
e que depois passou a ser sede do grupo Votorantim). Passados três dias, eu 
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cheguei para ele e disse “Mestre Agripino eu venho dizer-lhe que a Faculdade 
terá um enorme prazer em pagar as suas contas. Aproveitando a oportunida-
de, eu trouxe meus versos e  gostaria de saber, qual é a sua opinião a respei-
to deles?” No quinto dia, como Agripino ainda não tinha se manifestado, eu 
voltei a lembrar que a Faculdade teria prazer em pagar suas contas. Com isso, 
comecei a implantar uma dúvida tenebrosa na  cabeça do Agripino. No dia 
seguinte, voltei a perguntar como é que estavam os meus versos?

E ele me disse “Melhorando, dia-a-dia”. E, no último dia,  eu pedi a conta 
e disse “Mestre Agripino eu estou com a conta aqui o senhor está vendo. Vou 
pagá-la, mas queria saber se o senhor pode fazer a crítica de meus versos? 
Ele disse: “Mas é claro, Dalmo. Você tem papel e lápis?” “Estâo aqui” - imedia-
tamente Agripino sentou, olhou para o Dalmo e disse “Pode ditar!”

O que mais me impressionou em Dalmo Florence, além da grande ami-
zade, foi o poeta sensível. Todos que conheceram o Dalmo identificam no 
Maneco sua figura: aquele sonhador fora de esquadros. Se analisarmos sua a 
poesia “Maneco”, vamos reconhecer de imediato essa figura diferente. Quan-
do ele dizia: 

“Maneco não era o tipo
Que se pode imaginar,
Pintou a lua de verde,
Depois não sabia amar”.

Era o Dalmo, um tipo que não se pode imaginar! Quando dizemos que é 
um tipo diferente, como não se pode imaginar, que pintava a lua de verde. 
Esse verde da lua representava o que? Era um homem de esperança sem-
pre alegre, sempre brincalhão, sempre disposto a auxiliar os amigos, sempre 
contando histórias, sempre tornando os momentos interessantes para quem 
estava ao lado dele. E a lua, para ele, era a lua dos românticos, era lua dife-
rente, era a lua de esperança, era lua verde. Mas ele não sabia amar, ele era 
grande demais para um amor comum dos seres correntes. Na seqüência do 
poema quando ele diz:

“Maneco nasceu poeta,
Tinha sonhos aos
milhares.
Um papagaio vermelho
E outro azul cortando
os ares”.

A dimensão desse poema é fantástico, “Nasceu  poeta e tinha sonhos aos 
milhares”. O que é o poeta? É um homem que fica fora da realidade. Vivemos 
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num mundo que criamos. O Spielberg criou um mundo no cinema, de imagi-
nação. O poeta cria seu próprio universo e um universo que não tem limites. 
Mas a imagem do papagaio – na verdade, a pipa - é das mais lindas da lite-
ratura brasileira. É o vínculo do menino com o céu, toda criança que empina 
uma pipa se sente como se estivesse tocando o céu. E as cores de sua pipa, 
“um papagaio vermelho”, cor de sangue, cor da terra e outro azul cortando os 
ares, a dimensão no colorido da sua antena de captar a realidade da poesia 
no universo. Ele tinha dois papagaios, um papagaio na terra da cor do sangue, 
da luta e outro do azul da beleza, da poesia:

“No dia das quatro rosas,
Como soe acontecer,
Maneco sonhava sonhos,
Que não podia viver”,

O que é o poeta senão um sonhador, que sonha sonhos que não pode 
viver? É de uma dimensão fantástica a poesia de Maneco. Lembro-me de que 
fiz na ocasião um poema baseado no Maneco (O Carlos). Nós éramos muito 
amigos, saíamos quase todas as noites juntos para essas corridas pelos bares, 
depois de encerradas as aulas na faculdade, já que fazíamos o curso à noite. 
Dalmo ficava esperando, então, íamos ou para o Visca ou para o Paschoal e fi-
cávamos uma hora, uma hora e pouco conversando. Daí ele ia para a Alameda 
Franca, e eu ia pra minha casa, com Adolfo Milani Filho,  Willian João, Herbert 
Figueiredo, que era também uma pessoa fantástica. Transcrevo o poema:

O CARLOS
Para Dalmo Florence:

“Maneco não era o tipo
Que se pode imaginar,
Pintou a lua de verde,

Depois não sabia amar.”
Dalmo Florence.

O POETA
O Carlos foi um dos tipos,
Que o Maneco conheceu,
Vivia a vida sonhando,

Num sonho que não viveu.
A buscar nasceu, na vida,
O que nasceu p’ra buscar

E por mais que ele buscasse,
Não soube a busca encontrar.

Quando menino fizeram
Esquecer seus ideais,
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Porém apesar de dócil,
Esquecer era demais.
O Carlos teve ideais,

Que nunca soube esconder,
Passou a vida sonhando,
Na vida, p’ra não morrer.
O Carlos quis ser poeta,

Pois poeta houve nascido,
Tinha a cabeça inocente
E esperança com sentido.
Fez mil poemas sinceros
E riram do que escreveu
E, de tristeza, por causa
O Carlos quase morreu.
O Carlos foi só poeta,

Quando os poemas viveu,
Cantou na vida a pureza
Do que nunca aconteceu.

Quando o tempo era da lua,
O Carlos beijava o céu,
Cobria após o seu beijo
Na cor de nublado véu.

Quando o tempo era da lua,
Vivia o Carlos sonhando
E o tempo da lua grande
Era aurora deslumbrando.
No tempo da lua grande,

Como poeta era tido
E o Carlos fazia versos,

Pois poeta houve nascido.
O Carlos foi um dos tipos
Que o Maneco conheceu,
Vivia a vida sonhando,

Num sonho que não viveu.

O VIAJANTE
O Carlos quis ser, um dia,
Feliz como os mais felizes

E resolveu, como os outros,
Conhecer outros países.

Decidiu ser viajante,
Correr mundo e imaginar,
Por isso o Carlos, sozinho,
Cruzou, uma vez, o mar.
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D’outro lado do oceano
O Carlos viu tudo igual

E sentiu-se solitário
E a saudade fez-lhe mal.
D’outro lado do oceano
O Carlos quis retornar

Era poeta demais
E estava para chorar.

Mas ficou, pois qu’era homem,
E cria poder lutar,

O Carlos lutou na vida,
Como não soube contar.
Quis ser honesto e leal,
No trabalho que buscou,
Houve-lhe tanta tristeza,
Que, de vergonha, calou.

O Carlos quis ser bondoso,
No mundo que conhecia,
Foi enganado e tristonho

Não fez bem o que queria.
Quis ser sincero e bondoso
E, algumas vezes, fez mal

E o Carlos era sincero
Com o mundo, por igual.
Chorou do mal que fizera,
Mas não o soube curar,
Decidiu, então, vencido,

A sua terra voltar,
O Carlos, que quis, um dia,

Ser feliz como os felizes
E resolveu, como os outros,

Conhecer outros países.

A BUSCA
O Carlos não soube amar,

Como o Maneco fizera,
Mas sonhou, mesmo no inverno,

Amores de primavera.
Das mulheres conheceu
Mil renascentes desejos
E perdeu-se alguma vez,

Na ilusão de muitos beijos.
Por ser tímido e poeta,

Nunca soube o que dizer,
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Quando a ilusão renascia
E vinha depois morrer.
Por ser tímido e poeta,
Pensou amar muita vez
E sofreu no fim de cada

A dor do mal, que não fez.
Por ser tímido e poeta,

Quanto sonho foi talvez!
A vida passou amando

E nunca amou uma vez.
Até um dia, quis ser

Qual todos conquistador,
Porém, tímido e poeta,

Não soube escolher amor.
Depois, acanhado, foi

Apenas acolhedor,
O Carlos não soube amar

E amar transformou-se em dor.
Então, no tempo, da lua,
O Carlos beijava o céu,

Buscando esconder a vida
No amor de nublado véu.
Um dia, porém, o Carlos
Sentiu amor de verdade

E entregou-se, mas ingênuo,
Perdeu-se na própria idade.

O Carlos chorou perdido
E não chorou por chorar,
Pois poeta e sonhador

Tinha vergonha de amar,
Tinha vergonha de tudo,
Por isto pôs-se a chorar

Como a lua chora estrelas,
Quando é noite de luar.
E não teve nunca mais
Coragem de conquistar,

Sonhava a mulher perfeita,
Mas nunca a sabia achar,
Fosse na terra, que tinha,

Fosse mesmo além do mar,
E foi vivendo mil sonhos,
Mil sonhos por desvendar
E foi buscando, na vida,
A que nasceu p’ra buscar
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E por mais que ele buscasse
Não soube a busca encontrar.

O Carlos foi um dos tipos,
Que o Maneco conheceu,
Viveu a vida sonhando,

Num sonho que não viveu.
O Carlos não soube amar,

Como o Maneco fizera,
Mas sonhou, mesmo no inverno,

Amores de primavera.”

Termino este artigo de reminiscências, lembrando poema que Dalmo fez 
para mim e para Ruth, ao ver uma fotografia minha aos 18 anos, dançando 
em Cannes com uma artista mexicana chamada Laura Hidalgo, em boate, 
levado por amigos de meu pai. Nesta noite, o Rei Farouk também lá estava:

“PARA RUTH
Ives, poeta e fidalgo,

Em Cannes, com Laura Hidalgo,
Dançou por espaço infindo ...
Que o verso a rima cutuque,

Aos dois fitava Farouk,
Dizendo “Que par mais lindo”

Mas Ives, noivo de fato,
De Ruth leva o retrato,
Impresso numa ilusão!

Dançou, poeta e fidalgo,
O Ives com Laura Hidalgo,
Sem alma e sem coração.

DALMO FLORENCE, 03/10/1956.”
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DROGAS: AMEAÇA SOCIAL DO SÉCULO 21

Alberto Corazza, Cadeira 40

Definições: Definição da Organização Mundial de Saúde

•  Qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a pro-
priedde de atuar sobre um ou mais de seus sistemas produzindo alterações 
em seu funcionamento.

Eu me permito dar uma definição pessoal:

•  Droga é toda e qualquer substância que introduzida no organismo vivo, 
tem a propriedade de “Artificialmente” atuar sobre um ou mais de seus 
sistemas produzindo alterações em seu funcionamento.

Por exemplo, uma substância ingerida contrai os vasos sangüíneos (modifi-
ca a função) e a pessoa passa a ter um aumento de pressão arterial (mudança 
fisiológica). Outro exemplo, uma substância  faz com que o sistema neuroquí-
mico do cérebro se altere provocando mais atividade (estimulantes) ou mais 
lentas (depressoras) mudando o comportamento da pessoa.

As drogas utilizadas para alterar o funcionamento cerebral, causando mo-
dificações no estado mental são chamadas drogas psicotrópicas. O termo 
psicotrópicas é formado por duas palavras: psico e trópico. Psico está rela-
cionado ao psiquismo, que envolve as funções do sistema nervoso central; 
e trópico significa em direção a. Drogas psicotrópicas, portanto, são aquelas 
que atuam sobre o cérebro, alterando de alguma forma o psiquismo. Por essa 
razão, são também conhecidas como substâncias psicoativas.

HISTÓRICO DAS DROGAS

As drogas têm feito parte da história da humanidade. Durante milhares 
de anos certas plantas têm sido utilizadas para benefício do corpo, da mente 
e do espírito. O ópio, por exemplo, é usado há muito tempo para o alívio da 
dor, a cerveja teve sua origem, através da fermentação de certos vegetais, há 
aproximadamente 6.000 anos. 

No decorrer da história as palavras empregadas para descrever droga têm 
sofrido importantes variações. Na Grécia Antiga a droga, denominada phar-
makon, tinha duplo significado: remédio e veneno. Este conceito, ambivalen-
te, mostrava o quanto os gregos tentavam traduzir o poderoso efeito dessas 
substâncias sobre o corpo e a mente dos indivíduos. 
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Já na Pérsia a palavra droga se origina da palavra demônio.

A etimologia mais aceita no meio acadêmico nos explica o seguinte: Dro-
gadicção = Adicção à drogas. A etimologia do vocábulo “adicção” remete 
ao latim. “Adicto” origina-se no particípio passado do verbo “addico”, que 
significa “adjudicar” ou “designar”. Este particípio é “addictum” e quer dizer o 
“adjudicado” ou “designado” - o “oferecido” ou “oferendado”. Nos tempos da 
República Romana, “addictum” designava o homem que, para pagar uma dí-
vida, se convertia em escravo por não dispor de outros recursos para cumprir 
o compromisso contraído. O substantivo “adicção” designa, em nossa língua, 
a inclinação ou o apego de alguém por alguma coisa.

• Tóxico: é toda a droga capaz de provocar, após introduzidas no organis-
mo vivo, reações graves. 

• Psicotrópico: é toda a droga que tem “tropismo (atração) pela mente”, 
modifica o comportamento do usuário. 

• Entorpecentes: é toda a droga capaz de provocar, após introduzida no 
organismo vivo, entorpecimento ou torpor,  (diminuição das atividades gerais) 
também conhecidas como estupefacientes. 

• Narcóticos: é toda a droga opiácea que introduzida no organismo vivo é 
capaz de provocar sedação e analgesia (perda da sensibilidade à dor). 

• Farmacodependência: é um estado psíquico e às vezes físico produzido 
pela interação entre um organismo vivo e uma substância (fármaco); carac-
teriza-se a fármaco dependência por modificações do comportamento e por 
outras reações que compreendem sempre um impulso irreprimível a tomar o 
medicamento, em forma contínua ou periódica, a fim de experimentar seus 
efeitos psíquicos e, muitas vezes, para evitar o mal-estar produzido pela falta 
do medicamento. 

A dependência pode ou não se acompanhar de tolerância. Uma pessoa 
pode ser dependente de um ou mais medicamentos, (definição da Organiza-
ção Mundial de Saúde). 

Dependência: É um estado de necessidade física e ou psicológica de uma 
ou mais drogas, resultante do seu uso contínuo ou periódico. A dependência 
pode ser: 

• física: é um estado fisiológico anormal produzido pelo uso repetido da 
droga, que gera transtornos fisiológicos mais ou menos intensos, pela sus-
pensão abrupta da droga, pois o organismo do usuário metabolicamente já se 
acostumou ao fármaco.
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 • psíquica: é um estado psicológico de vontade incontrolável de ingerir 
drogas periódica ou continuadamente, embora não haja transtornos fisioló-
gicos. 

SINDROME DE ABSTINÊNCIA

É um conjunto de sintomas que se apresenta quando as substâncias tóxi-
cas são interrompidas parcial ou totalmente, ou quando as doses não são su-
ficientes para manter a fase de compensação, ocorrendo um estado geral de 
mal-estar. A síndrome pode ocasionar calafrios, tremores, vômitos, náuseas, 
diarréia, sudorese, confusão mental, delírios, convulsões, dores generalizadas 
etc. Os transtornos fisiológicos diferem conforme o tipo de fármaco, intensi-
dade do uso e da sua toxicidade.

• Tolerância: é a adaptação do organismo à adição da drogas, obrigando 
o usuário a aumentar a dosagem para obter os mesmos resultados. Pode 
ocorrer a tolerância cruzada, isto é, quando uma determinada droga confere 
ao organismo a tolerância às outras drogas.

 
• Sinergismo: é a soma de potencialização dos efeitos de certas drogas 

semelhantes ou antagônicas, como por exemplo a ingestão de barbitúricos 
ou álcool. 

As drogas psicotrópias dividem-se em três grupos: depressoras, estimulan-
tes e perturbadoras.

O Professor JEAN DELAY, Lente de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Paris, classificou os psicotrópicos em três grupos conforme a 
atuação de cada droga na atividade cerebral: 

• Psicolépticos; (depressoras)
• Psicoanalépticos (estimulantes) 
• Psicodislépticos. (perturbadoras)

O termo léptico vem do grego “Iambano” e significa “tomar ou pegar abai-
xando”. Assim, o termo “psico” adicionado ao termo léptico indica a ação das 
drogas na atividade cerebral. 

PSICOLÉPTICOS

De acordo com as explicações acima, temos que os psicotrópicos de ação 
psicolépticas são os que reduzem a atividade mental, agindo como depresso-
res do Sistema Nervoso Central - SNC, pela depressão generalizada da trans-
missão sináptica excitatória, podendo ser: 
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• Hipnóticos 
• Neurolépticos 
• Tranqüilizantes e 
• Narcóticos. 

• Hipnóticos: este grupo recebe de alguns autores a designação de estupe-
facientes. São os produtos sintéticos, isto é, produzido em laboratórios, pro-
duzem a hipnose ou seja o sono fisiológico. São os barbitúricos. Quando apli-
cados em doses elevadas causam anestesia geral. Em doses infrahipnóticas 
são sedativos fortes. Além dos barbitúricos existem outros hipnóticos como: 

• Hidrato de Cloral: é a mais antiga das drogas hipnóticas e foi sintetizado 
em 1862 e logo suplantou o álcool, o ópio e outros preparados contendo câ-
nhamo, como medicamentos para induzir a sedação e o sono. Porém após a 
introdução dos barbitúricos sua popularidade declinou. 

• Barbitúricos: os barbitúricos se encontram entre as drogas que mais 
frequentemente são receitadas por médicos e veterinários para induzir a se-
dação e o sono. Já foram sintetizados mais de 2.500 derivados do ácido bar-
bitúrico, porém somente aproximadamente 15 produtos permanecem em uso 
médico. Suas designações comerciais (dos mais usados hoje em dia) são: 
hexobarbital (Sombulex); metohexital (Brevital): Tiamilal (surital); tiopental 
(Penthotal), (Optalidon). 

• Glutetimida: foi introduzida em 1954, e na época anunciou-se que se 
tratava de um substituto seguro dos barbitúricos, sem os riscos de adição. 
Todavia a experiência contrariou essa crença. É comercializada com o nome 
de Doriden, a grande desvantagem em relação aos barbitúricos é que a droga 
produz efeitos de longa duração, sendo extremamente difícil reverter a super-
dosagem, o que resulta em morte. 

• Metaqualona: é um sedativo forte, sintético. Seu uso continuado ou em 
doses elevadas leva a dependência e sua tolerância está presente. Seu nome 
comercial é Quaalude, Parest, Mequim, Optimil etc. Uma substância muito 
parecida e usada ilegalmente nos EEUU, é a mecoloqualona. 

• Neurolépticos: não são hipnóticos. Atuam no Sistema Nervoso Autônomo 
abolindo os reflexos condicionados. Tem atuação significativa sobre o Apa-
relho Cardiovascular ACV. Seu maior perigo reside em seu efeito catatônico, 
podendo deixar as pessoas indiferentes aos estímulos do meio ambiente, fa-
zendo-os enfrentar perigos onde a fuga seria a reação normal. São todas as 
drogas que contêm Clopromazina (amplictil) ou Reserpina (rauser-pin). Os 
neurolépticos são mais ativos nas psicoses (psicopatias). 
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• Tranqüilizantes: são os sedativos mais brandos e menos tóxicos. Apre-
sentam uma atividade menos intensa tanto no SNC como no comportamento. 
São muito mais ativos nas NEUROSES (desconexões psico-emocionais). Den-
tre as substâncias mais usadas estão:

 
• Meprobamato: foi sintetizado em 1950 e deu início a era dos tranqüili-

zantes “brandos” ou de efeito moderado. Tem efeitos positivos no alívio das 
ansiedades, tensão e espasmos musculares. O nome comercial mais conhe-
cido é o EQUANIL. É um relaxante muscular. Seu uso excessivo, porém, pode 
provocar dependência psicológica e até física. 

• Benzodiazepina: é uma substância usada para aliviar as tensões e são 
comercializadas como ansiolíticos, isto é, tranqüilizantes de efeito moderado. 
São comercializados como alprozolam (xanax), clordiazepoxida (Iibrium), dia-
zepam (Valium) etc. O início de ação desses medicamentos é relativamente 
lento, porém sua ação é longa. Seu uso prolongado pode causar dependência 
física e psíquica. A síndrome de abstinência pode sobrevir até dez dias após a 
retirada abrupta do medicamento. 

• Narcóticos: o termo narcótico em sua acepção médica se refere ao ópio 
e aos opiáceos (derivados do ópio) ou a seus sucedâneos sintéticos. Os nar-
cóticos têm larga aplicação médica e podemos dizer que em alguns casos são 
mesmo indispensáveis pela sua eficácia, por exemplo para o alívio de dores 
intensas, no tratamento das diarréias e como antitussígeno. Sua introdução, 
no organismo, quando usado sob orientação médica se dá por via oral ou 
intramuscular. Como droga de abuso, porém, podem ser cheirados, fumados 
ou auto-administrados por vias mais diretas através de injeções subcutâneas 
(bolha) (bolha dérmica) e endovenosas (“pico”, “picada”).

 
Podemos dividir os narcóticos em NATURAIS e SINTÉTICOS.

Podemos dividir os narcóticos em NATURAIS e SINTÉTICOS. 

A papoula “papaver somniferum” é a principal fonte dos narcóticos natu-
rais. É conhecida há séculos e se tem notícia de seu cultivo em épocas que 
remontam a 300 a.C. Desde então vem sendo cultivada nos mais diversos 
países do mundo, como Hungria, Iugoslávia, Turquia, índia, Birmânia, China e 
México. O fluido leitoso que escorre das incisões feitas no bulbo de semente 
verde vem sendo raspado manualmente, desde as épocas mais remotas, e se-
cado ao ar para produzir a pasta de ópio. Mais modernamente, há um método 
de colheita que consiste no processamento industrial da palha da papoula a 
fim de extrair os alcalóides da planta crescida quando seca. O extrato pode ser 
transformado e fornecido nas formas líquidas, sólidas ou pulverizada. A maior 
parte dos concentrados de palha de papoula é encontrado na forma de um pó 
pardacento fino, com um odor característico
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ÓPIO

A palavra ópio é grega e significa literalmente SUCO. Até o início da déca-
da de 1900 não havia, na maioria dos países, inclusive nos Estados Unidos, 
nenhuma restrição à importação ou ao uso do ópio. Vários remédios vendidos 
normalmente nas farmácias continham ópio, sem qualquer indicação nos ró-
tulos ou nas bulas. Hoje, cientes dos malefícios do produto, em quase todos 
os países, inclusive no Brasil, leis regulamentam a produção e a distribuição 
das substâncias narcóticas. No Brasil, o consumo de ópio é irrelevante do 
ponto de vista estatístico. 

Do ópio podem ser extraídos, pelo menos, vinte e cinco alcalóides dife-
rentes. Esses alcalóides são divididos em duas categorias, com efeitos mar-
cadamente diferentes cada uma. A primeira, conhecida como os alcalóides 
fenantrenos, são representados pela MORFINA e pela CODEÍNA. São utiliza-
das, no campo médico, para fins analgésicos e como supressores da tosse. Na 
segunda categoria temos os alcalóides isoquininos.

 
Os alcalóides isoquininos são representados pela a papaverina, poderoso 

relaxante intestinal, e pela noscapina, o conhecido bronquio-dilatador. A sua 
influência, nas doses normais, no SNC é fraca. porém em doses elevadas pode 
causar problemas bem parecidos com os do ópio, O antidiarréico mais potente 
em ópio é o conhecido elixir paregórico.

• MORFINA: a morfina é o principal alcalóide do ópio. Foi extraída em 1806 
pelo químico dos exércitos de Napoleão, SEGUIN, que a utilizou largamente 
como analgésico nos feridos de guerra. A morfinomania se iniciou em meados 
do Século XIX. O grau de concentração de morfina no ópio varia de 4 a 21 por 
cento, e é uma das drogas mais eficazes que se conhece para o alivio da dor. 
É comercializada sob a forma de cristais, tabletes hipodérmicos e preparados 
injetáveis. O uso se restringe primordialmente a hospitais. É inodora, tem 
sabor amargo e escurece com o tempo, sem perder sua potencialidade. Pode 
ser introduzida no organismo pelas vias oral e parenteral. Age sobre o Sistema 
Nervoso Central, exercendo a ação narcótica; a disposição física e mental fica 
prejudicada. O usuário desenvolve a tolerância e a dependência, tanto física 
como psicológica, com muita rapidez. A síndrome de abstinência é das mais 
terríveis. Grande parte da morfina é desviada do uso médico para o trafico 
ilícito, e serve como droga de abuso. Seu sintético mais conhecido é a heroína.

CODEINA

Este alcalóide é encontrado no ópio em concentrações que variam de 0,73. 
2,5 por cento. É obtido a partir do iodeto de metila sobre a morfina, Foi iso-
lado pela primeira vez, em 1832, com uma impureza em um lote de morfina. 
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Assim, embora exista em forma natural, maior parte de codeína é produzida 
a partir da morfina.

 Em comparação com a morfina, a codeina produz menos analgesia, me-
nos sedação e meros depressão respiratória.

A codeína usada para o alívio de dor moderado pode ser apresentada sob 
a forma de tabletes de codeína ou ser combinada com outras substâncias, 
tais como a aspirina ou a acetaminofeno (presente no remédio conhecido por 
TYLENOL).

Vários preparados líquidos contendo codeína são empregados para o aiívio 
da tosse (antitussígenos) e usados inadvertidamente por pais desavisados 
como tranqüilizantes para crianças de muito tenra idade, desenvolvendo-se 
uma dependência maléfica, Podemos afirmar que a codeína é o narcótico de 
origem natural mais utilizado na clínica médica. 

TEBAÍNA

A tebaína é um componente alcalóide do ópio de menor intensidade tóxica. 
É o principal alcalóide de outra espécie de papoula a “papa ver bracteatum” 
, que foi cultivada experimentalmente nos EEUU e em outros países. Embora 
quimicamente semelhante, tanto a morfina quanto a codeína, a tebaína pro-
duz um efeito estimulante ao invés de sedativo. Embora não utilizada muito 
para fins médicos, é convertida em uma variedade de produtos compostos 
de grande importância médica, incluindo a codeína, hidrocodona, oxicodona, 
oximorfona, nalbufina, naloxona e os compostos de Bentley. Desses produtos 
o mais potente e, conseqüentemente, com potencial de dependência mais 
elevado é a oxicodona. É bem semelhante à codeína, é vendido em líquido, 
porém é também comercializado em combinação com a aspirina, como nome 
de Percodam, nos E.U.A. Os viciados tomam o Percodam por via oral ou 
dissolvem os comprimidos em água, filtram o material insolúvel e aplicam a 
droga ativa por via endovenosa. 

Os narcóticos sintéticos (ou semi-sintéticos) foram obtidos nos laborató-
rios, a partir das modificações das substâncias químicas contidas no ópio.

NOVA LEI SOBRE “DROGAS”
PREVENÇÃO NA ESCOLA
A LEI FEDERAL Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006, Institui o Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para 
prevenção do uso indevido,atenção e reinserção social de usuários e depen-
dentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não auto-
rizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes, e dá outras providências.
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A prevenção ao uso indevido de drogas psicoativas ou psicotrópicas, está 
descrita no Titulo III do Capítulo I, nos Arts. 18 e 19 e seus incisos, da referida 
Lei.

Prevenir é evitar que um determinado problema ou enfermidade apareça. 
Para isto, é necessário ensinar crianças, adolescentes e adultos a adotarem 
estilos de vida e a tomarem atitudes e decisões por conta própria e a enfren-
tarem as crises da vida, de forma natural, sem a “ajuda” artificial de fármacos 
quer para recompor as fases normais de atividade-repouso-atividade quer 
para fugas alienatórias quando surjam os problemas existenciais. 

Então, perante tudo isso é necessário entender que o professor é um mo-
delo de identificação que deve oferecer possibilidades de participação ativa, 
de compromisso e responsabilidade perante seus alunos, buscando ajudar o 
jovem a descobrir e fazer máximo uso de suas potencialidades e capacida-
des. O professor é de quem o aluno espera uma resposta a seus conflitos e 
inquietudes. 

Cada atitude do professor transmite uma mensagem, uma experiência, um 
conhecimento. 

Assim, a instituição escolar espera, através do papel bem definido do pro-
fessor, a tarefa de prevenir o uso indevido de drogas. Tem-se dito que a escola 
é um segundo lar, tanto que não raras vezes se torna complemento deste ou 
seu substituto. 

O aluno, por sua vez, espera da escola, resposta às suas inquietudes não 
satisfeitas em casa. 

O aluno pode apresentar problemas de saúde que devem ser cuidadosa-
mente considerados, pela influência que exercem em sua vida, em seu ajus-
tamento psicossocial e no rendimento escolar. 

Ainda que sejam os pais os responsáveis diretos pela saúde e bem-estar 
de seus filhos, a escola deve colaborar ao proporcionar aos alunos melhores 
condições de saúde e orientação necessária para que se encontre soluções 
que assegurem o bom desenvolvimento do educando. 

Para decidir se um aluno necessita de cuidados médicos ou de outros 
profissionais de saúde, é necessário que na escola se exercite a prática da ob-
servação, a fim de reconhecer mudanças significativas ocorridas na aparência 
ou no comportamento.

Ao se realizar a observação do comportamento do aluno deve-se partir de 
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critérios cuidadosamente elaborados. 

Tratando-se de problemas relativos ao uso indevido de drogas, esses cui-
dados devem ser redobrados, evitando-se levantar suspeitas infundadas. 

Faz-se necessários ressaltar ao professor que o encaminhamento deve 
sempre ser precedido de cuidados tais como: 

verificação do comportamento do aluno: 
•  em sala de aula 
•  em recreio ou pátio; 

verificação do comportamento do próprio professor em relação ao aluno: 
•  em desenvolvimento, 
•  em sua disponibilidade; 
•  em sua objetividade. 

É importante para o professor a percepção dos desvios em relação a um 
padrão normal, cujo conceito é formado em termos de média, ou melhor, de 
uma faixa de normalidade e é importante também reconhecer quando esses 
desvios passam a merecer maior atenção. Esse dado só é obtido através de 
observações objetivas, pacientes, contínuas, pois nenhum fato isolado repre-
senta muita coisa. 

Para concluir se um fato qualquer é ou não significativo, é necessário ve-
rificar: 

1 - dificuldades na comunicação com companheiros e professores; 
2 - mudanças bruscas de comportamento, tagarelice, excitabilidade, etc.; 
3 - interferência na concentração, inquietação ou depressão e sonolência 

excessivas; 
4 - distúrbios na percepção de tempo e espaço;
5 - dificuldades de memória, desconexão na fala ou na construção de 

períodos; 
6 - mudanças de linguagem ou  uso exagerado  de termos inadequados; 
7 - intolerância com outras pessoas, tornando-se agressivos com facilida-

de; 
8 - “síndrome amotivacional”, isto é, falta de motivação para as atividades 

comuns; 
9 - apatia, indiferença, distúrbios de coordenação motora; 
10 - emagrecimento repentino, falta de apetite, perda de interesse pelos 

estudos e ou pelos esportes; 
11 - descuido de sua aparência física e de seu material escolar; 
12 - presença, entre suas coisas de remédios, restos de ervas etc.; 
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13 - hálito e vestes com cheiro de voláteis, como éter, gasolina, fluido de 
isqueiro, cola etc.; 

14 - incapacidade para enfrentar e resolver problemas. 

Quando os sintomas são observados com freqüência e duração significati-
vas, com a devida discrição, deve-se entrar em contato com outros docentes 
relacionados com o aluno para análise e confirmação das observações.

Após a confirmação dos dados observados, ou quando procurado volunta-
riamente pelo próprio escolar, deve-se manter contato direto: 

a) com o aluno(a). É recomendável que, para essa tarefa, seja indicado o 
professor de melhor aceitabilidade entre os alunos, para: 

• Verificar o que o aluno sente e percebe em relação a si mesmo e ao que 
foi observado; 

• Verificar as relações do aluno com seus familiares; 
• Procurar levar o aluno a aceitar a necessidade de ajuda especializada. 
b) com a família ou responsáveis, caso seja constatado, pelo professor, que 

a relação cem os familiares é adequada, para: 
• Verificar a percepção dos familiares em relação ao que foi observado na 

escola;
• Verificar as condições de envolvimento dos familiares com o aluno.

Verifcada a existência de condições favoráveis ao envolvirnento dos fa-
miliares ou responsáveis pelo aluno, e constatada ou não a coincidência das 
observações da família com os da escola, ou ainda mesmo que haja total 
desconhecimento por parte da família, a Escola deverá:

• Cientificar a família das observações realizadas;
• Levar a família a não “fugir” do problema, sentir a necessidade de pro-

curar uma orientação especializada e tentar trocar experiências com outras 
famílias que estão com o mesmo problema,

Não existindo condições favoráveis ao envolvimento dos familiares ou dos 
responsáveis pelo aluno, e respeitando o sigilo quando por ele solicitado, a 
escola poderá propor providências, quanto à orientação especializada, à fa-
mília e ao aluno.

O envolvimento da família deve ser feito com o conhecimento do aluno, 
bem como com sua aquiescência e sempre com o cuidado e bom senso, a fim 
de se evitarem atritos e punições que possam interferir no bom desenvolvi-
mento das orientações.

Para o sucesso do encaminhamento, é muito importante que o aluno se 
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sinta motivado e decida aceitar a orientação que lhe for indicada.

O professor, diante do grave problema das drogas no contexto atual, deve:
• Cuidar de suas próprias atitudes;
• Dedicar-se aos seus alunos;
• Ter um bom relacionamento com seus alunos;
• Procurar estar atualizado com o tema das drogas.

A educação orientada a prevenir o uso das drogas NÃO deve estar dirigida 
unicamente às drogas, mas sim à formação integral do indivíduo como ser 
social responsável, que conhece e se preocupa com o meio em que vive e que 
participa ativamente da sociedade.

Para tal é imprescindível que o professor crie um intercâmbio positivo de 
idéias entre o aluno e ele, através de uma comunicação adequada, que permi-
ta boas relações. Levar o aluno a tomar decisões lógicas em matéria de atitu-
des e ações, e que estas sejam adotadas com base na realidade e de acordo 
com suas convicções. Levar o aluno a se relacionar bem com outras pessoas, 
ser tolerante, compreensivo e afetivo. Utilizar métodos que permitam melho-
rar a auto-estima do aluno para que conheça suas capacidades e limitações. 

Para o professor conseguir isso é necessário conhecer muito bem o seu 
aluno, suas características e idéias, através de dinâmica de grupo, exercícios 
escritos, convivência etc, É importante ressaltar, principalmente para as crian-
ças menores, que os remédios foram criados para curar doenças e não devem 
ser tomados sem a supervisão dos pais e sob orientação médica. Deve-se, 
também, despertar o cuidado com a saúde e o quanto é importante o cuidado 
com o corpo. 

Conhecendo melhor os seus alunos, o professor pode localizar aqueles com 
alto risco, a quem se deve dar uma vigilância e ajuda especiais, por exemplo:

• Aqueles com baixa auto-estima; 
• Os hiperativos ou apáticos; 
• Os tendentes às lamentações ou transtornos psiquiátricos; 
• Aqueles que têm dificuldades em suportar sofrimentos; 
• Os que não têm pai, ou mãe por qualquer motivo; 
• Os que têm problemas de aprendizagem; 
• Os que têm incapacidades físicas ou doenças crônicas; 
• Os filhos de pais alcoólatras, fármaco-dependentes ou com doenças 

mentais. 

Os alunos com esses tipos de problemas devem, se detectados, serem 
trabalhados pelo professor que os levará a ter a formação integral de sua 
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personalidade. Esse trabalho, se realizado em conjunto com os familiares ou 
responsáveis, pode ser decisivo para o futuro do jovem e o professor é o único 
com capacidade para ajudá-Ios. 

A educação sobre drogas deveria, na prática, estar integrada aos demais 
conhecimentos, conforme prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 
1996, através dos PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAL o tema saúde 
tem como premissa básica, adotada pela Organização Mundial de Saúde OMS, 
em 1948 

 “Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 
apenas a ausência de doença.” 

A experiência nos leva a afirmar que o período de maior risco para a inicia-
ção do uso das drogas se situa entre os 10 e os 18 anos. 

Nesse período crítico de iniciação às drogas, é necessário ter em conta as 
características e necessidades do adolescente e as ações devem estar dirigi-
das para que o jovem: 

• Supere as crises da adolescência; 
• Adquira consciência, atitudes e conhecimentos que o afastem das dro-

gas;
• Descubra e desenvolva o seu potencial 
• Encontre  interesses e desenvolva atitudes, que o levem a posicionar-se 

firme e diretamente contra o uso de drogas. 

Com esse objetivo os diretores podem organizar: 

• Programas que ensinem os alunos a utilizar seu tempo livre, a ter ativi-
dades esportivas, leituras dirigidas, formem grupos juvenis de teatro, corais, 
bandas, conjuntos musicais, visitas as Delegacias Especializadas de Drogas 
etc.; 

• Grupos de discussão que permitam esclarecer os problemas da adoles-
cência, sexualidade, comportamento social, drogas etc.; 

• Programas especiais para discutir aspectos diferentes sobre as drogas, 
inclusive fumo e álcool levando-os à formação e discussão de suas próprias 
idéias; 

• Programas com a participação de pais na escola, para promover melhor 
comunicação e integração. 

O jovem que já iniciou o uso de drogas, seja um experimentador ocasio-
nal ou fármaco dependente, deve ser objeto de atenção especial, devendo 
o professor aproveitar a melhor oportunidade para falar-lhe, chamando-o e 
comentando francamente suas observações, sem reprovações nem sermões. 
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Isso permitirá ao professor conhecer mais o jovem e saber mais do assunto, 
com o qual poderá ter dicas e tomar atitudes não repressivas, mas de acordo 
com ele. 

Se depois de todas as tentativas, um conhecido possador de drogas, con-
tinua agindo no colégio, é necessário providências policiais, então uma comu-
nicação com a Delegacia de Polícia ou o Departamento Especializado poderá 
ajudar a afastar o delinqüente. 

Se, por outro lado, o jovem já revela uma fármaco dependência acentua-
da, deve ser encaminhado para tratamento especializado. 

Uma das formas mais eficientes de se trabalhar com o grupo é a forma-
ção de grupos de discussão entre os alunos, onde podem ser destacados os 
problemas que afetam a personalidade. Esses grupos podem ser dirigidos a 
discutirem o desenvolvimento da personalidade, com o objetivo de que eles 
analisem seus próprios problemas e comportamentos. 

Pode ser incluído no programa a discussão sobre o uso de drogas na po-
pulação estudantil, buscando que o aluno desenvolva uma atitude correta 
em relação ao uso de medicamentos e drogas, saiba reconhecer situações 
perigosas e saiba o que fazer em tais circunstâncias. 

Essas discussões devem realizar-se em um ambiente favorável, fazendo 
com que os alunos sintam-se confiantes, livres de pressões, para que possam 
revelar seus problemas pessoais, sem medo de serem julgados. 

Concluída essa primeira experiência, pode-se numa segunda fase ampliar 
esses grupos de discussão com a participação de pais, professores e autorida-
des especializadas na prevenção e repressão do uso e tráfico de drogas, com 
o objetivo de uma maior integração da família do aluno e dos órgãos especia-
lizados que resultem em benéficas trocas de experiências. 

Pode-se, ainda, organizar programas para prevenir o uso de drogas, in-
cluindo as chamadas sociais como o cigarro comum e o álcool, por exemplo, 
como: 

• Elaboração de trabalhos sobre o assunto; 
• Organização de concursos de cartazes sobre o assunto; 
• Propor que analisem, em grupos, alguns anúncios que induzem ao con-

sumo de drogas ou medicamentos; (neste caso, cuidado para não incorrer no 
erro de fazer crer que o fumo e o álcool, bem como os remédios, são tão pe-
rigosos como a maconha por exemplo, pois isso poderia levá-Ios a crer numa 
autorização tácita dessas última).
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FAMÍLIA E SEGURANÇA

Alberto Angerami, Cadeira 15

Teve início, mais uma vez, a campanha política gratuita pelo rádio e pela 
televisão. Já é possível concluir que a esmagadora maioria dos candidatos 
não tem preparo suficiente para exercer os cargos pleiteados. Infelizmente, 
mesmo depois da queda do muro de Berlim, a terminologia continua vetusta 
e anacrônica. Insistem os candidatos em usar palavras como esquerda, di-
reita, conservador e progressista. Enquanto alguns pregam a estatização da 
saúde, da educação, da ordem econômica, pregam a liberação das drogas, a 
discriminalização do aborto e a criminalização da homofobia, outros desejam 
a privatização até dos serviços essenciais e repudiam políticas liberalizantes 
no campo penal. Apregoa o pastor evangélico, candidato à presidência da 
República, que se eleito colocará ordem no papis e lutará pelo fortalecimento 
da família, mas não fala sobre sua estratégia para operar nessa mudança. 

Por outra banda, um grupo de radicais diz que os criminosos das periferias 
são vítimas da sociedade, da burguesia, dos banqueiros, do neoliberalismo, 
da elite branca. Aquele que ousa se insurgir contra a apologia diuturna ao 
homossexualismo é tachado de preconceituoso. Quem entende que a relação 
homossexual contraria a natureza humana é, sem mais delongas, tido como 
nazista ou fascista. Até o Tiririca deu o ar da graça no horário gratuito imitan-
do o Roberto Carlos e o Pelé. Sem dúvida será reeleito. Cada vez que assisto 
essa pantomina, essas encenações, esses discursos vazios, cresce em mim a 
certeza de que o povo brasileiro carece mesmo é de educação. Ser educado é 
ser lhano, ter bons costumes, ser digno e ser bem informado. Cabe aos pais 
educar os filhos.

Não obstante, há pais que têm tempo para tudo, menos para educar sua 
prole. Educar vem do verbo latino educare que significa promover a educação, 
um processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do 
ser humano. A missão dos pais é educar e conduzir os filhos. Lembremo-nos 
do lema da Cidade de São Paulo, non ducar, duco, isto é, não sou conduzido, 
conduzo.

Ressalto que quem conduzir deve dar o exemplo. Não posso como pai 
pedir ao meu filho que não ingira bebida alcóolica e nem fume, com um copo 
de wisky na mão e o cigarro na boca. A mãe não pode querer que a filha te-
nha comportamento escorreito quando ela própria é devassa e escandalosa. 
Ainda criança ouvi uma história que meu avô contava. Um pai obrigava o filho, 
infante, a ir à missa todos os domingos. Ao completar 14 anos esse filho foi 
trabalhar num escritório de contabilidade como office-boy e passou a estudar 
no período noturno. No primeiro domingo após a nova vida, anunciou ao pai 
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que iria mais à missa. Indagado sobre essa decisão explicou que missa era 
coisa de criança e de velho.

 
Sou adulto como o senhor e, portanto, não preciso frequentar a Igreja. 

O pai, na verdade, determinava que o filho fosse à missa dominical mas não 
se dignava acompanhá-lo. Quanto ao tema Segurança Pública os candidatos 
chegam às raias do ridículo. Vão promover a paz social como num passe de 
mágica. Soluções esdrúxulas e estapafúrdias são apresentadas com a maior 
desfaçatez. Confesso que nós, Delegados de Polícia, estamos atônitos e preo-
cupados com a falta da segurança que grassa no Brasil. Segurança é estado, 
qualidade ou condição de seguro, de quem está livre do perigo. Por incrível 
que possa parecer o cerne da questão está na desestruturação da família. 
Alguns podem argumentar que essa assertiva implica em raciocínio simplista. 
Refuto a crítica afirmando que vivemos uma crise de autoridade abissal. Os 
pais não tem mais autoridade sobre os filhos. 

 
Mao Tse Tung, com apenas 21 anos de idade, liderava seus companheiros 

do Partido Comunista Chinês quando foi instado por eles a adquirir armamen-
to para dar início à Revolução Comunista no país. Enfático comunicou a seus 
pares eu tomaria o poder sem dar um único tiro. Perplexos, em uníssono, seus 
aliados perguntaram: Como? Enfraquecendo a família. Família fraca, socieda-
de fraca, Estado fraco, respondeu Mao. 

Daquele dia em diante o que se viu na China foi o incentivo ao uso de dro-
gas, em especial o ópio, prostituição desenfreada e a prática do jogo de azar 
em alta escala. A tomada do poder com o enfraquecimento da família acon-
teceu sem qualquer percalço. A primeira providência do novo Chefe Supremo 
do Estado foi condenar, sumariamente, à morte, milhares de traficantes de 
drogas, de exploradores do lenocínio e de banqueiros de jogos de azar. Vol-
tando às eleições no Brasil, é de clareza absoluta que os candidatos a cargos 
no Poder Executivo são reféns dos marqueteiros políticos. Os pretendentes 
a cargos eletivos não estão preocupados em convencer o eleitor pelas suas 
convicções mas sim pela persuasão publicitária.

Destarte, fogem de algumas perguntas como o diabo da cruz. Evitam des-
gaste. As perguntas mais incômodas são sobre a legalização do aborto, dis-
criminalização das drogas e criminalização da homofobia. Querem alguns que 
as drogas sejam liberadas, passado o Estado a ser o grande traficante, sob 
a alegação falaciosa que, com essa medida, a corrupção policial seria extin-
ta. Quem pode assegurar que não haveria um comércio paralelo de drogas 
patrocinado pelos atuais donos das bocadas? Os mesmos que esposam essa 
tese, desejam que todo aquele que se manifesta contra o casamento e adoção 
de crianças por casais do mesmo sexo, seja condenado a pena privativa de 
liberdade. Ser contra essas condutas é, por acaso, homofobia? Vivemos um 
patrulhamento ideológico sem precedentes na história do Brasil.
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Expressar uma opinião pode submeter o autor a uma execração pública 
selvagem e odiosa. A bem da verdade, o eleitorado só é lembrado mesmo na 
época de eleição porque poucos políticos têm o desejo de servir; a maioria 
deles tem apenas o desejo de poder. Fico pasmo em constatar a incúria dos 
nossos administradores.

Estariam eles cientes que o que mais atormenta os cidadãos brasileiros é 
a falta de segurança? A inexistência de sensação de segurança atinge pobres 
e ricos, crianças, jovens e idosos, homens e mulheres. Nem no interior dos 
nossos lares podemos nos considerar seguros. São comuns os roubos em 
prédios de apartamentos, conquanto o número mais do que suficientes de 
vigilantes e a existência de instrumentos visuais sofisticados. A ousadia dos 
criminosos contumazes é de estarrecer. Urge fazer um diagnóstico dessa si-
tuação anômala, o que os detentores do poder não fazem por comodismo ou 
por inaptidão. Sabemos que o Poder Judiciário, cuja competência precípua é 
distribuir justiça, está atolado na burocracia de processos criminais interminá-
veis, em que a consequência visível é a morosidade na edição de sentenças 
condenatórias. Os processos ainda são escritos e formais quando deveriam 
se nortear pelos princípios da oralidade, da informalidade, da simplicidade e 
da celeridade. Sabemos, outrossim, que o nosso sistema prisional, além da 
superpopulação das cadeias, não reeduca os internos,

O Poder Executivo, responsável pela manutenção da ordem, por seu turno, 
não pode e não deve ficar de braços cruzados. Nos Estados, a Polícia Militar e 
a Polícia Civil têm a incumbência dessa mantença. A Civil através do exercício 
da chamada Polícia Judiciária e a Militar no campo da prevenção. Militares far-
dados ocupam os espaços para evitar a prática de delitos ou atos antissociais 
enquanto policiais civis identificam autores de crimes para a devida punição 
pelos juízes. Em tese a Polícia Militar inibe e a Polícia Civil reprime. Compe-
te às polícias civis, conforme ditame constitucional, apurar infrações penais. 
Apura-se infração penal por meio da investigação criminal. É fácil supor que 
o policial civil precisa ser um especialista na investigação criminal. Todavia, 
asseguro que poucos policiais civis conhecem técnicas modernas de investiga-
ção. Daí o número decepcionante de crimes contra o patrimônio esclarecidos 
em São Paulo. No nosso Estado não chega a 10% do que se constata nos 
países desenvolvidos. Por isso, é necessário que se reinsira no contexto da 
Polícia Civil a cultura da investigação, o que poderá acontecer se nenhuma 
outra atribuição for conferida aos policiais civis. 

A falta da investigação criminal alarga os horizontes da impunidade. Pro-
pala-se, também, que a corrupupção na Polícia é endêmica. Discordo vee-
mentemente de quem esposa essa ponto de vista. Na minha concepção a 
corrupção nas instituições policiais do mundo inteiro é, em boa parte, produto 
da desvalorização do policial. O exemplo da Polícia Federal deve ser observado 
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atentamente. A partir do momento em que o policial federal foi valorizado a 
instituição cresceu e ganhou credibilidade. 

 
O que fazer para valorizar o policial?
 
Em primeiro lugar a Administração  precisa pagar salário digno. Em segun-

do lugar, conceder autonomia administrativa, técnica, funcional e financeira 
à Instituição. O salário digno atrai os melhores. Assim, a escolha pode ser 
rigorosa com exigência de dedicação exclusiva e submissão a avaliações peri-
ódicas. Equipar a polícia com a mais moderna tecnologia é outra providência 
imprescindível e inadiável. De propósito tracei um paralelo entre família e 
segurança. Com famílias bem estruturadas a sensação de segurança voltará, 
com toda certeza, aos seio das nossas comunidades. Se os pais cuidarem dos 
seus filhos com responsabilidade e zelo, a intevenção da polícia na vida das 
pessoas será, seguramente, apenas um ato de exceção. 

É bem verdade que os lares brasileiros carecem de resiliência que é a capa-
cidade de enfrentar os revezes da vida com resignação. Qualquer contrarieda-
de é motivo para  família se desestruturar, principalmente quando seus mem-
bros buscam os prazeres efêmeros da vida e são essencialmente consumistas. 

 
O consumismo exagerado desestabiliza as relações entre marido, esposa 

e filhos. Filhos insatisfeitos podem, de repente, se mal orientados, descambar 
pelos caminhos tortuosos das drogas, da violência e da criminalidade. 

Não há na face do planeta Terra quem não tenha tido frustrações e decep-
ções. O importante é saber superá-las e continuar vivendo com dignidade e 
acima de tudo, respeitando incondicionalmente o próximo. 
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Previdência dos Servidores exige atenção

Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira
Advogado, Mestre em Direito Público, Secretário Geral da FESPESP, Presidente de Honra da 

Academia de Letras, Ciências e Artes da AFPESP e Presidente da Diretoria Executiva da Associa-
ção dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo.

Tem sido grande a luta das entidades representativas dos servidores pú-
blicos após o advento das Emendas Constitucionais (EC) 20/1998 e 41/2003 
que consubstanciaram a chamada Reforma Previdenciária no nosso país. São 
grandes os esforços no sentido de proteger e fazer valer um dos direitos fun-
damentais garantidos na Carta Magna Federal, que é o direito à previdência, 
ao qual faz jus todos os trabalhadores inclusive os servidores públicos das três 
esferas da federação.

A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo – AFPESP 
tem se engajado na participação ostensiva em eventos especialmente organi-
zados para promover o debate e fazer gestões junto aos parlamentares para 
a aprovação das Propostas de Emendas Constitucionais, cujo teor é sanear os 
efeitos negativos que foram impostos à nossa classe pelas emendas citadas.

Algumas dessas perdas foram mitigadas pela EC 47/2005 que garantiu 
a paridade para a aposentadoria por tempo de serviço/contribuição a todos 
os servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da EC 
41/2003 (31/12/2003) e criou regras de transição àqueles que ingressaram 
antes do início da vigência da EC 20/1998 (16/12/1998), mas restam ainda 
questões graves que necessitam urgentemente ser recuperadas e garantidas 
na Constituição. 

Entre outras proposições que estão na dependência da boa vontade de 
nossos parlamentares, constam duas iniciativas que visam corrigir verdadeiro 
descalabro para os servidores públicos.

Uma delas é a Proposta de Emenda Constitucional, PEC 170/2012, que ga-
rante a integralidade dos proventos ao servidor aposentado por invalidez, que 
está na pauta para votação no plenário da Câmara Federal, desde o dia 19 
de maio deste ano, sem conseguir quórum suficiente em muitas das sessões 
realizadas desde então.

A outra iniciativa é sem dúvida, a de maior impacto sobre toda a classe. 
Trata-se da PEC 555/2006 que estabelece a extinção da cobrança previdenci-
ária sobre os proventos de aposentadoria e pensões.

Criada pela EC 41/2003, tal cobrança fere princípio constitucional ao exigir 
uma contribuição sem qualquer benefício em troca e pune aquele que por 
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definição faz jus ao descanso após 30, 40, 50 anos de trabalho. Trata-se de 
verdadeiro confisco da renda dos aposentados e pensionistas.

De forma simplista, o Governo acredita que com tal medida se consiga 
reduzir o déficit previdenciário. Teoria falaciosa, visto que nos seus 10 anos 
de vigência, o impacto dos recursos arrecadados à custa dos aposentados e 
pensionistas foi ínfimo sobre resultado final da Previdência.   

Por outro lado, os 11% retirados do já defasado valor dos proventos e 
pensões têm incidido de maneira desastrosa sobre o orçamento dos aposen-
tados e pensionistas. De fato, se está punindo as gerações que ingressaram 
no serviço público antes da previdência complementar, contemplada na PEC, 
na medida em que estes novos ingressantes no sistema previdenciário não 
pagarão contribuição na inatividade.

Desde a apresentação da PEC 555/2006 pelo Deputado Carlos Mota (PSB/
MG) a AFPESP vem trabalhando com afinco para conscientizar e pressionar os 
deputados com vistas à sua aprovação.

Promovemos um abaixo assinado presencial e eletrônico que contou com 
mais de 62 mil assinaturas em apoio à PEC, e juntamente com outras enti-
dades como a Associação dos Delegados de São Paulo, fizemos gestões e 
participamos de diversos eventos em Brasília.

Já se passaram oito anos e até agora, os nossos parlamentares não se 
decidiram pela votação da proposta.

Os motivos são diversos, principalmente a pressão do Governo sob a ale-
gação de ampliar o déficit previdenciário, entre outros ainda mais infundados. 

Por esta razão, apesar do propósito maior da PEC 555 ter sido reconhecido 
pelas diversas comissões pelas quais tramitou na Câmara dos Deputados e da 
aprovação do texto final no âmbito da Comissão Especial, em 14 de julho de 
2010, a PEC tem encontrado dificuldades de ordem política para a sua vota-
ção; embora esteja na pauta do Plenário daquela Casa Legislativa, desde o 
dia 3 de agosto de 2010, a despeito das constantes pressões exercidas pelos 
movimentos da classe dos servidores públicos de todo o país.

Passaram-se as eleições do dia 2 de outubro, que resultaram na reelei-
ção de muitos parlamentares e elegeu outros novos. Também estamos às 
vésperas do 2º turno para a eleição do presidente. Quero acreditar que seja 
quem for o eleito como Chefe do Executivo a partir de 1º de janeiro de 2015, 
parlamentares e Presidente da República honrem o maior dos compromissos 
assumidos perante a sociedade brasileira que é a garantia dos direitos funda-
mentais de seus cidadãos! 
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Investigação Criminal: Pareceres

Ariovaldo Felix de Melo

A análise do exame necroscópico sobre as circunstâncias em que ocorreu 
o passamento de RFS, com 23 anos de idade, usuário de crack, merece um 
comentário, no que se refere a causa mortis, além das lesões internas e ex-
ternas, bem como aos exames de sangue, urina e vísceras. Porém, deve-se 
esclarecer que: “A rigor, tanto a morte por doença como por violência, quase 
sempre ocorre mediante asfixia1”.   

O signatário do exame necroscópico, no item dois, quando faz referência 
às lesões externas de interesse médico legal, refere-se a existência de cianose 
de extremidades. Além desse aspecto, o signatário, ainda constatou um outro 
fenômeno, quando analisa as lesões de interesse médico legal, no item qua-
tro, quando verifica que “pulmões edemeciados e congestos, com manchas de 
Tardieu”. Em que pese a existência desses dois sinais característicos de asfixia 
mecânica, que poderia dar ensejo a uma morte violenta, ou seja, homicídio. 
Convém trazermos a seguinte lição: “os sinais externos e internos – não são 
patogênicos da morte por asfixia: porém deixar de existir em casos positivos, 
podem aparecer em outros gêneros de morte. Portanto, com base neles, e 
na ausência de sinais particulares próprios de determinado tipo de violência 
asfixica, não deve o perito formular o diagnóstico de morte por asfixia2”.

 Depois dessa explanação, um outro argumento de ser enfocado, 
ainda com base, no que preleciona um expert no assunto: “as mortes por 
acidente, homicídio ou suicídio são chamados violentas, em oposição às atri-
buídas a doença ditas “naturais”. Na realidade a expressão “natural deveria 
ser atribuída aos casos em que evento letal se devesse à velhice e, por isso, 
se inscrevesse na ordem universal que preside à existência e a sucessão dos 
seres. Mas o termo natural tem sido reservado para se opor à idéia de provo-
cação ou desencadeamento do fenômeno mortal fora das condições mórbidas 
eficientes3”.

 Com a devida vênia, a essa altura, existe a necessidade de fazermos 
novamente, uma incursão à Medicina Legal, no que se refere às modalidades 
de morte, em face do que está inserido no contexto do exame necroscópico 
quando da referência na discussão e conclusão: “As características anatômi-

1 - ALMEIDA JUNIOR, A; COSTA JUNIOR, E. Lições de Medicina Legal, 15ª ed, São Paulo: Com-
panhia Editora Nacional, p.186-187
2 - IDEM
3 - MARANHÃO, Odon Ramos. Curso básico de Medicina Legal, 7ª ed. São Paulo: Malheiros 
Editores.
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cas definem a ocorrência de morte súbita sem qualquer evidência de trauma 
corporal ou de doenças crônicas”. Prosssegue o signatário: “a presença de 
equimose violácea com pequeno ferimento contuso em mucosa labial infe-
rior à esquerda próximo ao piercing; complementa “as escoriações na região 
anterior do abdomen em hipocôndrios direito e esquerdo”. Esses ferimentos 
constatos elo signatário do exame necroscópico não poderiam ocasionar o 
evento morte.

 
Observamos que foram coletados amostras de sangue, urina e vísceras 

para o devido exame toxicológico, com resultado positivo para cocaína na 
urina. Todavia, constatamos que não está inserido no texto do exame necros-
cópico, o resultado dos exames toxicológicos do sangue e das vísceras. A falta 
desses dois exames toxicológicos, principalmente no que se refere ao exame 
de sangue, poderia ensejar uma nova modalidade de morte súbita: isto é, o 
êxito letal causador da morte de R.S.S. foi causado por overdose de cocaína. 
É do conhecimento de traficantes que “para ser possível a cocaínam o sal da 
substância tem que ser convertido à forma de base, neutralizando-se hidro-
cloreto ou parte ácida. O produto resultado é o crack ou cocaína freebase4.

 
Não bastasse isso, os traficantes costumas adicionar outras substâncias 

no sal, tais como pó de talco, sal de frutas, pó de mármore, querosene, cal, 
fermento em pó, soda cáustica, amônia, gasolina, etc. Com tal prática, visam 
aumentar o tamanho da pedra auferindo-se um lucro maior. Não devemos 
esquecer que: a concentração sanguínea da cocaína depende da vida de ad-
ministração, da dose, do peso corporal, do tempo decorrido entre o último 
consumo e da forma cocinética individual” (Fonte: http://apps.einstein.
br/alcooledrogas/novosite/index.htm – consultado em 01/04/2013, às 
11h). Quanto ao peso do extinto, verificamos que essa medida não foi efe-
tivada, porque o aparelho do Instituto Médico Legal, encontrava-se avarido, 
conforme consignou o médico legista. Por certo, com mais esse dado, esse 
signatário do exame necroscópico poderia constatar que o falecimento de 
R., deveu-se a ocorrência de uma overdose de cocaína, pois, “a quantidade 
necessária para provocar uma overdose varia de pessoa para outra, e a dose 
vai de 0,2 a 1,5 grama de cocaína pura. A possibilidade de overdose, entre-
tanto, é maior quando a droga é injetada diretamente na corrente sanguínea. 
(Fonte: http://urlm.com.br/www.oficinaciencia.com.br, consultado 
em 01/04/2013). Há autor que consigna que “em aspiração do pó, já foi de-
terminada a morte com 0,01 ou 0,03g. Por via intramuscular ou endovenosa 
é muito perigosa em indivíduo não habituado, sendo que 20 centigramas já 
é considerada uma dorse morte. Os cocainômanos suportam 1g ou mais5”.

4 - LARANJEIRA, Ronaldo; NICOSTRI, Sérgio. Manual de Psiquiatria – Abusp e Dependência de 
Álcool Drogas.
5 - MELO, José Antonio de. Medicina Legal. São Paulo: Editora Fitipaldi, p.161.
Rio de Janeiro: Editora Guanabara-Koogan, p.98
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Entendemos, S.M.J, que em decorrência do resultado da causa mortis, ter 
tido morte súbita indeterminada. Portanto, deve-se trazer ao presente pare-
cer o conceito de morte súbita, bem como às demais modalidades. Segundo 
preleciona, Odon Ramos Maranhão, em Medicina Legal, sob o nome de morte 
súbita, os casos onde a morte sobrevém mais ou menos rapidamente, em 
alguns segundos, algumas horas ou mesmo em alguns dias, mas de modo im-
previsto, atingindo, sem causa aparente, um indivíduo até então de boa saúde 
ou que não apresentava senão ligeiros distúrbios ou que, pelo menos, assim 
parecia às pessoas que o circulavam”. A seguir, o mencionado mestre, passa 
mencionar as demais modalidades de morte súbita que são as seguintes:

a) morte súbita orgânica, com causa definida; b) morte súbita orgânica, 
sem causa evidente; c) morte súbita funcional com causa preexistente; d)
morte funcional inibitória; e) mortes indeterminadas; f) anestésicas6

Em que pese ter o signatário do exame necroscópico, chegado à conclu-
são que o passamento de R..., deveu-se, “a causa indeterminada”, portanto, 
uma das modalidades de morte súbita, respeitosamente, ouso divergir. Com 
a devida vênia, entendemos que ocorreu uma outra modalidade de morte 
súbita, isto é, “a morte funcional inibitória, cuja definição é a seguinte: “A 
morte funcional inibitória é a chamada morte reflexa. O fenômeno se daria 
da seguinte forma: uma irritação nervosa (excitação), de origem externa, 
exercida sobre certas regiões provoca, por via reflexa, a parada definitiva das 
funções respiratórias e das circulatórias (por estimulação dos centros bulba-
res. A seguir o experto arremata: “A tensão emocional onde pode facilitar o 
desencadeamento do reflexo7”

Não poderíamos, a essa altura, deixar de trazermos a lição de outros dois 
mestres da ciência médico-legal, quando abordam o fenômeno da morte re-
flexa por ação inibitória, com a seguinte argumentação: “Quaisquer regiões 
periféricas do organismo humano – externas ou internas – podem quando 
atingidas por estímulos mecânicos (mas raramente por outros estímulos) pro-
duzir uma corrente nervosa reflexa inibidora do coração”. A seguir, esses mes-
mos autores se referem aos choques no pescoço: “A região periférica mais 
sensível aos estímulos inibidores do coração é o pescoço, principalmente em 
suas fases internas, onde se situam na bifurcação de cada uma da carótida 
primitiva, os seis carotidianos mostram grande sensibilidade em certas pesso-
as, que sentem mal e até desmaiam à mínima pressão ali exercida (reflexo de 
Hering). Também a laringe, exteriorizada pelo pomo-de-adão, contém ramifi-

6 - MARANHÃO, Odon Ramos. Curso básico de Medicina Legal. 7ª ed. São Paulo: Malheiros.

7 - IDEM
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cações nervosas cuja excitação mecânica leva à inibição do coração8”

Os autores acima mencionados, à guisa de exemplo, se referem ao caso 
concreto, em que uma criança ao tocar com suas mãos na região do pomo-
de-adão de uma senhora, esta desfalece, vindo a falecer. Assim os autores 
em questão, descrevem o ocorrido. “Uma velha vendia tabaco a um menino. 
Enquanto aguarda o seu pacote, o menino, intrigrido por ver o pomo-de-adão 
da velha agitar-se no pescoço, dá-lhe um piparote na laringe: a velha morre 
instantaneamente (Tardiu). “Existem outros exemplos, registrados pelos mes-
mos autores. “Dois homens se desavém numa hospedaria, chegam às vias de 
fato. Lutam, até que um deles leva o outro a bater três vezes com o pescoço 
de encontro à beira de um barco. Este outro cai e morre em poucos segundos. 
A autópsia não revela nenhuma lesão no pescoço, nem na nuca. Mascka, a 
quem o juiz pediu parecer sobre o caso, declarou que, diante dos resultados 
negativos da autópsia, e à vista dos elementos circunstanciais, a morte devia 
ser atribuída aos golpes produzidos sobre a laringe, os quais, determinaram a 
paralisia reflexa do coração9”. Essa modalidade de morte súbita, pode ocorrer 
quando a pessoa recebe um golpe na região do abdomem, nos órgãos geni-
tais. Até mesmo, com uma simples aplicação de uma injeção ou punção, essa 
modalidade de morte súbita pode vir a ocorrer: “certa senhora que morreu 
no consultório médico, assim que lhe foi introduzida na pele uma agulha de 
injeção10.

Para finalizarmos, desconsiderando-se a causa mortis de morte súbita por 
causa indeterminada, a cujo resultado chegou o signatário ao proceder o 
exame necroscópico, bem como a eventual overdose por cocaína sofrida pelo 
extinto, por nós aventada, resta-nos, colocarmos em face das circunstâncias 
da ocorrência do êxito letal, definir que a morte de R..., deveu-se a morte sú-
bita reflexa por ação inibitória. Os exemplos acima mencionados, bem como 
o conceito de morte súbita, leva-nos à essa conclusão, que data vênia, é a 
solução mais adequada para o caso em epígrafe. 

Por fim, fica difícil para uma pessoa leiga, sem qualquer conhecimento de 
ciência médico-legal, acatar à idéia que choques no pescoço, golpes no abdo-
mem, golpes na região nos órgãos genitais, injeções, punções e água fria e 
outros estímulos, possam levar alguém à morte.

8 - ALMEIDA JUNIOR, A.; COSTA JUNIOR, E. Lições de medicina legal. 15ª ed. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional.

9 - IDEM

10 - IDEM
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Da advertência à implicância 

Célio Debes, Membro Honorario, Cadeira 04
A Cory Gomes de Amorim (i.m)

As escolas, entre nós, vêm sofrendo intervenções, por parte dos poderes 
públicos, nem sempre oportunas e, não raro, em desarmonia e, mesmo, con-
flitantes com as normas remanescentes.

Foi o que se deu, na longínqua segunda década do século passado, no 
tocante à Academia do Largo de São Francisco. Regida, pelo Código de Ensino 
de 1902, atingiu-a a chamada Reforma Rivadávia, de aplicação simultânea. 

Ambos, em 1913, disciplinavam a ordem das matérias, em cada série. 
Parte dos alunos orientavam-se por aquele, enquanto outra pessoa passou a 
sê-lo por esta. Pelos novos preceitos, uma das disciplinas atingidas foi Econo-
mia Política. Lecionada no 4º ano, foi deslocada para o 2º. Com isso, o titular 
da Cadeira passou a enfrentar dois períodos de aulas, com sobrecarga de 
trabalho.

Era ele José Luís de Almeida Nogueira, homem de idade e com a saúde 
combalida, o acréscimo de tarefa tornava-lhe os encargos penosos. Ademais 
disso, o Código havia, há tempos, abolido as férias de meio do ano. Para 
contornar a restrição, os acadêmicos, com a anuência da Congregação, decre-
tavam greve no mês de junho. A Reforma restabelecera as férias, só que, fi-
xando-as em Agosto. Dessa forma, Almeida Nogueira estaria privado de gozar 
o período de repouso. De vez que, sempre, uma das turmas estaria em aula.

Condoídos da situação do mestre, os estudantes das duas séries reuniram-
se, combinando a suspensão das aulas das duas turmas, no mês de junho. 
Do decidido, uma comissão composta por um representante de cada classe, 
encarregou-se de informar o beneficiário. Dos segundanistas, o porta-voz foi 
Cory Gomes de Amorim.

Na mesma ocasião, prelecionava, no 2º ano, Direito Internacional Público 
e Privado o professor José Mendes. Homem temperamental, irascível, intole-
rante, desaprovava a parede decretada pelos estudantes.

Reagiu, comparecendo às aulas e, na sala vazia, procedia à chamada, 
marcando a ausência dos moços e considerando a matéria dada. Demorou-se 
nessa faina por dois ou três dias. Sentindo a indiferença dos alunos, abando-
nou o intento, retirando-se para sua propriedade agrícola, no interior.

Cientes desse afastamento, os estudantes atingidos passaram a freqüentar 
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a Escola e, acompanhados pelo bedel, assinalavam suas presenças e a falta 
do professor.

O estratagema, ousado, encolerizou o lente, quando de seu regresso, prin-
cipalmente, ao perceber que fora colhido nas malhas de seu próprio ardil... 
E, porejando mau humor, convocou, em aula, e perante toda a classe, o de-
legado dos segundanistas e sentenciou. Estava intimado a não comparecer a 
exame final, sob pena de reprovação.

O procedimento do professor não era isolado, nem inspirado por algo que 
molestara seus brios. Ameaçara, com igual sanção, outro acadêmico, Mariano 
Matoso, por ter ele respondido, logo no início do ano, à chamada num timbre 
de voz, que o desagradara!...

Esse tipo de recurso intimidativo, sempre foi comum, mas, sem conse-
qüências danosas. Não passava de mera ameaça inconseqüente, apenas para 
por ordem entre os folgazões. 

Corria, em meu tempo de Faculdade, décadas depois, a admoestação feita 
por Catedrático a um aluno, que perturbava a aula, em conversa com um co-
lega. Aduziu, dirigindo-se ao palrador. Há pessoas naturalmente simpáticas e 
há pessoas naturalmente antipáticas. O senhor se enquadra entre estas. Por 
favor, não me dê mais um motivo para reprová-lo no oral! Ao que consta, o 
visado passou incólume pela prova derradeira. A advertência não acarretou 
outro gravame.

São Paulo, contemporaneamente, era bafejada por obras públicas, con-
tribuindo para sua modernização. O viaduto de Santa Ifigênia inaugurou-se 
então.

Melhoramento importante, iria, segundo a imprensa, “evitar, o mais pos-
sível, a aglomeração dos bondes nos Quatro Cantos, ruas Direita, São Bento, 
15 de Novembro e Praça Antonio Prado”. (A cidade, há um século, já pade-
cia com o congestionamento!...) Quatro Cantos era a denominação dada ao 
cruzamento, em ângulo reto, da Direita com a São Bento, hoje integrando a 
Praça do Patriarca.

A inovação, dado seu significado, mobilizou os jornais. Coube a Mariano 
Matoso, redator do Correio Paulistano, a cobertura do evento. Incluiu, em seu 
relato, dados técnicos sobre a obra, assinalando que “a maior altura do viadu-
to é a que dá para a rua Anhangabaú, e tem apenas 12 metros”.

O tempo, no entanto, corria e os exames finais da Faculdade de Direito, 
estavam marcados. E aos estigmatizados por José Mendes, chegara a hora 
de enfrentá-lo.
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Cory, simplificado, foi, no entanto, aprovado, ainda que com a nota míni-
ma, em Direito Internacional. Safou-se, dessa forma, da perda do ano.

Matoso enfrentara airosamente, obtendo notas distintas – conforme infor-
mavam os jornais – as provas de Direito Público e Institucional, Enciclopédia 
Jurídica, Economia Política, Ciência das Finanças e Direito Administrativo. Na 
Cadeira de José Mendes, recebera o fatídico R, acarretando-lhe a irremediável 
reprovação.

Abatido, conta o Correio Paulistano, na notícia a seu respeito, que “pro-
fundamente magoado com o insucesso do exame, Matoso retirou-se, antes 
mesmo de conhecer a nota que tanto o desgostara, declarando a um seu 
colega ter a certeza de que seria reprovado”.

Conjeturava, e com razão, o jornalista que seu desvario fora causado pelo 
desastre na prova de Direito Internacional, pois, “não deixou nenhuma de-
claração escrita e nem outros motivos se conhecem que poderiam fazer-lhe 
nascer a idéia da morte”.

E detalha.

“Às oito e meia da noite, pouco mais ou menos, Francisco de Paula [...], 
passando despreocupado pelo viaduto de Santa Ifigênia, viu um vulto pre-
cipitar-se das grades, indo cair de cheio sobre os paralelepípedos da Rua 
Anhangabaú”.

A implicância do professor suplantara os limites da mera e inofensiva ad-
vertência, provocando, na visão dos jornais, o “trágico fim de uma existência 
de 20 anos”...
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O Brasil e a Nova República (1930-1945)

José Oswaldo Pereira Vieira, Cadeira 16

Em 1930, com o término do mandado presidencial de Washington Luiz (o 
paulista de Macaé), conforme acordo político (a denominada política do “café 
com leite”) a situação deveria indicar um candidato oriundo do Estado de 
Minas Gerais.

Porém, desrespeitando o acordo, Washington Luiz lança para sucedê-lo 
o Presidente do Estado de São Paulo, Júlio Prestes, contrariando, assim, os 
políticos mineiros. Estes buscam novas alianças e as concretizam com o Rio 
Grande do Sul e Paraíba, principalmente.

Desse entendimento surgem as candidaturas de oposição, Getúlio à Presi-
dência e João Pessoa à Vice.

Realizada a eleição vence o candidato da situação o paulista Júlio Prestes, 
como o esperado, já que os pleitos eleitorais da Velha República, presididos 
pelos Executivos em exercício, eram fraudados em favor dos detentores do 
poder.

Inconformados com a derrota eleitorial, a oposição inicia um movimento 
para a queda do Presidente Washington Luiz e consequentemente do eleito 
Júlio Prestes.

Aconteceu, então, a denominada “Revolução de 30”, com o exílio dos ven-
cedores do pleito eleitoral, e a tomada do poder da República, pelos oposicio-
nistas comandados pelo líder gaúcho Getúlio Vargas. Este assume a Presidên-
cia apoiado, principalmente pelos “tenentes” que desde 22 exigiam mudanças 
na política brasileira.

Em 1932, como o Poder Central não oferecia ao país uma nova e democrá-
tica Constituição, São Paulo se rebelou e promoveu a REVOLUÇÃO CONSTI-
TUCIONALISTA exigindo de Getúlio que tal acontecesse.

O fato é que os paulistas foram derrotados nos embates ocorridos e a 
população do Estado de São Paulo sentiu-se humilhada pelo comportamento 
dos vencedores.

Porém, 1934, a derrota se transforma em vitória já que neste ano é pro-
mulgada a nova Constituição.

Durou pouco a vigência da Constituição, pois Vargas, eleito indiretamente 
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em 34, já promovia conflito entre os partidos políticos, principalmente entre 
comunistas de um lado e integralistas de outro, para fechar o Congresso, es-
tabelecendo um regime ditatorial, nos moldes nazi-fascista, em que o poder 
o Estado era absoluto.

Assim, 1937 veio a lume a Carta Constitucional, apelidada de “POLACA” 
seguindo modelo da Polônia, onde o Executivo detinha todos os poderes da 
nação.

Viveu o Brasil, um período obscurantista, com o legislativo não funcio-
nando e o Presidente Vargas, através de decretos-lei, absorvendo o papel 
do Congresso Nacional, usando e abusando de autoritarismo, em flagrante 
desrespeito aos direitos fundamentais do cidadão.

Contudo, com a deflagração da 2ª Guerra Mundial, os dirigentes brasileiros 
que tinham flagrante simpatia pela Alemanha, foram levados, uma vez ataca-
dos por submarinos de Hitler, a declarar guerra contra o Reich, juntando-se 
o Brasil às forças aliadas (EUA, Inglaterra, União Soviética, Canadá, França e 
outros) tendo inclusive enviado à frente de batalha, na Itália, os nosos bravos 
pracinhas, componentes da Força Expedicionária.

Com o término da Guerra e a vitória dos aliados, os governos centralizado-
res perderam sua força e no Brasil, as lideranças políticas exigiram, eleições 
populares para escolha de seus governantes. Nessa circunstância, Getúlio não 
teve outra alternativa, deixando o Poder, aconselhado pelo Cardial do Rio de 
Janeiro.

Voltou aos pampas gaúchos, para de lá retornar ao poder em 1950, eleito 
Presidente da República do Brasil.
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A Ética do Estudante de Direito
The Law Student’s Ethics

José Renato Nalini1, Cadeira 40

Resumo: O presente artigo pretende discutir aspectos da ética no contex-
to da realidade do estudante de Direito, ao longo do curso. Objetiva-se, com 
isso, contribuir com este particular momento do aluno, em especial ante os 
desafios do mundo contemporâneo. Espera-se como resultado apresentar um 
texto que aborde as diversas dimensões da ética no cotidiano.

Palavras-chave: ensino jurídico – ética – estudante de direito.

Abstract: This article discusses aspects of ethics in the context of the rea-
lity of a law student, throughout the course. Our intention is, thus, contribute 
to this particular time of the student, particularly given the challenges of the 
contemporary world. Is expected as a result present a text that addresses the 
various dimensions of ethics in everyday life.

Keywords: Law teatching – ethics – Law student.

Introdução

Preocupar-se com a conduta ética não é privativo dos idosos ou dos forma-
dos. Assim como o aprendizado técnico é uma gradual evolução sem previsão 
de termo final, assimilar conceitos éticos e empenhar-se em vivenciá-los deve 
ser tarefa com a duração da vida.

As crianças precisam receber noções de postura compatível com as neces-
sidades da convivência. Não é fácil treinar para a verdade, para a lealdade, 
para o companheirismo e a solidariedade, quem nasce numa era competitiva, 
onde se deve levar vantagem em tudo. Uma sociedade enferma, a convi-
ver tranquilamente com o marginalizado, a se despreocupar com o idoso, a 
agredir a natureza e o patrimônio alheio, pode ser escola cruel das futuras 
gerações.

Nem por isso se deve abandonar o projeto de torná-las mais sensíveis e 
solidárias. De um ideal de formação em que a razão e a informação prevalece-

1 - Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo no biênio 2014/15. Mestre e Doutor em Direito Constitucional 
pela Universidade de São Paulo. Docente do Programa de Pós-Graduação em Direito da Univer-
sidade Nove de Julho (UNINOVE). Autor, entre outros, de A Rebelião da Toga. 2ª ed. Campinas: 
Millennium Editora, 2008. E-mail: jrenatonalini@uol.com.br.
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ram, deve-se partir para novo paradigma. É hora de desobstruir canais pouco 
utilizados, como os sentimentos, as sensações e a intuição. Se a humanidade 
não se converter e não vivenciar a solidariedade, pouca esperança haverá de 
subsistência de um padrão civilizatório preservador da dignidade. 

A melhor lição é o exemplo. Temos falhado ao legar à juventude um mode-
lo pobre de convivência. Estamos nos acostumando a uma sociedade egoísta, 
hedonista, imediatista e consumista. Egoísmo distanciado da visão otimista 
de SHAFTESBURY e BUTLER, para quem o indivíduo é altruísta por natureza2. 
Egoísmo na sua versão mais pessimista, a conceber o homem “como um ser 
egoísta, preocupado primeiro consigo mesmo e logo pelas pessoas mais pró-
ximas a ele, disposto a competir com os demais e a prejudicá-los, se isto for 
necessário à satisfação de seus desejos”3.

Hedonismo exacerbado, pregando o prazer a qualquer custo e a conversão 
da vida em uma eterna festa. A juventude é passageira e, além de prolon-
gá-la mediante utilização de todos os recursos, reclama-se ao jovem vença 
um campeonato de resistência para participar de todos os certames: sexuais, 
esportivos, sociais e lúdicos. Imediatismo, como se o mundo estivesse prestes 
a se acabar e houvesse pressa em usufruir de todas as suas benesses. Consu-
mismo impregnando a própria concepção de vida: tudo constitui produto na 
sociedade de massas que descarta valores, descarta a velhice, os sacrifícios e 
tudo aquilo que não significar um permanente desfrute.

Não se pode esperar de escolares cujas mães quase se agridem fisicamen-
te na disputa de vaga para estacionar seu carro à saída da escola, venham a 
se portar eticamente quando adultos. Nem se aguarde que os filhos de pais 
que lesam o fisco, seus empregados ou  patrões, que se referem à honestida-
de como um atributo dos tolos, venham no futuro a constituir modelos morais.

O estudante de Direito optou por uma carreira cujo núcleo é trabalhar com 
o certo e com o errado. Ele tem responsabilidade mais intensificada, diante 
dos estudantes destinados a outras carreiras, de conhecer o que é moralmen-
te certo e o que vem a ser eticamente reprovável. 

Alguma ética todo jovem possui. Mesmo que seja a ética do deboche, ou 
a ética do desespero, a ética do resultado ou a ética do deixa disso. Na Fa-
culdade de Direito ele desenvolverá essa formação ética inicial e, depois de 

2 - LORD SHAFTESBURY, “An Inquiry Concerning Virtue, or Merit”, in D.D.RAPHAEL (comp.), 
British Moralist, Clarendon Press, Oxford, 1969, T.I, p.173/175 e JOSEPH BUTLER, “Fifteen 
Sermons”, idem, p.325, apud MART?N DIEGO FARREL, “Metodos de la Etica”, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1994, p.18/19.

3 - MARTIN DIEGO FARREL, “Metodos de la Etica”, cit., idem, p.26.
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cinco anos, queira-se ou não, estará ele entregue a um mercado de trabalho 
com normativa ética bem definida. Os advogados têm Código de Ética, juízes 
e promotores também. E, até há pouco, nada ouvia o estudante quanto à 
ciência dos deveres em seu curso.

É ilusão acreditar que o salto qualitativo nas carreiras jurídicas, a depen-
der de um incremento ético de seus integrantes, decorra de um processo de 
aperfeiçoamento espontâneo da comunidade. O momento de se pensar em 
ética era ontem, não amanhã. O futuro cobrará do profissional posturas cujo 
fundamento ele não entenderá perfeitamente e de cuja experiência não dis-
põe, pois nada se lhe transmitiu ou cobrou.

Ainda é tempo de propiciar uma reflexão crítica sobre a ética. O entusias-
mo da mocidade e o convívio com heterogeneidades próprias à atual forma-
ção jurídica se encarregarão de fornecer aos mais lúcidos os instrumentos de 
sua conversão em profissional irrepreensivelmente ético.

1 - Deveres para consigo mesmo

Os princípios que regem a conduta humana devem contemplar, em primei-
ro lugar, os deveres postos em relação à própria pessoa. Não se fale em ética 
para consigo mesmo, que ética é algo a ser cultivado em relação aos outros. 
Ninguém contesta a existência de deveres para com a própria identidade. 
Assim o dever de subsistir, ínsito ao instinto de sobrevivência, o dever de se 
manter corporal e espiritualmente hígido, o dever de higiene pessoal e o de se 
apresentar em condições compatíveis com o local, momento e circunstâncias.  

A criatura humana é destinada à perfectibilidade. Todos podem tornar-se 
cada dia melhores. Esse é um projeto individual que depende apenas de cada 
consciência. Ao se propor a estudar Direito, o estudante assume um com-
promisso: o de realmente estudar. Isso parece óbvio e realmente o é. Quem 
conhece o aluno do bacharelado jurídico sabe que as obviedades precisam 
ser enfrentadas.

Todos os anos - e agora, todos os semestres - milhares de jovens são cha-
mados ao vestibular e optam pelo Direito. Grande parte deles desconhece o 
que seja o compromisso jurídico. Estão pensando em fazer um curso que lhes 
permita a continuidade do trabalho, ou de acesso relativamente fácil, diante 
da quantidade de vagas oferecida. Seja na escola pública, seja na particular, 
os esquemas de aprovação permitem que, depois de cinco anos, esse univer-
sitário seja um bacharel. A passagem de uma série a outra é sempre facilita-
da. Poucas as exigências e os obstáculos postos ao estudante. 

Parcela considerável da responsabilidade pelas deficiências do ensino de 
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Direito é de ser tributada aos educadores. Conformam-se com o curso tra-
dicional, grandes turmas, professores sem dedicação exclusiva, ministrando 
aulas prelecionais quase sempre com exame sequencial da codificação. Não 
há espaço para a reflexão crítica, nem para a pesquisa. Inviável o acompa-
nhamento individual do aprendizado ou orientação direta sobre os estudos. 

Outra parcela, não se negue, decorre dos próprios estudantes. Eles se 
impregnam do espírito conservador e inerte da academia e resistem às tenta-
tivas de transformação. Como resistiram ao exame de avaliação da Universi-
dade, a cujos propósitos não se pode recusar idoneidade.   

Terminado o curso, vem a angústia de quem não sabe exatamente o que 
fazer com o diploma. O concurso constitui via atrativa para ingresso a car-
reiras ainda prestigiadas. Mas não existe preocupação vocacional. O mesmo 
candidato está inscrito nas seleções para os quadros da Magistratura, do Mi-
nistério Público, das Defensorias, das Procuradorias, das Polícias. Precisa, na 
verdade, de um emprego. Aqueles que optaram pela advocacia começarão 
como qualificados office-boys de profissionais experientes. Será longo o cami-
nho para a redenção profissional. 

Essa perplexidade pode ser evitada desde o primeiro ano do bacharelado, 
se o estudante tiver consciência daquilo que se lhe está exigindo. O direito 
é instrumento de solução de conflitos e de garantia do Estado de Direito de 
índole democrática. Somente o direito poderá oferecer respostas viáveis para 
uma sociedade enferma. Sinais de sua moléstia, o convívio entre tecnologia 
de ponta e ignorância, entre abundância e miséria, dentre tantas outras situ-
ações polarizadas.

A juventude é naturalmente inquieta e revoltada contra a injustiça. Fora 
despertada a descobrir a potencialidade do direito para a solução de todas 
as grandes indagações do final do milênio e mergulharia num projeto de 
transformação do mundo com início na conversão pessoal. Conversão à causa 
da justiça. Justiça que tem início em se autopropiciar um curso de direito da 
melhor qualidade.

O primeiro dever do estudante de direito é se manter lúcido e consciente. 
Indagar-se sobre o seu papel no mundo, a missão que lhe foi confiada e que 
depende, exclusivamente, de sua vontade. Atingido o discernimento, o estu-
do contínuo, sério e aprofundado será consequência natural. A pessoa lúcida 
sabe que ela pode, no seu universo, pequeno e insignificante lhe pareça, 
transformar o mundo. 

Saberá reclamar um padrão de qualidade à sua escola, desde os aspectos 
físicos à excelência do ensino, aí incluídas as virtudes do corpo docente, dire-
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ção e funcionalismo. A maior parte dos que se dedicam ao ensino é formada 
de pessoas bem intencionadas. Estimulada por um alunado entusiasta, rea-
girá para converter a Faculdade de Direito em usina de criatividade, concreti-
zando a reforma do ensino jurídico hoje delineada4.

O acadêmico brasileiro deve ter sempre na consciência o fato de ser um 
privilegiado? Confirma a percentagem dos nacionais que ingressam na Univer-
sidade. Como na parábola dos talentos, a quem mais é dado, mais é pedido. 
O universitário tem um débito para com a comunidade e a forma adequada de 
começar a saldá-lo é procurar extrair proveito máximo de sua permanência na 
Faculdade. Estudando e exigindo ensino adequado, pois alguém está pagando 
para recebê-lo e alguém está sendo pago para ministrá-lo. Empenhando-se 
na pesquisa, parte indissociável do processo educativo. Participando da exten-
são, que é forma de abertura da Universidade à comunidade. 

Tanto pode ser feito pelo universitário de Direito para melhorar a situação 
dos seus semelhantes. Basta, para isso, acionar a sua vontade. Assim, os 
mutirões jurídicos para resolver problemas de documentação das pessoas ne-
cessitadas, o atendimento para a resolução de dúvidas jurídicas, as cruzadas 
da cidadania, para alertar a população quanto a seus direitos. Muitos projetos 
especiais podem ser desenvolvidos e já encontram exemplo em inúmeras 
Faculdades: a instalação de juizado especial no interior da escola, com fun-
cionamento a cargo dos alunos. Juizado especial que pode ser o informal de 
conciliação ou o de pequenas causas. 

As Faculdades também podem ser detentoras do arquivo dos Tribunais, 
propiciando a seus alunos o contato direto com os processos e devem ter 
cartórios modelo, para treinar o aluno com a rotina forense.

A participação do aluno na vida concreta do direito é essencial. A Escola 
não pode ser transmissora inerte da verdade codificada e de alguma orien-
tação jurisprudencial. Ela tem o dever de formar uma consciência crítica no 
alunado. O novo bacharel deve ser um agente transformador da realidade, 
imbuído do compromisso de aperfeiçoar o ordenamento. E, antes da Faculda-
de lhe oferecer tudo isso, é seu dever ético dela exigir a fidelidade para com 
esse ideário.

Outro exercício recomendável é a participação na política acadêmica. A 
Faculdade é formadora de líderes. Líderes precisam treinar os seus talentos 
de liderança, de maneira a estarem preparados quando recorrerem a eles na 
vida profissional. O treino político auxilia o enfrentamento da tensão dialética, 

4 - Sobre a reforma do ensino jurídico, v. JOSÉ RENATO NALINI, “O novo Ensino do Direito”, 
Revista dos Tribunais volume 715, p.342 e ss.
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sem a qual o direito não opera. Se existe pretensão a uma ética na política, 
esse paradigma há de se iniciar na disputa democrática dos cargos diretoriais, 
para que a política propriamente dita não perca a qualidade. 

Ouso afirmar que o estudante de Direito deve procurar agir eticamente 
e ser virtuoso desde os bancos escolares. A prática da virtude não significa 
perder a alegria, renunciar ao prazer ou aos jogos lúdicos de sua idade5. Ser 
virtuoso não equivale a ser circunspecto, arredio, azedo e mal-humorado. A 
verdadeira virtude é aquela que ARIST?TELES já encontrava na parte superior 
da alma sob forma dúplice: a sabedoria, a considerar as supremas razões dos 
seres e a sabedoria prática. 

Todo o sistema ético está centrado na sabedoria prática. As tendências, 
apetites e desejos devem estar num justo meio-termo, no equilíbrio que deri-
va da prudência. A idéia de moderação, ou do justo-meio, “consiste em fazer o 
que se deve, quando se deve, nas devidas circunstâncias, em relação às pes-
soas, às quais se deve, para o fim devido e como é devido”6. O justo meio não 
é outra coisa senão o dever. “Por exemplo, a virtude da coragem modera o 
medo; ela é o justo meio-termo entre a covardia e a audácia: modera o medo 
para que sejamos firmes diante do obstáculo e não fujamos covardemente; 
modera a audácia para que não enfrentemos o perigo atabalhoadamente. A 
justiça modera a paixão do lucro, levando-nos a honrar os contratos sem lesão 
ao próximo e sem danos pessoais”7. A reiteração de condutas equilibradas 
conduz à racionalidade. Quando se é racional, pode-se afirmar que a virtude 
triunfou. O ser humano venceu a paixão, que não deixa de ser paixão, mas 
segue racionalizada. 

A ética serve a isso. Não para alimentar discussões teóricas, mas para a 
vida. Se não houver o compromisso de viver eticamente, o estudo e o apren-
dizado da ética de nada servirá.     

5 - SPINOZA já observara: “Certamente, apenas uma feroz e triste superstição proíbe ter pra-
zeres. Com efeito, o que é mais conveniente para aplacar a fome e a sede do que banir a me-
lancolia? Esta a minha regra, esta a minha convicção. Nenhuma divindade, ninguém, a não ser 
um invejoso, pode ter prazer com a minha impotência e a minha dor, ninguém toma por virtude 
nossas lágrimas, nossos soluços, nosso temor e outros sinais de impotência interior. Ao contrá-
rio, quanto maior a alegria que nos afeta, quanto maior a perfeição à qual chegamos, mais é 
necessário participarmos da natureza divina. Portanto, é próprio de um homem sábio usar as 
coisas e ter nisso o maior prazer possível (sem chegar ao fastio, o que não é mais ter prazer)”. 
SPINOZA, “?thique”, IV, escólio da prop. 45, trad. Appuhn, apud ANDR? COMTE-SPONVILLE, 
“Pequeno Tratado das Grandes Virtudes”, Martins Fontes, São Paulo, 1996, p.45

6 -ARIST?TELES, “?tica a Nicômaco”, VI, I, 1138 b 19-20, apud OLINTO A. PEGORARO, “?tica é 
Justiça”, Vozes, Petrópolis, RJ, 1995, p.26.
7 - OLINTO A. PEGORARO, “?tica é Justiça”, cit., idem, p.26/27.
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2 - Relacionamento com os colegas

O companheirismo acadêmico é sempre espontâneo e prazeiroso. Os anos 
passados na Universidade são dos mais felizes na vida de qualquer profissio-
nal. Costuma-se recordar com saudades desse tempo que, enquanto trans-
corre, é célere e inconsequente.

Mesmo assim, a massificação do ensino fez com que algumas práticas 
fossem relegadas. As antigas turmas das academias tradicionais levavam mui-
to a sério a circunstância de integrarem homogêneo grupo que, a partir da 
formatura, era designado pelo respectivo ano. Os laços de convívio eram ver-
dadeiramente fraternos. As turmas seguiam unidas pela vida, reunindo-se a 
cada aniversário de formatura, irmanados na memória de um tempo de sadia 
e gostosa convivência.

A oferta do ensino jurídico massificado, objeto de consumo educacional e 
colocado à disposição do aluno como verdadeira mercadoria, esmaeceu a sen-
sibilidade desses contornos. Alunos de uma mesma classe não se conhecem. 

Passam anos ocupando o mesmo espaço físico, sem trocarem palavra. 
Nada sabem a respeito da vida, das vicissitudes, das angústias e sonhos de 
seus colegas. São passageiros transitórios da nave mercantil que se propôs a 
dar-lhes um diploma.

Um dever ético para com o colega é conhecê-lo. Identificá-lo pelo nome. 
Participar de sua vida. Ser solidário nas dores - quem as não sofre? - e 

nas alegrias. Não se está por acaso na mesma turma. Essa é a oportunidade 
de fazer amigos, de se irmanar com aqueles que estão submetidos à mesma 
experiência convivida em tempo idêntico. ? triste respirar o mesmo ar de um 
semelhante, dias, meses e anos seguidos, sem chegar a apreender o universo 
de suas qualidades e partilhar com ele as próprias angústias.

Interessar-se pelo colega leva também ao dever ético de solidariedade. A 
ausência de um companheiro durante alguns dias deve motivar a indagação 
da classe e a sua proposta de auxiliá-lo a enfrentar eventual problema. De 
maneira idêntica, a ética impõe se visite o colega acidentado ou enfermo, 
que se faça presente ao funeral de seu familiar, que se compareça à sua casa 
quando convidado. Exatamente como se faz com os amigos. Não se exclui a 
oportunidade de se proceder a uma coleta, sem alarde e sem constranger o 
beneficiado, quando algo lhe tenha ocorrido que impeça de satisfazer às men-
salidades ou taxas da Faculdade. 

Ao se defrontar com o colega aparentemente perturbado ou preocupado, 
aquele que estiver motivado por uma sadia ética de coleguismo deverá procu-
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rar mitigar-lhe o desconforto. Este pode ter origem na família, no trabalho, em 
tantas outras fontes. O angustiado gostaria de ser ouvido, mas não encontra 
quem se disponha a abandonar, momentaneamente, as próprias atribulações 
para tentar compreender o sofrimento alheio.

Esse é um fenômeno generalizado na vida contemporânea. As pessoas já 
não têm paciência para ouvir. A única audiência que se consegue hoje, cro-
nometrada e mediante pagamento, é a dos profissionais da psicanálise. E o 
ombro amigo sempre foi necessário e ainda funciona como terapia de apoio 
para quase todos os humanos. 

Outra postura ética a ser perseguida é respeitar as diferenças. No universo 
de uma classe há muitas individualidades diversas. Pessoas que se distinguem 
por raça, cor, aspecto físico, origem social, preferências sexuais. Todas elas 
merecem respeito e compreensão. O preconceito é alguma coisa a ser banida 
e chega a ser intolerável numa comunidade jurídica. Pois nesta se ensina que 
o ser humano, qualquer seja ele, é titular de direitos e de igual dignidade 
perante a ordem jurídica. 

A juventude pode ser cruel quando seleciona alguns caracteres que con-
sidera estranhos e sobre eles faz recair a ironia, o sarcasmo ou o deboche. 
A classe é expressão gregária e obedece a alguns condutores. Os líderes na-
turais, formadores de opinião, respeitados por todo o grupo. Estes precisam 
estar atentos para impedir que os colegas martirizem outros, submetendo-os 
a contínuos vexames. Episódios lamentáveis uma e outra vez são registrados, 
em que o aluno é obrigado a se transferir, tal o clima de animosidade instau-
rado em sua classe. 

A virtude, em todas essas hipóteses, é geradora de consistente satisfação 
naquele que se dispôs a abrir-se ao convívio. Ela dá prazer enorme a quem 
a pratica. Envolver-se na tentativa de mitigar a carga alheia de problemas é 
remédio para o trato da sua própria cota de infelicidade. E o treino durante a 
Universidade não é senão experiência adquirida para um saudável exercício 
profissional pouco adiante.

3 - Relacionamento com os professores

Recruta-se professor para a Faculdade de Direito dentre os profissionais 
exitosos em suas respectivas carreiras. Os formados em direito fornecem 
quadros para um dos poderes do Estado - o Judiciário - e para instituições 
prestigiadas como o Ministério Público e a advocacia, ambas essenciais à 
administração da Justiça. Existe, portanto, contingente enorme de potencial 
mão-de-obra para a indústria do ensino jurídico.
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Tal circunstância vai condicionar o perfil do professor de Direito. O juiz é 
convidado a lecionar porque venceu o severo concurso de ingresso e tornou-
se expressão da soberania estatal. Não se indaga sobre seus pendores didá-
tico-pedagógicos. A exigência de uma formação para o magistério sempre foi 
encarada com resistência pelos operadores jurídicos. A questão é realmente 
polêmica. O sucesso na carreira já credencia o profissional como vitorioso, 
apto a demonstrar com sua experiência que a opção do estudante está no 
reto caminho, valeu a pena e propicia êxito. Nem sempre, contudo, a profici-
ência na carreira se faz acompanhar por inequívocos dotes na transmissão do 
conhecimento. Profissionais de reconhecido prestígio não são professores de 
mérito. Outros há, privilegiados, que cumulam as qualidades. 

Novamente se invoque o princípio do justo-termo. O operador jurídico bem 
sucedido, respeitado em sua profissão, reveste condições para ser um educa-
dor eficiente. Para isso, não constitui demasia reclamar-se formação específi-
ca. Não parece necessário um curso universitário regular de pedagogia. Mas 
algumas noções de didática, de metodologia do ensino jurídico, poderiam for-
mar o formador, com reflexos evidentes na qualidade da educação do direito.

Em virtude da especialíssima situação do corpo docente da Faculdade de 
Direito, nem sempre o convívio com o alunado é o ideal. As turmas ainda são 
muito numerosas. Isso impede o contato pessoal entre professor e aluno. ? 
raro tenha o mestre condições de identificar por nome os estudantes de sua 
classe. Não lhe é permitido trabalhar em grupos, orientar estudos e privar da 
companhia dos seus discípulos.

O fato de dedicar-se a outra carreira, que é a responsável por seu susten-
to, faz com que as aulas sejam objeto de preocupação secundária. A remune-
ração nas Faculdades não estimula o professor a uma dedicação mais intensa. 
Envolvido com seus afazeres profissionais, devota-se ao ensino pelo tempo 
necessário às ministração das aulas.

São fatores de distanciamento. O aluno deve atentar para isso. Pois os 
mestres do Direito sempre são estimulados quando o discente demonstre um 
interesse genuíno por sua formação. Todo universitário que fizer chegar ao 
seu mestre a pretensão legítima a uma orientação intelectual direcionada a 
determinado concurso ou atividade, sem dúvida será bem recebido. A apro-
ximação mestre/aluno é sempre benéfica ao processo do aprendizado. Nada 
obsta que o passo inicial parta do discípulo, se não brotar do próprio mestre.

Algumas regras há que nem se podem dizer éticas, mas se mostram re-
levantes para a edificação de um clima de cordialidade e estima. São os pe-
quenos gestos denunciadores de respeito, como prestigiar a aula, atentar 
para a exposição, indagar e contribuir para um debate fecundo. Os alunos 
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de antigamente faziam saudação inicial aos professores, quando tomavam 
contato com eles pela primeira vez. Saudavam-nos no dia do professor e, a 
final, agradeciam pela oportunidade de convivência acrescentadora de seus 
conhecimentos e experiência.

Os tempos são outros. Mas as pessoas continuam as mesmas. Suscetíveis 
de se sensibilizarem com gestos singelos, mas que predispõem o professor a 
conferir maior afinco à missão de ensinar. 

Ética é também a conduta do aluno que, tendo razões de queixa em rela-
ção ao professor, as expõe ao próprio interessado, antes de procurar direção 
ou entidade mantenedora para solicitar a substituição do docente. Essa praxe 
até ocorre em grandes empresas de prestação educacional, onde o consu-
midor é o aluno e ele deve estar sempre satisfeito com o produto. Afasta-se 
ela, todavia, do ideal ético da verdade, da transparência, da lealdade e da 
correção. O profissional do direito deve enfrentar todas as questões de ma-
neira frontal, sem abrigar-se no anonimato e sem recorrer a técnicas pouco 
preservadoras da dignidade do próximo.

A relação professor/aluno deve ser franca, amistosa, cooperativa. Se assim 
for, o ensino fluirá mais naturalmente, o aprendizado será um processo es-
pontâneo. O encontro entre estudantes de direito menos experientes e mais 
experientes - outra coisa não é o professor - deve ser uma parcela prazenteira 
do período regular de estudo. O ideal seria o estabelecimento de laços de 
amizade entre eles. Onde existe afeição, a conduta ética virá por acréscimo, 
desnecessárias profundas cogitações.

4 - O estudante e a sociedade
 
Todo estudante é devedor da comunidade em que se integra. Para as-

segurar-lhe vaga no sistema reconhecido de educação regular, ela investiu 
consideravelmente. Num país de escassos recursos ante inesgotáveis necessi-
dades, outros bens da vida foram sacrificados para garantir essa oportunidade 
de conclusão do ciclo normal de formação.

O estudante deve devolver  à sociedade um pouco daquilo que ela investiu 
nele. Mediante participação efetiva no processo político, não deixando de se 
interessar por eleições, votando e podendo ser leito. Mediante aproveitamen-
to efetivo dos recursos postos à sua disposição. É engano pensar que a men-
salidade atende a todas as necessidades da escola. A educação é subsidiada, 
considerando-se a participação estatal em seus projetos privados. Pagar é 
obrigação de quem contrata os serviços educacionais de uma empresa. Mas 
esta se beneficia também de recursos governamentais, resultantes de uma 
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coleta a que acorrem todas as pessoas. Mesmo aquelas subtraídas ao proces-
so educacional comum.

  
Todo estudante pode melhorar seu país, mesmo antes de se formar. Par-

ticipando de projetos de promoção humana, integrando-se a serviços volun-
tários tendentes ao resgate dos excluídos, atuando decisivamente na fixação 
dos rumos da conduta dos titulares de funções públicas. 

A nacionalidade parece haver despertado para a vergonha da miséria e o 
movimento comunidade solidária precisa de todos os brasileiros para reduzir 
os índices de exclusão que envergonham qualquer compatriota. Inúmeras or-
ganizações não governamentais - ONG - se prestam a motivar a comunidade 
a zelar por interesses descuidados e de cuja tutela pode depender a própria 
subsistência da humanidade. Os detentores de funções públicas são exercen-
tes transitórios de um mandato outorgado pela cidadania. Esta tem o dever 
ético de fiscalizar o eleito, para que a sua postura parlamentar ou de governo 
não se afaste do ideal assinalado pela comunidade.

O estudante de direito tem grande poder e a História está pontuada de epi-
sódios heróicos em que a luta dos acadêmicos serviu à defesa da Democracia, 
da liberdade e da ordem jurídica. O Brasil está a viver uma tênue experiência 
democrática, de futuro ainda condicionado ao êxito da estabilização econômi-
ca. Por isso, toda atuação acadêmica tendente ao fortalecimento democrático 
é bem vinda. 

Freqüentar aulas, estudar, fazer trabalhos, pesquisar e se submeter a ava-
liações é o mínimo ético reclamado ao universitário. Mais do que isso, ele 
precisa ingressar na vida política, num sentido bastante amplo, favorecendo 
com as luzes de seu conhecimento e com o entusiasmo de sua juventude, a 
consecução de objetivos propiciadores de um futuro cada vez mais digno à 
sua Pátria.

5 - A Ética do Professor de Direito

Este tópico não está deslocado no capítulo dedicado à ética dos estudantes 
de Direito. O professor de Direito não é senão um estudante qualificado, mais 
experiente e responsável pelo despertar de outros colegas para viver a paixão 
fascinante pelas ciências jurídicas.

O que leva uma pessoa a aceitar uma função de Professor de Direito?
As respostas podem ser múltiplas. A menos provável delas é a de que se 

pretende, com isso, sustentar-se e à família. A remuneração, quase sempre, 
chega a ser indecorosa. Mesmo naqueles estabelecimentos integrados em 
grandes empresas educacionais, voltadas à exploração de uma atividade lu-
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crativa como outra qualquer no desenfreado capitalismo da pós-modernidade.

Existem os vocacionados. Aqueles que acreditam que o direito é instru-
mento de solução das controvérsias, de pacificação e harmonização comuni-
tária e de realização da Democracia. Mas também não se exclua a meta da 
obtenção de prestígio, favorecedor do êxito em outras atividades, nas quais 
o título de professor universitário ainda impressiona. E os que pretendem 
conviver com a juventude, extraindo dela um pouco de ânimo para vencer os 
embates existenciais. Ou os que nisso enxergam oportunidade para atualizar 
os estudos, enfrentar o desafio de se colocar diante da mocidade e ouvir suas 
cobranças, sua sinceridade cruel e até, muita vez, insolente. 

Há um misto de tudo isso nos quadros do magistério brasileiro. Parte-se 
de uma constatação empírica e genérica, sem contemplar alguns casos epi-
sódicos e extremados. Como o daqueles que, na cátedra, pretendem apenas 
criar uma clientela fixa para a compra de suas apostilas ou livros. Ou de quem 
precise de um argumento forte para estar fora de casa ao menos duas vezes 
por semana, convivendo com jovens que se tornam companheiros - mais 
ainda companheiras - de noitadas, de chopadas e de esticadas em barzinhos 
de convívio.

O que ainda não existe no Brasil é um processo completo e real de forma-
ção do professor de Direito. A pós-graduação em sentido estrito contribui para 
a elaboração de dissertações e teses relevantes. Pouco investe, porém, na 
preparação de educadores. Favorece-se exclusivamente o estudo do direito, 
sem se deter no ensino da didática, da pedagogia, da psicologia educacional 
e das modernas técnicas de transmissão do conhecimento.

Não são muitos os professores preocupados com isso. Raros aqueles que 
se propõem a uma reciclagem ou a um aprendizado de tais saberes. Sem os 
quais, grande parte da cultura jurídica do docente deixa de chegar ao dis-
cente. Um pouco de técnica de ensino auxiliaria notáveis juristas a um salto 
qualitativo no desempenho docente, com reflexos favoráveis no processo for-
mativo das novas gerações de estudantes do direito.

O primeiro cânone ético do professor de Direito é conscientizar-se de que, 
na cátedra, ele não é juiz, nem promotor, nem advogado ou qualquer outro 
profissional do direito. Ele é professor, é alguém cuja incumbência é formar 
um colega, é fazer com que os quadros jurídicos de reposição sejam prepara-
dos com ciência e com ética. 

Tornar-se cada vez melhor professor não é impossível. Quem gosta de 
ensinar ou aprecia o convívio com a juventude não encontrará dificuldades 
em desobstruir os canais impeditivos de uma eficiente transmissão do conhe-
cimento.        
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Exigências éticas também residem no compromisso de oferecer ao edu-
cando não somente préstimos de ensino técnico, senão de orientação moral, 
pois não há verdadeiro progresso se não houver progresso moral. Mais do que 
um compilador de jurisprudência, alguém proficiente no manuseio dos códi-
gos e na assimilação da doutrina, o mundo precisa de um jurista eticamente 
engajado num projeto de redenção de seus semelhantes. O profissional do 
direito é aquele que poderá fornecer alternativas à violência, à competição, ao 
menosprezo à dignidade humana. Somente uma alma bem formada terá con-
dições de contribuir para uma nova era, mais sensível aos verdadeiros valores, 
menos oprimida pela necessidade de vencer a qualquer preço. 

O professor já não se considera responsável pela moral de seus alunos. 
Principalmente na Faculdade, eles chegam cidadãos feitos, de caráter e per-
sonalidade praticamente acabada. São os filhos da TV, da liberação dos cos-
tumes, da permissividade, das mães que abdicaram das tarefas domésticas e 
não encontraram quem as substituísse, de pais assustados com o avanço do 
feminismo. Alguém deve ter coragem de dizer a esses jovens em que acre-
ditar. 

Redescobrindo a singeleza das coisas essenciais: o valor da família, da 
solidariedade, da lealdade. A finitude da vida e a sua celeridade. O destino de 
transcendência da humanidade. O compromisso de contínuo aperfeiçoamento 
na breve aventura terrestre.

Ainda é tempo de o professor resgatar as qualidades de uma carreira que 
já teve concretamente reconhecida a sua nobreza, na hierarquia das profis-
sões liberais. Basta aceitar que sua missão envolve mais do que ensinar direi-
to. Do autêntico mestre se aguarda transmita lições e prática do respeito, da 
moral, da amizade, da tolerância e da compreensão.

Para desincumbir-se de um compromisso de tamanha abrangência, não 
basta conhecer ética. Antes, é preciso acreditar na ética e viver eticamente.   

    
Impregnando-se de consciência ética, o docente jurídico de imediato reco-

nhecerá que a Escola de Direito deve formar bons profissionais, tecnicamente 
preparados, mas, antes disso, deve preocupar-se com a formação de cidadãos 
conscientes. A Escola não pode se limitar a transmitir algum conhecimento 
jurídico e lançar à competição do mercado profissionais que encontram difi-
culdade nos exames da OAB, demonstram resultados sofríveis nos concursos 
públicos às carreiras forenses e, em sua imensa maioria, continuam a desem-
penhar as funções e a ocupar os empregos anteriores à colação de grau. Ela 
também tem o dever ético de tornar útil o diploma de Direito. De conscientizar 
o aluno sem vocação de que deverá procurar um curso compatível com suas 
aptidões e de que aqueles que permanecerem deverão demonstrar paixão 
pelo Direito.
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As escolas, em geral, não estão educando para a vida. Transmitem conhe-
cimento de que o aluno não extrairá proveito em sua subsistência, pois divor-
ciado das exigências concretas postas à pessoa. Mas a escola, a mantenedo-
ra, a Universidade, a Reitoria, a direção, constituem realidades abstratas para 
o aluno. A pessoa que, concretamente, ocupa o seu dia-a-dia é o professor. 

Este não pode deixar de se imbuir da responsabilidade de alertar o edu-
cando de todos os desafios que encontrará a partir da conclusão do curso. A 
relação que se estabelece entre professor e aluno é pessoal, palpável e dura-
doura. Ela gera efeitos cuja qualidade está condicionada ao senso crítico do 
docente. Dele depende tornar-se alguém que exerça influência permanente 
sobre a formação do aluno, ou a ocupar sem convicção um lugar no profes-
sorado universitário. 

Não se é professor compulsoriamente. O corpo docente da Faculdade de 
Direito é integrado de profissionais competentes e pessoas idôneas em suas 
carreiras. Embora o sistema esteja todo comprometido com a inércia, a refor-
ma do ensino jurídico pode partir de uma reforma da consciência do professor. 
Ele poderá transformar o mundo se iniciar uma conversão de sua consciência, 
pondo-a a serviço da formação integral do jovem perante ele colocado. 

À Guisa de Conclusão: A Ética do Estudante de Direito como Ética 
da Universidade

Em substancioso texto, RICARDO HENRY MARQUES DIP, educador por 
excelência, analisa o que pode ser a morte da Universidade, ao ponderar: 
“Quando autores de variada geografia e diversa doutrina falam, numa lin-
guagem comum e atual, na Universidade moribunda (Vargas Llosa), na Uni-
versidade que agoniza (Allan Bloom), na Universidade que reclama socorro 
para não morrer (Pierre Aubenque), parece que cabe ver nesses alardes em 
uníssono uma perspectiva até então não vislumbrada para o século XXI : o 
desaparecimento da Universidade8”. 

Conclua-se ou não como esses autores, a Universidade vive uma crise. E 
em Estado-Nação de desenvolvimento heterogêneo como o Brasil, uma crise 
angustiante, pré-comatosa. “Mera fábrica de habilitações (Patricio Randle), 
supermercado de guloseimas (Bernardino Montejano), a Universidade dos 
nossos tempos, apoiada na cosmovisão da aparência, abdicou, senão intei-
ramente, em muita parte, de sua autoridade moral e intelectual, permitindo 
que, com um poder extraordinário, os meios de comunicação ocupassem o 

8 - RICARDO HENRY MARQUES DIP, Para a retificação do Ensino Jurídico no Brasil, in Temas 
Atuais de Direito, edição comemorativa do Jubileu de Prata da Academia Paulista de Direito, Ltr, 
SP, coord.Milton Paulo de Carvalho, 1998, p.59.
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espaço e a tarefa que à Universidade estavam destinados pela sociedade que 
a nutre. Apartada da tradição de sua cultura, alheia de uma filosofia que a 
pudesse alimentar, cerrada aos problemas de seu tempo, a Universidade ago-
niza, faz-se moribunda, pede um socorro que não se pode predizr chegue a 
ponto de recobrá-la”9.

A sociedade não se mostra satisfeita com sua Universidade. Esta também 
já não se aceita nos moldes como funciona. Seus alunos não se conformam 
com o distanciamento entre as necessidades do mundo e o acervo de conheci-
mentos que lhes é transmitido. Seus professores vivenciam desalento, vendo 
o país remunerar com generosidade os apresentadores de TV, os jogadores de 
futebol, as dançarinas do sensualismo e a eles reservar uma carreira medío-
cre, sem garantia de subsistência digna quando da aposentadoria. O Governo, 
em fase de enxugamento, pretende sacrificar ainda mais as dotações para a 
Universidade.

De situação tal não escapam nem as Universidades Católicas, nascidas 
no coração da Igreja e inseridas no sulco da tradição que remonta à própria 
origem da Universidade como instituição, revelando-se sempre um centro in-
comparável de criatividade e de irradiação do saber para o bem da humani-
dade10.

A educação é necessidade a mais premente para um país de terceiro mun-
do. O terceiro milênio será a era do saber, erigida sobre o capital único do 
conhecimento. Essa constatação é um truismo, reiterado e recorrente em 
solenes proclamações. A implementação de um programa consistente de edu-
cação para todos - sem contemplar idade, pois o projeto ideal é continuado e 
para sempre - esbarra em alguns óbices de índole ética.

A educação é direito de todos e dever do Estado e da família e será pro-
movida e incentivada com a colaboração da sociedade11. A coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino12 permite o desenvolvimento de sig-
nificativo número de iniciativas. Nem todas podem ser consideradas padrões 
éticos de instituições educacionais.

Aos proprietários de escolas precisa acudir a límpida admoestação de MI-
GUEL REALE: “A educação tem, em verdade, como fim primordial a formação 
e a realização da personalidade, o que significa a constituição de um sujeito 

9 - RICARDO HENRY MARQUES DIP, Para a retificação do ensino jurídico no Brasil, cit., idem, 
p.60.
10 - JOÃO PAULO II, Constituição Apostólica sobre as Universidades Católicas, de 15.8.1990.
11 - Artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil.
12 - Artigo 206, inciso III, da Constituição da República.
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consciente de sua própria valia e, por conseguinte, em condições de afirmar 
e salvaguardar sua própria liberdade”13. Não há perversão em se obter lucro 
com educação. Perverso é pensar apenas em lucro, em detrimento da exce-
lência nos sistemas de aprendizado e ensino.

O novo currículo jurídico14 representa significativa intenção de avanço no 
estudo do Direito. Ele também gerou uma cultura de qualidade total no en-
sino, preocupando-se as mantenedoras em qualificar o pessoal docente, em 
dotar as bibliotecas de elementos de consulta e em preparar os alunos para 
as provas de avaliação.

Está em causa, todavia, algo muito mais relevante. A Universidade está 
sendo chamada a uma contínua renovação, pois “está em causa o significado 
da investigação científica e da tecnologia, da convivência social, da cultura, 
mas, mais profundamente ainda, está em causa o próprio significado do ho-
mem”15. Embora destinadas às instituições católicas de ensino superior, as 
disposições contidas na Constituição Apostólica de João Paulo II sobre as 
Universidades Católicas podem representar um parâmetro seguro de atuação 
dos institutos de ensino superior em um Estado-Nação como o Brasil.

Toda Universidade, “enquanto Universidade, é uma comunidade acadêmica 
que, dum modo rigoroso e crítico, contribui para a defesa e o desenvolvimento 
da dignidade humana e para a herança cultural mediante a investigação, o 
ensino e os diversos serviços prestados às comunidades locais, nacionais e 
internacionais16”. 

Para bem desempenhar sua tarefa, precisa de autonomia institucional e de 
garantia de liberdade acadêmica preordenada à salvaguarda dos direitos do 
indivíduo e da comunidade, no âmbito das exigências da verdade e do bem 
comum17.

13 - MIGUEL REALE, Variações sobre a educação, O Estado de São Paulo de 31.10.1998.

14 - Portaria nº 1.886, de 30.12.1994, do Ministro de Estado de Educação e do Desporto, que 
fixou as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso jurídico
15 - JOÃO PAULO II, Alocução ao Congresso Internacional sobre as Universidades Católicas, 
25.4.1989, n.34, AAS-18, 1989, p.1218.
16 - La Magna Charta delle Università Erupee, Bolonha, Itália, 18.9.1988, Princípios Funda-
mentais.
17 - CONC?LIO VATICANO II, Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo contemporâneo 
Gaudium et Spes., n.59, AAS-58, 1966, p.1080, Gravissimum educationis, n. 10, AAS-58, 1966, 
p.737. Autonomia Institucional significa que o governo de uma instituição acadêmica é e per-
manece interno à instituição. Liberdade acadêmica é a garantia, dada a quantos se dedicam ao 
ensino e à investigação de, no âmbito do seu campo específico de conhecimento e de acordo 
com os métodos próprios de tal área, poder procurar a verdade em toda a parte onde a análise 
e a evidência as conduzam, e de poder ensinar e publicar os resultados de tal investigação, 
tendo presentes os critérios de salvaguarda dos direitos do indivíduo e da comunidade, das 
exigências da verdade e do bem comum.
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A consciência das finalidades de uma Universidade que pretenda subsistir 
no terceiro milênio conduzirá a uma coesão de princípios, com o trabalho em 
comunhão dos dirigentes, dos professores, dos alunos e do pessoal adminis-
trativo. 

E a Universidade imbuída de sua responsabilidade ética, é solicitada a ser 
instrumento cada vez mais eficaz de desenvolvimento cultural para os indi-
víduos e para a sociedade. “As suas atividades de investigação, portanto, in-
cluirão o estudo dos graves problemas contemporâneos, como a dignidade da 
vida humana, a promoção da justiça para todos, a qualidade da vida pessoal 
e familiar, a proteção da natureza, a procura da paz e da estabilidade política, 
a repartição mais equânime das riquezas do mundo e uma nova ordem eco-
nômica e política, que sirva melhor a comunidade humana em nível nacional e 
internacional. A investigação universitária será dirigida a estudar em profundi-
dade as raízes e as causas dos graves problemas do nosso tempo, reservando 
atenção especial às suas dimensões éticas e religiosas”18.         

A responsabilidade ética da Universidade num Estado-Nação de miséria 
crescente é de evidência palmar19. Essa a Instituição especificamente desti-
nada a reformar o mundo, assegurando a verdade que liberta e promovendo 
a consecução dos objetivos nacionais rumo à edificação de uma comunidade 
justa, fraterna e solidária. ? da Universidade que poderia provir a alternati-
va ao esvaziamento da cidadania, fenômeno reiteradamente constatado por 
JOSÉ EDUARDO FARIA: “...a simbiose entre a erosão da ordem estatal e a 
conversão do mercado em árbitro das decisões finais desarticula os mecanis-
mos de formação das vontades coletivas, mina a efetividade da ação redistri-
butiva dos governos, dissolve a distinção entre público e privado e esvazia o 
papel transformador das práticas políticas. Como nesse contexto a cidadania 
simplesmente se esvanece, ao impedir a democracia de assegurar padrões 
mínimos de igualdade material e integração social, a simbiose entre Estados 
fracos, governos impotentese mercados cada vez mais desregulamentados e 
autônomos também liquida todo um padrão ético e todo um sistema de direi-

18 - JOÃO PAULO II, Constituição Apostólica sobre as Universidades Católicas, cit., idem.
19 - O relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, intitulado Enfrentando a 
Desigualdade na América Latina, divulgado em novembro de 1998, constata que a América 
Latina é a região do mundo que exibe a maior desigualdade de renda e o Brasil é o campeão 
absoluto da categoria. Os 10% mais ricos do País detêm 47% da renda nacional, ou 58 vezes 
mais do que os 10% mais pobres. E o fenômeno está intimamente vinculado à educação. O 
tempo da escolaridade entre os 10% mais ricos é de 10,53 anos, enquanto que entre os 10% 
mais pobres é de 1,98. Apenas 19% dentre os mais pobres completam o curso primário. E 
quem são os mais ricos? São principalmente empregados e profissionais que recebem uma alta 
taxa de retorno por sua educação e experiência. As diferenças de escolaridade são transmitidas 
de uma geração a outra pela família, pela transferência de recursos que os pais fazem quando 
limitam seu consumo para pagar pela educação dos filhos, que gozarão dos benefícios do ca-
pital humano acumulado no mercado de trabalho futuro. As informações necessárias estão na 
página do BID da Internet - http://www.iadb.org.
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tos construídos em torno de valores como o respeito à dignidade humana e 
às liberdades públicas”20 .

Abandone-se a sua destinação episódica de legitimadora de requisitos para 
o exercício profissional ou de mera mercadora de diplomas, para assumir-se 
como instância privilegiada de repensamento do pacto social. Afinal, a Uni-
versidade é a fábrica da educação. E a idéia da educação foi concebida como 
“condição imprescindível para que a história, tal como foi postulado pelo filó-
sofo Benedetto Croce, seja efetivamente a façanha da liberdade, fruto da edu-
cação, outrora momento inicial da formação do homem e, já agora, exigência 
perene que acompanha o homem ao longo de toda a sua existência. Vivemos, 
com efeito, num mundo tão marcado pelas constantes mudanças que, dia a 
dia, nos reciclamos, isto é, nos educamos, tanto para enfiquecimento interior 
como para nos tornarmos aptos a viver com a virtude da contemporaneidade” 
.21

A Universidade brasileira tem uma hipoteca a resgatar junto  aos excluídos. 
Se o não fizer, terá decretada a sua insolvência moral, apressando o seu des-
tino rumo ao nada, como antevêem não poucos pensadores contemporâneos. 

20 - JOS? EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA, O Direito na Economia Globalizada, Malhei-
ros-Editorial Trotta, no prelo. A visão do sociólogo e Mestre da USP é pessimista: “Por ironia, 
tudo isso vem ocorrendo justamente quando a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
forjada como resposta simbólica às barbáries da 2? Guerra, completa seu primeiro cinqüentená-
rio. Com a exclusão social trivializando o desrespeito sistemático de seus princípios, comprome-
tendo o futuro imediato das novas gerações por falta de oportunidades profissionais, tornando 
os mecanismos representativos manipuláveis pela demagogia, pelo messianismo, pela xenofo-
bia e pelo cinismo, abrindo caminho para formas tardias de fascismo e levando à banalização 
da violência autodefensiva por parte dos incluídos, há motivos para alguma comemoração?”.

21 - MIGUEL REALE, Variações sobre a educação, cit., idem, ibidem.
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Aborto
Oscar Vilhena Vieira

Os casos de Jandira Cruz e de Elizângela Barbosa nos impõem retomar 
a discussão sobre o aborto no Brasil. Jandira desapareceu depois de sair de 
casa, em Campo Grande, para realizar um aborto clandestino. Foi encontrada 
carbonizada e sem arcada dentária dias depois. Elizângela também morreu 
após buscar a interrupção da gravidez numa clínica em Niterói.

Estima-se que no Brasil ocorram entre 600 mil a mais de 1 milhão de casos 
de abortos inseguros todos os anos. Milhares de mulheres ficam mutiladas, 
física e emocionalmente em decorrência da realização de abortos inseguros, 
sendo que a cada dois uma perde a vida.

Não é necessário ser a favor do aborto para compreender a dramaticidade 
do problema. A questão é que a estratégia de ampla criminalização, como 
ocorre no Brasil, não tem se demonstrado minimamente capaz para preservar 
a expectativa de vida dos fetos, bem como assegurar a autonomia e a própria 
integridade física das mulheres.

Quando olhamos para as democracias contemporâneas, encontramos 
duas grandes formas constitucionais de enfrentar a questão, que podem ser 
exemplificadas pelos casos norte americano e alemão.

Em 1973, A Suprema Corte norte-americana decidiu, em Roe v. Wade, 
que o direito à privacidade da mulher sobre o seu próprio corpo deveria ser 
sobrepor ao interesse do Estado em proteger a expectativa de vida do feto, ao 
menos enquanto não houvesse viabilidade extrauterina. A partir do momento 
em que o feto pudesse sobreviver fora do útero materno, o interesse do Esta-
do se tornaria dominante, podendo, então, proibir o aborto.

Em 1975, a Corte Constitucional alemã decidiu, por sua vez, que o Estado 
não poderia deixar de proteger, por intermédio do direito penal, a vida, desde 
o momento de sua concepção. Pois a vida que se desenvolve dentro do úte-
ro materno seria um valor constitucionalmente protegido, independente da 
autonomia materna. Porém, quando houvesse um ônus extraordinário para 
a mulher levar a cabo uma gravidez, esta poderia invocar uma espécie de 
escusa de consciência, que deveria ser considerada legalmente. Na prática, 
autorizou o aborto por razões de natureza social ou psicológica nos três pri-
meiros meses de gravidez.

A mesma corte foi obrigada a retornar ao tema em 1994, após a aprovação 
de uma legislação mais liberal. Sem abandonar o princípio de que o Estado 
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está obrigado a proteger o feto durante toda a gestação, reconheceu a com-
petência do parlamento para escolher o meio mais adequado para a proteção 
da vida intrauterina, desde que a mulher tenha que passar por um aconse-
lhamento dissuasório, em que tomará conhecimento sobre os benefícios do 
Estado caso decida prosseguir com a gravidez. Caso depois de três dias não 
se convença em manter a gravidez, receberá um certificado que lhe garantirá 
imunidade penal, podendo o aborto ser praticado em uma clínica pública.

Em resumo, o Brasil precisa urgentemente buscar outros meios, que não 
a mera criminalização das mulheres, para enfrentar a questão do aborto. Se 
nossos políticos hegemônicos não tem coragem para propor alternativas, o 
Supremo Tribunal Federal será inevitavelmente convocado a encontrar uma 
solução que melhor proteja fetos e mulheres, como fizeram as cortes ameri-
cana e alemã.
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Confidente fiel
Oscar Vilhena Vieira

Em pleno regime militar, o ministro Aliomar Baleeiro, do Supremo Tribunal 
Federal, revogou decisão de um magistrado da antiga Vara de Menores de 
São Paulo, que havia proibido a circulação de um número especial da revista 
“Realidade” que trazia uma longa reportagem sobre as mulheres, sob o argu-
mento de que a matéria veiculava conteúdo obsceno ofensivo à “dignidade da 
mulher brasileira”.

Baleeiro convenceu a maioria dos membros do Supremo, às vésperas do 
AI-5, que os cidadãos tinham todo o direito de publicar o que pensassem, 
assim como total autonomia para decidir o que deveriam ler.

Lembrei-me dessa extraordinária decisão em face de dois casos de proibi-
ção de circulação de revistas decretados pelo Judiciário nesta semana.

No Ceará, o governador Cid Gomes foi beneficiado por uma decisão judicial 
que suspendeu a circulação da revista “Isto É”, que trazia reportagem sobre o 
novo escândalo da Petrobrás, em que o nome do governador foi citado como 
um eventual favorecido pelo esquema.

Para a juíza, a revista deveria ser censurada por trazer “fatos desabonado-
res” ao governador, oriundas de uma investigação protegida por sigilo. Logo, 
uma informação de origem viciada.

A decisão, felizmente, foi suspensa por liminar concedida pelo ministro 
Luís Roberto Barroso, para quem os direitos de personalidade do governador, 
investido em cargo público, não devem se sobrepor ao direito da sociedade de 
ser informada sobre um fato de interesse público.

Já o TRT da 2ª Região proibiu a circulação da revista “Vogue Kids” por 
veicular o ensaio “Sombra e água fresca”, que trouxe crianças de 10 a 13 anos 
em fotos sensuais, a partir de provocação do Ministério Público do Trabalho, 
sob o argumento de que o ensaio afrontou o disposto do artigo 227 da Cons-
tituição, que determina que as crianças devam ficar a salvo de toda forma de 
negligência e exploração.

Importa dizer que a editora recolheu os exemplares e fez nota com ave-
xada retratação.

Como se pode perceber, os casos são bem diferentes. A questão, no en-
tanto, é compreender até onde vai o poder de nossos juízes de censurar os 
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meios de comunicação, fato cada vez mais corriqueiro, sob a justificativa de 
proteção dos direitos de personalidade.

A Constituição de 1988 é bastante clara ao vedar a censura, por intermé-
dio dos artigos 5º, IV, IX e 220, especialmente seu parágrafo 2º. O abuso da 
liberdade de expressão deverá ser reprimido a posteriori, por intermédio de 
retratações, indenizações e mesmo do direito penal (artigo 5º, X da CF).

Isso não significa, no entanto, que em casos excepcionalíssimos o recurso 
à censura prévia não possa ser usado, como no caso dos direitos das crian-
ças que, por força constitucional, têm “absoluta prioridade”, ou seja, devem 
prevalecer em caso de confronto com outros valores também protegidos pela 
Constituição.

Por sua vez, a banalização do instituto do sigilo judicial e mesmo a total 
falta de cerimônia na proibição de biografias não autorizadas ou no fecha-
mento de sites, especialmente em casos que envolvem a proteção da imagem 
de figuras públicas, têm transformado alguns de nossos juízes na principal 
ameaça à liberdade de expressão no Brasil.

De servos da lei, em confidentes fiéis. Depositários de segredos que, de 
fato e de direito, deveriam ser de domínio público.
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Drogas e eleição
Oscar Vilhena Vieira

Apesar de ser um tema profundamente indigesto para candidatos com 
real chance de vitória, a questão das drogas não pode ficar fora do debate 
eleitoral.

O Brasil, assim como muitos países da América Latina, tem experimentado 
um processo de expansão no consumo de drogas na última década. As drogas 
vêm se consolidando como parte do repertório de “entretenimento” da popu-
lação jovem, não apenas nas grandes metrópoles, mas também em cidades 
de médio e pequeno porte.

De um país de trânsito, o Brasil tornou-se um dos principais pontos de con-
sumo e também de alta produção. Somos hoje o segundo maior consumidor 
de cocaína do mundo.

A complexidade e a competição no mercado de drogas têm tornado os 
traficantes cada vez mais eficientes e globalmente conectados, fazendo a atu-
ação das autoridades ainda mais difícil.

As consequências de uma insensata e ineficaz política antidrogas são de-
vastadoras. Os impactos sobre os consumidores, suas famílias e a comunida-
de, assombrosos, especialmente nas franjas sociais, onde as redes de prote-
ção encontram-se mais esgarçadas.

Estima-se que uma parte substancial dos mais de 50 mil homicídios pra-
ticados no Brasil a cada ano esteja direta ou indiretamente ligada ao comér-
cio de drogas. As necessidades financeiras decorrentes do bício favorecem o 
crescimento de crimes contra o patrimônio, como temos assistido nos últimos 
anos.

Essas consequências são diretamente sentidas no sistema carcerário. De 
1990 aos dias de hoje, o sistema prisional cresceu mais de 500% saltando de 
90 mil para 540 mil detentos. Hoje, pelo menos 25% dos homens e 50% das 
mulheres encontram-se presos por tráfico.

Grande parte desse contingente é composta por passadores, especialmen-
te entre as mulheres. Muitas delas aliciadas pelo tráfico na porta dos cárceres 
ao visitar companheiros, pais ou filhos. Cárceres violentos, superlotados e do-
minados por facções, onde o Estado é apenas sócio minoritário, tornaram-se 
um elemento chave na espiral de crescimento do tráfico no Brasil.
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A democracia e o Estado de Direito também se tornam vítimas de um 
mercado criminoso altamente rentável. Com margens de lucro astronômicas, 
o tráfico elege seus representantes, corrompe autoridades e aterroriza a co-
munidade, fragilizando ainda mais a capacidade do Estado de manter a paz. 
Excedentes de recursos também são empregados na compra de armas pesa-
das que, além de fomentar a criminalidade internacional, deixam acuadas as 
autoridades públicas.

Em resumo, a política de guerra às drogas, prevalentemente repressiva, 
marginaliza consumidores, promove o crime e tem um efeito exponencial so-
bre a corrupção. Daí o seu fracasso.

Estudos e corajosas experiências têm demonstrado que o jmelhor caminho 
é investir em políticas ativas de prevenção, tratamento, controle de danos e 
cerrado cerco aos verdadeiros traficantes.

Isso exige nova postura do direito criminal em relação a consumidores e 
pequenos distribuidores. Portugal, Suíca, Uruguai e diveros Estados norte-a-
mericanos estão buscando novas alternativas. Não se trata de propor políticas 
minimamente tolerantes com drogas, traficantes e seus acólitos no poder pú-
blico e no sistema financeiro, mas de estabelecer meios mais eficientes para 
conter o seu devastador impacto sobre os jovens, as comunidades e a própria 
democracia.
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A FILOSOFIA E A MULHER NO 
CONCEITO SOCIAL

Bismael B, Moraes (*)

Há um ensinamento cristão (“conhece a verdade, e a verdade te liberta-
rá”), que serve a religiosos e ateus, filósofos e cientistas, e por intermédio do 
qual se verifica que não bastam cursos, diplomas e títulos, mas a permanente 
busca da verdade, que dissipa toda forma de ignorância e serve a letrados e 
analfabetos, prestando-se à prova racional pela dedução e pela indução, como 
pela experimentação científica, derrubando o egoísmo e os preconceitos e 
facilitando a compreensão e a fraternidade entre os seres humanos. Senão, 
vejamos e pensemos a respeito.

                
No mundo existe algum rei, presidente, ministro, chefe religioso, magis-

trado, parlamentar, filósofo, cientista, doutor, artista, professor, letrado ou 
analfabeto, herói ou bandido, em qualquer atividade terrena, que não tenha 
nascido do ventre da mãe e que não necessitou do seio, dos braços, dos cui-
dados, das lições e do amor dessa mulher?

           
No livro “A Vida de Jesus”, de Plínio Salgado, encontra-se o seguinte: “A 

mulher grávida leva um destino no ventre; a centelha de um espíri-
to; a semente de um fato social; o gênio do Bem ou o gênio do Mal”.        

Em todas as partes da Terra, em decorrência do preconceito e de costumes 
retrógrados, para muitos, ainda existe a idéia errônea de que só o homem 
é base da espécie humana, porque teria sido criado por Deus em primeiro 
lugar, ficando as mulheres como seres de 2ª e até de 5ª classes. Desde a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, um do-
cumento feito por intelectuais da Revolução Francesa de 1789, existe essa 
idéia errada e aceita sem discussão (claro, escrita pelos homens), de que se 
deve ao homem todo o progresso da humanidade! Isso é uma falácia! 
Esse progresso vem do ser humano (homem e mulher), Espírito encarnado, 
com várias existências, e não apenas do homem! Pensar não ofende, mesmo 
porque o Espiritismo - a doutrina da fé raciocinada - esclarece que o Espírito, 
ser inteligente da Natureza, não tem sexo; este existe no ser encarnado, ora 
como homem, ora como mulher, de cor negra, branca, amarela ou vermelha, 
para as provas ou expiações pelas quais cada pessoa física deva passar em 
sua caminhada de aprendizado para o progresso.

Observe-se que o corpo nada sabe; toda inteligência é do Espírito, como 
provam a neurociência e os estudos da física quântica. A propósito, por que, 
na mesma família, com pais sérios e amorosos, e de comportamento ilibado, 
há filhos que, mesmo educados com muito amor e boa formação escolar, 
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pensam e agem de modo opostos: um deles, sensível e altruísta; outro, ego-
ísta e matreiro; um terceiro. violento e viciado, etc. Isso só será respondido, 
de modo coerente, pela Doutrina Espírita, quando se analisam as existências 
corporais de cada espírito experimentou, um com mais provas e expiações 
que outro, na caminhada de aprendizado e progresso. 

A mulher sempre viveu oprimida, em grande parte, por força das religiões 
dogmáticas dirigidas por homens. Observe-se, a propósito, dentre as Epísto-
las de Paulo, antes deste converter-se ao cristianismo na Estrada de Damas-
co, a Epístola I a Timóteo, no Capítulo 2, Versículos 12 e 13: “Não permito 
que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas 
esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva”.          

Já na questão nº 50, de O Livro dos Espíritos, de Kardec, verifica-
se que “a espécie humana não começou por um só homem, porque 
aquele a que chamamos de Adão não foi o primeiro nem o único a 
povoar a Terra”.

Vejamos o que ensina o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa e escla-
recedora. Nas questões 200/202 de “O Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec, 
verificamos que “os Espíritos não têm sexo. Como devem progredir 
em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhe provas e 
deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências.” (E, por 
isso, - repetimos -, os Espíritos, seres inteligentes da Natureza, na caminha-
da do progresso, nascem e renascem, quantas vezes forem necessárias, ora 
como homens, ora como mulheres, ora com a pela branca, ora com a pele 
negra etc, regidos por leis naturais, tudo para o aprendizado).

Escreveu a ex-primeira ministra do Paquistão, Benazir Bhutto: ”Se as 
mulheres dos países mulçumanos estão em atraso, isso não é culpa 
dos princípios do Islã, mas, sim, das tradições culturais ou tribais 
machistas que lhes negam seus direitos”. (Mas “O Livro dos Espíritos”, 
de Kardec, em 1992, foi traduzido para o árabe, língua falada pela maioria 
dos mulçumanos!). Imagine-se como se sentirão os “machistas” do mundo, 
quando descobrirem que, por força de lei natural – que eles não criam nem 
revogam -, podem nascer de novo, com os corpos de mulheres e as tarefas 
que a elas cabem! “O tempo é o senhor da razão...”

Mesmo no Brasil, “Pátria do Evangelho”, a caminhada tem sido difícil, 
porque as leis são feitas, julgadas e aplicadas pelos homens.  Mas o progres-
so, embora lento, é lei natural e, mesmo a contragosto de alguns, as mulheres 
vão se libertando. A propósito, o Código Civil Brasileiro, de 1916, dizia, no 
art.4º, que “a personalidade do homem começa do nascimento com vida”; já 
o Código Civil de 2002, no art. 2º, diz: “A personalidade civil da pessoa 
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começa do nascimento com vida”. (Notaram - homem e pessoa?).

Até 1934, no Brasil, as mulheres não eram legalmente cidadãs; nesse 
ano, foram autorizadas a votar. (Agora, quando já ultrapassamos a pri-
meira década do Século 21 da Era Cristã, ainda há lugares no mundo em que 
o homem pode proibir a mulher de aprender a ler, e os governos não lhes 
permitem votar!). A propósito, no Brasil, até 1999, cerca de 30% das crianças 
não tinham o nome do pai em seus registros. Era como se nascessem por 
autofecundação, sem a participação masculina.  Mas com a lei nº 12004, de 
29-7-2009, sancionada pelo Presidente Lula, o homem não pode negar-se a 
exame de DNA para que seja reconhecida a paternidade! Temos, também, a 
Lei Maria da Penha (nº 11.340, de 7-8-2006), para que os homens não 
agridam ou maltratem a mulher, punindo-os! Quem não aprende com o amor, 
aprende com a dor!

Portanto, embora os costumes absurdos, arraigados e não discutidos, e a 
ignorância machista, em muitas nações, ainda procurem manter as mulheres 
como seres humanos inferiores aos homens, verifica-se que, seja no campo 
físico como no intelectual, o sexo feminino vem se ombreando ao sexo mas-
culino, na maioria dos esportes individuais e coletivos, bem como se impondo 
na ciência, na tecnologia e nas artes, do que é exemplo o ocorre hoje no 
Brasil, cuja população já possui 52% de eleitoras e 57% de universitárias nas 
Faculdades!

A verdade é que nenhum homem existiria sem mulher. Por isso, ele deve 
afogar seu preconceito, pois não basta a força física; tem de aprender a res-
peitar todas as mulheres – mães, esposas, netas, irmãs, sobrinhas, namora-
das, amigas -, porque é um dependente perpétuo do carinho, do perdão e do 
amor desses seres divinos!

 
Termino estas linhas com um pensamento do psicólogo e espírita  Dr. Adão 

Nonato: “O mundo será melhor, com certeza, porque vejo mais mu-
lheres do que homens nos seminários e congressos espíritas. E, pela 
reencarnação, elas serão os homens do futuro”.  Um dia, na caminhada 
terrena, todos aprenderão sobre essas verdades.

(*) O autor BISMAEL B. MORAES, advogado, Mestrado em Direito Processual pela USP, foi 
Presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, pertence à União 

dos Delegados de Polícia Espíritas - UDEsp, é membro DA Academia de Ciências, Letras e Artes 
dos Delegados de Polícia e da Academia Guarulhense de Letras; é autor de 19 livros, dentre os 
quais“Estado e Segurança diante do Direito” (RT/SP/2008) e “O Espiritismo e a Polícia” (Mage-

art/SP/2013, este  distribuído pela  Mundo Maior Editora-FEAL).



ANÚARIO 2014/2015

ACADPESP155

O EXÍLIO DO CHACAL

Carlos Alberto Marchi de Queiroz, Cadeira 11

O best seller O Dia do Chacal , de Frederick Forsyth, de 1971 , depois 
transformado no clássico filme britânico de 1973, de igual nome,  tem muito 
a ver com Campinas e sua Polícia. É o  que se conclui após a leitura da seção 
Há 50 anos, publicada pelo Correio Popular nos dias 15 e 22 de  setembro 
deste ano.

A histórica coluna, no dia 15/9, A2, relata que o delegado regional de Po-
lícia de Campinas, doutor José Rio Branco Martins Fontes, conforme notícia 
de 13 de setembro de 1964, havia revelado à imprensa que o ex-primeiro 
ministro francês, Georges Bidault, estava sob observação de seus homens, a 
pedido do Itamaraty.Os delegados Carlos Noel de Mello e Roberto Monteiro de 
Andrade foram escalados para ir até a casa de Bidault para notificá-lo de que 
estava sob observação, pois De Gaulle viria ao país no mês seguinte.

Por quê o Ministério das Relações Exteriores pedira à Polícia de Campinas 
para monitorar Bidault? Quem era esse francês para merecer tamanho cuida-
do? Georges-Augustin Bidault havia sido o segundo membro mais importante 
da Resistência interna francesa que combateu o nazismo após a ocupação da 
França pelas forças alemãs. Feito prisioneiro em campo de batalha em 1940, 
foi posto em liberdade, logo após o Armistício, face à sua condição de vetera-
no da Primeira Guerra Mundial. Imediatamente, o professor secundário, cató-
lico fervoroso, ex-prefeito, com experiência militar, juntou-se aos maquisards, 
tornando-se o chefe supremo da Resistência interna logo após a captura e 
morte de seu líder, Jean Moulin, entregue por traidores à Gestapo, em 1943.

Após o fim da guerra, Bidault exerceu, várias vezes, o cargo de ministro 
das Relações Exteriores e o de primeiro ministro da França, antes de cair na 
clandestinidade, integrando a Organização do Exército Secreto, a OAS, no 
período sangrento que antecedeu a independência da Argélia, até então  de-
partamento da França.

Inimigo figadal de Charles De Gaulle,chefe da Resistência exterior, que 
o invejava,  desde a  libertação de Paris,  Bidault  juntou-se, em 1962, aos 
generais rebeldes do Exército, Salan, Massu e Argoud, contrários à indepen-
dência da Argélia. De Gaulle sempre fora  simpático à ideia da permanência da 
Argélia como departamento, uma espécie de estado, da República Francesa. 
Todavia, na década de 60 do século 20, passou a apoiar sua independência, 
como forma de agradecimento pela participação dos soldados argelinos na 
libertação da França.

Pouco a pouco, ainda que alvo de dezenas de atentados, De Gaulle acabou 
prendendo Salan, chefe da Organisation de L’Armée Secrète,  condenando-o 
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à prisão perpétua. Bidault, pela liderança natural, tornou-se o chefe supremo 
da OAS, refugiando-se na Alemanha. Contratou um atirador de elite, por 20 
milhões de francos para matar o presidente. Foi traído pelo pistoleiro que en-
tregou-se à polícia, delatando a trama.

 De Gaulle, que escapara do atentado de Pétit Clamart, no dia 22 de agos-
to de 1962, junto com a mulher, Yvonne, determinou que forças especiais 
sequestrassem Argoud, asilado na Alemanha Ocidental. Dopado, o rebelde 
foi abandonado à porta de uma chefatura em Paris. E Forsyth descreve esses 
episódios em seu livro.  Menos o do pistoleiro delator, detalhe que levou-o a 
escrever uma trama ligeiramente diferente.

Bidault, competente jornalista , publicou  violento artigo em jornal alemão 
protestando contra o sequestro de Argoud. Expulso daquele país foi acolhido 
em Portugal, onde continuou atacando De Gaulle. Deportado, foi acolhido 
pelo Brasil por razões humanitárias, vindo, pelas asas da Panair, a residir em 
Campinas, com a esposa Suzanne Borel e seu  guarda-costas Guy Ribeaud. 
Brasil e França, na ocasião, enfrentavam-se na  tragicômica Guerra da Lagos-
ta.

Amigo de Carlos Lacerda e de Abreu Sodré, Bidault frequentava a fazenda 
de Cid de Castro Prado, em Valinhos. A reportagem do Correio tentou entre-
vistá-lo no dia seguinte à divulgação de seu paradeiro pelo delegado regional. 
Seu secretário e guarda costas informou que Bidault não estava concedendo 
entrevistas. Dias depois, o líder da Resistência interna e da OAS manuscreveu 
carta que foi entregue ao jornal por seu fiel escudeiro contrariando o noticiá-
rio.Na carta, escrita em francês, pediu ao jornal que compartilhasse com ele “ 
o amor da verdade e o senso de honra”.

Georges Bidault viveu, tranquilamente, em Campinas entre 10 de abril de 
1963 e meados de 1967.  Nessa época já era citado pela Enciclopédia Britâni-
ca. Morou, despercebido, em uma casa, ainda existente, na Rua Viscondessa 
de Campinas, 244, no bairro da Nova Campinas, onde escreveu o livro “De 
uma Resistência à outra”. Vizinho da igreja de Santa Rita de Cássia, partici-
pava de suas missas. De Gaulle não conseguiria capturá-lo como fizera com 
Argoud. O Brasil era um país longe demais.

Em 1967, a Bélgica concedeu-lhe asilo. Anistiado, Georges Bidault voltou 
à pátria em 1968. Paris vivia o episódio das barricadas estudantis de maio. 
Delfim Neto era embaixador do Brasil na Cidade Luz. Faleceu em 27 de janeiro 
de 1983.  É um dos maiores heróis franceses de todos os tempos. Faz parte 
da História de Campinas. A Polícia de Campinas nunca registrou ocorrências 
envolvendo seu nome. Não deu trabalho à Polícia do Estado. Muito menos à 
Guarda Civil. Tampouco à Força Pública.



ANÚARIO 2014/2015

ACADPESP157

SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE

Carlos Alberto Marchi de Queiroz

O nobre desembargador presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
em artigo publicado no Correio Popular, de 8 de agosto, A2, intitulado Sensa-
ção de insegurança, tece considerações sobre o crescimento da criminalidade, 
admitindo que a questão é complexa, permissiva de múltiplas leituras.

Ao considerar que a intensificação da insegurança decorre do crescimento 
do número de roubos de celulares, de tiroteios em vias públicas de intenso 
movimento, de explosões em agências bancárias e do estouro de caixas ele-
trônicos, enfim, da bandidagem explícita, deseja saber o motivo pelo qual a 
apreensão de armas não funciona, fato, aliás, não previsto pela legislação 
penal especial brasileira. 

Nesse aspecto, Sua Excelência alerta, de forma surpreendente, que “a 
presença mais ativa da Polícia Militar, em revistas permanentes e contínuas, 
reduziria o índice dessa delinquência cruenta”. O presidente do Tribunal de 
Justiça recomenda, outrossim, investimentos em inteligência, tecendo rasga-
dos elogios à Polícia Militar, como se a milícia fosse a poção mágica para dar 
combate a todos os males que avassalam nossa sociedade, esquecendo-se, 
curiosamente, do relevante papel desempenhado pela Polícia Civil na fase 
pré-processual da persecução penal.

Com o devido respeito e acatamento, não procede a argumentação do 
digno presidente do TJSP, ao propor revistas permanentes e contínuas contra 
a população, objetivando, com isso eventualmente surpreendê-la portando 
armas de uso proibido. Não é demasiado lembrar que o Código de Processo 
Penal, em seu artigo 240, somente permite a busca pessoal, sem mandado 
judicial, quando houver fundada suspeita sobre o cidadão, sob pena de trans-
formarmos a Democracia  Participativa em um odioso Estado Policial.

Mais do que sensação de insegurança, sofre o Brasil de uma sensação de 
impunidade decorrente da lentidão dos processos julgados pelas nossas varas 
e tribunais que, amparados por uma moderna legislação de origem europeia, 
são obrigados a atuar em um país bárbaro como o nosso. Efetivamente, o 
Poder Judiciário é vítima da incompetência do Poder Legislativo em produzir 
leis eficazes e também da inação do Poder Executivo que não fornece meios 
econômicos a fim de que juízes e desembargadores possam conter a enxurra-
da de processos que inunda suas varas e câmaras, em um País cuja população 
beira a marca de 200 milhões de almas.

Se é verdade que a sensação de insegurança decorre da incapacidade 
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do Poder Executivo em equipar adequadamente suas polícias com recursos 
materiais, dotando-as de quadros compatíveis com o espantoso crescimento 
demográfico do País, estimulando os integrantes de seus segmentos uniformi-
zados e não uniformizados com vencimentos dignos comparáveis àqueles pa-
gos às melhores polícias do mundo, não é menos verdade que a sensação de 
impunidade brasileira decorre de leis extremamente lenientes que fazem com 
que os marginais riam das soluções proferidas pelas deusas Têmis e Tetis. 

A sensação de impunidade, sentida na carne pela população,  também 
decorre dos resultados de julgamentos acompanhados pela mídia televisiva 
merecendo especial destaque os longos anos do conhecido processo Mensa-
lão e de seus pífios resultados, desacompanhados pela não recuperação dos 
ativos desviados pelos condenados. 

É preciso que o País seja contemplado com uma moderna reforma judiciá-
ria, afastando-se, de vez, o duplo gozo de férias dos magistrados, os recessos 
natalinos,  a revisão dos expedientes forenses que não conseguem dar conta 
da imensidão oceânica de processos que atulham os cartórios judiciais. 

O Poder Executivo brasileiro, em nível federal e estadual, precisa reinven-
tar suas polícias, liberando-as, de vez do falido modelo português, que por 
aqui aportou em 1808, com a chegada Família Real, da Rainha D. Maria I, e do 
Príncipe Regente D. João, compatibilizando-as com as polícias mais avançadas 
do hemisfério norte principalmente no que tange à cultura investigativa.

Não é menos certo que a Justiça brasileira precisa reinventar o Poder Judi-
ciário, libertando-o de vez do cartorialismo lusitano, que, infelizmente, conduz 
a maioria dos processos à prescrição, incentivando com isso a bandidagem 
que ri, descaradamente, das decisões proferidas pelos pretórios.

Submeter a população brasileira a revistas permanentes e contínuas, como 
fazia o famoso major Vidigal, comandante da Divisão da Guarda Real do Palá-
cio do Príncipe Regente D. João, a fim de diminuir a criminalidade, dela sone-
gando o direito à educação, à moradia, à saúde e a salários dignos, a fim de 
diminuir a sensação de insegurança, é política pública impensável e perversa 
nessa segunda metade do século XXI.

Colocar comandos nas ruas a fim de reduzir a criminalidade não é, efeti-
vamente, a solução mágica para as trágicas sensações de insegurança e de 
impunidade sentida por todos nós.

Carlos Alberto Marchi de Queiroz é Professor de Direito
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MÉDICOS CUBANOS
Escravidão médica?

Luiz Carlos Marchi de Queiroz e  
Carlos Alberto Marchi de Queiroz

Ao sabermos, pelo noticiário da televisão e pela leitura do Correio Popular 
de 22 de agosto, A14, que o Ministério da Saúde vai importar 4 mil médicos 
cubanos, decidimos, em dupla, manifestar nossos pontos de vista, médico-
trabalhista e jurídico,  sobre o convênio assinado pelo ministro da Saúde e 
pelo representante da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), verda-
deiro acinte à soberania nacional.

A exportação de médicos cubanos para outros países não é novidade. 
Cuba já enviou esculápios para Angola, para a Bolívia, para a Venezuela e até 
para  Portugal, como forma de fazer caixa para a sua combalida economia. 
No caso presente em que o Brasil figura como importador, uma leva inicial de 
400 médicos deverá ingressar no País, brevemente, pelo preço unitário de 
R$ 10.000,00 mensais, totalizando a fatura R$  511 milhões até fevereiro do 
próximo  ano.

Ainda que, à distância, tudo indica que o Ministério da Saúde e a Opas 
estão atropelando a Constituição Federal, o Ministério da Justiça, o Ministério 
do Trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho, que acaba de completar 
70 anos, a Lei n° 6.815, de 10 de agosto de 1980, que disciplina a situação 
jurídica dos estrangeiros no Brasil e, eventualmente, o Código Penal que pre-
vê vários crimes contra a organização do trabalho e, ainda que à distância, o 
crime de redução a condição análoga à de escravo.

A Lei n° 6.815/80, em seu artigo 18, inciso V, permite que o estrangeiro 
ingresse no Brasil, para trabalhar, sob contrato ou a serviço do governo brasi-
leiro. No caso em análise, e ao arrepio da lei, o contrato é feito pelo Ministério 
da Saúde com a Opas, que se compromete a repassar o montante ao gover-
no de Cuba, que, por sua vez, irá pagar, violando a nossa CLT, seus galenos  
expedicionários, que na ilha caribenha ganham, em média, US$ 40 dólares.

Caso ingressem no Brasil a serviço do governo brasileiro, terão que ser 
comissionados e registrados conforme determina a Lei Maior. Como se per-
cebe pelo até aqui noticiado, os batalhões de médicos cubanos que entrarão 
no País não se ajustam a ambas hipóteses. Não fosse isso o bastante, sabe-
se que poderão ganhar aqui até US$ 240 dólares remetidos pelo governo 
cubano, não se sabendo de que forma, talvez em caixas de papelão... O que 
comerão? O que vestirão? Onde morarão  com esse salário?
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O artigo 352,§ 1°, alínea n, da CLT, estabelece a proporcionalidade de 
médicos estrangeiros em estabelecimentos hospitalares que sejam remunera-
dos, que é de 2/3 para brasileiros e de 1/3 para estrangeiros, como se pode 
verificar da leitura do artigo 354 da lei trabalhista. Considerando-se o fato de 
que os doutores cubanos vão trabalhar sozinhos nos mais distantes grotões 
do Brasil, conclui-se, sem qualquer esforço, que a Consolidação das Leis do 
Trabalho foi completamente ignorada pela autoridade ministerial.

Tudo indica que os clínicos cubanos não irão fazer jus a 13° salário, 1/3 
de férias, férias remuneradas, FGTS, abono do PIS, ao mesmo tempo em que 
não irão contribuir para a Previdência e muito menos estarão sujeitos à fome 
do Leão do imposto de renda.lesando o Tesouro Nacional.

Os 4.000 asclépios que brevemente aportarão no Brasil, são funcionários 
públicos cubanos, ou melhor, são servidores públicos do regime castrista, que 
muito poderão ajudar nosso combalido SUS. Todavia, se o deslocamento de 
tropas estrangeiras pelo território brasileiro necessita de autorização do Con-
gresso Nacional, conforme reza o artigo 49, II, da CF, seria saudável que 
essa importação de facultativos, reservistas em Cuba, passasse pelo crivo dos 
congressistas.

Inegável que o Brasil precisa de mais médicos, tanto que tramita pelo Se-
nado Federal projeto de lei que, se aprovado, permitirá que médicos, oficiais  
das Forças Armadas, na qualidade de civis, possam prestar serviços de que 
a população tanto necessita. Seria de bom alvitre que médicos formados e 
com residência, fossem convocados para o serviço militar, ainda que mitigado, 
como se pretende com os oficiais médicos de carreira.

Os 4.000 médicos cubanos são um tsunami trabalhista em potencial  caso 
resolvam refugiar-se no Pais, ou casarem-se com brasileiras ou brasileiros. 
Reclamações trabalhistas poderão advir dessa pressa em dotar municípios 
carentes de terapeutas.

Os médicos cubanos são bem vindos, desde que cumpram as normais 
constitucionais , especiais e ordinárias relativas à legislação do trabalho. A 
nosso ver, precisam de visto temporário para entrar, querendo, pelo porto 
de Galinhas, em Pernambuco, ou até pelo bairro do Pelourinho, em Salvador, 
Bahia.
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Plano de Modernização do DECAP:

Dr. Domingos Paulo Neto 
Delegado de Polícia Diretor

Departamento de Polícia judiciaria da capital DECAP

O Plano de Modernização do DECAP contempla ações concebidas nas áre-
as de recursos materiais, humanos, tecnologia da informação e comunicação, 
polícia comunitária e comunicação social, algumas concluídas e outras em 
andamento, de modo a permitir ao Departamento de Polícia Judiciária o al-
cance dos quatro objetivos estratégicos delineados por ocasião do início da 
atual gestão, em dezembro de 2012, quais sejam: a) aperfeiçoar o “Plano 
de Gestão das Unidades do DECAP”, de modo a fortalecer a investigação 
policial, sem descuidar do atendimento ao público, das condições de trabalho 
e da qualidade de vida dos policiais; b) aprimorar a estrutura de inteligência 
do DECAP, robustecendo a sua atuação junto ao sistema de Inteligência da 
Polícia Civil e dos demais órgãos com atuação no sistema de Justiça Criminal; 
c) alavancar a integração da polícia territorial com a comunidade, por meio 
dos CONSEGs e demais entes da sociedade civil, com o objetivo de estreitar 
os laços de confiança e viabilizar o intercâmbio de informações e a efetiva 
solução dos problemas comunitários; e d) fomentar o diálogo com os policiais 
civis da polícia territorial da Capital, engajando-os na concepção de propostas 
e resolução dos problemas.

O “Plano de Modernização” foi previamente discutido com a comunidade, 
especialmente por meio das lideranças dos Conseg’s, que estiveram reunidos 
na Sede do DECAP em diversas oportunidades, com destaque para o evento 
de apresentação e discussão do plano, realizado em março de 2013, que 
contou com a presença de quase todos os presidentes de Conseg’s, de outros 
representantes da comunidade e de convidados da Secretaria da Segurança.

Na área de recursos humanos previu-se a construção de lotacionogramas 
e personagramas, o acompanhamento da saúde física e mental do servidor, 
a construção de indicadores de desempenho, a implantação de processos de 
avaliação funcional e um plano de treinamento e aperfeiçoamento.

Em relação aos recursos materiais, foi estabelecido um plano de necessi-
dades e cronograma de aquisição de viaturas, sua contratação e manutenção, 
um plano de reformas físicas das unidades (incluindo projetos de segurança 
física, funcionalidade e acessibilidade), padronizando-as segundo as Delega-
cias de Polícia Participativas, a contratação de manutenção das unidades, a 
elaboração de um quadro de necessidades e de um plano de aquisição de 
outros recursos materiais e suprimentos, a padronização e implantação de co-
municação visual em todas unidades, a contratação de depósitos e transporte 
para objetos apreendidos e a contratação de pátios e guinchos para veículos 
apreendidos.
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A contratação dos pátios solucionará problema crônico, existente há déca-
das, envolvendo a custódia dos veículos localizados e apreendidos em decor-
rência de atos de polícia judiciária nos diversos distritos policiais desta Capital, 
que hoje tem seus pátios lotados.

De fato, estavam até o início do ano sob custódia da Polícia Civil na Ca-
pital algo em torno de 55 mil veículos, considerando os localizados junto às 
dependências das delegacias distritais e os encontrados nos diversos pátios 
distribuídos por toda a Capital, com destaque para o Pátio Santo Amaro, onde 
se encontravam cerca de 13.500 veículos, que vem sendo gradativamente 
compactados e destruídos, desde meados de fevereiro, após a conclusão de 
procedimento licitatório com esse objetivo específico.

Os veículos que não forem compactados e destruídos serão transferidos 
para os novos pátios, que possuirão a capacidade total de depósito de 25.200 
tracionados, distribuída por quatro áreas responsáveis pelo atendimento das 
oito delegacias seccionais, localizadas em um raio de até 100 Km do marco 
zero da Capital. A entrada em funcionamento desses pátios, além de melho-
rar o conforto dos policiais e do público em geral, possibilitará um aumento 
considerável na quantidade de operações policiais com vistas a coibir o roubo 
e o furto de veículos.

Previu-se, no que tange à comunicação social, a necessidade de ampla 
divulgação interna e externa do plano, bem como dos objetivos e metas pre-
tendidos e alcançados.

No que concerne à área de tecnologia da informação e comunicação, de-
finiu-se a construção do quadro de necessidades, a contratação dos recursos 
necessários, a implantação de novos sistemas de informação e a dissemina-
ção do uso dos já disponíveis, a realização de projetos para aquisição de cir-
cuito fechado de televisão para todas as unidades, para a construção de sala 
de situação e implantação de sistema de georeferencimento e BI (Business 
Inteligence).

Pretendeu-se o desenvolvimento e implantação de um programa de polícia 
comunitária, incluindo o fortalecimento dos CONSEGS, visando a efetiva parti-
cipação das comunidades nas questões de segurança pública. Estabeleceu-se 
como pressuposto para a realização das demais ações, a adoção de medidas 
visando à modernização organizacional, por meio da revisão e automatização 
dos processos, da adequação da estrutura organizacional, da construção de 
indicadores, da montagem de sistema de avaliação e acompanhamento das 
atividades policiais, dos objetivos e das metas e da implantação de um escri-
tório de gerenciamento de projetos.

 
Por estarem relacionadas a um dos objetivos estratégicos, as ações ne-

cessárias ao aperfeiçoamento do “Plano de Gestão das Unidades do DECAP” 
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foram definidas como prioritárias. Essas ações foram fundamentadas em es-
tudos científicos realizados em oportunidades distintas, mas que chegaram a 
conclusões muito semelhantes.

O primeiro foi feito pelo Grupo de Estudos “Professor Maurício Henrique 
Guimarães Pereira”, da Academia de Polícia, em 1999, com o escopo primor-
dial de direcionar os recursos humanos e materiais para a polícia judiciária, 
estabelecer critérios técnicos para a definição do número de unidades policiais 
com atendimento ininterrupto e da quantidade de “recursos necessários para 
proceder às investigações e, consequentemente, melhorar o índice de escla-
recimento de crimes.”

O segundo, concebido pelo INDG (atual Instituto Falconi) em 2009, teve 
por objetivo principal “encontrar o melhor horário de funcionamento dos Dis-
tritos Policiais e estruturá-los de acordo com a demanda de trabalho”, bus-
cando, com isso, melhorar a produtividade e a qualidade de atendimento ao 
público.

O último, gestado, em 2010, na Delegacia Geral de Polícia, com suporte 
nos dois estudos anteriores, foi exitosamente experimentado em duas Sub-
-Regiões policiais da Capital, “Leste” e “Norte”, e visava, sobretudo, corrigir 
distorções pelo emprego racional dos recursos humanos, para retomada da 
eficiência da investigação criminal, com a imediata progressão nos índices de 
esclarecimento de delitos e segregação dos respectivos infratores e, em últi-
ma instância, alcançar o sensível aumento do sentimento de segurança pela 
comunidade e a confiança nas instituições policiais.

Os estudos convergem, basicamente, na propositura de novas formas de 
emprego racional dos escassos recursos humanos em estruturas que lhes 
permitam o bom desempenho da atividade investigativa, sem prejudicar a 
qualidade do atendimento ao público e das condições de trabalho do policial.

A concretização dos estudos foi verificada de forma mais abrangente em  
meados de 2011, quando passou a viger em toda a extensão da Capital, o 
“Plano de Gestão das Unidades do DECAP”, que rendeu algumas conquistas, 
como a melhora na qualidade de vida de parcela significativa dos policiais; a 
melhora na qualidade do atendimento inicial dado à população; a valorização 
da figura do policial plantonista; e a diminuição do tempo de espera para 
atendimento.

Tais avanços, contudo, não foram suficientes para garantir maior eficiência 
nos serviços prestados pela polícia territorial da Capital, de maneira que o 
cidadão continuou a ver frustrada sua expectativa inicial, aumentada, sobre-
tudo, pela boa qualidade do atendimento.

De fato, as estatísticas apontavam um índice muito baixo de esclarecimen-
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to e uma grande quantidade de inquéritos devolvidos com cotas do Ministério 
Público. 

Esses dados, parcialmente superados, decorriam da conjugação de diver-
sos fatores, dentre os quais podem ser citados a desmotivação decorrente do 
subaproveitamento dos recursos humanos, voltados prioritariamente para o 
primeiro atendimento; a falta de comunicação entre as Centrais de Flagrante 
– no modelo então existente, que previa 11 centrais para atuar apenas duran-
te o dia – e de Polícia Judiciária – as atuais Centrais de Flagrante, em número 
de 27 –, e entre estas e as demais unidades policiais; a queda da qualidade 
do auto de prisão em flagrante delito; a perda da identidade do policial com 
a sua área de atuação e a diminuição da visão sistêmica do ambiente ope-
racional por parte do titular de unidade policial, porquanto o contato com o 
criminoso praticamente cessou; o desgaste físico e mental dos policiais das 
chefias (equipes de polícia judiciária), notadamente dos escrivães de polícia 
– o que, é de se admitir, persiste, ainda que em menor grau; a desproporcio-
nalidade da divisão da carga de trabalho do atendimento inicial, com prejuízo 
para os policiais escalados para o último turno; e a necessidade, tratando-se 
de situação verificada durante o dia de flagrante delito, captura de procurado, 
termo circunstanciado ou apreensão de adolescente, de longos e desneces-
sários deslocamentos das partes envolvidas até a central competente para o 
registro.

Os aperfeiçoamentos no modelo de gestão vigente, viabilizados pela Porta-
ria DECAP nº 3/20131 , tomaram, inicialmente, como parâmetro a capacidade 
laboral de cada profissional, para definir a quantidade ideal de delegacias que 
deveria funcionar de forma ininterrupta com equipes completas para atender 
a casos mais graves, para que os recursos fossem melhor aproveitados na 
atividade-fim, que é a investigação policial. Segundo levantamentos, durante 
a semana, a demanda de atendimento ao público em geral nas delegacias de 
polícia da Capital diminui em torno de 75%, comparando-se o horário diurno 
com o noturno; no período diurno dos finais de semana, a queda é superior a 
80% e, apesar da diferença no volume de trabalho, o efetivo era exatamente 
o mesmo.

Partindo-se do pressuposto de que a capacidade de atendimento de uma 
equipe de plantão era de 33 boletins de ocorrência e 5 casos mais complexos, 
como prisões em flagrante e captura de procurados, chegou-se ao número 
ideal de 27 centrais de flagrante para a cidade de São Paulo (de três a quatro 
por delegacia seccional), que hoje operam com cinco equipes de polícia judi-
ciária em cada uma (atualmente algumas já funcionam em 4 equipes). Essas 

1 - A Portaria DECAP nº 3/2013, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 3 de abril de 2013, 
alterou o modelo de atendimento ao público nas unidades subordinadas, fixou novos critérios 
de alocação dos profissionais e implementou nova dinâmica para o desenvolvimento das ativi-
dades de polícia judiciária. 
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centrais passaram a atender os casos que demandam atuação prioritária da 
Polícia Civil, sem prejuízo da atuação das demais unidades durante o dia, 
para casos da mesma natureza; isto é, o registro de ocorrências envolvendo 
flagrante delito, captura de presos e apreensão de adolescentes, bem como 
a elaboração de termos circunstanciados pode se dar, durante o horário co-
mercial, em qualquer unidade policial. Tal providência permitiu que os dele-
gados de polícia dos distritos policiais passassem a acompanhar de imediato 
o que antes era elaborado exclusivamente pelas Centrais e dessem início aos 
trabalhos de investigação. Por outro lado, acabou-se com os deslocamentos 
excessivos da Polícia Militar e dos cidadãos envolvidos nessas ocorrências.

O número de pontos de atendimentos em plantão ininterrupto na Capital 
chegou próximo da quantidade ideal estabelecida pelo grupo de trabalho já 
mencionado, constituído em 1999 na Academia de Polícia, e convalidado por 
estudo posterior, em 2009, realizado pela consultoria INDG. Segundo esses 
estudos, uma equipe de atendimento de polícia judiciária possui a capacidade 
de registrar, adequadamente, no período de 12 horas, 33 boletins de ocorrên-
cia (atendimento ao público em geral), 2 autos de prisão em flagrante e 3 ter-
mos circunstanciados (atendimento predominantemente policial). Levando-se 
em conta os dados de atendimento em plantão policial do último trimestre 
de 2012, a Capital demandaria 26 pontos de atendimento (v. Tabela 1). Em 
2010, chegou-se, com base nos mesmos estudos, ao número de 30 pontos 
de atendimento.

Concebeu-se, ao mesmo tempo, de modo a permitir que os recursos hu-
manos existentes fossem melhor aproveitados na atividade-fim, sem prejudi-
car o bom atendimento, as denominadas “Equipes de Polícia Judiciária” (EPJ) 
em todas as delegacias de polícia, algumas com quatro equipes, outras com 
previsão de até dez equipes, mas todas com ao menos um delegado, dois 
investigadores e um escrivão de polícia, e, em condições ideais – as que 
constaram dos estudos iniciais –, com mais dois investigadores e um escrivão, 
para dar conta da demanda de polícia judiciária, respeitada a capacidade la-

Tabela 1 – Plantão policial: média diária 
(noturno e final de semana) no 4º trim/2012

PUB  CPJ PJUD CPJ PUB CPJ PJUD CPJ PUB CPJ PJUD CPJ

1ª 48,6 2 5,1 2 105 03* 5,4 2 36,3 01* 4,7 1 3 4 3
2ª 50,6 2 3,5 1 91,1 3 2,5 1 35,8 01* 4,5 1 3 4 3
3ª 63,4 2 5,7 2 119 4 3,3 1 45,8 2 6,7 2 4 5 4
4ª 62,6 2 6,7 2 102 03* 4,5 1 46 1 6,7 2 3 4 4
5ª 42,6 2 3 1 71,2 3 3,3 1 33,8 01* 3,9 1 3 3 3
6ª 53,1 2 5,7 2 87,2 3 4,4 1 37,7 01* 5,7 2 3 4 4
7ª 59,2 2 4,6 1 116 4 4,5 1 46,3 2 5,3 2 4 3 3
8ª 62,2 2 3,3 1 105 03* 3 1 54,5 2 2,9 1 3 3 3
Tt 442,4 16 37,6 12 795,5 26 30,8 9 336,3 11 40,5 12 26 30 27

Legenda:
PUBL: boletins de ocorrência para o público em geral
PJUD: atendimento policial (prisão em flagrante/apreensão de adolescente/termo circunstanciado/captura de procurado)
* menos de 10% acima da capacidade de atendimento /
   considerado o número menor de CPJ’s em razão da menor atividade de “atendimento policial”

Nº de CPJs

Ideal Estudo 
 2010 Proposta

SEGUNDA A SEXTA SÁBADO E DOMINGO

SECC
NOTURNO DIURNO NOTURNO
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boral de cada policial. Sua atribuição principal é providenciar os atos de polícia 
judiciária no âmbito da circunscrição da correspondente delegacia de polícia.

Previu-se que cada uma dessas equipes se incumbisse de no máximo du-
zentos inquéritos policiais por ano, ou pouco menos de vinte por mês, se-
gundo critérios objetivos de distribuição – hoje cada escrivão secretaria, em 
média, 221 inquéritos policiais, pouco mais que o dobro do limite técnico de 
100 inquéritos por escrivão –, respeitando-se, assim, a capacidade laboral 
indicada nos mencionados estudos científicos, e se revezasse no atendimento 
ao público nos horários convencionais, prosseguindo, porém, nas investiga-
ções dos casos por elas atendidos. 

A continuidade das investigações pelo delegado de polícia responsável 
pelo atendimento, além de ser uma das possíveis implicações do princípio do 
delegado natural, é medida de eficiência administrativa, pois favorece a célere 
obtenção de impressões que poderão ser cruciais para a elucidação delitiva 
– é o que preconiza a máxima de Locard: o tempo que passa é a verdade 
que foge2  –, e propicia a economia de recursos com diligências na busca das 
partes que se fazem presentes naquela oportunidade, e que por isso mesmo 
podem ser ouvidas imediatamente.

Destarte, considerando-se a média de inquéritos instaurados nos cinco 
anos anteriores ao plano (2008/2012) pelas delegacias de polícia distritais da 
Capital, chegou-se ao montante ideal, para dar cobro à demanda investiga-
tória, de 432 EPJ’s (v. Tabela 2). Entretanto, diante da carência de recursos 
humanos, foi possível, em uma primeira etapa, manter instaladas 390 EPJ’s, 
precedida de fase de adequação, com 367 EPJ’s, sendo de no mínimo 4, e no 
máximo 10 (1º Distrito Policial - Sé, por exemplo, com mais de 2.000 inquéri-
tos policiais relatados/ano).

Além de que, estabeleceram-se os recursos materiais mínimos para cada 
Tabela 2 – total de Equipes de Polícia Judiciária 

por Seccional de Polícia

SECCIONAL EPJ’s necessárias EPJ’S previstas 1ª 
etapa Adequação

Primeira 55 46 46
Segunda 45 42 40
Terceira 68 58 55
Quarta 62 55 53
Quinta 53 49 43
Sexta 56 54 48
Sétima 53 49 46
Oitava 40 37 36

TOTAL 432 390 367

2 -  LOCARD, Edmond. A investigação criminal e os métodos científicos. São Paulo: Livraria 
Acadêmica, 1939.
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uma das equipes, como salas específicas e uma viatura.

A partir das intervenções propostas, houve a expectativa de um sensível 
incremento na qualidade do atendimento efetivo à população, pois os atos 
de polícia judiciária restringiam-se, até então, ao primeiro atendimento. Real-
mente, a estrutura existente inviabilizava uma distribuição mais racional dos 
recursos, fazendo com que parte deles fosse subutilizada. Foi possível, con-
tudo, conciliar a qualidade do atendimento inicial com a dos serviços dele de-
correntes. De fato, hoje há sempre uma equipe de polícia judiciária devotada 
ao atendimento inicial, mas que não deixa de focar a missão institucional nos 
demais dias da semana. Quase 40% dos recursos passaram a ser destinados 
à investigação (v. Tabela 3), o que representa grande avanço em relação ao 
panorama encontrado por ocasião dos estudos da ACADEPOL, que indicava 
90% de recursos voltados ao primeiro atendimento. Em outras palavras, foi 
resgatada a cultura da investigação nas delegacias de polícia da Capital, que 
vinham, há anos, se dedicando precipuamente ao atendimento ao cidadão, 
deixando em segundo plano as atividades que deviam suceder à lavratura do 
boletim de ocorrência, principalmente quando relacionadas a crimes patri-
moniais de autoria desconhecida. Estes eram, e ainda são, principalmente os 
praticados com violência ou grave ameaça (roubos simples, roubos de autos, 
latrocínios etc.), os que mais atemorizam a sociedade paulistana, diminuindo-
lhe a sensação de segurança, razão pela qual a sua efetiva repressão – tradu-

Tabela 3 – quadro de recursos humanos do DECAP: 
“adequação”
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zida na instauração de inquéritos visando ao rápido esclarecimento dos crimes 
e prisões dos seus autores, mormente dos contumazes – foi estabelecida 
como prioritária.

A descentralização dos atos de polícia judiciária mais complexos, como a 
lavratura dos autos de prisão em flagrante delito, não comprometeu a qua-
lidade do atendimento dos demais casos, pois se anteviu a necessidade de 
manutenção de uma equipe de polícia judiciária em sobreaviso para atender, 
em outro ambiente, cujo acesso deve se dar por caminho distinto do utilizado 
pelo público em geral, aos casos envolvendo presos e outros que demandem 
uma atuação mais demorada. O número médio de flagrantes por dia na Capi-
tal, computados os dados dos dois anos anteriores ao plano (2011 = 18.721; 
2012 = 20.299)3 , foi de 53,45 (média de 19.510/365  dias), ou seja, pouco 
mais de meio por dia por distrito policial (53,45/93 DPs=0,57, desprezando-
se as demais unidades, que certamente elaboraram peças dessa natureza). 
Em contrapartida, a estrutura das extintas Centrais de Flagrante consumia 
diariamente recursos correspondentes a por volta de trinta equipes, com-
postas, cada uma, por um delegado de polícia, dois escrivães e três agentes 
operacionais.

Esse tipo de distorção não podia mais ser admitido, pois ainda que se 
adequasse a estrutura para melhor aproveitamento dos recursos, continuaria 
havendo grande carência de pessoal, daí a razão pela qual optamos, à época 

Tabela 4 – recursos humanos necessários em três níveis

RECURSOS HUMANOS

GERAL
EM  

EXERC. EFETIVOS NECESS. FALTANTES 1ª ETAPA FALTANTES ADEQUAÇ. FALTANTES

Delegado 729 704 678 743 65 718 40 678 0

Escrivão 1642 1582 1483 1735 252 1619 136 1483 0

Investigador / Agente
2109
+ 511

2057
+496

1957
+ 465 3127 705 2541 119 2422 0

Agente de 
telecomunicações 213 206 195 195 0 195 00 195 0

Carcereiro 693 680 640 633 (- 07)* 673 33 640 0

Papiloscopista / 
auxiliar 44 42 27 170 143 27 00 27 0

Of. administrativo 128 116 91 290 199 206 115 91 0

TOTAL 6069 5883 5536 6893 1357 6122 444 5536 0

3 - Fonte: Boletim Estatístico Eletrônico – BEE/NAD-DPCEXPOL-DAP (http://intra.policiacivil.
sp.gov.br/bee/)
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da implementação do plano, por desenhá-la em três níveis (v. Tabela 4): o 
nível ideal, a contemplar aquilo que a polícia judiciária territorial da Capital 
necessita para oferecer serviços que superem as expectativas do cidadão; o 
nível necessário para funcionamento eficaz, em uma 1ª etapa; e, por fim, o 
nível de “adequação”, para colocar o modelo em funcionamento até que so-
brevenham recursos que possibilitem níveis satisfatórios de atuação, dentro 
do cenário vigente.

Essas singelas medidas contribuíram decisivamente para o alcance dos 
resultados demonstrados em seguida, eliminando as distorções na equação 
demanda/efetivo: na atualidade todas as equipes de polícia judiciária das de-
legacias distritais cumprem sua jornada de trabalho sem solução de continui-
dade, em todos os dias úteis, seja por intermédio do atendimento inicial ao 
cidadão, seja no desenrolar das investigações que lhe sucedem; aboliu-se o 
antigo sistema de revezamento em plantões na forma de 12h de trabalho por 
24h de descanso, seguidas de 12h de trabalho por 72h de descanso, preser-
vado, em parte, apenas para as centrais de flagrante4.

Além de tratar do atendimento inicial, e das equipes de polícia judiciária, 
definiu-se a estrutura básica e as atribuições das demais unidades de trabalho 
do DECAP, como a chefia das distritais com plantão permanente, das sedes 
das Delegacias Seccionais e do Departamento. Tudo com vistas a se dinami-
zar ao máximo o Departamento, aproveitando os recursos humanos de forma 
homogênea.

Dentre os diversos benefícios percebidos a partir da implementação dos 
aperfeiçoamentos do “Plano de Gestão das Unidades do Decap”, além dos já 
mencionados, convém destacar os seguintes:

4 - Segundo o § 1º do art. 14 da Portaria DECAP nº 3/2013, as escala de trabalho das Centrais 
de Flagrante são de doze horas, sendo de segunda a domingo, das 20h de um dia às 8h do dia 
seguinte, e aos sábados, domingos e feriados, no período das 8h às 20h.
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• Um efeito colateral dessas medidas, mas necessário, foi o aumento con-
siderável, em um primeiro momento, do número de inquéritos policiais em 
trâmite, pois os fatos que outrora aguardavam maiores elementos que possi-
bilitassem a abertura de uma investigação passaram, agora, dentro da nova 
sistemática, a serem imediatamente apurados pelas Equipes de Polícia Judi-
ciária. Daí a necessidade de, paralelamente, buscar-se a redução dos acervos 
cartorários. Para fazer frente a essa demanda, buscou-se relatar os inquéritos 
mais antigos, que estavam já há algum tempo em cartório, e que não possuí-
am um bom prognóstico de elucidação, face às provas existentes. 

 A partir da adequação da estrutura e do melhor aproveitamento dos re-
cursos humanos foi possível obter melhora significativa no desempenho das 
unidades policiais, notadamente na repressão aos crimes contra o patrimônio 
praticados mediante violência ou grave ameaça.

 
Outro aperfeiçoamento no modelo de gestão vigente no Decap, como de-

corrência da fixação do foco no combate aos crimes contra o patrimônio, con-
sistiu na especialização de uma das equipes de polícia judiciária de cada uma 
das noventa e três delegacias distritais em investigações dessas modalidades 
de crime, notadamente dos praticados mediante violência ou grave ameaça, 
bem como da receptação. As diretrizes de trabalho dessas novas equipes es-
pecializadas foram difundidas em reunião havida no dia 2 de dezembro do ano 
findo, no auditório do Decap, com a participação de todos os seus delegados 
titulares. Dentre as diretrizes, ficou estabelecido que elas poderiam contar 
com o apoio das equipes de intervenção estratégica, criadas no âmbito de 
cada delegacia seccional, e que não deveriam possuir acervo superior a cem 
inquéritos policiais, constantemente monitorados como fator de estímulo à 
sadia competição.

Como reflexo da priorização da investigação dessas modalidades delituo-
sas, houve um acentuado aumento na quantidade dos correspondentes in-
quéritos policiais, assim como uma melhora significativa do desempenho das 
unidades policiais, como se pode verificar nos gráficos abaixo:

Inquéritos instaurados de roubo de carga 2012/2014 
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Inquéritos instaurados de roubo de veículos 2012/2014

Inquéritos instaurados de roubo outros consumados 2012/2014

Também foi benefício auferido das intervenções no plano a melhora da 
qualidade dos atos de polícia judiciária, a partir da utilização de todos os 
recursos e meios de prova colocados à disposição do policial, desde a ela-
boração do boletim de ocorrência, que passou a contar com histórico mais 
pormenorizado, até a confecção do relatório final do inquérito policial. De fato, 
basta a consulta pelo sistema informatizado RDO para se constatar o ganho 
qualitativo dos boletins de ocorrência. A qualidade dos relatórios finais é ates-
tada pela corriqueira menção no “Informativo da Polícia Civil”, instituído pela 
Portaria DGP nº 16/2010, como “Melhor peça de polícia judiciária”, das peças 
produzidas pelas Autoridades Policiais do DECAP.

A quantidade de interceptações telefônicas em curso numa unidade é bom 
parâmetro para se aferir a utilização dos meios de prova colocados à dispo-
sição da autoridade policial, pois se tratam de medidas excepcionais e subsi-
diárias, por exigência legal. Ademais, revelam, via de regra, a sagacidade de 
quem por elas representa, pois trazem, ínsitas, uma série de outras providên-
cias que requerem tempo e atenção, como o monitoramento dos áudios, a 
elaboração de relatórios parciais e finais, e as degravações de todo o conteú-
do dos diálogos censurados.

O quadro na pagina seguinte revela como houve, em geral, um incremento 
na quantidade de representações por interceptação telefônica pelas unidades 
subordinadas, sobretudo no segundo trimestre de 2013.
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A melhoria da autoestima dos policiais, por terem voltado a se dedicar 
precipuamente à atividade investigativa, é fator que requereria uma pesquisa 
de satisfação, ainda não realizada. Mas, a partir dos quase ausentes registros 
de reclamações, pedidos de remoção e aumento de produtividade, apesar da 
diminuição do contingente, é possível afirmar que se não estão plenamente 
satisfeitos, estão ao menos mais motivados.

O aumento da produtividade pós-plano pode ser mensurado também pela 
maior quantidade de remoções de presos das delegacias de polícia para o sis-
tema penitenciário registradas pelo Centro Integrado para Assuntos Prisionais 
(CIAP) deste Departamento. A média mensal em 2012 foi de 2.459 remoções. 
No ano passado foram 2.629 remoções/mês. Em junho de 2014 atingiram-se 
2.664 remoções, o que representa 8,3% de aumento em relação a 2012.

Se houve aumento de remoções de presos é porque mais indivíduos fo-
ram presos em flagrante ou em decorrência de cumprimento de mandados 
de prisão preventiva ou definitiva. A título de exemplo, pode-se mencionar 
o aumento na quantidade de prisões preventivas requeridas na Sub-Região 
Norte: foram 65 no 1º semestre de 2012, contra 279 em período correlato 
do ano presente. Os números globais da Capital, obtidos por intermédio da 
Resolução SSP nº 160/2001, corroboram a assertiva feita: se em 2012 foram 
presas em flagrante 27.343 pessoas e por mandado 5.520, no ano passado, 
tais números chegaram a 32.279 (aumento de 18%) e 6.689 (aumento de 
21%), respectivamente.

Mas houve, também, considerável aumento na quantidade de prisões tem-
porárias, típicas da atividade de investigação. Isso se torna evidente, apesar 
da ausência de números consolidados, pelo aumento da demanda da delega-
cia de permanência do CEPOL/DIPOL, sobretudo no período noturno.

Os dados mencionados fazem parte dos processos estabelecidos de cons-
tante avaliação do plano e de seus resultados para permitir as correções e 
adequações necessárias sempre no sentido de se atingir os objetivos estraté-
gicos, com os quais concorrem pesquisas de opinião junto ao público interno 
e externo, bem como outros dados referentes à produtividade das unidades, 
mais específicos, que serão reportados em seguida.
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Uma das formas de se aferir a produtividade de unidades policiais é pela 
mensuração dos índices de esclarecimento de delitos. Existem outras manei-
ras, como pela quantidade de inquéritos relatados, de inquéritos instaurados 
e de prisões efetuadas. Tal mensuração, contudo, está mais diretamente re-
lacionada à missão constitucional da polícia judiciária, qual seja, a apuração 
das infrações penais, razão pela qual merece destaque em análises de produ-
tividade policial.

Faz-se imperioso salientar que houve sensível mudança no critério de afe-
rição dos esclarecimentos, para que estivesse mais consentâneo com a rea-
lidade. De fato, as delegacias de polícia passaram a lançar no campo “Casos 
Esclarecidos” do Boletim Estatístico Eletrônico (BEE) apenas o valor corres-
pondente à soma dos esclarecimentos: a) obtidos pela própria unidade a par-
tir de investigações de fatos registrados em boletins de ocorrência de autoria 
desconhecida; b) decorrentes de prisão em flagrante efetuada por policiais ci-
vis da própria unidade; c) advindos de apreensão de adolescentes por policiais 
da unidade e; d) obtidos por meio da lavratura de termos circunstanciados 
decorrentes de diligências realizadas pela própria unidade. Por não haver, até 
então, um critério definido de forma homogênea, cada unidade adotava um 
distinto, considerando, por vezes, os casos cuja autoria já havia sido revelada 
antes mesmo da apresentação por agentes pertencentes a outras organiza-
ções da área de segurança pública, como a Polícia Militar e a Guarda Civil 
Metropolitana.

A nova metodologia foi adotada no segundo trimestre de 2013, retroagin-
do os seus efeitos ao início do mesmo ano. Esses dados são os mais seguros, 
pois sua coleta foi feita na vigência da nova sistemática. Já em relação aos 
dados do ano de 2012, não foram eles modificados no Boletim Estatístico Ele-
trônico, o que não impediu que fossem feitos os cálculos com base na nova 
sistemática apenas para efeitos de comparação.

O cotejo dos dados do semestre anterior ao plano (out/2012 a mar/2013), 
consistentes em 4.445 casos esclarecidos, com os obtidos no período subse-
quente (abr/2013 a set/2013) – 8.092 casos esclarecidos –, demonstra que 
houve um incremento de 82% no índice de elucidação de crimes.

Especificamente em relação aos latrocínios, é de se ressaltar o alto índice 
de elucidação delitiva alcançado pelas unidades territoriais da Capital: dos 78 
registros do 1º semestre do ano em curso, 60 ensejaram investigação no De-
cap – os 18 restantes foram remetidos às especializadas –, e destes, 23 foram 
esclarecidos, o que representa 38% do total. O mesmo índice, no ano de 
2013, chegou a 49%: dos 140 inquéritos policiais instaurados, 78 tramitaram 
inicialmente pelo Decap, sendo que 38 deles obtiveram êxito na elucidação da 
autoria. Certamente, a rápida e efetiva repressão à mencionada modalidade 
delituosa colaborou para que houvesse a contenção na tendência de alta nos 
correspondentes números.
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Ainda no que toca aos crimes contra o patrimônio, é oportuno mencio-
nar a drástica queda no número de registros de modalidades específicas que 
preocupavam a população paulistana, como os roubos a estabelecimentos 
comerciais vulgarmente conhecidos como “arrastões”, que passaram de 128, 
em 2013, para 25, no primeiro semestre; os roubos a joalherias, de 13, no 
ano passado, para apenas 1 em 2014 (em 21/1); e os roubos a condomínios, 
de 23 para 8, também no 1º semestre.

O reflexo desse incremento de produtividade pode ser aferido pelos índices 
criminais de agosto, na Capital, recentemente divulgados pela Coordenadoria 
de Análise e Planejamento da Secretaria da Segurança Pública (CAP/SSP) , 
que revelam, em comparação com o mesmo mês do ano passado, uma ten-
dência de queda nos crimes de roubo de veículo (4.257, em ago/2013, para 
3.744, em ago/2014, ou 12,1% de redução), furtos em geral (17.225 para 
15.194, ou 11,8%) e roubos de carga (437 para 381, ou 12,8%), uma dimi-
nuição no crescimento dos roubos em geral (13,6%) e a relativa estabilidade 
dos crimes de latrocínio (11 contra 13).

Como corolário, cumpre destacar a taxa aferida (CAP/SSP), no mesmo pe-
ríodo, de 9,81 homicídios por grupo de 100 mil habitantes na Capital, inferior 
à de 10 hom./100 mil hab., patamar epidemiológico da Organização Mundial 
da Saúde.

Apesar dos avanços obtidos a partir da implantação do Plano de Moder-
nização no DECAP, há muito, ainda, por se fazer. Existem diversos projetos 
alinhados ao planejamento estratégico da Secretaria da Segurança Pública 
– elaborado com a consultoria do Instituto Falconi – em andamento. Há ou-
tras ações, de iniciativa do DECAP, que vem gerando resultados satisfatórios 
na concretização dos objetivos do Departamento, que é a investigação e a 
elaboração de todos os atos de polícia judiciária dos delitos ocorridos em sua 
circunscrição, com eficácia e eficiência. Para tanto, basta avançar no caminho, 
pois se crê firmemente, com base na experiência de décadas, que os marca-
dores já foram devidamente nele fincados.
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A INFLUÊNCIA DA HISTÓRIA NA LEGISLAÇÃO SOBRE 
DROGAS

Edemur Ercílio Luchiari, Cadeira 21

O uso de drogas é tão antigo quanto o próprio ser humano. Ele sempre 
buscou uma solução para os seus anseios, entre eles o prazer (felicidade ple-
na) e a vida eterna (fonte da juventude). Essa busca pela perfeição o enca-
minha para as soluções que o seu Universo alcança. Entre essas estão desde 
as substâncias químicas dos reinos animal, vegetal ou mineral até as crenças 
através de orientações místicas e religiosas, cumuladas ou não.

Ademais, na Antiguidade “as visões oníricas eram consideradas revela-
ções dos deuses1 ”daí a busca de alterações da percepção para encontrar as 
mensagens celestiais para solução dos problemas imanentes através das mais 
variadas formas possíveis. As interpretações dessas visões repercutiam nas 
decisões do grupo antecipando uma boa colheita ou vitória na guerra, entre 
muitas outras. No campo individual podiam orientar a cura de uma doença, 
até uma viagem almejada.

A história bíblica e as mitologias grega e romana trazem relatos acerca do 
uso de bebidas alcoólicas. O patriarca Noé (Gênesis 9.20-21) tomou bebida 
alcoólica; Dionísio, da mitologia grega; e Baco, da mitologia romana. Baco 
era crido como filho de Júpiter e Sêmele, e considerado o deus do vinho e da 
fecundidade. Entre os romanos, de três em três anos, celebravam-se festas 
de honra a Baco, as bacanais.2 Baco é também conhecido por Liber, porque o 
vinho, alegrando o espírito, livra-o momentaneamente de toda preocupação. 
As outras designações são: Jacus, Tioneus e Leneus.3

O álcool é a droga mais comum de consumo e também a mais antiga co-
nhecida pelo homem, eis o motivo pelo qual é a mais tolerada pela sociedade 
de todos os tempos, desde que não atinja os limites perigosos da embria-
guez.4

Outras drogas aparecem nos ritos sagrados dos templos de Dionísio, no 
oráculo de Delfos; enquanto no Oriente o homem aprende a extrair o ópio 
do suco da papoula. Heródoto conta que os citas se embriagavam com os 

1 - Vasiliev, L. L. Os Misteriosos Fenômenos da Psiquê Humana.. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1970, p. 14
2 - Enciclopédia Britânica do Brasil, vol. III, 1990, p. 385.
3 - VICTÓRIA, Luiz A. P. Dicionário Ilustrado de Mitologia. Rio de Janeiro: Ediouro, p. 48.
4 - TORLONI, Hilário. Estudos dos Problemas Brasileiros. São Paulo: Pioneira, 1983, p. 266. 
Apude Luchiari.....
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vapores das sementes de cânhamo lançadas sobre pedras aquecidas, o que 
demonstra a antiguidade do uso da maconha. A planta, sagrada para os hin-
dus, também era tida como divina por certas tribos africanas, donde vieram 
as sementes para o Brasil nas tangas dos escravos. Ao chegar à América, a 
erva iria encontrar os astecas adorando e comendo um cacto, a fim de se pôr 
em contato com as divindades através da mescalina, enquanto os incas mas-
cavam as folhas de coca.5

O homem busca na Droga o Prazer. As substâncias que correspondem aos 
anseios da Humanidade tornam-se valiosas e entram na Economia gerando 
lucros para os mercadores.

Assim as expedições milenares, em cada época, buscaram adquirir os pro-
dutos que lhe eram mais rentáveis. Os produtores recebiam os interessados 
e trocavam os seus produtos. Os mercadores distribuíam pelo Mundo entre-
gando onde o lucro fosse maior. Os consumidores pagavam o preço segundo 
a avaliação do momento.

A amplitude territorial inflava a densidade demográfica e permitia que os 
grupos se acomodassem em seus nichos sem grandes problemas até um con-
quistador invejar seus bens. Assim a distribuição geográfica ocorreu a partir 
do interesse dos povos pela satisfação das suas necessidades.

Sejam em rituais mágicos ou religiosos a droga esteve presente na história 
da humanidade. O poder da paradisíaca maçã no Jardim do Eden transfor-
mando Eva, metáfora ou realidade, foi o primeiro exemplo de droga alterado-
ra da consciência. 

O uso medicinal na terapia dos enfermos sempre necessitou de substân-
cias auxiliares, cuja busca encontrou e produziu excelentes medicamentos 
para salvar as pessoas bem como apresentou caminhos variados de utilização 
abusiva ou indevida. O prazer facilitado os valorizou e criou um comércio 
paralelo de produtos inicialmente destinados a solução da Saúde e depois 
desviados para usos diversos de suas finalidades iniciais.

No século XIII, a pólvora dentro de tubos de ferro fundido, começa a ser 
usada no Ocidente da época (Europa e adjacências), nascendo os primeiros 
canhões metálicos graças à siderurgia inglesa. A hegemonia é proporcional a 
força de cada um e as armas de guerra ajudaram os povos a dominar o mun-
do em seus períodos de apogeu bélico.

O comércio com as Índias e China era feito atravessando extensas áreas 

5 - TORLONI, Hilário. Ob. cit., p. 261.
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territoriais. Portugal, Espanha e seus vizinhos, precisavam através do Mediter-
râneo alcançar a Itália para adquirir tais produtos, pagando tributos e lucros 
aos italianos. Ou enfrentar o mundo árabe desde o norte da África até o Sul 
da Ásia para fazer a compra direta e sujeita a ser saqueada. Os ingleses, no 
século XIII, navegavam pelo Báltico, Mar Barense e Mar Branco, ingressavam 
num ramal do Rio Volga e o alcançavam na Rússia, descendo cerca de 3.000 
quilômetros até o Mar Cáspio e aproximavam-se das terras vizinhas da China 
e da Índia e faziam as trocas que pretendiam com os povos da região. Os 
italianos ocupavam posição confortável tendo a proximidade com Grécia e 
Túrquia e também com o istmo de Suez para facilidade de suas negociações. 
Compravam do Oriente porcelana, pedras preciosas, ouro, açúcar, condimen-
tos especiais (pimenta, cravo e outros), drogas medicinais como bálsamos e 
unguentos, perfumes e óleos aromáticos. Assim eram os grandes intermediá-
rios entre os árabes que compravam no Oriente e os Europeus para os quais 
vendiam no Ocidente.

A navegação da época era mais ao redor da Costa. Assim as embarcações 
da época eram limitadas. A Itália, toda rodeada por Mares (exceto ao Norte), 
promovia uma importante navegação ao seu redor dominando o Mediterrâneo 
e o Adriático.

Para os povos mais distantes a alternativa existente era dispendiosa, arris-
cada e demorada. Precisavam de um outro caminho para chegar ao Oriente.

Neste campo assume importância os estudos da Escola de Sagres, criada 
em 1425, pelo Infante Dom Henrique de Portugal, e transformada num centro 
avançado de estudos sobre a navegação e seus instrumentos de orientação.

Portugal avança pelo Atlântico em direção ao Sul e chega a pontos da Áfri-
ca como Ceuta em 1415, em seguida alcança a Ilha da Madeira, Açores (Diego 
de Silves em 1427), Cabo Verde (Diogo Gomes em 1456) e  Cabo Bojador (Gil 
Eanes em 1434), finalmente contornando em 1488 o Cabo da Boa Esperança6 
e com Vasco da Gama chegando a Calcute nas Índias em 1498.

Enquanto isso a Espanha que dividia o Atlântico com  Portugal pelo Tra-
tado de Madrid (100 léguas marítimas de Cabo Verde para Portugal e além 
disso para a Espanha) alcança em 1492 a América com Cristovão Colombo 
levando Portugal a rever essas divisas para 370 léguas através do Tratado de 
Tordesilhas em 1494. Para os espanhóis Colombo tinha chegado nas Índias 
porisso a adesão ao novo Tratado não alterava a divisão do desconhecido. O 
nome de América fora dado apenas em homenagem a seu navegador Américo 
Vespúcio. Somente quando Fernão de Magalhães e Sebastião del Cano fazem 

6 - Até então chamado de Cabo das Tormentas.
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a primeira viagem em torno da Terra em 1519 é que se tem uma melhor di-
mensão das terras por serem conquistadas.

As treze caravelas de Cabral chegam ao Brasil em 1500 criando uma opção 
portuguesa de exploração do Novo Mundo. Em 1510 Afonso de Albuquerque 
conquista Goa, nas índias, e em 1511, Malaca, na Malásia. Em 1517 Fernão 
Pires de Andrade alcança Cantão e ali se estabelece o entreposto de Macau 
em 1557. 

Portugal passou a ter um ponto de apoio no Oceano Índico e com isso po-
dia defender-se melhor dos piratas que saqueavam as embarcações. Consta 
que Portugal favoreceu a China com o seu enfrentamento dos piratas e numa 
de suas lutas teria salvo uma importante frota chinesa de ataques piratas ga-
nhando a confiança do Imperador da época. Alguns escritos relatam que uma 
princesa chinesa presa pelos piratas teria sido regatada pelos portugueses 
e devolvida aos chineses. Verdade ou lenda, tais relações sino-portuguesas 
resultaram no reconhecimento do direito de ocupação de Macau pelos Por-
tugueses que foi formalizado em 1887 pelo “Tratado de Amizade e Comércio 
Sino-Português” que dava formalmente a Portugal a Soberania e a ocupação 
perpétua de Macau. 

Portugal renunciou a ocupação perpétua em 1966 e devolveu o território 
para a China em 1999.

Interessados no comércio com as Índias, surge no continente europeu, 
em 1600 a Companhia Britânica das índias Orientais, em 1602 a Companhia 
Holandesa das Índias Orientais, em 1664 a Companhia Francesa das Índias 
Orientais e em 1731 a Companhia Sueca das Índias Orientais. Como Colombo 
havia se referido a América como Índias Ocidentais, também foram criadas 
em 1621 a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais e em 1664 a Compa-
nhia Francesa das Índias Ocidentais.

A frota da Companhia Britânca da Índias em 1780 chega a 100 navios e já 
ocupa Bengala e os portos de Bengaim, Calcutá e Madras. Seu contingente é 
maior que o da própria Inglaterra. Um dos interesses ingleses era o comércio 
com a China interceptando a Rota da Seda, dominada pelos muçulmanos.

Os negócios se iniciam e se fortalecem com a troca de ópio levado pelos 
ingleses da Índia para a China em troca de seus produtos. Em 1729 a China 
proíbe a importação de ópio mas os ingleses continuam a comercialização 
de forma clandestina. Em 1833 chegaram a China 1512 toneladas de ópio. A 
reação chinesa endurecendo a fiscalização do ingresso do ópio levou a duas 
guerras entre a Inglaterra e a China, em 1839 a 1842 e 1856 a 1860. Os in-
gleses venceram ambas as guerras recebendo como indenização o território 
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de Hong Kong, além de direito de uso de 10 portos chineses. Hong Kong foi 
devolvida a China em 1997.

A primeira legislação para o Brasil decorre das Ordenações Manuelinas de 
Portugal. De 1580 a 1640 o trono espanhol português fica unificado por he-
rança e Dom Felipe deixa a sua marca na história com as Ordenações Filipinas 
em 1603 e no seu artigo 89 a primeira proibição de venenos como o arsênio, 
chamado de rosalgar. Outras normas surgiram nas legislações municipais de 
São Paulo e Rio de Janeiro a respeito de proibições relacionadas com substân-
cias medicinais. O Regulamento do Código Criminal de 1830, elaborado em 
1851 tratou da polícia sanitária e da venda de substâncias medicinais e me-
dicamentos. No Código Penal de 1890 o crime de expor a venda ou ministrar 
substâncias venenosas vem expresso.

Alguns fatos relevantes do século XIX merecem destaque por sua influên-
cia no uso das drogas e na reação da sociedade. Um dos maiores avanços da 
medicina foi a agulha hipodérmica de 1853 facilitando a introdução de me-
dicamentos no corpo humano, aperfeiçoada com a seringa e chegando até a 
descartável de 1960. Interessante é que os mesmos avanços permitem outros 
usos, incluindo os nocivos à saúde.

A partir da milenar folha de coca, em 1859, Niemann sintetiza a cocaína, 
excelente vaso constritor e supressor da dor. Ela passa a ser usada nas ci-
rurgias e seus outros efeitos, principalmente os estimulantes, despertam o 
interesse para o tratamento de transtornos psíquicos. Freud se entusiasma 
com a droga e a utiliza em várias pessoas até se arrepender e abandoná-la. 
Freud publica o ensaio Ueber Coca em 1884 e face os resultados negativos 
que depois reconheceu, retratou-se dessa publicação.

Angelo Mariani lança por volta de 1863 o Vinho Mariani, produzido a partir 
de folhas de coca. A bebida torna-se sucesso de vendas. John Stith Pember-
ton em 1886 usando também folhas de coca cria o que hoje é a Coca Cola. 
O empresário Asa Candler, vislumbrando possíveis lucros, comprou a fórmula 
em 1888.

As bebidas alcoólicas começam, nesse século, a incomodar a sociedade 
americana e movimentos puritanos surgem e crescem a ponto de duas medi-
das importantes serem tomadas pelo Governo. A edição do Harrison Act em 
1914 proibindo o uso da coca ou cocaína em bebidas7 e alimentos e restrin-
gindo apenas a uso terapêutico e científico e a famosa Lei Seca de 1920 a 
1933 (18º Aditamento a Constituição do EUA).

7  - A Coca Cola, antecipando-se às proibições, em 1899 substituiu em sua fórmula o aromatizante a 
base de folha de coca por trimetilxantina (cafeína).
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Esse cenário internacional permite à China aliar-se aos EUA para uma reu-
nião em Shangai em 1909 para tratar da regulação do ópio e da cocaína. 
Marcada uma conferência Internacional para o ano seguinte em Haia, com as 
suas conclusões publicadas em janeiro de 1911 resultando na Convenção do 
Ópio de 1912, em que seus signatários se propuseram a impor limitações na 
comercialização da morfina, heroína e cocaína.

Diga-se de passagem que a origem do controle das drogas começa com a 
preocupação com os opiáceos e a cocaína (1909 – Conferência de Shangai). 
Ela reuniu 13 países para tratar do problema do ópio indiano infiltrado na 
China e do crescente uso não médico da cocaína no mundo, não produzindo 
resultados práticos e em 1911 houve a Primeira Conferência Internacional do 
Ópio em Haia. Em 1912 a Primeira Convenção Internacional do Ópio – Resul-
tante da Conferência de 1911 e popularmente conhecida como a “Convenção 
do Ópio” - regulamentou a produção e a comercialização da morfina, heroína 
e cocaína. Foi prejudicada em sua execução pela Primeira Guerra Mundial, 
entrando em vigor apenas em 1921), o termo entorpecente foi utilizado para 
nominar as drogas porque, apesar das características euforizantes e estimu-
lantes da substância, ela era usada como anestésico nas operações de muco-
sas com grandes campos vascularizados como garganta e olhos, mercê de sua 
capacidade de reduzir a hemorragia por ser vasoconstritora. 

 
Em 1924, na Conferência de Genebra, com 43 países reunidos, o repre-

sentante egípcio informa que o ópio não é o mais importante problema do 
Egito e admite ser preocupação em sua terra a ação dos “haxixinos”, usuários 
de haxixe que assassinavam pessoas em seus assaltos às pessoas. Pedro 
Pernambuco Filho, representante do Brasil (autor do livro Vícios Elegantes, 
editado em 1922, discorrendo sobre os hábitos modernos da sociedade no 
uso de ópio, cocaína e principalmente maconha, a qual recomendava para uso 
terapêutico) interveio para apoiar a posição egípcia ao relatar que, no Brasil, 
pior do que o ópio era a maconha. 

Essas intervenções provocaram uma revisão das substâncias sobre con-
trole com a inclusão da maconha, com a finalidade de se obter aprovação 
por unanimidade, eis que as nações soberanas devem decidir por consenso 
e nessas reuniões não pode haver nenhum perdedor. Os textos controversos 
são descartados e são votados e aprovados os que atendem os interesses de 
todos os participantes. 

Apesar dos efeitos perturbadores do Sistema Nervoso Central, a maconha 
ainda apresenta certa depressão, o que não abalaria o uso da denominação 
entorpecente para as drogas naquela época. Somente com o controle das 
anfetaminas, para-anfetaminas e algumas drogas alucinógenas e ilusinóge-
nas, surgiu a necessidade de revisão da denominação das substâncias sob 
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controle. A solução foi acrescentar a expressão substâncias que causem, de-
pendência física ou psíquica.

  
Diversas Reuniões internacionais ocorreram sendo importante destacar 

que a regulação das drogas surge em sua amplitude em 1961, a dos precur-
ssores químicos em 1971 e a da Lavagem do Dinheiro obtido no Tráfico de 
Drogas em 1988 e por fim a Assembléia Geral da ONU pressiona os países 
membros a se posicionarem claramente sobre o tema em 1998. Conforme 
quadro abaixo:

1909 Conferência deShangai - Reuniu 13 países para tratar do proble-
ma do ópio indiano infiltrado na China não produzindo resultados 
práticos.

1911 Primeira Conferência Internacional do Ópio (Haia)
1912 Primeira Convenção Internacional do Ópio - Resultante da Con-

ferência de 1911 e popularmente conhecida como a “Convenção 
do Ópio”, regulamentou a produção e a comercialização da mor-
fina, heroína e cocaína. Foi prejudicada em sua execução pela 
Primeira Guerra Mundial, entrando em vigor apenas em 1921.

1921 Criação da Comissão Consultiva do Ópio e Outras Drogas Nocivas 
- Sucedida pela Comissão das Nações Unidas sobre Drogas Nar-
cóticas (CND - Commission on Narcotic Drugs) por conseqüência 
da criação da Sociedade das Nações cuja Convenção constitutiva 
(art. 23,c) reconheceu a atribuição de elaborar acordos sobre o 
tráfico de ópio e outras drogas nocivas.

1924 Conferência de Genebra Ampliação do conceito de substância 
entorpecente e instituição do sistema de controle do tráfico in-
ternacional por meio de certificados de importação e autorização 
de exportação.

1925 Acordo de Genebra - Surgido da Conferência vinculada à So-
ciedade das Nações de 1924, torna realidade os dispositivos da 
Conferência de Haia de 1912.

1931 Conferência de Bangkok - Revisão do acordo de Genebra de 
1925.

1931
1936

Duas novas Conferências realizadas em Genebra. Estabelecimen-
to da obrigação dos estados participantes tomarem as providên-
cias para proibirem, no âmbito nacional, a disseminação do vício.

1945 Carta das Nações Unidas
1946 Protocolo sobre drogas
1948 Protocolo de Paris sobre drogas
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Em 1998 as pressões internacionais, principalmente dos Estados Unidos, 
reclamavam por uma escolha da Política relacionada com as Drogas. O Go-
verno Federal, que sempre titubeara em assumir uma posição definida sobre 
o assunto, resolveu adotar um sistema Antidrogas, mudando os nomes do 
Conselho Federal de Entorpecentes para Conselho Nacional Antidrogas e do 
Fundo Nacional de Combate as Drogas para Fundo Nacional Antidrogas. Essas 
expressões foram recebidas com reservas pelos estudiosos do problema, pois 
enfocavam muito mais a luta contra as drogas do que o desejo de vida saudá-
vel que fomenta os movimentos modernos de ecologia humana. Pelo menos 
o Poder Público estabelecia uma postura de preocupação com a problemática 
referida.

A Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) promoveu fóruns regionais e 
nacionais para levantar subsídios para uma política pública nacional sobre 
drogas. Os resultados foram reunidos na resolução nº 3/GSIPR/CH/Conad, de 
27 de outubro de 2005 do Gabinete de Segurança Institucional – Conselho 
Nacional Antidrogas, que aprova a Política Nacional Sobre Drogas, recepcio-
nado pela Lei 11.343, no que com ela não conflite.

O Decreto nº 4.513, de 13 dezembro de 2002, revogou parcialmente o De-
creto nº 3.696, de 21 de dezembro de 2000. Estabeleceu as Políticas Públicas 
sobre Drogas, delineando os princípios a serem respeitados pelo Sistema. Em 
27 de outubro de 2005 o CONAD (Conselho Nacional Antidrogas) atendendo 
aos debates ocorridos em todo o país, em fóruns preparatórios, estabeleceu 
os pressupostos básicos das Políticas Públicas sobre Drogas do Brasil. O do-
cumento foi publicado no Diário Oficial da União em 28 de outubro de 2005. 
Exerceu a sua competência deliberativa recebida do próprio Decreto nº 4.513. 
O Decreto nº 5.912 que revogou o Decreto nº 4.513, estabeleceu, em seus 
artigos 4º a 13, a competência e a organização do CONAD. Embora revogado 
o Decreto nº 4.513 que estatui sobre a Política Nacional sobre Drogas, seus 
princípios remanescem, porém, através das normas estatuídas sobre Políticas 
Públicas estabelecidas pelo CONAD em outubro de 2005, até porque não con-
flitam com a Lei nº 11.343, ora referida.

O Poder Executivo elaborou novo regulamento para esta Lei. Expediu para 

1953 Protocolo de Nova York
1961 “Convenção Única de Nova York”
1971 Convenção de VIENA
1972 Protocolo de GENEBRA
1988 Convenção de VIENA
1998 Assembléia Geral da ONU
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vigência a partir de 8 de outubro, o Decreto nº 5.912, de 27 de setembro de 
2006, publicado no dia seguinte no Diário Oficial da União. Renomeou o Siste-
ma substituindo a expressão “Antidrogas”, por “sobre Drogas.

No século XX, a par dessas informações, a Colômbia passa por problemas 
que refletem na situação internacional do Tráfico de Drogas.

Um fato chama de “El Bogotazo” é o estopim de uma reviravolta política 
com reflexos na postura daquele país.

Em 9 de abril de 1948 Jorge Eliecer Gaitán, candidato de oposição a Pre-
sidência da Colômbia, é assassinado. Na eleição anterior já tivera expressiva 
votação de 358.000 votos perdendo para Ospina Perez com 515.000 votos. 
Em 1947 o nome de Gaitán se fortalece como a grande liderança que levar o 
Partido Liberal ao poder.

A Marcha do Silêncio (7/2/1948), Oración por Los Humildes (15/2/1948), o 
ataque aos Liberais ocorrido em 18 de março de 1948, são antecedentes que 
acirram a campanha política fortalecendo Gaitán.

Em 30 de março de 1948 se instala em Bogotá a IX Conferência Paname-
ricana, presidida por Laureano Gomez que veta a participação de Gaitán na 
Conferência cedendo lugares a Liberais mais conservadores. Paralelamente se 
inicava no dia seguinte um Congresso Estudantil idealizado pelo jovem Fidel 
Castro amparado e financiado pelo governo peronista argentino.Havia um 
acordo prévio de que os estudantes se encontrariam com Gaitán e inclusive 
estava prevista uma  manifestação pública na Praça Simon Bolivar, no dia 9 de 
abril, onde Gaitán faria um discurso às 14 horas.

No fatídico dia 9 de abril, às 13 horas Gaitán encerrou uma reunião em 
seu escritório e saiu às ruas tendo sido vítima de três balas que o mataram, 
atiradas por Juan Roa Sierra. 

Alguns socorreram Gaitán que morreu na Clínica Central. Outros corre-
ram atrás do homicida e o alcançaram em uma drogaria, em que um policial 
tentava interrogá-lo, e o lincharam arrastando-o pelas ruas de Bogotá. O mo-
vimento tomou proporções elevadas e a multidão tomou as ruas e praças e 
começaram saques e incêndios.

Um major das Forças Armadas Colombianas, incautamente, desceu até o 
foco da manifestação tentando dialogar com a turba enfurecida. Entretanto 
seu ato não foi bem recebido e o conflito recrudesceu, colocando os militares 
na luta armada que se sucedeu. O Palácio de São Carlos e a sede do Governo 
em Cundinamarca foram incendiados. 
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Nos dez anos seguintes 200.000 pessoas morreram por causa desses con-
flitos.

A capital torna-se local inseguro para os Liberais e Mario Marulanda Velez, 
conhecido como Tirofijo, entre outros, busca refugio entre os camponeses e 
em 1954, aproveitando a rústica organização das ligas existentes funda uma 
Associação de Camponeses para fazer frente política ao governo central. Em 
1964 funda o Exército do Povo (FARC) e continua sua luta política. 

Pablo Escobar que nascera em 01 de dezembro de 1949 na cidade de En-
vingado, vizinha de Medellin, na Antióquia, roubava carros em sua adolescên-
cia e aos 20 anos já se juntara a FARC entrando no negócio da cocaína. Cons-
truiu um império e era violento com seus inimigos e afável com o povo o que 
levou a ser reconhecido como um Robin Hood. Em sua cidade era adorado por 
suas ações sociais proeminentes e a ausência do Estado. Em Bogotá assassi-
nava magistrados e ministros para intimidá-los. Foi lhe atribuída a morte de 
três candidatos a Presidência. Chegou a ocupar uma cadeira no Parlamento.

Escobar era tão temido pelos outros traficantes que nasceu um grupo 
chamado PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar) para enfrenta-lo. Chegou a 
controlar 80 % do mercado mundial de cocaína.

A política americana rejeitava e abandonava a Colombia a própria sorte. 
Entretanto os seguidos e longevo sequestros, alguns relatados por Gabriel 
Garcia Marques em livro, estimularam os americanos a reverem suas posições 
e passarem a dar um tratamento mais tolerante com o governo colombiano. 
Com investimentos pesados a Colômbia começa a poder ter maior poder de 
enfrentamento do narcotráfico. A grande exigência americana é que os crimi-
nosos sejam extraditados para os Estados Unidos. A Colômbia não aceitava 
essa submissão de seu povo ao cumprimento de pena em país estrangeiro. O 
narcotráfico pressionava contra a intenção americana. 

Em 1992, um acordo com o narcotráfico na gestão de Cesar Gavíria, per-
mite a prisão na Colômbia com a garantia de que não seriam extraditados. 
Escobar constrói sua própria cadeia. Uma mansão conhecida como A Catedral 
onde vivia luxuosamente cercado pelos carcereiros de sua escolha e pagos 
com seu dinheiro. 

Ocorre que no ano seguinte na Eleição de Ernesto Samper foi denunciado 
na noite da apuração, que ele fora financiado pelo narcotráfico.

O escândalo rendeu processo com a prisão de 82 integrantes do grupo 
de Samper. César Gavíria ainda presidente, não conseguiu mais manter a 
palavra em relação a manutenção na Colômbia dos narcotraficantes e porisso 
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Escobar fugiu tranquilamente da prisão que construira por rota previamente 
elaborada.

O cerco ao narcotráfico se aperta e Forças Tarefas americanas e colom-
bianas os perseguem sendo morto Escobar em 2 de dezembro de 1993. Os 
Cárteis do Sul em seguida são desmantelados e o de Calli igualmente. Aura 
Restrepo escreve em livro seus dias ao lado de Gilberto Orejuela, do Cartel de 
Calli e proprietário de dois bancos na Colombia com presença nos principais 
eventos de Bogotá, até a prisão em 1994 e remoção para os Estados Unidos.

Esse ciclo colombiano termina iniciando uma fase mais calma embora ain-
da não tenha terminado.

O foco do narcotráfico migra para o México.

Destaque-se que o Americano está, paralelamente, enfrentando os pro-
blemas criados com a Guerra da Coréia e do Vietnã, nas décadas de 50 e 60. 
Seus jovens não aceitam mais dar a vida por um objetivo apenas imperialista, 
desprovido de ideais. No Mundo  muitos jovens começam a discordar com 
atitudes a situação existente; O movimento da contracultura assume posições 
de rebeldia e contestações visíveis. Woodstock é um dos exemplos. A música 
“Eu era um garoto que amava os Beatles e os Rolling Stones” estoura nas 
paradas como um hino de basta a guerra sem causa. A juventude reage com 
as drogas psicodélicas e os movimentos hippies, punks e outros.

Nesse contexto a voz liberalizante alcança eco muito mais pela contesta-
ção do que pela racionalidade.

Finalizando podemos dizer que hoje está em discussão na sociedade a libe-
ração da maconha. Parece que anos de história não nos ensinaram o melhor 
caminho.

Se vencemos o tabaco no Brasil, endurecemos as restrições a bebida alco-
ólica, como favorecer o fumo do baseado? Parece contraditório.

O que é necessário continuar a fazer é estudar e produzir medicamentos 
a partir de qualquer substância, inclusive a cannabis (planta de maconha). As 
recentes descobertas das propriedades medicinais do canabidiol nos endere-
çam para esse caminho. Daí a dizer que fumar maconha é terapia vai uma 
grande distância.

Assim, concluímos nossa modesta apresentação do tema com esse recado 
final. Sejam benvindos os medicamentos controlados para a terapia e abaixo 
o amadorismo da automedicação em qualquer situação.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE FRAUDE ELETRÔNICAS E ENGE-
NHARIA SOCIAL

O conceito de perto ou longe está intimamente ligado à 
disposição e à vontade de caminhar

W. S. Telles

Desde épocas imemoráveis alguns seres humanos procuram obter vanta-
gens dos outros por intermédio do engano e de outros recursos fraudulentos 
destinados a fazer com que a vítima sofra algum prejuízo e o criminoso seja 
favorecido com isso. 

Para enfrentar esse tipo de conduta, desde as primeiras legislações brasi-
leiras de cunho criminal referidos comportamentos já encontravam previsão 
expressa, inclusive o atual Código Penal, promulgado na década de 40, dispõe 
em seu artigo 171 a conduta de “obter, para si ou para outrem, vantagem 
ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 
artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”. Essa previsão penal pode 
vir acompanhada de outras, como por exemplo, os crimes de formação de 
quadrilha, falsidade ideológica, extorsão, dentre outros delitos. 

Os anos se passaram, os dispositivos de informática foram evoluindo, so-
bretudo após a exploração comercial da internet, e a cada dia se observa o 
surgimento de novas oportunidades para seus usuários. Todavia, o referido 
processo evolutivo tecnológico tem criado novas formas de pessoas, mal in-
tencionadas, utilizarem computadores ou outros dispositivos para a prática de 
crimes. 

Nestes termos, podemos conceituar como crimes cibernéticos as condutas, 
previstas no Código Penal e em leis penais esparsas, praticadas por intermé-
dio e/ou contra dispositivos de informática. 

Assim, é possível dizer que dentro do gênero crimes cibernéticos existem 
várias espécies de delitos e uma delas é a fraude eletrônica. 

A fraude eletrônica, por sua vez, consiste na ação de enganar a vítima, por 
intermédio de dispositivos de informática, para obter vantagens ilícitas e, por 
consequência, causar transtornos patrimoniais para a vítima. Nesse processo, 
há o natural enriquecimento ilícito do fraudador. Adequando-se as condutas 
denominadas “fraudes eletrônicas” ao nosso Código Penal, temos como inci-
dências mais comuns o estelionato (art. 171), o furto qualificado mediante 
fraude e concurso de agentes (155, §4º, II) e a extorsão (art. 158). 

É interessante esclarecer que, em boa parte dos casos, os fraudadores 
digitais utilizam de uma técnica conhecida como engenharia social. A en-
genharia social pode ser conceituada como um conjunto de ardis e técnicas 
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utilizadas para ou convencer a vítima a oferecer suas informações sensíveis 
ou executar algo em seu computador de modo a permitir que o criminoso 
obtenha alguma vantagem e/ou proporcione algum prejuízo com isso. 

A engenharia social possui algumas características, como por exemplo, 
a ancoragem, que consiste na vinculação de uma instituição respeitável à 
informação que o criminoso transmite para a vítima, para que ela acredite; 
a saliência, que se caracteriza pelo fato de a informação apresentada pelo 
criminoso chamar a atenção, ou seja, ser atual e com base em fatos com 
repercussão na vítima, e, principalmente; a manipulação das emoções, que 
consiste em despertar na vítima os sentimentos de curiosidade, medo, ganân-
cia, desejo, cupidez, piedade ou outro sentimento que faça com que a vítima 
realize o que o criminoso deseja (prestar uma informação ou executar algo), 
sem imaginar que se encontra diante de uma fraude. 

Utilizando essas técnicas o criminoso costuma praticar o phishing, também 
conhecido como phishingscam, em que ele envia e-mails em massa (geral-
mente o denominado spam) para as vítimas com algum engodo com a finali-
dade de convencer ela a realizar alguma atividade que de interesse do autor 
do crime. Muitas vezes o e-mail enviado pelo criminoso possui como anexo ou 
tem um link que indique para algum artefato malicioso, como nos casos dos 
cavalos de tróia, spywares, rootkits, screenloggers, keyloggers, bots e outros 
instrumentos. 

São muito comuns fraudes relacionadas com instituições bancárias, lojas 
de comércio eletrônico, órgãos da imprensa ou instituições públicas e a víti-
ma, apesar de muitas vezes receber orientações sobre esses golpes, deixa 
que outros sentimentos prevaleçam e, sem saber/querer, pode sofrer prejuí-
zos de ordem financeira ou moral. 

 
As pessoas recebem diariamente mensagens nesse sentido, porém algu-

mas delas acreditam no seu teor e acabam se tornando vítimas desses crimi-
nosos e, pior, em muitos casos sofrem o prejuízo financeiro, mas não regis-
tram esse fato, proporcionando a “subnotificação do crime” de modo que não 
existem estatísticas criminais que permitam dimensionar os números exatos 
da incidência dessas fraudes. Uma forma muito eficaz de diminuir a incidência 
das fraudes eletrônicas é que a sociedade civil organizada, órgãos públicos e 
pessoas capacitadas realizem um trabalho de educação digital dos usuários de 
computadores e dispositivos de acesso às redes para que conheçam as prin-
cipais ameaças que envolvem sua utilização e os procedimentos preventivos 
para o uso seguro da internet. 

Higor Vinicius Nogueira Jorge (Delegado de Polícia de SP) e Emerson Wendt (Delegado 
de Polícia do RS) são especialistas em investigação de crimes cibernéticos e autores do livro “Cri-
mes Cibernéticos: Ameaças e Procedimentos de Investigação” pela editora Brasport.
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NAVEGAÇÃO NA INTERNET COM SEGURAÇA PARA “MARI-
NHEIROS DE PRIMEIRA VIAGEM”

O conceito de perto ou longe está intimamente ligado à 
disposição e à vontade de caminhar

W. S. Telles

Quando nos defrontamos com as estatísticas sobre utilização da inter-
net apresentadas pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, percebe-se um 
aumento gradativo do número de pessoas que utilizam a rede mundial de 
computadores e, sob essa perspectiva, pessoas que nunca tiveram acesso aos 
referidos recursos informáticos, estão se defrontando com esse “novo mundo” 
que permite as mais variadas utilizações.

O governo brasileiro também tem direcionado esforços para promover a 
“inclusão eletrônica” da população, por intermédio do Plano Nacional de Ban-
da Larga (PNBL) e, o governo do estado de São Paulo, por intermédio do pro-
jeto Acessa São Paulo e de outras iniciativas, procuram obter a denominada 
“inclusão social”, principalmente porque a internet abre um amplo campo de 
oportunidades de estudos, empregos, relações comerciais e transações ban-
cárias capazes de incluir o usuário do computador no mercado de trabalho, 
oferecer oportunidades para todos e desta forma resgatar a dignidade das 
pessoas que estejam excluídas ou marginalizadas pela sociedade.

Contudo, se observa que em uma parte considerável dos casos, pessoas 
sem qualquer conhecimento sobre a segurança na navegação eletrônica estão 
sendo inseridas nessa nova realidade e muitas vezes por falta de conhecimen-
to, tornam-se presas fáceis de cibercriminosos ou também podem se tornar 
autores de crimes por realizarem condutas criminosas, sem saber que existe 
previsão destas condutas no Código Penal e em leis penais especiais. Uma 
metáfora que tenho utilizado constantemente é imaginar que uma pessoa, 
sem qualquer conhecimento sobre navegação, adquire um veleiro e resolve 
cruzar o Oceano Atlântico e, em razão da falta de capacitação em navegação 
marítima, o “marinheiro de primeira viagem” acaba afundando sua embarca-
ção.

Do mesmo modo, observamos que o usuário de computadores sem conhe-
cimentos mínimos sobre a proteção do seu computador também podem sofrer 
diversos transtornos e prejuízos.

Por isso, é imprescindível a educação digital dos usuários de computado-
res, para que saibam da importância de ter instalado em seus dispositivos, 
um bom antivírus, para que atualizem automaticamente o sistema operacional 
e cada um dos programas instalados, para que evitem clicar em todos links 
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que são enviados para eles, não acessem sites com conteúdo duvidoso, nem 
instalem programas que não sejam estritamente necessários e cuja origem 
seja legítima, enfim, é necessário conhecer procedimentos mínimos de prote-
ção e ter consciência dos principais riscos que todos aqueles que “navegarem 
na ciber rede” estão submetidos e que vale a pena cuidar da sua segurança 
eletrônica para poder explorar os benefícios oriundos da internet.

Higor Vinicius Nogueira Jorge é delegado de polícia, professor da Academia de Polícia da 
Polícia Civil do Estado de São Paulo e de outros Estados, membro da Associação Internacional de 
Investigação de Crimes de Alta Tecnologia (HTCIA), autor do livro “Crimes Cibernéticos – Ame-
aças e Procedimentos de Investigação” em parceria com Emerson Wendt e possui o site www.
higorjorge.com.br.
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CRIME CIBERNÉTICO NÃO É SINÔNIMO DE IMPUNIDADE

Por Higor Vinicius Nogueira Jorge, Cadeira 30

Muitos imaginam que violência signifique unicamente agressão física con-
tra outras pessoas, mas se esquecem que pode ser produzida de forma di-
ferente. Um exemplo é a agressão moral e mais recentemente esse tipo de 
ofensa praticada por instrumentos eletrônicos (ou cibernéticos).

Independente do tipo de agressão, quando se torna reiterada, pode tratar-
se do denominado bullyng, uma palavra originada da língua inglesa que signi-
fica valentão e se caracteriza pela prática de agressões físicas ou psicológicas 
de forma habitual, traumática e prejudicial as vítimas.

Mais recentemente surgiu o cyberbullyng que consiste no mesmo tipo de 
agressão, porém praticada de forma eletrônica (ou cibernética), ou seja, por 
intermédio de computadores. Esse tipo de ofensa pode ser praticada das mais 
variadas formas e tem uma característica que é a rápida disseminação pela 
rede, ou seja, em pouco tempo é disponibilizada em uma infinidade de sites e 
blogs. Dificilmente a vítima consegue extirpar a informação de todos os locais 
aonde se encontra.

Dentre as modalidades de cyberbullyng temos o envio de e-mails ofensivos 
para a vítima ou conhecidos dela, envio de mensagens SMS via celulares, pos-
tagem de vídeos, publicação de ofensas em sites, blogs, redes sociais, fóruns 
de discussão, hotéis virtuais (haboo), mensageiros instantâneos, etc.

O cyberbullyng, de forma semelhante ao bullyng, é muito frequente no am-
biente escolar, entre jovens, porém pode ser praticado também no ambiente 
corporativo, no seio familiar, entre vizinhos, amigos ou em outros ambientes.

Em nosso dia-a-dia temos visto o cyberbullyng ser praticado pelos mais 
variados motivos, desde diferenças entre características físicas das pessoas, 
como por exemplo, um indivíduo que usa óculos, que é obeso, que tem algu-
ma deformidade física ou em relação a outras características, como nos casos 
em que um jovem se destaca muito intelectualmente ou que possui uma reli-
gião, etnia ou preferência sexual diferente da maioria.

Esse tipo de problema tem proporcionado diversas consequências, como 
traumas, baixo desempenho escolar, depressão, sentimento de inferioridade, 
dificuldade nos relacionamentos e outros malefícios.

Cabe ainda destacar que alguns casos de cyberbullyng rompem os limites 
da licitude, pois se enquadram em previsões penais. Surgem nestes casos os 
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crimes cibernéticos, que se caracterizam pela prática de crimes fazendo uso 
de recursos tecnológicos, especialmente computadores. Neste tipo de situ-
ação também é deflagrada a atuação dos órgãos de persecução penal e na 
sua primeira fase pode atuar a Polícia Civil ou a Polícia Federal que possuem 
a função de apurar infrações penais, conforme consta no artigo 144 da Cons-
tituição Federal.

Dentre os principais exemplos de cyberbullyng considerado cri-
minoso destacamos:

a) Calúnia: afirmar que a vítima praticou algum fato criminoso. Um exem-
plo comum é o caso de mensagens deixadas no perfil de um usuário do Orkut 
ou outro site de relacionamento que imputa a ele a prática de determinado 
crime, como por exemplo, que certa pessoa praticou um furto ou um estupro. 
A pena para este tipo de delito é de detenção de seis meses a dois anos e 
multa

b) Difamação: propagar fatos ofensivos contra a reputação da vítima. O 
estudante que divulgou no Twitter que determinado empresário foi visto sain-
do do motel acompanhado da vizinha praticou o crime de difamação. Mesmo 
que o estudante provar que realmente o empresário foi visto no local, o crime 
subsistirá, pois independe do fato ser verdadeiro ou falso, o que importa é que 
prejudique a reputação da vítima. O delito tem uma pena de detenção de três 
meses a um ano e multa.

c) Injúria: ofender a dignidade ou o decoro de outras pessoas. Geralmen-
te se relaciona com xingamentos, exemplo, escrever no Facebook da vítima 
ou publicar na Wikipédia que ela seria prostituta, vagabunda e dependente de 
drogas. Também comete este crime aquele que filma a vítima sendo agredida 
ou humilhada e divulga no Youtube. A pena é de detenção e varia entre um 
a seis meses ou multa. Se a injúria for composta de elementos relacionados 
com a raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou por-
tadora de deficiência o crime se agrava e a pena passa a ser de reclusão de 
um a três anos e multa.

d) Ameaça: ameaçar a vítima de mal injusto e grave. É corriqueiro a 
vítima procurar a Delegacia de Polícia para informar que recebeu e-mails, 
mensagens de MSN ou telefonemas com ameaças de morte. A pena consiste 
na detenção de um a seis meses ou multa.

e) Constrangimento ilegal: em relação ao cyberbullyng, o crime de 
constrangimento ilegal pode ocorrer se for feita uma ameaça para que a víti-
ma faça algo que não deseja fazer e que a lei não determine, por exemplo, se 
um garoto manda uma mensagem instantânea para a vítima dizendo que vai 
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agredir um familiar dela caso não aceite ligar a câmera de computador (web 
cam). Também comete este crime aquele que obriga a vítima a não fazer o 
que a lei permita, como no caso da garota que manda um e-mail para uma 
conhecida e ameaça matar seu cachorro caso continue a namorar o seu ex 
namorado. A pena para este delito é a detenção de três meses a um ano ou 
multa.

f) Falsa identidade: ação de atribuir-se ou atribuir a outra pessoa falsa 
identidade para obter vantagem em proveito próprio ou de outro indivíduo 
ou para proporcionar algum dano. Tem sido frequente a utilização de fakes 
em sites de relacionamentos, como no caso de uma mulher casada que criou 
um fake para poder se passar por pessoa solteira e conhecer outros homens. 
Também recentemente uma pessoa utilizou a foto de um desafeto para criar 
um perfil falso no Orkut, se passou por ele e começou a proferir ofensas con-
tra diversas pessoas, visando colocar a vítima em uma situação embaraçosa. 
A pena prevista para este tipo de ilícito é de três meses a um ano ou multa se 
o fato não for considerado elemento de crime mais grave.

g) Molestar ou perturbar a tranquilidade: neste caso não há um cri-
me e sim uma contravenção penal que permite punir aquele que passa a 
molestar ou perturbar a tranquilidade de outra pessoa por acinte ou motivo 
reprovável, como por exemplo, nos casos em que o autor passa a enviar 
mensagens desagradáveis e capazes de incomodar a vítima. Recentemente 
ocorreu um caso de um indivíduo que passava o dia inteiro realizando ligações 
telefônicas e enviando centenas de mensagens SMS com frases românticas 
para a vítima. O caso foi esclarecido e o autor foi enquadrado nesta contra-
venção penal. A pena para essa figura delitiva é de prisão simples, de quinze 
dias a dois meses ou multa.

A prática deste tipo de crime pela internet não é sinônimo de impunidade, 
muito pelo contrário, a Polícia Civil e a Polícia Federal possuem instrumentos 
adequados e profissionais capacitados para que, por intermédio das investiga-
ção criminal, a autoria e a materialidade sejam comprovadas.

Para que a Polícia tenha condições de prestar um serviço adequado e 
eficiente é necessário que a vítima forneça o maior número possível de in-
formações, que se cerque de precauções para colaborar com a polícia na 
persecução penal do delito que foi deflagrado por intermédio do computador 
e também para evitar que possa vir a ser responsabilizada nos casos em que 
noticia o fato criminoso, mas não consegue comprovar o delito. Se a vítima 
não conseguir comprovar o crime pode inclusive ser punida pelo crime de 
comunicação falsa de crime ou contravenção (detenção de um a seis meses 
ou multa) ou denunciação caluniosa (reclusão de dois a oito anos e multa e 
nos casos de utilização de anonimato ou nome suposto a pena é aumentada).
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A vítima deve procurar uma Delegacia de Polícia e se no local existir com-
putador com acesso a internet, solicitar que o escrivão de polícia visualize o 
conteúdo das ofensas e imprima as mesmas. Em seguida é necessário que o 
escrivão, em razão de ter fé pública, elabore uma certidão com os endereços 
que foram acessados (no caso de conteúdo ofensivo disponibilizado em sites 
ou redes sociais) e imprima cópia do conteúdo acessado.

Se a ofensa estiver armazenada no e-mail da vítima o correto é que ela 
acesse o e-mail diante do escrivão de polícia, que deverá promover a impres-
são do conteúdo criminoso, não se esquecendo de clicar em ver cabeçalho 
completo (ou exibir código fonte da mensagem). Em seguida o referido po-
licial civil deve elaborar certidão sobre o fato. Caso outro policial civil realize 
esta atividade ao final deverá elaborar um documento informando ao delega-
do de polícia os procedimentos adotados. Por exemplo, caso o policial seja um 
investigador de polícia ou outro funcionário que trabalhe diretamente com as 
atividades investigativas deverá elaborar um relatório de investigação.

Também é possível registrar uma ata notarial em um cartório de notas.

Nestes casos, o cartorário acessa e imprime o conteúdo ofensivo, nos mes-
mos moldes do escrivão de polícia, pois ambos possuem fé pública.

Outro caminho que pode ser utilizado, caso não seja possível realizar as 
sugestões acima apresentadas, é que a própria vítima grave as informações 
em uma mídia não regravável e também as imprima e entregue na Delegacia 
de Polícia quando for elaborar o Boletim de Ocorrência. Nesta impressão deve 
constar o endereço (ou URL) aonde o conteúdo foi divulgado e nos casos 
de e-mails, o cabeçalho completo, além do conteúdo. Nos casos de ofensas 
em salas de bate papo os procedimentos são semelhantes, sendo necessário 
individualizar o nome da sala, seu endereço na internet e os nicknames en-
volvidos. Existem programas de computadores confiáveis e gratuitos capazes 
de permitir que o site seja integralmente copiado e que se constate a sua 
autenticidade, como por exemplo, o HTTrack Website Copier (cópia do site) e 
o Home of the MD5summer (verifica a integridade do arquivo).

Uma outra forma de registrar as informações e apresentar o endereço 
aonde o conteúdo ofensivo foi publicado é utilizar a tecla do computador de-
nominada “print screen”, que copia uma imagem do que estiver aparecendo 
na tela. Depois o usuário cola o conteúdo em algum programa de edição de 
imagens, como o “paint”. Em seguida imprime e entrega para a Polícia Civil 
ou Federal, quando noticiar o fato e elaborar o Boletim de Ocorrência. A 
utilização do “print screen” não é recomendada, pois pode ser questionada 
judicialmente e não ser aceita como prova do delito.
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Para encerrar asseveramos que o bullyng e o cyberbullyng muitas vezes 
são praticados sem que seus autores tenham consciência das consequências 
e dos males que proporciona. Lidar com o problema não é responsabilidade 
exclusiva da escola ou da polícia. A solução envolve um trabalho conjunto 
entre os pais, educadores, organizações não governamentais, entidades re-
ligiosas, órgãos do governo, polícia, enfim, a sociedade como um todo deve 
participar da discussão, apresentar sugestões e participar da implementação 
de soluções para lidar com esse problema que pode ter efeitos muito mais 
negativos do que se imagina.

Os órgãos que promovem a investigação de crimes relacionados com 
cyberbullyng devem adotar procedimentos operacionais padrão para a coleta 
das provas e indícios de crimes cibernéticos, como forma de permitir a ma-
terialidade do delito e desta forma tornar a atuação destas instituições mais 
eficaz e livre de eventuais questionamentos jurídicos.

Para que as pessoas possam conviver em harmonia, garantindo a paz, o 
bem estar social e a segurança pública que todos almejam é necessário que 
haja uma reflexão envolvendo jovens, adultos e idosos sobre a necessidade 
de não praticar esse tipo de ofensa e, acima de tudo, respeitar a dignidade do 
próximo, um dos mais importantes atributos dos seres humanos.

Higor Vinicius Nogueira Jorge é delegado de Polícia.
Revista Consultor Jurídico, 15 de maio de 2011
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EDUCAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL SOB A PERSPECTIVA DA 
SEGURANÇA NA INTERNET

Emerson Wendt 

Muito se tem falado sobre a necessidade de promover a inclusão social das 
camadas menos favorecidas da sociedade e sobre a importância que “inclusão 
digital” exerce no desenvolvimento deste processo.

Neste sentido, o Governo Federal tem divulgado que “o Plano Nacional de 
Banda Larga (PNBL) pretende oferecer internet com velocidade de 1 Mbps 
com preços a partir de R$ 35 em 4.283 municípios até 2014”. A principal fina-
lidade do PNBL é oferecer, para boa parte da população do país, o acesso à 
banda larga e, deste modo, permitir a inclusão digital e social deste segmento 
da população, carente de informações.

Apesar da importância da disseminação da internet para todas as camadas 
sociais, deve-se considerar também a necessidade de se promover a educa-
ção digital da população, para evitar que os usuários de internet sejam víti-
mas/autores de crimes. Isso se justifica porque não existe instrumento melhor 
que a prevenção para evitar que usuários de computadores se envolvam com 
os crimes que acontecem no âmbito cibernético.

A partir do momento que o usuário de internet tem consciência dos riscos 
que está submetido quando utiliza a internet de forma irresponsável ou sem 
conhecimentos técnicos mínimos com certeza ele tentará se aprimorar e ado-
tar procedimentos preventivos que diminuam o potencial de sofrer prejuízos 
ou transtornos oriundos da internet.

Considerando essas questões, é imprescindível que a educação e capacita-
ção dos usuários de computadores (ou de qualquer dispositivo que se conecte 
à internet) seja amplamente discutida e implementada por órgãos do gover-
no, ONGs, estabelecimentos de ensino e a sociedade como um todo.

Em razão de crianças e adolescentes, que usam a internet, ser considera-
dos vulneráveis perante estas ameaças é imperioso que uma disciplina que 
aborde o tema “Segurança na Internet” seja criada e colocada à disposição 
para os alunos do ensino fundamental e médio.

Esta disciplina apresentaria informações sobre a segurança na utilização 
de redes sociais, e-mails, sites, blogs, leilões virtuais, comunicadores instan-
tâneos, webcams, salas de bate papo, transações bancárias, comércio eletrô-
nico, dentre outros recursos.
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Para finalizar concluímos que é importante investir na massificação da in-
ternet “banda larga”, porém os novos usuários de internet, que não estão pre-
parados para a sua utilização com segurança, devem ser alertados para tanto. 
Em uma comparação, mesmo que grotesca, seria como entregar uma casa, 
porém sem portas, janelas e qualquer meio de segurança dos bens internos. 
Daí, podem advir efeitos funestos.

Finalizando, além da educação digital, outro problema que deve ser en-
frentado com seriedade é o fato de não existir lei específica para os crimes 
eletrônicos e que determine o armazenamento dos registros sobre a conexão 
de internet do usuário como medidas direcionadas a tornar a internet um ins-
trumento mais seguro e benéfico para seus usuários. A sociedade deve cobrar 
de seus legisladores a aprovação de medidas legais que a proteja, tal qual são 
os Projetos de Lei que tipificam como crime determinadas condutas praticadas 
em âmbito virtual/eletrônico.
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FIM DA PRIVACIDADE NA INTERNET CONTRARIA CARTA 
BRASILEIRA

Higor Vinicius Nogueira Jorge e Emerson Wendt

Recentemente foi aprovado, nos Estados Unidos, o projeto de lei conheci-
do como Cispa (Cyber Intelligence Sharing and Protect Act ou, em tradução 
livre, Ato de Proteção e Compartilhamento de Inteligência Cibernética), com 
o objetivo de compartilhar conhecimento sobre usuários da internet entre os 
órgãos que promovem a segurança cibernética.

Essa lei causou celeuma entre os usuários da web por permitir que gover-
no e empresas coletem informações particulares dos seus usuários e, no caso 
destas, enviem para o governo americano e suas agências de segurança, além 
de também poderem trocar esses mesmos dados entre si.

A grande preocupação, que gerou até ciberataques na web, é que a priva-
cidade dos usuários de computadores seja violada por ocorrer a distribuição 
indiscriminada das informações dos usuários de computadores sem que haja 
sequer uma determinação judicial e, inclusive, ferindo outras leis que tratem 
do tema.

Assim, se o governo americano identificasse uma pessoa como suspeita, 
poderia requerer as informações para órgãos privados. Por exemplo, no caso 
de um usuário de internet, de qualquer país do mundo, postar ameaças con-
tra a segurança nacional dos Estados Unidos em uma rede social (Facebook, 
Orkut, Twitter etc.), este estaria legitimado a monitorar e solicitar os dados 
aos provedores de conteúdo mencionados. Além disso, estas empresas tam-
bém poderiam, voluntariamente, informar comportamentos suspeitos.

Um dos (tantos) aspectos que foram criticados diz respeito aos termos 
muito genéricos apresentados na lei, como no trecho que prevê que as in-
formações serão remetidas para agências do governo e não delimita quais 
seriam essas agências. Ou seja, o governo americano estaria apto a disciplinar 
tal circunstância, certamente em seu interesse! Por outro lado, cabe conside-
rar que essa lei não vincula apenas cidadãos americanos e sim de todos os 
países, pois todos os usuários de computadores que tenham alguma relação 
com empresas norte-americanas, usando seus serviços, gratuitos ou pagos, 
poderão ter seus dados privados coletados.

 
Segundo divulgado, em inúmeros meios de comunicação, a Casa Branca 

iria vetar o projeto, porém se comenta muito que esse veto não ocorrerá e 
que o posicionamento do governo dos Estados Unidos tem se mantido unica-
mente para fins eleitorais.



ANÚARIO 2014/2015

ACADPESP200

E no Brasil? O Cispa teria algum reflexo? A legislação brasileira protege 
a privacidade dos cidadãos que utilizam a internet? O artigo 5º, inciso X, da 
Constituição Federal assegura a privacidade ao dispor que “são invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas...”.

O artigo 60, parágrafo 4º, inciso IV, da mesma Carta Magna veda qualquer 
emenda constitucional que promova a abolição de direitos e garantias indivi-
duais e a privacidade pode ser vislumbrada como pertencente a essa natureza 
resguardada pelo referido artigo.

Outra hipótese de respeito à privacidade pode ser vista ao analisar o con-
teúdo do artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, que trata do sigilo da 
correspondência e dispõe: “é inviolável o sigilo da correspondência e das co-
municações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer 
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”. Visando a 
compreensão no seu aspecto prático, esta violação já ocorre hoje, de maneira 
indireta, nos serviços de e-mail gratuitos: basta o usuário ler os termos de uso 
de serviços de e-mail como GMail, Yahoo!, dentre outros

Desta forma, apesar do Brasil assegurar a privacidade em seu diploma 
constitucional, as empresas cujos servidores estejam localizados nos Estados 
Unidos não respeitarão a Constituição brasileira, como já vem ocorrendo e 
passarão as informações de interesse do governo dos EUA, mesmo sem uma 
determinação judicial ou se ferir outras leis do país, intensificando a imagem 
de um estado exacerbadamente vigilante e autoritário, que não respeita ga-
rantias individuais dos seres humanos, nem os seus limites territoriais, ainda 
mais se considerarmos que boa parte da internet possui vínculos com os EUA 
e poderão ser submetidos ao Cispa.

Finalizando, o Cispa dos EUA vai no caminho contrário ao projeto de Lei 
que discute o Marco Civil no Brasil, que pretende respeitar privacidade e pre-
servar direitos e garantias fundamentais na internet. Por isso, importante que 
o usuário possa ficar atento e acompanhar os debates que ainda virão. 

Higor Vinicius Nogueira Jorge é delegado de Polícia e professor da Academia de Polícia 
de São Paulo.

Emerson Wendt é delegado de Polícia e professor da Academia de Polícia do Rio Grande 
do Sul.

Revista Consultor Jurídico, 18 de junho de 2012
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ATESTADO DE ÓBITO FALSO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDA-
DE PELA MORTE DO AGENTE

José Geraldo da Silva, Cadeira 02

Havendo a utilização de um atestado de óbito falso, como supedâneo de uma decisão que 
declara extinta a punibilidade do agente, e no caso desta transitar em julgado, poderia haver a 

revisão do processo em que foi declarada a extinção da punibilidade? Como proceder neste caso?

A questão é bem mais controvertida do que pareceria, num primeiro olhar 
descomprometido. A mesma indagação é feita por Delmanto1, desde as pri-
meiras edições de sua obra: “Caso haja transitado em julgado a sentença que 
declarou extinta a punibilidade, em razão da falsa certidão, e seja descoberta 
a falsidade, como se deve proceder? A respeito existem dois posicionamen-
tos: 1. O pressuposto  da declaração da extinção da punibilidade é a morte 
e, como esta inexiste, a decisão não adquire a força de coisa julgada. Assim, 
o processo deve prosseguir, salvo a ocorrência de outra causa de extinção, 
como a superveniente prescrição. [...] 2. O pressuposto é a certidão falsa e 
não a morte fictícia. A sentença faz coisa julgada formal e material, como 
qualquer outra fundada em prova falsa. Inexistindo, no Brasil, revisão contra 
o réu, é impossível a reabertura do processo, só restando punição dos autores 
da falsidade e do uso da certidão falsa (TACrim SP, RT 580/350). Em nossa 
opinião, o problema é sobretudo processual, e depende, para a sua solução, 
da natureza e força que se emprestar à decisão extintiva da punibilidade”.

Em época mais recuada a solução dada por Basileu Garcia2 foi que “indi-
ferente a sugestão do Direito comparado, em que é prevista a absoluta inefi-
cácia do julgado, a nossa legislação não cogitou da hipótese, que, assim, per-
manece irremediável, salvo proceder-se por falsidade contra os responsáveis 
pela elaboração e pelo uso do documento destinado a provar o óbito fictício”.

Na visão de Guilherme Nucci3, “Caso o réu apresente uma certidão falsa 
e obtenha, com isso, a decretação da extinção da punibilidade, pode haver 
revisão? A maioria da doutrina posiciona-se, corretamente, pela negativa. 
Inexiste no direito brasileiro a hipótese de revisão pro societate, como há 
expressamente no Código de Processo Penal italiano (art. 69). Daí porque não 
se pode reabrir o processo contra o réu, sendo no caso de, no máximo, puni-lo 

1 - DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto; DELMANTO JUNIOR, Roberto e DELMANTO, Fabio M. de 
Almeida. Código Penal Comentado. 6ª ed. São Paulo: Renovar, 2002, p. 203.

2 - GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal. 4ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1973, v. I, 
tomo I, p. 669. No mesmo sentido: NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal. 37ª ed.. São 
Paulo: Saraiva, 2003, v. 1, p. 349.
16 -  NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed. São Paulo: RT, 2010, p. 553.
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pela falsidade. Há, entretanto, decisões em contrário na jurisprudência”.

Para Arthur Trigueiros Neto4: “caso referido documento seja falso, o acu-
sado somente poderá ser processado pelo crime de falso, não se admitindo, 
após decretada extinta sua punibilidade, a retomada da ação penal. Trata-se 
de posição dominante na doutrina. No entanto, a posição do STJ e do STF é 
no sentido de que [...] pode ser retomado o curso da ação penal”.

Segundo Cleber Masson5, “discute-se o que pode ser feito se, com funda-
mento em certidão de óbito falsa, foi declarada a extinção da punibilidade. 
Surgiram dois posicionamentos distintos:

1ª posição: O réu pode ser processado somente pelo  crime de falso, 
pois o ordenamento jurídico brasileiro não contempla a revisão criminal pro 
societate. É a posição dominante em sede doutrinária;

2ª posição: poderá haver revogação da decisão judicial, pois a declaração 
com falso fundamento não faria coisa julgada em sentido estrito [...] É a posi-
ção do Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça”.

No mesmo diapasão é a tese de André Estefam6: “há quem entenda (a 
maioria da doutrina) não ser possível a reabertura do processo, sob pena de 
se permitir uma revisão de coisa julgada pro societate, o que é vedado pelo 
nosso ordenamento jurídico. Restaria, apenas, processar os autores da fal-
sidade.  [...] em nosso sentir, outra deve ser a solução. O Supremo Tribunal 
Federal possui precedentes nesse sentido, isto é, autorizando a retomada 
de um processo extinto com base em certidão de óbito falsa, a despeito do 
trânsito em julgado”.

Na  abalizada opinião de Rogério Greco7, “se com a utilização da certidão 
falsa for declarada a extinção da punibilidade de determinado fato em virtude 
do qual o agente estava sendo processado, ou mesmo já tenha sido por ele 
condenado, deverá ser responsabilizado somente pelo crime de falso, uma 
vez que nosso ordenamento jurídico não tolera a chamada revisão pro socie-
tate. O STF posiciona-se contrariamente ao entendimento anterior...”.

4 - TRIGUEIROS NETO, Arthur da Motta. Direito Penal, Parte Geral II. Coleção Saberes do Di-
reito. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 5.  p. 140.

5 - MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado. Parte Geral. 3ª ed. São Paulo: Método, 2010, 
v.1, p. 834.

6 - ESTEFAM, André. Direito Penal, Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2010, v. 1, p. 451
7 - GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 5ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 234.
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Em sentido mais ortodoxo está a posição de Damásio8, para o qual, “se a 
sentença que decretou a extinção da punibilidade já transitou em julgado, o 
processo não pode ter andamento e contra o suposto morto não pode ser in-
tentada ação penal pelo mesmo objeto, restando a ação penal contra o autor 
ou autores da falsidade. Não se admite revisão contra o réu”.

Na visão didática de Mirabete9, “ainda que se demonstre a falsidade da 
prova do óbito, não pode ser ela revista, porque não existe em nosso direito 
revisão pro societate. Somente será possível intentar-se uma ação penal pelos 
crimes de falsidade ou de uso de documento falso. Na jurisprudência, porém, 
há decisões em sentido contrário...”.

Já, para Fernando Capez10, “no caso de certidão falsa, se a sentença ex-
tintiva da punibilidade já tiver transitado em julgado, só restará processar os 
autores da falsidade, uma vez que não existe em nosso ordenamento jurídico 
a revisão pro societate. Há posicionamento do STF em sentido diverso...”.

Finalmente, para Junqueira e Vanzolini11, “se houver trânsito em julgado, 
no entanto, não será possível rescindir, pois não há em nosso arcabouço le-
gal revisão criminal pro societate, em respeito ao direito humano de não ser 
julgado duas vezes pelo mesmo fato. Se o Estado julgou mal, perde o poder 
de julgar novamente”.

No tratamento processual da matéria posicionou-se Aury Lopes Jr.12, “que 
o modelo brasileiro ainda não admite a chamada revisão criminal pro socie-
tate, ou seja, a revisão das sentenças absolutórias, o que constituiria uma 
autêntica reformatio in pejus”.

Nossa posição: Entendemos que, pela regra geral não poderia haver revi-
são criminal pro societate, após o trânsito em julgado da sentença que decla-
rou extinta a punibilidade do agente, mesmo que houvesse a apresentação 
de certidão de óbito falsa. Além da apuração do crime de falsidade e uso de 
documento falso, em última ratio, poder-se-ia proceder, dependendo da ma-
neira como se entende a natureza da sentença que declara extinta a punibi-
lidade (se foi revogada), a reabertura e continuidade do processo, consoante 

8 -  JESUS, Damásio Evangelista de. Direito PENAL, Parte Geral. 33ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 734.
9 -  MIRABETE, Julio  Fabbrini. Atualizado por Renato N. Fabbrini. Manual de Direito Penal, Parte 
Geral. 26ª edição. São Paulo: Atlas, 2010, p. 371.
10  - CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, Parte Geral. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 590.
11 - JUNQUEIRA, Gustavo e VANZOLINI, Patrícia. Manual de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 632.
12 - LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1309.
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precedentes julgamentos do STF e STJ, que mais se harmonizariam com o 
senso comum de justiça.

*Especialista e Mestre em Direito. Professor Universitário. Delegado de 
Polícia.
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O ENSINO DO DIREITO NO BRASIL
METODOLOGIA E CONTEÚDO

José Geraldo da Silva1

1 - Considerações iniciais

O escopo desta singela pesquisa é delinear a prática do ensino jurídico 
no Brasil desde suas origens até os dias de hoje, demonstrando que pouco 
mudou quanto à metodologia do ensino.

Mantivemos os ranços do arcaísmo pedagógico de outrora e não demons-
tramos quaisquer sinais de vontade de rompimento com os vetustos paradig-
mas metodológicos da época do Império.

A educação de hoje não guarda verossimilhança com a já superada edu-
cação baseada no professor dono do conhecimento, e no discente como mero 
receptáculo do mesmo.

Propugnamos uma mudança de paradigma no ensino jurídico brasileiro, 
razão pela qual nos acercaremos das posições pioneiras de Paulo Freire, Edgar 
Morin e Eduardo Bittar.

Abstract

The scope of this research is to outline the simple practice of legal educa-
tion in Brazil from its origins to the present day, showing that a little bit has 
changed regarding the methodology of teaching.

  
We kept the stuffiness of the archaism of past teaching and we do not 

show any signs of willingness to break with antiquated methodological para-
digms of the Imperial era.

  Education today does not keep similarity already settled with the teacher 
education based on the owner’s knowledge, and the student as a mere recep-
tacle of the same.

We advocate a paradigm shift in teaching Brazilian legal based on the pion-
nering positions of Paulo Freire, Edgar Morin and Eduardo Bittar.

1 - Especialista e Mestre em Direito Penal. Professor de Direito Penal da Universidade Paulista 
(UNIP) e do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP). Professor do Curso Jurídico 
Marcato/SP e da Academia de Polícia Civil de São Paulo. Membro do IBCCrim. Autor de diversas 
obras jurídicas na área do Direito Penal e Processual Penal.
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2 - O Direito no Brasil colonial
         
Foi numa manhã chuvosa de 27 de novembro de 1807 que a Família Real 

portuguesa deixou o porto de Lisboa com destino ao Brasil, haja vista que as 
tropas de Napoleão Bonaparte estavam prestes a invadir a Capital.

 
Nessa época Portugal era o país mais atrasado da Europa, vivendo sob o 

regime da monarquia absolutista. Como ensinou Durant2,

“As notícias da Revolução Francesa chegaram a um Portugal que estava 
lutando para voltar à sossegada ordem da Idade Média, após a violenta e es-
candalosa tentativa do Marquês de Pombal para equipará-lo, em cultura e na 
lei, com a França de Luís XV e a Espanha de Carlos III... Nessa época Portugal 
tornou-se dependente da Inglaterra”.

Urge-nos esclarecer que Portugal, na época da nossa colonização, como 
ensinou Wolkmer.

“Distanciava-se do ideário renascentista, da modernidade científica e filo-
sófica, do espírito crítico e das novas práticas do progresso material, advindas 
com o Capitalismo, fechando-se no dogma eclesiástico da fé e da revelação, 
no apego à tradição estabelecida e na propagação de crenças religiosas pau-
tadas na renúncia, no servilismo e na disciplina”.3

A realeza lusitana permaneceu por 13 anos na cidade do Rio de Janeiro, 
de 1808 a 1821.

Digno de nota foi o fato de a Biblioteca Real portuguesa, composta de 
60.000 livros ter chegado ao Brasil em três viagens consecutivas: uma em 
1810 e duas em 1811, haja vista terem esquecido as caixas que acomodavam 
os livros no porto durante a fuga.

Num resumo memorável de Basbaum4

“Ao findar o século XVIII, após trezentos anos de colonização, estava a 
economia brasileira fundada em seus alicerces básicos. A história futura não 
seria mais do que o corolário natural dessa infra-estrutura caracterizada pelo 
latifúndio, trabalho escravo, produção para exportação, ausência de indústria 
e de mercado interno. Dominava o país um pequeno grupo de famílias de 

2 - DURANT, Will e Ariel. A História da Civilização. A Era de Napoleão. Rio de Janeiro: Record, 
1975, v. XI, pp. 515.
3 - WOLKMER, Antonio Carlos. História do Direito no Brasil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p. 55.
4 - BASBAUM, Leôncio. História Sincera da República. São Paulo: Alfa-Ômega, 5ª ed., 1986, v. 
1, p. 97.
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senhores de engenho constituindo a nobreza feudal. Abaixo dela, algumas 
camadas sociais pouco numerosas, pouco definíveis, parasitárias, sem carac-
terísticas econômicas, não produtoras, enfim, constituídas de militares, clero, 
funcionários e, formando-se uma pequena classe de comerciantes, nas cida-
des, uma pequena camada ou classe de moradores sem terra, no interior. E 
a sustentar tudo isso, 1,5 milhão de escravos numa população de pouco mais 
de três milhões de habitantes. Tal era o Brasil em vésperas de sua indepen-
dência”.

           
As Faculdades de Direito de Olinda e de São Paulo, ambas criadas em 11 

de agosto de 1827, demonstram que o início de nossas codificações em 1808 
desenvolveu o espírito de liberdade pela busca do conhecimento jurídico dos 
nossos cidadãos. Ademais, até então, os filhos dos cidadãos brasileiros que 
quisessem estudar direito deveriam viajar até Portugal ou outro país europeu 
para fazê-lo.

3 - Os primeiros cursos de Direito (1827–1865)

O diploma fundador do ensino jurídico no Brasil, segundo Venâncio Filho, 
foi a Carta de Lei de 11 de agosto de 1827, sancionada por Pedro I, que esta-
belecia as seguintes disciplinas: Direito natural, público, análise da Constitui-
ção do Império, direito das gentes e diplomacia; Direito público eclesiástico; 
Direito pátrio civil; Direito Pátrio criminal; Teoria do processo criminal; Direito 
mercantil e marítimo; Economia política; Teoria e prática do processo adotado 
pelas leis do Império.5

Ao comentar a deficiência dos cursos de Direito na Universidade de Olinda, 
disse Lopes Gama ao Governo Imperial, pouco antes de deixar o exercício da 
diretoria.6

“A lástima de tanto bacharel ignorante, que não sabe entender os próprios 
compêndios do curso e que, condecorados com um título acadêmico, são, 
aliás, objeto de escárnio público, porque pouco ou nada distam de qualquer 
idiota, faltos das mais ordinárias noções de literatura, falando miseravelmente 
e escrevendo com imperdoáveis solecismos, barbarismos e neologismos”.

Ninguém traçou mais vividamente o perfil da primeira geração acadêmica 
como Joaquim Nabuco, com uma precisão admirável disse:7

“A plêiade, saída nos primeiros anos, dos novos cursos jurídicos pode-se 

5 - VENANCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bacharelismo. São Paulo: Perspectiva, 2004, p. 
28.
6 - Ibidem, p. 55.
7 - Ibidem, p. 58.
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dizer que não aprendeu neles, mas por si mesma, o que mais tarde mostrou 
saber. A instrução jurídica era quase exclusivamente prática; aprendiam-se 
as ordenações, regras e definições do direito romano, o Código Napoleão, a 
praxe, princípios de Filosofia do Direito, por último as teorias constitucionais 
de Benjamin Constant, tudo sob a inspiração geral de Bentham”.

Pelas exposições abalizadas destes nobres brasileiros podemos enunciar 
que o Curso de Direito nesse tempo não tinha os objetivos concretos de ensi-
nar e transmitir o conhecimento complexo, mas apenas certas práxis da ativi-
dade jurídica. Os colégios nessa época (1860), diz Tavares Belfort, “ensinam 
não para que se aprendesse, mas para que se fizesse exames”8, o que ia de 
encontro às grandes aspirações pedagógicas deste século presente.

4 - O ensino jurídico no Império

Os cursos de Direito no Brasil, durante toda a época do Império, restringi-
ram-se às duas faculdades de São Paulo e Recife.

O método de ensino também, durante todo o Império, mantivera-se inal-
terado.

Durante o Império surgiram nossas primeiras codificações. Como asseve-
rou Haroldo Valladão9,

“Os urgentes problemas eram, primeiro, o da liberdade e da segurança 
individuais e, segundo, o do desenvolvimento econômico do novo país. Esses 
fatores determinaram justamente o aparecimento, logo, das codificações – 
criminal e processual criminal, 1830 e 1832, e comercial e processual comer-
cial, 1850. Em segunda etapa, tratar-se-ia das consolidações civil e processual 
civil e dos projetos de código civil, a partir dos fins dos cinquenta, e da legis-
lação complementar.”

É interessante notar que nosso Direito Comercial está ligado à figura herói-
ca de José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu.

Sabemos, pelo ensinamento de Bittar10, que:

“A Universidade (universitas) nasceu de um ato de rebeldia contra a in-
fluência e a gestão interventiva da Igreja sobre a vivência acadêmica dos 

8 - Ibidem, p. 77.
9 - VALLADÃO, Haroldo. História do Direito Especialmente do Direito Brasileiro. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1977, pp. 127-128.
10 - BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Estudos sobre ensino jurídico: pesquisa, metodologia, diálogo e 
cidadania. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 114.
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estudantes. Em seu nascimento, seu primeiro grito, portanto, foi de liberdade. 
Apesar dito, a autonomia universitária é fato novo no ordenamento jurídico 
nacional, tendo se delineado plenamente com a Constituição Federal de 1988, 
ainda carecendo das devidas experiências concretas para sua integral defini-
ção conceitual e prática.”

E arremata11 dizendo que:

“Ladeada por tamanhas heranças da tradição dos direitos humanos, é de 
se considerar que a autonomia universitária faz parte de um esboço do legis-
lador constitucional de constituir a livre cultura como base do estado Demo-
crático de Direito. Assim, os pilares da pesquisa, da cultura, da educação, da 
reprodução de saberes, da conservação de idéias e modelos, da criação de 
teorias e ideologias diversificadas, ficam conservados sob a redoma da tradi-
ção acadêmica universitária, espaço de pluralidades e saberes”.

Entrementes, os cursos de Direito, recém fundados, aderiram ao modelo 
tradicional de transmissão do conhecimento através do lente como autoridade 
da sala de aula, dono do poder, e os discentes, reféns do hierarquizado poder 
de ensino daqueles. Não fosse a boa vontade dos estudantes do início de nos-
sos cursos jurídicos, com certeza não teríamos o desenvolvimento que estes 
cursos tiveram ao longo de nossa história.

5 - O ensino jurídico na República (1889-1945)

Desde a criação dos cursos jurídicos, em 1827, até 1930 não houve qual-
quer mudança significativa nos cursos de Direito no país.

Durante o Estado Novo, a reforma do ensino superior foi efetivada pelo 
Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931, conhecido como o Estatuto das 
Universidades Brasileiras. Na exposição de motivos deste documento, dizia 
Francisco Campos, o Ministro da Educação da época12

“O curso de bacharelado foi organizado atendendo-se a que ele se destina 
a finalidade de ordem puramente profissional, isto é, o seu objetivo é a forma-
ção de práticos do Direito. Da sua seriação foram, portanto, excluídas todas 
as cadeiras que, por sua feição puramente doutrinária ou cultural, costituem 
antes disciplinas de aperfeiçoamento ou de alta cultura do que matérias bási-
cas ou fundamentais a uma boa e sólida formação profissional.”

11 - Ibidem, p. 115.
12 - VENANCIO FILHO, Alberto. Ob. cit., p. 305.
13 - Ibidem, p. 308.
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Como ensina-nos Venancio Filho13, “as transformações educacionais inicia-
das pela Reforma Francisco Campos acompanhavam as profundas modifica-
ções institucionais no País e do seu ordenamento jurídico”.

Entrementes, não obstante a reforma pretendida, a metodologia iria man-
ter-se incólume, pois aquela era a forma legitimada e consagrada de ministrar 
aulas de direito.

Nos dizeres de José Fabio Maciel e Renan Aguiar14,

“O contexto temporal, situado entre os últimos momentos do Império e os 
primeiros anos da República, é de grandes transformações, onde pululam di-
versas ideologias importadas e mal absorvidas, bem como avançam os valores 
burgueses em face dos tradicionais. As mudanças são processadas no âmbito 
das mentalidades, pois sob o aspecto político e social a ordem liberal já havia 
sido parcialmente incorporada no Império.”

No ensinamento de Venancio Filho15

“Examinando os quinze anos de evolução do ensino jurídico (1930-1945), 
vamos verificar que os resultados apresentados foram bem mofinos. Enquan-
to que no campo econômico e social as transformações eram bem significati-
vas, no setor educacional em sério esforço se realizava; inclusive em matéria 
de ensino superior, os cursos jurídicos mantinham-se na mesma linha esta-
cionária”.

6 - O ensino jurídico após 1945

O debate sobre a melhoria do ensino jurídico somente é despertado pelo 
projeto de lei do então Deputado Aliomar Baleeiro, apresentado em 1951, que 
criava na Faculdade de Direito um curso de ciências políticas de três anos.

Nessa época, San Tiago Dantas, emérito professor da Faculdade Nacional 
de Direito, em 1955, proferiu aula inaugural, na qual disse que o restabele-
cimento do primado da cultura jurídica é uma das formas de recuperação da 
sociedade contemporânea.

Considerava, no dizer de Venancio Filho16, que:

14 - MACIEL, José Fabio Rodrigues e AGUIAR, Renan. História do Direito. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 151.
15 - VENANCIO FILHO, Alberto. Ob. cit., p. 310.
16 - Ibidem, p.315.
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“A reinstauração da supremacia da cultura jurídica e da confiança do Direi-
to como técnica do controle do meio social teria de lançar raízes numa revisão 
da educação jurídica e na definição do próprio objetivo da educação jurídica. 
Analisava, então, a Didática Tradicional e a Nova Didática, mostrando como a 
primeira, partindo do pressuposto de que, se o estudante conhece as normas 
e instituições, conseguirá, com seus próprios meios raciocinar em face das 
controvérsias, e a nova didática, em que o estudante deve repetir o esquema 
fundamental de que o conflito de interesses e a controvérsia entre dois indi-
víduos é ó fato necessário para que surja, como resposta, a norma jurídica. 
A nova didática, no seu entender, se basearia sobre a forma predominante 
de case system, e traria, como consequência, um aumento considerável do 
tempo do trabalho escolar, dos programas de ensino e da própria estrutura 
dos currículos.” 

Em 1961 é criado um outro órgão de cúpula da administração educacional, 
o Conselho Federal de Educação, que passa a desempenhar um papel decisivo 
na formulação de uma política educacional, sobretudo no campo do ensino 
superior.17

Não obstante a criação deste órgão governamental de educação, pouco ou 
quase nada mudou em relação ao ensino jurídico no país.

O grande problema até então, e principalmente após 1945, é que a figura 
do professor sempre foi vista como, nos dizeres de Masetto e Abreu18,

“O agente principal e responsável pelo ensino. As atividades centraliza-
vam-se no professor, na sua pessoa, nas suas qualidades, nas suas habilida-
des. Quando falamos em aprender, entendemos: buscar informações, rever a 
própria experiência, adquirir habilidades, adaptar-se às mudanças, descobrir 
significados nos seres, fatos e acontecimentos, modificar atitudes e compor-
tamentos – verbos que apontam para o aprendiz como agente principal e res-
ponsável pela sua aprendizagem. As atividades estão centradas no aprendiz 
(aluno), em suas capacidades, possibilidades, oportunidades, condições para 
que aprenda... Julgamos de suma importância que nós, professores de nível 
superior, nos questionemos sobre nossa participação na criação e organização 
da aprendizagem de nossos alunos”.

É exatamente nesse contexto que introduzimos o pensamento abalizado 
de Antoni Zabala19, que ao tratar do assunto da transdisciplinaridade afirma 
que:
17 - Ibidem, p. 317.
18 - ABREU, Maria Célia de, MASETTO, Marcos Tarciso. O professor universitário em aula: prá-
tica e princípios teóricos. 4ª ed. São Paulo: MG Ed. Associados, 1985, pp. 5-6.

19 - ZABALA, Antoni. Enfoque globalizador e pensamento complexo: uma proposta para o 
currículo escolar.
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“As disciplinas tradicionais são insuficientes para se alcançar determinadas 
finalidades educativas, já que é imprescindível a contribuição de uma série 
de conhecimentos procedentes de múltiplas e variadas disciplinas, em que 
os diferentes conteúdos têm uma maior potencialidade interpretativa quanto 
maiores forem suas inter-relações... A necessidade de introduzir no ensino 
os conteúdos que provêm de modelos transdisciplinares e, principalmente, a 
importância de ensinar a estabelecer o máximo de relações interdisciplinares, 
de maneira que a própria interdisciplinaridade seja um conteúdo de aprendi-
zagem.”

É a partir deste ponto que nasce nossa proposta de adequar os conteúdos 
dos cursos de Direito à realidade da moderna aprendizagem, onde o aluno 
aprende, ao mesmo tempo em que ensina, e o professor ensina, ao mesmo 
tempo em que aprende.  

7 - O ensino jurídico na pós-modernidade

A Lei nº 4.215, de 27 de abril de 1963, que reformulou o Estatuto da Or-
dem dos Advogados do Brasil e regulou o exercício da profissão do advogado, 
dispôs sobre o estágio profissional e o exame de ordem, trouxe à pauta novas 
discussões sobre o ensino jurídico no país.

Até o mês de julho de 2010, segundo dados atualizados20, o Brasil estava 
em terceiro lugar no ranking das nações que formam mais advogados no 
mundo. Eram mais de 713 mil inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). Existem no Brasil, atualmente, mais de 3 milhões de bacharéis em 
Direito que não estão inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.

Outro dado importante, extraído do mesmo site21, é que o Brasil tem mais 
faculdades de Direito do que todos os países do mundo somados. São 1.240 
cursos de Direito no território nacional, enquanto no resto do planeta a soma 
chega a 1.100 universidades de Direito. Os números foram informados por 
Jefferson Kravchychyn, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A apresentação do conteúdo do ensino jurídico no Brasil deveria seguir as 
orientações despendidas por Paulo Freire22, quando diz que:

 
“O educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 

educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. 
Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em 

20 - Extraído do site: www.ig.com.br/.../brasil-e-o-3º-colocado-3..., acessado em 13/10/2010.
21 - Extraído do site: www.ig.com.br/.../brasil-e-campeao-em-fac..., acessado em 13/10/2010.
22 - FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 35ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003, p. 68.
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que os argumentos de autoridade já não valem. Em que, para ser-se, funcio-
nalmente, autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e não 
contra elas”.

Não seria este o modelo ideal de acordo com os postulados modernos de 
educação e pedagogia?

Entretanto, para muitos professores dos cursos de Direito existe o que 
Paulo Freire23 chamava de visão “bancária” da educação, onde o saber é uma 
doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber.

Deveríamos buscar fórmulas mais equânimes de transmissão do conhe-
cimento, pois estamos confundindo o conteúdo dos cursos de Direito com 
os seus reais objetivos. Não existe objetivo maior que tornar o discente um 
cidadão.

Muitos lentes do Direito têm a pretensão de ensinar a verdade aos seus 
aprendizes, esquecendo-se que, no dizer de Japiassu24,

“não existe ‘verdade’ científica. Tampouco existe ‘verdade’ filosófica. Aquilo 
que comumente se chama ‘verdade’, seja científica, seja filosófica, não passa 
de um ideal a ser atingido”.

E prossegue Japiassu25,

“Em todos os domínios do conhecimento humano, a verdade é uma noção 
que se fragmentou. Não existe mais forma indiscutível e inquestionável de 
saber, na qual as diferentes fisionomias da verdade poderiam ser retomadas, 
ressituadas e sistematizadas. Doravante, precisamos de grande coragem para 
reconhecer que estamos condenados a conviver com um mundo plural. Em 
outras palavras, estamos condenados a conviver com um mundo no qual 
coexistem diferentes formas de discursos, várias maneiras de se conceber o 
homem  e a própria verdade”.

Hoje em dia queremos racionalizar o direito em fórmulas, como se isso 
fosse possível. Não podemos permitir que a razão crítica se feche em si mes-
ma, não permitindo a razão autocrítica, que é muito mais importante ao ser 
humano.

23 - Ibidem, p. 58.
24 - JAPIASSU, Hilton. Questões Epistemológicas. Rio de Janeiro: Imago, 1981, p. 29.
25 - Ibidem, p. 37.
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No dizer de Morin26

“Como já dizia Shakespeare: ‘Há mais coisas no mundo que em toda a 
nossa filosofia’ (sic). O Universo é muito mais rico do que o podem conceber 
as estruturas do nosso cérebro, por muito desenvolvido que ele seja. A racio-
nalização consiste em querer encerrar a realidade num sistema coerente, E 
tudo o que, na realidade, contradiz este sistema coerente é desviado, esque-
cido, posto de lado, visto como ilusão ou aparência... É muito difícil saber em 
que momento passamos da racionalidade à racionalização; não há fronteira; 
não há sinal de alarme. Temos todos uma tendência inconsciente para afastar 
do nosso espírito o que vai contradizê-lo, em política como em filosofia... Os 
filósofos do século XVIII, em nome da razão, tinham uma visão bastante pou-
co racional do que os mitos e do que era a religião... Não se davam conta da 
profundidade e da realidade do poder religioso e mitológico no ser humano.”

Necessitamos urgentemente de uma reformulação dos conteúdos, habili-
dades e atitudes, que estão inseridos como objetivos específicos dos cursos 
de Direito.

Nesse sentido, completa Morin27,

“O homem tem dois tipos de delírio. Um evidentemente é muito visível, é 
o da incoerência absoluta, das onomatopéias, das palavras pronunciadas ao 
acaso. O outro é muito menos visível, é o delírio da coerência absoluta. Contra 
este segundo delírio, o refúgio está na racionalidade autocrítica e no recurso 
à experiência”.

Compreendemos que é a partir desses conceitos de verdade, racionalidade 
e crítica que são forjados os cidadãos conscientes de uma nação.

E, quando se fala em cidadania, não se quer falar em mero conjunto de 
direitos e deveres legais ou constitucionais, mas, no dizer de Bittar28  “em ci-
dadania ativa e participativa, interativa e crítica, libertadora e autoconsciente, 
produtiva e dinâmica”.

O ensino jurídico no Brasil, desta forma, como ensinou Paulo Freire , girava 
em torno do 

“centralismo, verbalismo, autodialogação, autoritarismo, assistencialização 
são manifestações de nossa inexperiência democrática, conformada em atitu-

26 -  MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 4ª ed. Lisboa: Instituto Piaget, 2003, pp. 
102-103.

27 - Ibidem, p. 105.

28 - BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Estudos sobre ensino jurídico: pesquisa, metodologia, diálogo e 
cidadania. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 55.
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des ou disposições mentais, constituindo, tudo isso, um dos dados da nossa 
atualidade. Dos mais fortes. Dos mais presentes. Dos mais perturbadores do 
ritmo de nossa democratização, outro dado de nossa atualidade, situado mais 
no hoje desta atualidade”.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional encontra-se es-
tampada na Lei nº 9.394/96, e no Decreto nº 5.773/06.

Discorrendo sobre a LDB e suas relações com o ensino do Direito, Melo 
Filho29 diz que

“O desenvolvimento do pensamento reflexivo constitui-se na maior preo-
cupação metodológica do ensino jurídico de graduação que deve ser capaz 
de estimular o raciocínio e a criatividade, de exercitar uma visão crítica e de 
formar cidadãos conscientes de seu papel na sociedade, ou seja, aptos para 
entender o contexto onde vão operar e o sentido de sua ação no mundo... No 
âmbito do ensino jurídico não há nem deve haver assertivas indiscutivelmente 
verdadeiras, verdades eternas e as afirmações devem ser suscetíveis de dis-
cussão e adequação às realidades... A nova formatação do curso jurídico [...] 
abre ao futuro bacharel em Direito um leque significativo de opções profissio-
nais, dos quais a advocacia é apenas uma via”.

Já, a Resolução CES/CNE nº 9, de 29/09/2004, em seu artigo 3º, estabele-
ce que o estudante de Direito tenha uma “sólida formação geral, humanística 
e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia 
jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos 
jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fo-
mente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, 
indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e do 
desenvolvimento da cidadania”.

Um dos objetivos do curso de Direito30 é:

“proporcionar uma formação geral e humanística, ou seja, não deve um 
curso de Direito se preocupar exclusivamente com uma formação técnica ju-
rídica, impondo-lhe oportunizar ao aluno uma formação completa, que lhe 
prepare para a vida e não somente para uma profissão. Daí a necessidade 
de cada vez mais se preocupar com os conteúdos e atividades integrantes do 
denominado ‘eixo de formação fundamental’, que tem por objetivo integrar o 
estudante no campo, estabelecendo as relações do Direito com outras áreas 

29 - FREIRE, Paulo. Educação e Atualidade Brasileira. 3ª ed. São Paulo: Cortez e Instituto Paulo Freire. 
, 2003, p. 13
30 - MELO FILHO, Álvaro. Ensino Jurídico OAB: 170 anos de cursos jurídicos no Brasil. Brasília: OAB, 
Conselho Federal, 1997, pp. 104-106.
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do saber, abrangendo, dentre outros, estudos que envolvam conteúdos essen-
ciais sobre Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, 
Psicologia e Sociologia. Deve-se, pois, evitar que o conhecimento jurídico fi-
que isolado das demais áreas do saber, assim como repelir o ensino estrita-
mente técnico-profissional, para gerar no aluno uma formação cultural geral 
e, assim, muito mais completa e bem mais relacionada à existência da pessoa, 
envolvendo-a em contextos familiares, políticos, culturais, ideológicos, éticos 
e religiosos.”

Assim, segundo ensina Morin31, ao discorrer sobre a transdisciplinaridade,

“As disciplinas se fecham e não se comunicam umas com as outras, Os fe-
nômenos são cada vez mais fragmentados, e não se consegue conceber a sua 
unidade. É por isso que se diz cada vez mais: ‘Façamos interdisciplinaridade’. 
Mas a interdisciplinaridade controla tanto as disciplinas como a ONU controla 
as nações. Cada disciplina pretende fazer reconhecer sua soberania territorial, 
e , à custa de algumas magras trocas, as fronteiras confirmam-se em vez de 
se desmoronar”.

Em outras palavras, queremos que a nossa disciplina conviva harmonica-
mente com outras esferas do saber, para ao final demonstrarmos que a nossa 
é a única importante, e as demais apenas gravitam ao seu redor, com os 
planetas em torno do sol.

Existe uma mesquinhez em relação ao conteúdo disciplinar dos cursos de 
Direito, onde as ‘outras’ disciplinas do saber não passam de meros figurantes 
da personagem principal: ‘nossa disciplina’ jurídica.

É necessária uma mudança de mentalidade para alcançarmos o tal almeja-
do objetivo proposto pela Resolução CES/CNE nº 9, de 29/09/2004.

8 - Conclusão

De todo o exposto, concluímos que o ensino jurídico no Brasil, especial-
mente no que tange à metodologia da transmissão do conhecimento jurídico, 
necessita de uma oxigenação para continuar mantendo os órgãos vitais em 
funcionamento. 

Quer-nos parecer que a metodologia do ensino jurídico no país mantivera-
se inerte no último século, quando o lente era visto como o dono do saber, 
numa relação hierárquica de autoridade, e o discente, por sua vez, sentia-se 
recolhido em sua insignificância. 
31 - CERQUEIRA, Daniel Torres de; CARLINI, Angélica e ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo (organi-
zadores). 180 anos do ensino jurídico no Brasil. Campinas: Millennium, 2007, pp. 191-192.
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Inexistia relação umbilical entre educador e educando.

A metodologia arcaica consistia em leituras das legislações e consequentes 
interpretações doutrinárias, onde o professor declamava seus pontos de vista, 
de acordo com a doutrina e a jurisprudência, e o aluno se abeberava nessa 
fonte estagnada de conhecimento.

Não se falava em participação, interação, permuta de conhecimento. Pro-
pugnamos que “no lugar da fixação, da reprodução, do continuísmo, surjam a 
revolução, a renovação, a libertação, a abertura, enfim, a criação”.32

É possível mudarmos a metodologia do ensino jurídico respeitando seus 
objetivos e conteúdos.

Às vezes o conteúdo e a metodologia estão, em muitas de nossas univer-
sidades públicas e privadas, acima dos objetivos e avaliação.

Como ensinou Paulo Freire33,

“Cada vez me convenço mais de que, desperta com relação à possibilida-
de de enveredar-me no descaminho do puritanismo, a prática educativa tem 
de ser, em si, um testemunho rigoroso de decência e de pureza. Uma crítica 
permanente aos desvios fáceis com que somos tentados, às vezes ou quase 
sempre, a deixar as dificuldades que os caminhos verdadeiros podem nos co-
locar. Mulheres e homens, seres históricos-sociais, nos tornamos capazes de 
comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper, por tudo 
isso, nos fizemos seres éticos. Só somos porque estamos sendo. Estar sendo 
é a condição, entre nós, para ser.”

Voltemo-nos à formação mais humanista do ser humano, e não meramente 
de reprodução de conhecimento. Utilizemos métodos que alcancem corações 
e disciplinem atitudes. Seja o professor o paradigma da moral e decência, que 
ensine pelo exemplo, e não somente por palavras, pois as palavras conduzem, 
mas o exemplo arrasta.
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PROMOTOR DE POLÍCIA X  JUIZ DE INSTRUÇÃO

Octacilio de Oliveira Andrade1, Cadeira 23

1 - Considerações iniciais

Todos que, de alguma forma, atuam junto à atividade persecutória penal 
do Estado sabem, de sobejo, que em todos os cantos da Terra, ocorrendo 
uma violação da Lei Penal, mecanismos do Estado entram, imediatamente, 
em ação, com o fim de esclarecer o fato, quem foi seu autor e, por fim, con-
cluir com a prestação jurisdicional adequada. De fato, é assim no mundo intei-
ro e o que varia é apenas a estrutura dos órgãos estatais que executam essa 
difícil tarefa. Na verdade, a Justiça Criminal é integralmente cumprida em três 
etapas: a colheita das provas do fato e autoria (a investigação), a instauração 
do processo e decisão final (instrução judicial) e a execução da pena imposta 
ao eventual infrator (execução penal).

2 - A Investigação Criminal

A investigação criminal, a rigor, é incumbência da Polícia, por meio do seu 
seguimento investigatório. As provas colhidas em meio à investigação devem 
ser organizadas, preparadas para alicerçar a instauração do processo criminal. 
Essa preparação (espécie de instrução provisória) efetiva-se de três formas: 
por atuação de um órgão do judiciário (Juiz de Instrução), por atuação do 
Ministério Público (Promotor de Justiça) ou por atuação da Polícia Judiciária 
(Delegado de Polícia). Embora podendo ocorrer de forma peculiar a cada país, 
sempre serão as provas do ilícito penal e sua autoria, provisoriamente, organi-
zadas por um juiz, por um promotor ou por um delegado de polícia.

3 - A Instrução provisória

A instrução provisória feita pelo Delegado de Polícia é uma forma quase 
perfeita de dar início à persecução criminal. O inquérito policial, onde são 
formalmente documentadas as provas obtidas durante a investigação, per-
mite ao titular da ação penal (em regra, o Ministério Público), com isenção 
e segurança, propor a instauração do processo, bem como as mais variadas 
medidas necessárias à lide penal. Permite também ao magistrado, com igual 
segurança, acolher ou rejeitar os pleitos do titular da ação penal, bem como, 
da mesma forma, acolher ou rejeitar, os pedidos do defensor do acusado. 
Enfim, são incontáveis as decisões que o juiz poderá, com segurança, pro-
ferir, embasado nas provas contidas no inquérito policial.  Vale lembrar que 
1 - Octacilio de Oliveira Andrade - Mestre em Direito Penal-USP, Professor Titular de Direito 
Penal e Processual Penal da Faculdade de Direito da UNG, Professor de Policia Judiciária da Aca-
demia de Polícia Civil e Delegado de Policia em São Paulo (Aposentado) e Advogado Criminal.
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o Delegado de Polícia atua com independência e autonomia e mesmo sendo 
o inquérito regido pelo princípio da inquisitoriedade, os advogados têm livre 
acesso aos autos, não estando a autoridade policial atrelada aos interesses da 
acusação ou defesa.

4 - O Inquérito Polícial

O inquérito policial, da forma como está previsto em nossa legislação 
processual penal, deixa o magistrado distante dos embates investigatórios, 
apesar de exercer contínua fiscalização da atuação da Polícia Judiciária. Do 
mesmo modo, o Promotor de Justiça, embora não tendo atribuição de inves-
tigar, tem o poder de acompanhar a investigação, assim como, requerer ou 
requisitar o que for de interesse da futura acusação. Parece-nos que o in-
quérito policial é o melhor dos três sistemas mencionados. Criado pela Lei nº 
2.033 de 1.871, portando, com quase cento e cinquenta anos de existência, o 
procedimento brasileiro de colheita de provas criminais, não encontra instituto 
igual em nenhum outro país. 

Apesar das inegáveis vantagens do inquérito policial, como instrumento 
preparatório da ação penal, passando por contínuo aperfeiçoamento, o insti-
tuto têm sido objeto de impiedosa campanha difamatória, gerada por motivos 
institucionais ou ideológicos. Tudo isso tem gerado indesejável descrença em 
nosso procedimento preparatório e consequências quase desastrosas à insti-
tuição dos Delegados de Polícia. Hoje, os Delegados quase equiparados aos 
Promotores e magistrados, tais autoridades sofrem, continuamente, discrimi-
nações de toda a ordem.

Acreditamos que a permanência do inquérito policial, inobstante suas ine-
gáveis vantagens, está tornando-se, cada vez mais difícil. Diante disso, pensa-
mos que já é tempo de os nossos juristas pensarem em uma alternativa viável 
para a instrução criminal provisória.

5 - Promotor de Polícia

Em excelente artigo escrito pelo ilustre Delegado de Polícia do Distrito 
Federal, Doutor SERGIO RICARDO MATTO2, o eminente estudioso faz um 
profícuo estudo acerca do que chama de “Promotores de Polícia - Por uma 
justiça mais célere e eficaz”. O excelente estudo, após esboçar séria crítica ao 
nosso sistema de promoção da ação penal, com exclusividade ao Ministério 
Público, o estudioso pergunta-se: “Por que trago esta discussão? Seria pos-
sível a polícia judiciária ter um corpo próprio com atribuição de ajuizar ações 
penais? Considerando os países desenvolvidos, em especial na Europa, existe 

2 - Artigo publicado pelas Diretorias integradas da Adepol e Sindepo.



ANÚARIO 2014/2015

ACADPESP222

3 - Reforma Processual Penal Italiana - Reflexos no Brasil, Ed. RT, 1.991, pag. 61.

dentro da polícia, profissionais com atribuição de ajuizar ações penais? “E o 
próprio responde: “Fiz uma pesquisa sobre essa essencial função pelo mundo 
e verifiquei que diversas polícias na Europa e no mundo ajuízam ações penais. 
Mas será que estes países que ajuízam ações penais são considerados países 
evoluídos ou são países onde a evolução está distante de um grau desejado?” 
De se anotar que a questão já foi também abordada por excelente dupla de 
Promotores de Justiça de São Paulo, em estudo que fizeram acerca da justiça 
penal italiana, especialmente em razão de reforma do processo penal daquele 
país, efetivada no final da década de 1.980.

Os professores e promotores de justiça,  CARLOS EDUARDO DE ATHAYDE 
BUONO e ANTONIO TOMAS BENTIVOGLIO3, após crítica incisiva ao inquérito 
policial e ao juizado de instrução, afirmam: “A solução que parece ideal  é a 
de tornar o Ministério Público o dirigente da colheita de provas, com atuação 
supervisora sobre as atividades da Polícia Judiciária, seja pela  criação de um 
sistema que multiplique a presença do órgão acusador junto aos locais onde 
a prova é feita (assistentes do Ministério Público, colocação do Promotor de 
Justiça junto às Delegacias de Polícia, maior número de membros para a ins-
tituição, inclusive aproveitando-se os atuais delegados de polícia, etc.), seja 
pela simplificação do próprio inquérito policial, seja ainda, pela instituição de 
um poder correcional maior as atividades da Polícia Judiciária”. Embora os 
insignes estudiosos aventem a possibilidade de “aproveitamento dos dele-
gados” no sistema proposto, o que se vislumbra, de fato, é a pura e simples 
subordinação da Polícia Judiciária e, consequentemente, dos delegados de 
polícia, ao promotor de justiça. Porém isso não é nada diante do desequilíbrio 
assustador que passaria a reinar entre acusador e defensor do acusado. Cairia 
por terra, a isonomia entre acusação e defesa.

6 - Juizado de Instrução

Não resta dúvida de que, data venia, o “promotor de polícia” terminaria 
por se tornar algo muito semelhante à proposta dos ilustres promotores. 

Queremos crer, então, que o juizado de instrução nos moldes em que so-
nhamos, seria a melhor alternativa. Pensamos que uma reforma adequada de 
nossa legislação penal e constitucional permitiria, desde que bem planejada, a 
criação do Juizado de Instrução, com peculiaridades brasileiras. A estrutura da 
Polícia Judiciária daria suporte a esse novo órgão jurisdicional e, inicialmente, 
poderiam ser aproveitados os atuais Delegados de Polícia (estaduais e fede-
rais) que passariam a exercer as funções de juiz instrutor. Isto resultaria em 
notável economia para os cofres públicos.
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Por outro lado, essa instância preliminar criminal exerceria a função de 
juízo preparador, nas infrações penais de maior gravidade e passaria exercer 
a presidência dos Juizados Especiais Criminais (que até hoje são objeto de 
lamentáveis improvisações), além de poderem atuar também como juízos de 
garantia. E vale lembrar que tais juízes iriam atuar também em regime de 
plantão, como fazem os Delegados de Polícia.

6 - Considerações final

Dessa forma, em face da rejeição ao inquérito policial, pelas razões já 
aduzidas e diante dos inquestionáveis inconvenientes da condução da inves-
tigação criminal pelo Ministério Público, o Juizado de Instrução seria, sem 
dúvida, uma excelente alternativa para a investigação e preparação da ação 
penal. Convém ainda acrescentar que a implantação do sistema aventado, 
iria permitir que, sem traumas, as Polícias estaduais pudessem ser unificadas 
e passassem a ter comando único, pondo fim a eterna e custosa dicotomia. 

Por derradeiro, será bom lembrar que o saudoso e notável mestre JOSÉ 
FREDERICO MARQUES4, após mostrar-se contrário ao instituto, em candentes 
palavras, afirma: “O juiz de instrução, ainda que munido de extensos poderes, 
é sempre um juiz, pelo que se acha incluído entre os órgãos de um poder es-
tatal, em dominam, como princípios básicos, a imparcialidade, o equilíbrio e a 
repulsa à violência, bem como aos atos arbítrio. A passagem pelo juizado de 
instrução é um episódio na vida do magistrado, episódio que se inclui numa 
carreira em que aqueles princípios devem ser fielmente seguidos. Assim sen-
do, e com o controle das instâncias superiores, juiz de instrução, com todas 
as tentações que a sua posição possa trazer, continua fiel a seu status de 
magistrado, com o que não se envereda por caminhos ínvios a ele contrários”. 
Como se pode ver, o próprio Frederico Marques mostra-se favorável ao juiza-
do de instrução.       
4 - Tratado de Direito Processual Penal, vol. I, Saraiva, pág. 213.
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Miriam Pereira Baptista e Ana Lúcia de Souza Marques, Cadeira 36
RESUMO

Este trabalho procura tornar visível à violência contra a mulher, contex-
tualizando-a por meio de vivência policial de forma didática e compreensível 
quanto às modificações que ocorreram por conta das lutas nas buscas de con-
quistas de direitos humanos.  Indica, também, inúmeros aspectos empíricos 
e oficiais, encontrados no enfretamento desse tipo de violência, ainda muito 
arraigada na cultura brasileira.

Palavras chaves: Movimentos de Mulheres; Violência contra Mulher; Dele-
gacia da Mulher.

INTRODUÇÃO 

Com o intuito de retratar as conquistas das mulheres no que se referem 
aos direitos humanos e seus percalços, se desenvolve neste trabalho aspectos 
gerais sobre o eixo temático em enfoque. Em sua primeira parte, há compila-
ção de dados históricos de ótica policial. Registra também aspectos legais que 
permeiam todo o construído em decorrência dessa violência.

Seguramente, o conhecimento de todos os movimentos de proteção à 
vida, integridade, liberdade são eficientes ferramentas para a garantia de 
acesso da mulher as condições equânimes à manutenção de sua dignidade. 
Isso estimula a luta e evita desequilíbrio de poder na relação de gênero, infe-
lizmente ainda existente no Brasil. 

A abordagem da Lei n° 11.340/06, popularmente conhecida como Maria da 
Penha, aparece na segunda parte desta pesquisa que apresenta também suas 
implicações nos atos de polícia judiciária.  Faz a leitura de artigos importantes 
da lei em estudo, indicando, passo a passo, seus aspectos positivos, ou não, 
no combate à violência contra a mulher em qualquer tipo de infração penal. 

Observa ainda, no campo policial, que a autoridade deve empregar os 
diversos métodos científicos, ou seja, dedutivo, indutivo, intuitivo e analógico 
para o êxito da investigação e, para tal intento, explora também o conheci-
mento da neurociência. 

Nesse contexto, também é notório que a visão do saber criminológico con-
tribui para a diminuição da a incidência criminal da violência contra a mulher, 
por meio da elucidação de fatores desencadeantes da criminalidade, bem 
como dos perfis do agente e da vítima. 
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Ressalta, ainda, que os direitos humanos das mulheres devem ser sempre 
preservados na atuação da polícia judiciária, conforme preconiza a Portaria 
da Polícia Civil de São Paulo - DGP 18/98, pois ao contrário seus atos serão 
desumanos e, por isso, eivados de ilegalidade e abuso de poder.

1 - HISTÓRICO DA ATUAÇÃO POLICIAL 

Antes de 1970 já existiam movimentos populares feministas que atuavam 
a favor dos direitos humanos. Alias, a comemoração do Dia Internacional da 
Mulher, 8 de março, acontece porque em 1857, nos EUA, 129 operárias gre-
vistas morreram queimadas numa tecelagem em Nova York. Reivindicavam 
a redução da jornada de trabalho de 14 para 10 horas de trabalho e licença-
-maternidade, entre outros direitos. No Brasil, o cenário não era diferente, a 
violência contra a mulher já existia, inclusive até a década de 30 a mulher não 
era plenamente capaz e sequer tinha direito a voto, situação que passou a ser 
veemente repudiada pela mulher.

Também, a Organização das Nações Unidas (ONU) passou a envidar es-
forços para o combate a violência contra a mulher como, por exemplo, com a 
criação da Comissão de Status da Mulher. Construiu-se de 1949 a 1962 inú-
meros documentos advindos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
tendo como supedâneos os direitos e liberdades realmente iguais para os 
homens e mulheres.

A transformação ocorrida nesse período mudou o panorama econômico 
e cultural do Brasil, a mulher, que até então era considerada somente “re-
produtora”, pode, finalmente, ocupar espaço profissional, até então território 
somente masculino. 

Nesse rumo, observa Eva Alterman Blay que: ”a alfabetização das mu-
lheres, o cinema, os meios de transporte, a substituição de bens produzidos 
em casa pelos oferecidos em casas comerciais, alterou inteiramente o ritmo 
de vida que as mulheres e homens passaram a desfrutar. Essas mudanças 
trouxeram contatos com comportamentos e valores de outros países, os quais 
passaram a ser confrontados com os costumes patriarcais ainda vigentes em-
bora enfraquecidos”.  (Internet, 2008, p.3).

   
1.1 - Década de 70 a 80:  “Termo de Bem Viver”

Como a violência contra a mulher culturalmente faz parte da história do 
Brasil, os crimes de gênero, v.g. ameaças, lesões, homicídios, violências sexu-
ais, continuaram na década de 1970 a 1980, sob o enfoque, por exemplo, de 
falta de obediência. Entretanto, a mulher que até então sem opção convivia 
com essa falta de respeito, passou a não aceitar passivamente tal violência. 
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Isso ficou exposto, em 30 de dezembro de 1976, com os movimentos de mu-
lheres protestando contra a soltura de “Doca Street” preso por ter matado sua 
companheira Ângela Diniz, ícone de libertação feminista.

Os movimentos populares feministas se intensificaram com o slogan “quem 
ama não mata”. Protestavam contra a absolvição baseada na tese da “legítima 
defesa da honra” e incentivavam a mulher a realizar a denúncia de violência. 

Esse entendimento também foi preconizado por Eva Blay, nos seguintes 
termos: “alterar essa relação de subordinação de gênero foi o início de uma 
revolução parcialmente bem-sucedida nos papéis sociais”. (idem, p.6). 

A mulher, então, passou a procurar a polícia para denunciar o seu algoz. 
Entre outros, cônjuges, amásios, pais. Os registros de infrações penais passa-
ram a ser feitos em Delegacia de Polícia, porém acabavam sendo arquivados 
por inércia de vítima em lhe dar prosseguimento, salvo crime de ação pública 
incondicionada de iniciativa obrigatória de Autoridade Policial.

Frise-se que, na época, em razão de impessoalidade da polícia, a vítima 
sequer era chamada para exercer, ou não, o seu direito à apuração. A polícia 
limitava a documentar tal possibilidade e o seu respectivo prazo legal no his-
tórico do Boletim de Ocorrência, bem como de que sua inércia provocaria a 
decadência da ação. 

Notadamente, os órgãos oficiais também estavam comprometidos ideo-
logicamente com a cultura machista que permeava o período, inclusive não 
tinham profissionais preparados para atuar de forma sensível nesses casos. 
Assim, o tratamento não era efetivo, isto é, adequado às exigências que esse 
tipo de violência necessitava.

O descaso ficava visível, quando o Delegado de Polícia lavrava um “Ter-
mo de Bem Viver” e advertia as partes para evitarem conflitos. Sem dúvida, 
excetuando os casos mais graves como, por exemplo, crime de homicídio de 
apuração imediata.

Denota-se, assim, que o atendimento prestado acontecia na esfera técni-
co-jurídica, porém voltado somente para o campo preventivo por conta da alta 
dose de tolerância com o autor da infração. Essa forma de agir nitidamente 
perpetuava a violência, pois autor e vítima voltavam inúmeras vezes à Dele-
gacia de Polícia, noticiando infrações análogas.

1.2 - Início dos anos 80: movimentos de mulheres 

Nesse período, noticia Virgínia Botelho, apud Rosiska Darcy de Oliveira, 
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Leila Linhares Barsted e Miguel Paiva que: “As estatísticas são impressionan-
tes. Em São Paulo, apenas em 1980, foram registrados 772 crimes, seme-
lhante ao famoso praticado por “Doca Street” que ficaram na obscuridade”. 
(1984, p.15). 

Por conta disso, ao longo dos anos que se seguiram, procurou-se desen-
volver acirradamente o combate à violência contra a mulher.  Com este esco-
po, a partir de 1980, ocorreram inúmeros movimentos feministas, pedindo o 
fim de tal impunidade e o incremento de políticas públicas sempre em respeito 
à dignidade e a efetivação de direitos humanos, vitais para se alcançar a real 
democracia.

 
Assim, em 1983, nasceram os primeiros Conselhos Estaduais da Condição 

Feminina em Minas Gerais e São Paulo, objetivando-se a criação de políticas 
públicas para melhoria da qualidade de vida da mulher. 

No Estado de São Paulo, além dos Programas de Saúde Integral da Mulher, 
implantados em 1985 sob o governo de André Franco Montoro, instalou-se a 
primeira Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher - DEAM, pioneira 
no mundo que teve, como titular, um ícone na defesa dos direitos das mulhe-
res, a Delegada de Polícia Rosemary Corrêa. A DEAM foi um grande avanço 
para se coibir a impunidade, sendo que sua instalação foi fruto de um policial 
visionário do bem, um empreendedor nato que, por isso, aqui merece ser 
homenageado. E ele, o então Diretor do antigo DEGRAN, o Dr. Newton Fer-
nandes, infelizmente já falecido, imortalizado por suas brilhantes obras. 

1.3 - Delegacias de Atendimento Especializado à Mulher - DEAM: 
criação e desenvolvimento.

   
A trilha percorrida pela mulher à conquista da DEAM não se deu sem gran-

des lutas e foi de muita valia, pois as estatísticas da época demonstravam a 
verdade da violência sofrida pela mulher, a partir de então escancarada. 

Antes, se a mulher temia ser incompreendida numa Delegacia comum por 
machismo ou falta de sensibilidade, após a criação da primeira a dar aten-
dimento específico à mulher em 1985, instalada no centro de São Paulo, tal 
preocupação deixou de existir. Nela a mulher passou a sentir-se mais fortale-
cida em razão do atendimento especializado, o que lhe imprimiu confiança em 
noticiar a violência sofrida sem receio de ser ridicularizada. 

 
Assim, as cifras da violência contra a mulher, até então ocultas, mostraram 

índices elevados, motivando a criação de unidades especializadas por todo o 
Estado de São Paulo.
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Notadamente, nas DEAMs os atos de polícia judiciária passaram a ser exe-
cutados por profissionais preparados para exercerem tais misteres com sen-
sibilidade e eficiência.  Lá a mulher ‘também recebe encaminhamento para 
segmentos de apoio jurídico psíquico-social. 

Após as implantações, entretanto, as dificuldades das Delegacias de Aten-
dimento Especializado demonstraram ser inúmeras. Entre outras, as que se 
referem aos recursos materiais, seleção e capacitação de policiais com perfis 
específicos, isto é, sem preconceitos sexistas e preparados para atender a 
mulher de forma mais humanizada. Também no âmbito externo, ficou notório 
o descompasso entre o trabalho de qualidade realizado pelas Delegacias de 
Atendimento Especializado à Mulher e a impunidade decorrente do arquiva-
mento da maioria dos inquéritos policiais, v.g. os crimes de natureza de lesão 
corporal leve que, na ocasião, frequentemente não se transformavam em 
processos por política criminal, sob o argumento de que o prosseguimento da 
persecução penal poderia romper os frágeis vínculos reconstruídos pelo casal. 

   
1.4 - Meados de 90: Lei nº 9099/95

Não se pode olvidar que com a criação das Delegacias Especializadas o 
volume de denúncia de crime de lesão corporal contra a mulher cresceu, so-
bretudo porque a vítima passou a não ter mais receio de registrar a infração 
penal. Esta incidência elevada, somada às apurações de outras naturezas, 
acabava provocando um acúmulo de processos no Poder Judiciário.

Para solucionar a crise do Poder Judiciário em razão do aumento de pro-
cessos, nasceu a Lei n° 9.099/95, criando o Juizado Especial Criminal – JE-
CRIM, sob o enfoque de economia processual, procedimento enxuto e in-
formal, objetivando solucionar as infrações penais, denominadas de menor 
potencial ofensivo, cuja pena máxima abstratamente cominada não extrapola 
dois anos, segundo estabelece a lei em comento com a alteração feita em seu 
texto logo após a sua edição.

Quanto ao rito de apuração, prevê a Lei n° 9.099/95 que, diante de in-
frações penais consideradas como de menor potencial ofensivo, presentes 
às partes, a Polícia Civil elabora Termo Circunstanciado. Deve constar deste 
instrumento, a identificação de envolvidos e de possíveis testemunhas, res-
pectivas versões, enquadramento penal e, se for o caso, requisição de exame 
pericial. Em seguida, tal procedimento segue para o Poder Judiciário. Dispen-
sa-se, assim, por força dessa lei, a instauração de inquérito policial, desde que 
o autor da pratica delitiva tenha bons antecedentes, endereço certo e assine 
os documentos referentes aos atos de Polícia Judiciária. 

No entanto, apesar dos postulados conferidos a Lei n° 9.099/95 quando de 
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seu nascimento, eles não se efetivaram. Basta verificar que não há brevidade 
na realização de audiência de conciliação no Poder Judiciário. Outra dificulda-
de, o JECRIM não funciona vinte e quatro horas, ao passo que as agressões 
ocorrem diuturnamente. Logo, as partes não podem ser imediatamente enca-
minhadas ao Fórum Criminal como proclama a lei em questão. 

Na realidade, para que a economia, celeridade, eficiência na prestação de 
serviço estabelecida pela Lei nº 9.099/95, se efetivem, as infrações conside-
radas de menor potencial ofensivo devem ficar a cargo dos Núcleos Especiais 
Criminais – NECRINs, que já realizam conciliações nas Delegacias de Polícia, 
sendo os documentos lavrados na ocasião encaminhados ao Poder Judiciário. 
O NECRIM, conforme preconiza Luiz Flávio Gomes: “é a polícia conciliadora de 
primeiro mundo, similar aos existentes no Canadá, Finlândia, Noruega, Dina-
marca ou Suécia. É uma revolução no campo da resolução dos conflitos penais 
relacionados com os juizados especiais criminais”. (NTERNET, 2013, p.1)

 
Ressalte-se ainda que, antes da edição da legislação ora em estudo, a apu-

ração de lesão corporal dolosa leve era de ação penal pública incondicionada. 
Neste caso, a Polícia elaborava Boletim de Ocorrência e obrigatoriamente ins-
taurava Inquérito Policial para apuração de crime, procedendo a sua remessa 
ao Poder Judiciário, após conclusão. No entanto, com o advento da Lei n° 
9.099/95, o crime de lesão corporal de natureza leve passou a ser considerado 
como sendo de ação penal pública condicionada pela maioria de seus opera-
dores. Este entendimento, notadamente com o intuito de se conter o excesso 
de apuração desse tipo de crime, deixava ao alvedrio de vítima o desejo de 
representar, ou não, para a apuração de crime que o legislador considerou 
como de menor potencial ofensivo. Justamente por conta deste raciocínio 
a Lei nº 9.099/95 passou a ser hostilizada pelos grupos que lutavam pelos 
direitos de mulheres, sob o enfoque de que seu conteúdo gerava impunidade 
decorrente de violência de gênero e que causava humilhação, pânico, insegu-
rança à vítima, inclusive, muitas vezes, seus autores pagavam apenas cestas 
básicas para se livrarem de processos. Isso, nitidamente, encorajava o autor 
de agressão contra a mulher a continuar num ciclo progressivo de violência.

 
Também, os movimentos feministas não concordavam com a alegação da 

doutrina de que, na tentativa de conter a violência contra a mulher, à inter-
venção estatal aperfeiçoava suas técnicas punitivas como forma de resolução 
de conflitos. Diziam que a Lei nº 9.099/95 prejudicou ainda mais a mulher, 
pois, além da vítima continuar sofrendo, v.g. agressão, constrangimento, 
ameaças, passou a não ter o tratamento estatal adequado. Para as mulheres, 
o formalismo do inquérito policial, por si só, já gerava maior preocupação 
ao autor (marido, namorado, convivente etc.) que, receoso, parava com a 
violência imediatamente, sobretudo, diante do seu formal indiciamento ou da 
possibilidade de ser autuado em flagrante, se presentes os requisitos legais.  
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Atos estes, substituídos por Termo Circunstanciado que impede indiciamento 
e prisão em flagrante de agressor, salvo as exceções legais. 

 
Os grupos de mulheres protestavam também sob o escopo de que a citada 

lei, além de não solucionar a questão da violência contra a mulher, não dimen-
sionava o gravame psicológico por ela sofrido ao apenar a conduta do agente. 
Logo, a Lei nª 9.099/95 beneficiou o autor de infração que, frequentemente, 
tinha só que fornecer uma cesta básica para se livrar de sanção.  Com isso, 
a impunidade ganhou visibilidade, pois deixou transparecer a banalização de 
violência, sobretudo no tocante ao desrespeito aos direitos humanos femini-
nos. Alegavam, ainda, que a legislação mencionada premiava o agente com 
pena ineficaz e isso lhe dava mais segurança para continuar cometendo vio-
lências contra a mulher. 

Nesse contexto, as mulheres consideravam a Lei n° 9099/95 um retro-
cesso às suas conquistas no campo criminal, via despenalização e em prol 
do Direito Penal Mínimo. Isto, seguramente, poderia funcionar, se existissem 
políticas públicas efetivas para eliminar a cultura de violência contra a mulher 
arraigada em nossa sociedade.

1.5 - Movimentos de mulheres: a luta continua

Como já noticiado, item anterior, a ineficácia da Lei nº 9.099/95, no to-
cante à violência contra a mulher, foi constatada pelos movimentos feministas 
organizados, pois, notadamente, essa legislação não atendeu à realidade de 
vítimas de violência doméstica ou familiar.

 
Novamente, as mulheres sentiam necessidade de se fortalecerem para o 

enfrentamento de impunidade, oriunda de decisões judiciais benéficas aos 
autores de violência a partir do advento da Lei nº 9.099/95.

 
Como bem observaram Elisa Girotti Celmer e Rodrigo Ghiringhelli de Aze-

vedo:

(...) as dificuldades de implantação de um novo modelo para lidar com 
conflitos sociais levaram diversos setores do campo jurídico e do movimento 
de mulheres a adotar um discurso de confrontação e crítica aos Juizados, es-
pecialmente direcionado contra a chamada banalização da violência que por 
via deles estaria ocorrendo. A crítica foi centrada na prática de alguns promo-
tores e juízes de adotar, em sede de transação penal a chamada “lei do menor 
esforço”, ou seja, a aplicação de uma medida alternativa correspondente ao 
pagamento de uma cesta básica pelo acusado, ao invés de investir na me-
diação e na aplicação de medida mais adequada para o equacionamento do 
problema sem o recurso à punição (OAB , 2007, n°170).
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Por outro lado, os reclamos feministas encontraram ecos internacional-
mente, sobretudo, com a luta de Maria da Penha Maia Fernandes para ver o 
ex-marido condenado pelas lesões que sofreu.  Seu algoz, o professor univer-
sitário Marco Antonio H. Viveiros tentou matá-la por duas vezes, o que acabou 
por deixá-la paraplégica Em decorrência disso, o Brasil foi denunciado à OEA, 
pois, efetivamente não tomou providências para prevenir, punir e erradicar a 
violência contra a mulher ferindo, por isso, a Convenção de Belém do Pará.

 
A violência sofrida por Maria da Penha Fernandes também repercutiu no 

âmbito nacional, ensejando a criação da Lei n° 11.340/06, e a instalação do 
Juizado de Violência Doméstica e Familiar. Notadamente, estes novos instru-
mentos, além da criação da Delegacia Especializada de Atendimento – DEAM 
e do Conselho da Condição Feminina, transformaram para melhor a vida da 
mulher brasileira.

2 - Lei nº11.340/06: aspectos legais e práticos

Seguramente, a Lei nº 11.340/06, conhecida como Maria da Penha, foi 
uma vitória na luta do combate à violência contra a mulher, nascida da ne-
cessidade do Brasil dar efetividade às garantias que subscreveu em inúmeros 
documentos como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher, ratificada pelo Brasil em 1° de fevereiro de 
1984 e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Vio-
lência contra a Mulher. Inclusive estes dois instrumentos internacionais foram 
invocados no preâmbulo da Lei nº 11.340/06 como fundamentos para a sua 
edição que também enunciou a regulamentação de garantia constitucional 
inscrita no §8º do artigo 226 da Lei Maior.

2.1 - Aspectos legais

De âmbito global, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher relembra que o preconceito contra a mulher 
viola os princípios da igualdade de direitos e de respeito à dignidade humana, 
dificulta a participação de mulher, nas mesmas condições que homem, isto é, 
na vida política, social, econômica e cultural de seu país, além de constituir 
obstáculo ao aumento do bem-estar da sociedade e da família. Afirma, ainda, 
que a discriminação dificulta o pleno desenvolvimento das potencialidades da 
mulher para prestar serviço a seu país e à humanidade. 

Nesse mesmo rumo, o Brasil assinou a Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como Con-
venção de Belém do Pará e que dá proteção regional aos direitos huma-
nos, pois tem validade somente no Continente Americano (América do Norte, 
Central e Sul e Caribe) para os Estados – partes- signatários. Aprovada pela 
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Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos em 9 de julho de 
1994, a Convenção de Belém do Pará é o primeiro tratado internacional de 
direitos humanos a reconhecer a violência contra a mulher como um fenôme-
no generalizado que transcende todos os setores da sociedade, independente 
de sua  classe, raça ou grupo étnico, níveis de salário, cultura, educacional, 
idade ou religião.

Já na esfera nacional, o principal diploma que garante a igualdade, vida, 
liberdade é a Constituição Federal, nos termos de seu art. 5º caput, que traz 
um rol de garantias fundamentais de proteção coletiva e individual indepen-
dente de gênero, como a prevista no inciso I que estabelece a igualdade de 
homens e mulheres em direitos e obrigações, bem como a do inciso XLI ao 
preconizar que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 
liberdades fundamentais. 

Também o artigo 226, parágrafo 5º, da Lei Maior trata da igualdade de 
gênero, a saber: “os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”, estabelecendo ainda o seu 
parágrafo 8º que: “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de 
cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no 
âmbito de suas relações”. 

 
2.1.1 - Direitos humanos 

Reproduzindo o art.5º da Constituição Federal, a Lei nº 11.340/06 em 
seus artigos. 2º e 3º, assegura à mulher os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, verdadeiros pilares à sua existência.

Sobre os direitos fundamentais, preconiza Leda Maria Hermann que: 

(...) consiste em reafirmação proclamatória dos direitos humanos sacrali-
zados no plano das Relações Internacionais e na maioria das ordens constitu-
cionais do mundo – inclusive a brasileira-, direitos estes que estão em cons-
tante e dinâmica interação com as transformações sociais em curso e assim 
sujeitos a desconstruções e reconstruções ao longo da história. (2007 p.88)

Por outro lado, alguns estudiosos passaram a criticar tais incisos, pois os 
direitos fundamentais já estão inseridos na Lei Maior e valem também para as 
mulheres, por isso, não precisariam ser replicados na legislação em estudo.

No entanto, esse raciocínio foi criticado por Leda Maria, nos seguintes 
termos:

(...) a disposição em comento tem sido considerada por alguns comenta-
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ristas como dispensável, em vista da universalidade do princípio da igualdade. 
Em verdade, a condição fática e concreta da mulher ainda não corresponde 
à regulação constitucional, principalmente no plano das relações domésticas 
e/ou familiares, o que torna oportuna e coerente a reafirmação da igualdade 
entre os gêneros, almejada pela mulher ao longo da história. (Idem, p.93)

Corrobora o entendimento de Leda Maria a própria Lei nº 11.340/2006 
que, em seu art.4º, estabelece: “na interpretação desta lei, serão considera-
dos os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculia-
res das mulheres em situação de violência doméstica e familiar”. Depreende-
se daí que não cabe interpretar essa lei gramaticalmente, isto é, levando-se 
em conta o sentido literal das palavras. Sua interpretação, portanto, deve 
ser teleológica, ou lógica, onde se busca a vontade da lei para se atender 
efetivamente aos seus fins e à sua posição dentro do ordenamento jurídico. 
Essa preocupação também aparece no art.6º, a saber: “a violência doméstica 
contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos”.

Direitos humanos para Ingo Wolfgang Sarlet são: “aqueles de origem jus-
naturalista, hoje reconhecidos e regulados por instrumentos internacionais e 
que, por sua natureza e trajetória histórica, aspiram à validade universal, para 
todos os povos e tempos”. (2003, p.33)

No mesmo rumo, Leda Maria aduz que:

 (...) A fundamentalidade dos direitos humanos, ou seja, sua inserção no 
contexto da ordem constitucional de um determinado Estado visa sua eficácia 
jurídica, vale dizer, a segurança jurídica prometida pelo modelo contratualista, 
em cujo seio foi concebido o Estado-nação, espaço de seu reconhecimento 
jurídico-ordenatório como direitos constitucionais hierarquizados e irrevogá-
veis. (2007, p.93)

 
Diante desse contexto, verifica-se que, com a criação da lei conhecida 

como “Maria da Penha”, certamente, o legislador se preocupou em promover 
ações afirmativas, passíveis de utilização para minimizar o impacto despropor-
cional que provoca a discriminação contra a mulher na sociedade brasileira.

 
Essa também é a visão de Joaquim Barbosa Gomes, conforme segue:

(...) Trata-se da Teoria do Impacto Desproporcional no campo da discri-
minação indireta no tocante à igualdade. Consiste na idéia de que toda e 
qualquer prática empresarial, política governamental ou semi-governamental, 
de cunho legislativo ou administrativo, ainda que não provida de intenção dis-
criminatória no momento de sua concepção, deve ser condenada por violação 
do princípio constitucional da igualdade material se, em consequência de sua 
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aplicação, resultarem efeitos nocivos de incidência especialmente despropor-
cional sobre certas categorias de pessoas. (2001, p.41)

 
2.2 - Objetivos

Certamente o objetivo principal da Lei nº 11.340/06 é servir de supedâneo 
para a desconstrução da violência contra a mulher e a edificação de uma cul-
tura de real respeito aos direitos humanos. Repudia-se, assim, a condição de 
subalternidade, frequentemente imposta à mulher. 

 
Também, não resta dúvida que, com a edição dessa legislação específica 

de proteção à mulher, o Brasil pretendeu minimizar sua falha em não dar 
eficácia aos ditames de combate à violência contra a mulher, o qual se com-
prometeu quando se obrigou nos tratados internacionais que subscreveu. Isso 
ganhou visibilidade, sobretudo diante das tentativas de homicídio sofridas por 
Maria da Penha Fernandes. A impunidade de seu algoz, Marco Viveiros, che-
gou ao conhecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 
Organização dos Estados Americanos em 1998 pelo Informe nº 54/01 (caso 
nº 12.051), feita pelo Centro para a Justiça e o Direito Internacional (CEJIL – 
Brasil) e pelo Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos 
da Mulher (CLADEM-BRASIL).

Finalmente, em razão das ações de instituições não governamentais, CE-
JIL, CLADEM e AGENDE e governamentais, SEDIM, CNDM e o CNDH, Conse-
lho Nacional de Direitos Humanos / MJ, Marco Antonio Viveiros foi preso pelos 
crimes cometidos contra Maria da Penha Maia Fernandes, tendo o Brasil sido 
responsabilizado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por ne-
gligência, omissão e violência doméstica contra a mulher.

 
Assim, a denúncia de crime de violência doméstica foi aceita e o Brasil 

também foi considerado culpado, sob o enfoque de que tal tolerância alcança 
todo o sistema e perpetua suas raízes. Esta decisão histórica aplicou pela pri-
meira vez a Convenção de Belém do Pará dentro do Sistema Interamericano.

 
Nesse diapasão, esclarece ainda Leda Maria:

(...) Temporalmente presente, historicamente integrada, acima de tudo 
reveladora de que desigualdade, dominação e violência ainda subsistem, mes-
mo depois de muitas conquistas femininas. Seu principal reduto é o espaço 
onde deveriam prevalecer afeto e respeito: dentro de casa. O marco da vio-
lência doméstica, que vitima principalmente mulheres, é expressão de resis-
tência do patriarcado em declínio. O modelo patriarcal, que se esgota junto 
com o paradigma cartesiano, ao qual converge, resiste simbolicamente no 
espaço doméstico. Essa resistência simbólica se reproduz no plano global, viti-
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mizando nações periféricas, minorias discriminadas e outros tantos diferentes 
dentro da espécie humana. Ao longo da travessia, muitas foram as Marias que 
fizeram diferença. (2007, p.15)

 
Seguramente, apropriado o texto da professora, acima citado, sobre as 

minorias discriminadas que, aliás, não se traduz em aspecto numérico. Refe-
re-se à vulnerabilidade sofrida por determinados grupos de pessoas em uma 
sociedade como o Brasil de acentuada exclusão, v.g. de raça, gênero e que 
não investe em políticas sociais inclusivas continuamente.

No entanto, tornar a incidência desse tipo de infração penal praticamente 
nula não é fácil, em razão de fatores psicológicos, sociais e históricos que 
mantêm e alimentam a violência contra a mulher. Esse também é o entendi-
mento da advogada Ivette Senise Ferreira, a saber: “A lei é moderna, é boa, 
mas a violência doméstica ainda está longe de ser resolvida. Nossa sociedade 
– embora as leis indiquem o contrário – ainda é muito patriarcal. É preciso 
mudar a mentalidade das pessoas e isso é um processo que está em curso, 
mas muito lentamente”. (2007, p.14) Prossegue a ilustre professora de Direito 
Penal da Universidade de São Paulo: “temos de incentivar as mulheres vítimas 
de agressões em suas casas a denunciar a violência que sofrem, a não per-
doar seus agressores, a não transigir. Enfim, temos de conscientizá-las do seu 
próprio valor”.  (Idem, p.14)

 
Também a Procuradora de Justiça do Estado de São Paulo Luiza Nagib 

Eluf  sobre a  Lei n°11.340/2006 afirma que: “veio para ajudar as mulheres 
a escapar desse perigo, que é a violência dentro de casa. No dia a dia, já dá 
para notar a diferença, principalmente no atendimento que vem sendo dado 
às vítimas. É um marco quase tão importante quanto à criação das delegacias 
da mulher”. (2007, p.15)

2.3 - Instrumentos

A Lei nº 11.340/2006, em seu preâmbulo e no art.1º, prevê a criação de 
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, dis-
põe sobre a os Juizados de Violência Doméstica e Familiar, promove alterações 
nos Códigos de Processo Penal, Penal, na Lei de Execução Penal e dá outras 
providências. 

Sabe-se que a violência não se rompe por meio de lei. Isso só acontece com 
a real transformação social decorrentes das lutas feministas, das criações dos 
Conselhos Estaduais da Condição Feminina, das Delegacias de Atendimento 
Especializado à Mulher – DEAM, dos Juizados de Violência Doméstica e Fami-
liar e da Rede de Assistência à Mulher em Situação de Violência Doméstica 
e Familiar. Esta, conforme consta dos artigos. 8º e 9º da Lei nº 11.340/2006 
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far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, Municípios e de ações não governamentais para se coibir 
a violência contra a mulher e dar concretude aos direitos humanos.  

Nesse rumo, a cidade de Marília em São Paulo, instalou uma rede para 
fortalecer os serviços de atendimento às vítimas de violência, envolvendo 
também a Polícia Civil.   Foi criado o Manual de Orientações do Curso de Capa-
citação em Violência Contra a Mulher, e respectivo folder para possibilitar que 
a mulher tome atitude e quebre o silêncio. Isso, notadamente, implica em dar 
treinamento adequado para o profissional ser uma escuta competente e viva. 

2.4 Conceito de violência doméstica e familiar

O conceito etimológico de violência é originário do latim violentia, deri-
vada de vis, que significa força, vigor. A definição legal de violência contra a 
mulher pode ser encontrada no Tratado Internacional, firmado na Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher de 
Belém do Pará, ratificada pelo Brasil em 1995, a saber: “entender-se à por 
violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que 
cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto 
na esfera pública como esfera privada”, nos termos de seu artigo 1°. Este 
mesmo documento, no artigo 2°, alínea a, define a violência doméstica como 
sendo a “ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer 
relação interpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou 
não a sua residência”.

Já o caput do art.5º da Lei nº 11.340/2006 traz o seguinte conceito: “Para 
os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher 
qualquer ação ou omissão, baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. 

Ressalte-se que a violência contra a mulher pode ser de forma comissi-
va ou omissiva, de perigo ou de dano, todavia sempre terá como suporte a 
opressão e nitidamente é oriunda de violência de gênero, decorrente de caldo 
cultural preconceituoso, infelizmente ainda existente no Brasil.

2.5 - Alcance da Lei nº 11.340/06

O âmbito de incidência da Lei nº 11.340/2006 encontra-se em seu art.5º. 
Em apertada síntese, ela tem como alvo proteger a mulher no espaço domés-
tico, no que se refere às relações familiares ou até mesmo em qualquer outra, 
desde que seja íntima de afeto. 

A violência ocorrida na unidade doméstica foi definida pela legislação em 
evidência como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem 
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vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas.
 
Não é usual a legislação ficar explicando o seu texto, pois essa missão é 

da doutrina, mas a Lei nº. 11.340/2006 conceituou unidade doméstica e aí 
estabeleceu um paradoxo, ou seja, do convívio ser permanente de pessoas e 
de inclusão das esporadicamente agregadas.  

Também a violência familiar contra a mulher encontra proteção no inciso II 
do art.5º da Lei nº 11.340/2006 que, novamente num rompante doutrinário, 
definiu família, a saber: “a comunidade formada por indivíduos que são ou 
se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por 
vontade expressa”.

Notadamente, o inciso III do art.5º é um texto aberto, pois deixa margem 
para inúmeras interpretações. Assim, quando ele menciona “qualquer relação 
íntima de afeto” dá a impressão de que não precisa ser algo duradouro. No 
entanto, na sequência, menciona “conviva, ou tenha convivido”, palavras es-
tas de muita abrangência, uma vez que pode significar viver em comum por 
pouco, ou muito tempo. Por exemplo, Elisa Samúdio foi morta numa violência 
de gênero de pouca convivência e de relação íntima de afeto, prova disto é o 
filho, fruto da união do casal.

 
2.6  - Sujeitos da violência

Não resta dúvida que a Lei nº 11.340/2006 nasceu para proteger a mulher. 
Este também é o pensamento de Leda Maria conforme segue: “a proteção da 
mulher, preconizada na Lei Maria da Penha, decorre da constatação de sua 
condição (ainda) hipossuficiente no contexto familiar, fruto da cultura patriar-
cal que facilita sua vitimização em situações de violência doméstica. (2007, 
p. 83-84)

Por outro lado, o sujeito ativo da violência praticada contra a mulher é o 
homem. No entanto, andou muito bem o parágrafo único do art.5º ao enun-
ciar que as relações pessoais independem de orientação sexual.Ressalte-se 
que o juiz da 15º Vara Criminal, professor da Faculdade de Direito da USP, 
preconiza que a Lei nº 11.340/2006 aplica-se também aos homens, pois não 
pode ela restringir o seu campo de proteção. “Deve submeter-se a uma inter-
pretação emancipatória dos direitos humanos para ser ampliada em sua ope-
ração diária”. (2013, p.12) Contraria esta posição, a Procuradora de Justiça 
aposentada, advogada criminalista, Luiza Nagib Eluf sob a argumentação de 
que é a própria lei informa que: “se destina única e exclusivamente a “coibir 
e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher”. Esclarece que: “o 
Brasil ocupa o sétimo lugar no ranking mundial de violência doméstica. É um 
dos piores ambientes do mundo para as mulheres. A comprovação dos núme-
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ros alarmantes está descrito em pesquisa realizada pelo Instituto Sangari. De 
acordo com esses dados nos últimos 30 anos mais de 92 mil mulheres foram 
assassinadas no nosso país”. Aduz também que: “a não aplicabilidade da lei 
aos homens não significa que eles não tenham a quem recorrer”. Prossegue, 
ainda, afirmando: “quem precisa de proteção especial são as mais de 140 
mulheres agredidas todos os dias no país, a fim de que não entrem, de forma 
alguma, no rol das 15 que são assassinadas diariamente por seus maridos, 
companheiros, namorados, ex-namorados etc.”. (2013, p.13)

2.7 - Formas de violência 

O art.7º elenca as formas de violência. Entre outras, a vis corporalis (vio-
lência física), entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade 
ou saúde corporal, nos termos de seu inciso I. Também a vis compulsiva 
(violência psicológica, ou moral) é objeto de proteção pela lei em questão, 
em seus incisos II e V, v.g. a humilhação, a perseguição contumaz. Ainda a 
violência sexual contra a mulher encontra proteção na legislação em comento 
como, por exemplo, o estupro praticado contra esposa e até mesmo contra 
prostituta. Certamente, elas não podem ser constrangidas, mediante coação 
ou uso de força, a presenciar, manter ou participar de relação sexual.

Inovou ao tratar de aspectos penal, familiar e patrimonial na mesmaa le-
gislação. Dessa forma, demonstrou a importância de se estabelecer interven-
ção estatal rápida e ampla na defesa dos direitos da mulher, tanto no âmbito 
penal, processual, familiar e patrimonial.   

2.8 - Providências do Delegado de Polícia 

Após a conclusão de que ocorreu violência doméstica e da realização da 
respectiva tipificação dos fatos, poderá o Delegado de Polícia adotar as se-
guintes providências de polícia judiciária:

a) lavrar o auto de prisão em flagrante delito;
b) lavrar o boletim de ocorrência com a oitiva das partes, para posterior 

instauração de inquérito policial;
c) lavrar termo circunstanciado, na hipótese de contravenção penal.

Importante ressaltar que a lei veda a aplicação da Lei nº. 9.099/95 para a 
ocorrência de crime e que, em nenhum momento, tornou obrigatório a prisão 
em flagrante a todas as hipóteses de violência doméstica.

2.9 - Ação Penal

Diante de uma infração de ação penal pública incondicionada, que carac-
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teriza o estado de flagrância, o Delegado de Polícia deverá presidir a lavratura 
de auto, se presentes indícios de autoria e materialidade.

Entretanto, se a ação penal for pública condicionada ou de iniciativa priva-
da, a atuação do Delegado de Polícia dependerá da vontade da vítima. Nesse 
caso, o Delegado de Polícia deverá esclarecer à vítima que sua representação 
poderá desencadear a prisão em flagrante do autor, com suas consequências, 
v.g. encarceramento, necessidade de pagamento de fiança criminal. 

 
Por outro lado, caso a ofendida não deseje o início da ação penal, a auto-

ridade policial deverá fazer apenas o registro dos fatos em boletim de ocor-
rência e orientar a ofendida quanto ao prazo decadencial para a apuração da 
infração penal.

Com referência à natureza da ação no crime de lesão corporal de natureza 
leve, existiam posicionamentos antagônicos na doutrina e jurisprudência. Uma 
parte entendia ser ele de ação penal pública incondicionada, uma vez que o 
art.41 da Lei nº 11.340/2006 afasta a aplicabilidade da Lei nº 9.099/95. Por 
outro lado, outra corrente afirmava que a vítima do crime de lesão corporal 
leve tinha direito de optar se desejava a ação, ou não. Entretanto, em 2010, 
a Terceira Seção do STJ afirmou que a representação prescindia de rigores 
formais, bastando à inequívoca manifestação de vontade, feita por ocasião da 
elaboração do boletim de ocorrência, como suficiente ao seguimento da ação.

 
Finalmente, a questão sobre a natureza da ação penal no crime de lesão 

corporal leve foi decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por 
maioria de votos, julgou procedente a ADI 4424, no sentido de possibilitar que 
o Ministério Público inicie a ação penal sem a representação da vítima. Para o 
STF a representação acaba por esvaziar a proteção constitucional assegurada 
às mulheres. Também foi esclarecido que não compete aos Juizados Especiais 
julgar os crimes cometidos no âmbito da Lei “Maria da Penha”.

2.10 - Medidas protetivas

A Lei nº. 11.340/2006 criou medidas protetivas de urgência, mas não as 
definiu. Estabeleceu, em seu Capítulo II, Título IV, o procedimento a ser se-
guido no pedido para eventual concessão pelo magistrado.

Os artigos 19 a 21 cuidam do procedimento judicial para a concessão de 
medida protetiva, enquanto os artigos 22 e 23 exemplificam os vários tipos 
de providências, respectivamente, as que obrigam o ofensor e as de proteção 
urgente à ofendida. 

A Lei nº. 11.340/2006 reservou para o Delegado de Polícia importante 
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função no encaminhamento das medidas protetivas de urgência, pois ele, nos 
termos do inciso III do art. 12 da lei, deverá em 48 (quarenta e oito) horas 
remeter o pedido da ofendida a juízo, em autos apartados, definindo, no seu 
parágrafo 1º, as diretrizes para a formalização e encaminhamento do respec-
tivo pedido.

Dessa forma, as medidas protetivas de urgência, inéditas no direito brasi-
leiro, objetivam fazer cessar imediatamente a violência sofrida pela vítima, a 
garantir sua segurança, a eficácia das medidas protetivas e a efetividade da 
aplicação da própria lei em comento.

Registre-se que, em caso de descumprimento das medidas protetivas con-
cedidas, o Delegado de Polícia deverá representar pela decretação da prisão 
preventiva do ofensor ao magistrado competente.

2.11- Aspectos metodológicos e criminológicos

A importância de conhecer técnicas metodológicas faz com que o poli-
cial execute a investigação de forma técnica e eficiente v.g. na recognição 
visuográfica do local do crime, nas entrevistas com os envolvidos ou com as 
testemunhas.

Assim, a polícia deve realizar seus misteres utilizando-se dos diversos mé-
todos científicos consagrados, ou seja, dedutivo, indutivo, intuitivo e analó-
gico para o êxito da investigação. Por isso, na formação o policial vem sendo 
preparado para aplicar na prática também a neurociência investigativa. Esta, 
na atividade policial, visa o estudo da ação e reação das pessoas, sob a ótica 
do sistema nervoso.  Sobre este enfoque, o Manual de Polícia Judiciária ob-
serva que: “a visão holística e a análise sistêmica do contexto biopsicossocial 
apresentam-se essencialmente importantes, pois para investigar é necessá-
rio conhecer as diferentes causas de influência na conduta humana”. (2012, 
p.528)

Já na visão criminológica importa registrar que há inúmeros fatores desen-
cadeantes da violência contra a mulher como, por exemplo, a imposição de 
condição de submissão culturalmente arraigada em nossa sociedade. Maria 
Amélia Azevedo, em apertada síntese, apresenta a seguir alguns desses fa-
tores:

a) dimensão possível da condição feminina: os estudos histórico-antro-
pológicos têm-se encarregado de evidenciar que, com raríssimas exceções, as 
mulheres têm sido consideradas “cidadãs de segunda classe no mundo dos 
homens...”. “...Sua participação no mundo do trabalho e no mundo da polí-
tica – definidos como o universo dos homens – é diferencial e seletiva. São 
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sempre o segundo salário, o segundo escalão. Em contrapartida, recebem a 
outorga de um universo próprio – o mundo doméstico – onde devem reinar...”. 
como “rainhas do lar”. E é exatamente na medida em que a mulher aceita e se 
conforma com sua condição de segundo sexo, com sua condição de Cinderela, 
cuja identidade será atribuída e confirmada pelo príncipe encantado (de quem 
ela dependerá até para subsistir), que ela poderá vir a ser não apenas vítima, 
mas também cúmplice de violência contra si própria.”

b) braço forte do machismo:  “ o machismo pode ser definido como a ide-
ologia do sexo, ou seja, como um sistema de idéias e valores legitimador de 
um padrão não igualitário de relações entre homens e mulheres: o padrão da 
dominação do homem sobre a mulher...”.

c) face oculta da família patriarcal: “ parece ser fora de dúvida que o regi-
me patriarcal pode engendrar a violência física contra as mulheres. Mas, por 
outro lado, parece também fora de dúvida que embora a institucionalização 
das relações hierárquicas no lar seja uma condição necessária da violência 
doméstica, por si só ela é uma condição insuficiente de sua produção, já que 
não permite explicar por que a violência física não ocorre em todas as famílias 
patriarcais e por que varia de uma para outra (em intensidade e freqüência), 
quando se manifesta”.

d) efeito perverso da educação diferenciada: “ A educação diferenciada 
– isto é, o processo de “fabricação de machos e fêmeas” – é um processo 
psicossocial que se desenvolve de forma intencional – através da escola – e 
de forma não-intencional – através da família, igreja, grupos de vizinhança e 
amizade e meios de comunicação em massa”. (1985, p. 45-60)

Outro aspecto criminológico importante de ser analisado, neste trabalho, é 
o conhecimento do perfil do autor da violência, bem como o da vítima.  Segu-
ramente, de posse desses dados, a investigação poderá ser mais exitosa no 
tocante a construção da relação causal entre a conduta e o resultado.

Nesse contexto, respectivamente, segue o perfil do criminoso, bem como, 
o da vítima: 

a) perfil do criminoso: os estudos antropológicos apontam que a domina-
ção da mulher pelo homem é universal e resultou de uma apropriação do que 
se chamou de fragilitas sexus. No que se refere aos aspectos biológicos do 
criminoso destaca-se notadamente ser de personalidade psicopática, isto é, 
com desvios comportamentais, como agressividade, competitividade, impulsi-
vidade, frieza, entre outros.

b) perfil da vítima: é de subalternidade, subordinação, fraqueza, incapa-
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cidade, insegurança. Para Maria Amélia Azevedo: “o perfil da mulher é de 
‘Rainha do lar’, com sua condição de Cinderela, cuja identidade será atribu-
ída e confirmada pelo príncipe encantado (de quem ela dependerá até para 
subsistir), que ela poderá vir a ser não apenas vítima, mas também cúmplice 
de violência contra si própria”. (1985, p.46). Na realidade os seus fatores bio-
lógicos decorrem de construções sócio-psicológica, de estigmas, que sempre 
posicionaram a mulher como um ser frágil, fazendo contraponto com a força 
do homem.  

3 - CONCLUSÃO

A proibição de proteção deficiente adquire importância na aplicação dos 
direitos fundamentais, pois o Estado não pode permitir sua violação. Por isso, 
os Estados – partes, signatários de Convenções Internacionais sobre Direitos 
Humanos têm a obrigação de garantir ao homem e à mulher a igualdade na 
fruição de todos os direitos, sejam econômicos, sociais, culturais, civis ou 
políticos.

Nesse sentido, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a mulher, em seu preâmbulo, destaca ser a violência 
contra a mulher uma violação dos direitos humanos e das liberdades fun-
damentais, ofensa à dignidade humana e uma manifestação de relações de 
poder historicamente desiguais entre mulheres e homens.

 
Por isso, realmente as mulheres têm razão ao proclamarem “A diferença 

não pode ser alvo de tratamento desigual”. Entretanto, as mudanças culturais 
demoram e nem sempre se efetivam a contento. Assim só o tempo poderá 
desconstruir a cultura machista que permeia o Brasil e assegurar que a mulher 
viva sem violência. Enquanto tal fato não acontece, mecanismos para coibir a 
violência contra a mulher são necessários como, entre outros, os Centros de 
Referência de Atendimento às Mulheres em situação de Violência, as Casas 
Abrigo, as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, as Defensorias 
da Mulher, os Juizados e Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher, a Lei nº 11.340/2006. 

Aliás, é da essência da criação da Lei nº 11.340/2006 servir de alicerce 
para a construção de uma cultura sem opressão.

 
Nesse contexto a policia deve sempre agir com coragem, rapidez e efi-

ciência para resguardar a vida, a integridade física, sexual e a dignidade da 
mulher, isto é, o seu status dignitatis, mediante procedimentos garantidores 
de Direitos Humanos, reconhecidos pela Portaria DGP 18/98 da Polícia Civil 
de São Paulo.
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Seguramente, a atualização constante da investigação, as mudanças no 
judiciário, as ações afirmativas em prol dos direitos humanos das mulheres 
realmente promovem na sociedade o fortalecimento da consolidação da Polí-
tica Nacional de Enfrentamento desse tipo de violência.

 
Ressalte-se que somente a repressão não basta para diminuir a incidência 

da violência contra a mulher. A atuação de órgãos oficiais, ou não, de forma 
preventiva, v.g. na educação, é vital para a construção efetiva de respeito 
ao cidadão, independente do sexo.  Como é sabido mais do que o corpo, a 
violência machuca a alma, esmaga os sonhos e acaba com a dignidade do ser 
humano.
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