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XIV Torneio
Esportivo

Bourbon Atibaia Convention & Resort

A Associação Paulista do Ministério Público concluiu contrato com o Bourbon Atibaia Convention & Resort para o XIV 
TORNEIO ESPORTIVO (gestão 2013/2014), a realizar-se entre os dias 10 e 13 de abril de 2014 (quinta a domingo), nas seguintes 
condições de pagamento:

** Valores de crianças, válidos desde que acomodados com 02 adultos.
** Crianças com 12 anos completos, considera-se adultos.
** Acomoda-se no máximo 02 adultos + 02 crianças ou 03 adultos + 01 criança no mesmo apartamento.

- PACOTE INCLUI:
- 03 Noites de hospedagem no Hotel BOURBON ATIBAIA;
- Categoria em apto Superior;
- Regime alimentar: PENSÃO COMPLETA (Café + Almoço + Jantar) com bebidas inclusas (água, sucos e

refrigerantes), exceto bebidas alcoólicas.

- SERVIÇOS NÃO INCLUSOS:
• Bebidas fora das refeições;
• Pernoites e refeições não mencionadas ou que por quaisquer motivos excedam as programadas;
• Despesas de caráter pessoal, tais como: lavanderia, telefonemas e etc.;
• Taxas de serviço nos hotéis, sobre as despesas de caráter pessoal;
• Passeios opcionais;

Tudo quanto não esteja expressamente mencionado como incluído no programa.

- Forma de Pagamento: Cheques ou cartões de crédito (10/02 - 10/03 - 10/04)

- Inscrições: Na Sede Executiva da APMP, pessoalmente ou pelo telefone (11) 3188-6464, opção 05 com
as funcionárias Janaína, Luana e � ais.

- Check in: 10/4/14, às 15h00
- Check out: 13/4/14, às 12h00

- CANCELAMENTOS: Os pedidos de cancelamento deverão ser encaminhados por escrito para análise da 
diretoria, conforme justi� cativas apresentadas.

A DIRETORIA

Os pedidos de cancelamento deverão ser encaminhados por escrito para análise da 

Valor por pessoa acomodação TRIPLO

Valor por pessoa acomodação DUPLO

Valor por pessoa acomodação SINGLE

Valor por criança de 00 a 08 anos

Valor por criança de 09 a 11 anos

R$    870,00

R$ 1.080,00

R$ 2.120,00

CORTESIA

R$    700,00

** Valores de crianças, válidos desde que acomodados com 02 adultos.** Valores de crianças, válidos desde que acomodados com 02 adultos.



X Encontro dos Promotores e Procuradores 
de Justi ça Aposentados do MP - SP

A Associação Paulista do Ministério Público concluiu contrato com o Hotel 
Senac, com pacotes para o evento - X ENCONTRO DOS MEMBROS DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO APOSENTADOS, a se realizar na cidade de Águas de 
São Pedro, entre os dias 11 e 14 de setembro de 2014 (quinta a domingo).

FAIXA ETÁRIA
(Idade considerada  
no início do evento)

PERÍODO DE 11 à 14/09
(quinta à domingo)

(03 diárias)
Até 06 anos incompletos (não paga)

06 a 12 anos incompletos    R$ 450,00

Triplo    R$ 950,00

Duplo R$ 1.050,00

Single R$ 1.750,00

 VALORES POR PESSOA

- Crianças de até 06 anos incompletos: Cortesia para 1 (uma) criança por 
apartamento com dois adultos pagantes. A segunda criança no mesmo 
apartamento pagará R$ 450,00.

- Cheques: 10/04, 10/05, 10/06, 10/07, 10/08 e 10/09, ou em até 6 vezes no 
cartão de crédito s/acréscimo.

Observações:
- Os associados interessados em transporte deverão manifestar-se no ato da 

inscrição e também informar alguma observação que julgar importante para 
hospedagem.

- Regime de pensão completa: café da manhã, almoço e jantar (incluindo água, 
refrigerante, suco e cerveja).

- Consumo de frigobar e bebidas fora das refeições serão cobrados à parte.
- O controle e recebimento de passantes será feito exclusivamente pelo hotel.

Políti ca de Cancelamentos:
- Acima de 120 dias: Reembolso integral
- De 119 a 60 dias de antecedência: 30% de multa
- De 59 a 30 dias de antecedência: 80% de multa
- Menos de 29 dias de antecedência: 100% de multa

Nota: A políti ca de cancelamento acompanha as porcentagens aplicadas pelo 
próprio hotel, com a possibilidade de revisão das mesmas conforme 
justi fi cati vas apresentadas. 

- Inscrições: Na Sede Executi va da APMP, pessoalmente ou pelo telefone (11) 
3188-6464, opção 5, com as funcionárias Janaina, Luana ou Thaís.

- Check in: 11/09/2014, às 16h00.
- Check out: 14/09/2014 às 14h00.

A DIRETORIA
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  Quanto vale o seu voto?

Desde que a atual diretoria da APMP assumiu 
suas funções, tivemos o cuidado de dinamizar o aces-
so à informação para os nossos associados. A revo-
lução tecnológica, marca do século XXI, impulsionou 
a velocidade e o número de canais de divulgação e 
compartilhamento de materiais informativos e/ou 
noticiosos. Por isso, logo no início de nossa gestão, 
consolidamos o setor de Assessoria de Imprensa e 
reestruturamos seus serviços de apoio (os setores 
de Audiovisual, Informática e Publicações). Com isso, 
mudamos completamente nosso site, criamos o bole-
tim informativo mensal APMP em Ação e o canal web 
APMP TV, e, agora, retomamos a publicação da APMP 
Revista, totalmente reformulada.

A principal novidade da revista é a presença de 
reportagens, com temas atuais e de interesse da so-
ciedade e dos membros do Ministério Público. Como a 
presente matéria de capa, sobre o dilema da aposen-
tadoria em nossa carreira, ou o debate polêmico da 
descriminalização de determinados tipos de drogas. 
Ainda no campo institucional, trazemos textos com 
reflexões e análises sobre a rede social Facebook e seu 
papel de formadora de opinião e também um apro-
fundado estudo sobre o poder de voto e de represen-
tação dos promotores e procuradores de Justiça.

As novidades, porém, não impedem que a re-
vista seja retomada com o nome e a numeração ori-
ginais, pois outro compromisso da diretoria é o de 
preservar a história, a memória e o extenso arquivo 
do material informativo de nossa entidade de classe. 
Nesta edição estão presentes, também, os tradicionais 
artigos de nossos colegas. Esperamos que, assim como 
site, o boletim mensal e o canal de TV web, este possa 
ser mais um veículo de divulgação, de conhecimento 
e de estímulo ao bom debate entre os associados e 
todos os membros do Ministério Público. Boa leitura.

rEformulada E 
com rEportagEns

O ASSuntO dO MOMentO               31
  ‘Tribunais’ do Facebook

RePORtAgeM                  22
  Será que legalizar é tão ‘legal’ assim?

RePORtAgeM de CAPA            14  
  Aposentadoria: quando é cedo ou tarde demais

entRevIStA              05 
Silvio Antonio Marques

APMP Revista
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“Eu sou uma ‘velha’ associada e quero dar os Para-
béns - com maiúscula! - pelo êxito nas negociações 
sobre o não aumento nas mensalidades do plano de 
saúde APMP-Lincx. Quero também, aqui, desejar os 
cumprimentos para toda a equipe do Departamento 
Médico, que sempre atende com gentileza e eficiên-
cia. Obrigada.” - Elza angélica correa, pensionista

“Tanto o Departamento de Aposentados da APMP 
quanto seus profissionais estão de parabéns pela 
feliz iniciativa de levar adiante o projeto Memórias 
dos Aposentados, pois demonstram preocupação 
com o passado histórico da instituição e de seus 
membros. Todos os procuradores e promotores de 
Justiça têm muito para relatar, dada a natureza de 
suas experiências profissionais, como foi visto, por 
exemplo, pela entrevista do grande líder classista e 
ex-procurador-geral de Justiça Antonio Araldo Fer-
raz Dal Pozzo. O trabalho dos jornalistas é altamen-
te profissional e digno de elogios. Felícíssima a ideia 
da Associação.” - Walter paulo sabella, secretário 
do Órgão Especial do colégio de procuradores

“Uma coisa que realmente nos deixa muito satisfei-
tos é que o atendimento é sempre positivo: proble-
mas com documentos, com imposto de renda, com 
médicos, são sempre resolvidos com muita atenção, 
com muito carinho. Há, realmente, um interesse do 
corpo de funcionários da Associação. Nisso, o drou-
tor Felipe tem revelado uma grande felicidade em 
saber escolher os seus auxiliares. Posso dizer que 
não existe uma associação de classe, pelo menos 
do meu conhecimento, que atenda tão bem quanto 
ao Associação Paulista do Ministério Público.” - ro-
berto Elias Costa, promotor de Justiça aposentado
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‘É muito gratificante atender ao público’
Destaque no Ministério  Público 
por sua atuação contra a 
improbidadeadministrativa,
SilvioAntonioMarquescomenta
a  legislação  brasileira sobre o 
assunto,asinvestigaçõesmais
importantes,oscasosquees-
tão em curso e o papel social 
dopromotordeJustiça

Por Dora EstEvam E 
marcos PalharEs

Na noite de 19 de agosto 
de 2013, a atuação do 
Ministério Público do Es-

tado de São Paulo (MPSP) frente 
à corrupção e ao desvio ilegal de 
recursos na política foi reconhe-
cida formalmente na pessoa de 
um promotor de Justiça: Silvio 
Antonio Marques. Naquela noi-
te, ele recebeu, em sessão sole-
ne na Câmara Municipal de São 
Paulo, o título de Cidadão Paulis-
tano, pelo seu trabalho no com-
bate à improbidade administra-
tiva e na recuperação de ativos 
desviados dos cofres públicos. 
“Além de Silvio Marques, home-
nageamos o Ministério Público 
e damos um grito pela ética na 
política”, ressaltou o vereador 
Gilberto Natalini (PV), autor da 
homenagem. “O nosso gesto 
simboliza compromisso com a 
transparência no trato da coisa 

pública, intransigência com o 
malfeito, respeito pelo dinhei-
ro público e valorização e reco-
nhecimento ao trabalho do Mi-
nistério Público”, acrescentou. 
A intransigência com o malfei-
to, de fato, é marca na carreira 
de Silvio Antonio Marques, que 
atua na Promotoria do Patrimô-
nio Público e Social da Cidade de 
São Paulo. Nascido no município 
de Álvares Machado, no extre-
mo Oeste paulista, notabilizou-
se pelo trabalho de repatriação 
de dinheiro público desviado 
pelo então prefeito Paulo Ma-
luf (1993-1996) para o exterior. 
Mestre em Direito Comercial e 
doutor em Interesses Difusos 
pela PUC-SP, Marques é profes-
sor de Direito, leciona na Escola 
Superior do Ministério Público 
de São Paulo (ESMP) e é autor 
do livro “Improbidade Adminis-

‘Agentepromoveaquiloqueo
cidadãogostariadepromover,
ouseja,ajustiça’
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trativa – Ação Civil e Coopera-
ção Jurídica Internacional”, pu-
blicado pela Editora Saraiva. Na 
entrevista a seguir, concedida à 
APMP REVISTA, ele comenta a 
legislação brasileira sobre o as-
sunto, as investigações mais im-
portantes, os casos que estão em 
curso e o papel social do promo-
tor de Justiça. Papel que desem-
penha há 23 anos, tendo sido ti-
tular nas comarcas de Teodoro 
Sampaio, Penápolis, Diadema e 
São Paulo. “É muito gratifican-
te atender ao público porque, a 
partir destes atendimentos, nós 
conseguimos verificar irregula-
ridades administrativas e depois 
tomar providências concretas”, 
garante Silvio Antonio Marques. 
Confira a íntegra da entrevista:

APMP REVISTA – Do que trata, 
resumidamente, a lei de impro-
bidade  administrativa?

SILVIO ANTONIO MARQUES – 
A Lei 8.429/1992 já estava pre-

vista na Constituição, no artigo 
37, parágrafo 5º, que trata da 
defesa da moralidade adminis-
trativa. É uma Lei específica do 
Brasil, que visa defender o pa-
trimônio público, a legalidade, 
a constitucionalidade. Para evi-
tar irregularidades administrati-
vas, especialmente irregularida-
des contra o patrimônio público 
municipal, estadual e federal.  

APMP REVISTA – Quem pode 
aplicar esta lei?

SILVIO MARQUES – A lei deter-
mina que apenas podem pro-
por a ação civil de improbida-
de administrativa o Ministério 
Público e o ente público preju-
dicado. Isso significa dizer que, 
se o município foi prejudicado 
por um agente público, pode 
propor esta ação. E o Ministé-
rio Público também pode pro-
por uma ação visando a defesa 
da moralidade publica.

APMP REVISTA – Existem leis 
semelhantes em outros países?

SILVIO MARQUES – Existem leis 
semelhantes, mas principalmente 
no âmbito penal. Então a mesma 
legislação que pune, por exem-
plo, a corrupção, que é um cri-
me, também pune ato de impro-
bidade administrativa, mas não 
com este nome. A finalidade é 
punir o agente público que pro-
voca prejuízo ao patrimônio pu-
blico que comete crime contra 
a administração pública, mas o 
âmbito de aplicação é diferen-
te porque é no âmbito criminal. 
Por exemplo: é o que ocorre na 
França. Mas nos Estados Unidos 
existe uma Lei semelhante, que 

‘Lei com o alcance que temos 
no Brasil eu não conheço em 
outrosistemajurídico’
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é a Ethical Law, a Lei da Ética. 
Por ela também é possível punir 
administradores corruptos, por-
tanto seria uma Lei semelhante 
a nossa. Mas lei com o alcance 
que nós temos no Brasil eu não 
conheço em nenhum outro sis-
tema jurídico.

APMP REVISTA – Como é feita 
a repatriação de recursos des-
viados?

SILVIO MARQUES – Um dado in-
teressante é que o artigo 16 da 
nossa lei de improbidade esta-
belece que, durante a investiga-
ção ou durante o processo por 
improbidade, o juiz, promotor 
ou procurador pode pedir a co-
laboração/cooperação jurídica de 
outros países. Tradicionalmen-
te, a cooperação jurídica inter-
nacional é feita mediante carta 
rogatória. Dentro de um proces-
so crime ou de um processo ci-
vil, o juiz pode determinar a ex-
pedição de uma carta rogatória 
solicitando a cooperação de ou-
tros países. Por exemplo: para 
ouvir testemunhas, para bloque-
ar dinheiro, para quebrar sigi-
lo e para repatriar valores. São 
várias as possibilidades na carta 
rogatória. Além desse dispositi-
vo, hoje em dia nós temos o pe-
dido de cooperação jurídica in-
ternacional feito pelo Ministério 
Público, pela polícia ou pelo po-
der judiciário. É chamado Mutu-
al Legal Assistance [Assistência 
Legal Mútua]. Por esse pedido, 
o promotor pode, no inquérito 
civil, pedir a cooperação  jurídi-
ca de países que assinaram, por 
exemplo, a convenção da ONU 
[Organização das Nações Uni-
das] contra a corrupção, que é 

de 2003. Essa convenção per-
mite a cooperação no âmbito 
criminal e também no âmbito 
civil. Como a corrupção no âm-
bito civil a gente verifica no in-
quérito sobre improbidade ad-
ministrativa, nele é possível fa-
zer um pedido internacional, um 
MLA [Mutual Legal Assistance], 
para obter documentos, que-
bra de sigilo, obter bloqueio de 
bens e outras medidas. Não há 
necessidade de fazer um pedi-
do para o juiz; o próprio promo-
tor de Justiça ou procurador da 
Republica pode fazer este pedi-
do, no âmbito civil.

APMP REVISTA – Quais foram os 
casos mais importantes resolvi-
dos pela Promotoria do Patrimô-
nio Público e Social?

SILVIO MARQUES – Os casos im-
portantes da nossa promotoria 
dizem respeito à aplicação de ‘No caso do ex-prefeito Paulo 

Maluf, houve repatriação de
valoresdesviados’



8 APMP Revista

ENTREVISTA

penas por improbidade adminis-
trativa contra inúmeros agentes 
públicos que cometeram irregu-
laridades. Hoje, nós temos a lei 
da Ficha Limpa, que permite que 
essas pessoas não sejam candi-
datas por um determinado pe-
ríodo. Isso é muito importante 
para a cidadania porque é evi-
dente que pessoas que já foram 
condenadas por improbidade 
administrativa ou por corrup-
ção não devem ter o direito de 
se candidatar novamente. Então 
a lei da Ficha Limpa é aplicada 
em conjunto com a Lei de Im-
probidade, porque aquele que 
praticou improbidade dolosa 
pode ser proibido de participar 
de eleições. Nós temos aqui na 
promotoria, além desses casos 
relacionados às irregularidades 
administrativas em geral, casos 
de efetiva recuperação de ati-
vos aos cofres públicos estadu-
ais e municipais. Por exemplo, 

eu tenho um caso relacionado 
ao ex-prefeito Celso Pitta, no 
qual foram recuperados valores 
que hoje estão depositados em 
juízo e que atingem quase R$ 5 
milhões em um caso só. Temos 
também o caso relacionado ao 
ex-prefeito Paulo Maluf, onde já 
houve também repatriação de 
valores desviados dos cofres pú-
blicos durante as obras do Túnel 
Ayrton Senna e Avenida Água Es-
praiada, obras da Prefeitura de 
São Paulo. É muito importante o 
trabalho dos promotores e pro-
curadores de Justiça na área da 
proteção ao patrimônio público, 
porque isso pode levar não só 
à aplicação de penalidades que 
levam à inelegibilidade de agen-
tes públicos como também leva 
à recuperação efetiva de valo-
res desviados dos cofres públi-
cos. A nossa promotoria é um 
local muito gratificante de se 
trabalhar, tendo em vista que a 
gente promove aquilo que o ci-
dadão gostaria de promover, ou 
seja, a justiça em relação a es-
tas pessoas que cometeram ir-
regularidades contra o patrimô-
nio público brasileiro.

APMP REVISTA – Qual é o caso 
de maior repercussão que está 
em andamento?

SILVIO MARQUES – Estou inves-
tigando um caso relacionado a 
uma empresa multinacional fran-
cesa desde 2008, e no inquérito 
civil relacionado a esta investi-
gação foram instaurados inúme-
ros outros que também mencio-
navam estas supostas fraudes 
contra o estado de São Paulo. 

Açãopôsfimaopagamentodo
auxílio-moradia e do ‘auxílio-
paletó’naAlesp



9APMP Revista

ENTREVISTA

Estes casos estão sob sigilo da 
nossa promotoria, eles dizem 
respeito à formação de cartéis 
para fraudar licitações públicas 
e também ao pagamento de pro-
pina a agentes públicos ou ex-
agentes públicos do Estado de 
São Paulo. Não é possível, neste 
momento, tratar especificamen-
te destes casos, tendo em vista 
o sigilo que atinge todos os in-
quéritos civis que foram instau-
rados pela Promotoria do Patri-
mônio Público e Social da capi-
tal. O que se pode dizer, de uma 
forma genérica, é que a promo-
toria esta investigando de uma 
forma coordenada. Existe uma 
força tarefa entre promotores 
do Patrimônio Público Social da 
capital, promotores do Gaeco 
[Grupo de Atuação Especial de 
Repressão ao Crime Organizado] 
e também procuradores da Re-
pública, visando a apuração dos 
fatos e, obviamente, a aplicação 
tanto da Lei Penal quanto da Lei 
Civil, em relação aos agentes pú-
blicos envolvidos. 

APMP REVISTA – Recentemen-
te, o senhor colaborou para a 
extinção do pagamento de au-
xílio-moradia e também do cha-
mado ‘auxílio-paletó’ para os de-
putados estaduais de São Paulo. 
Como foi isso?

SILVIO MARQUES – A promo-
toria só tomou as providências 
que deveria tomar. Nos dois ca-
sos, o meu colega Saad Mazloum 
[promotor de Justiça e diretor do 
Departamento de Prerrogativas 
da APMP] detectou que havia ir-
regularidades em relação à con-
cessão desses dois benefícios. 
Então, a promotoria tinha não 

só o direito, mas o dever legal, 
de promover estas duas ações. 
Foi proposta uma ação em re-
lação ao chamado “auxilio-pa-
letó”, o juiz competente conce-
deu a liminar, o Tribunal de Jus-
tiça a confirmou, a ação foi jul-
gada procedente e o benefício 
foi extinto. Em relação ao auxí-
lio-moradia, a mesma situação: 
deputados que moravam na ca-
pital paulista recebiam este pa-
gamento. Não tem cabimento, 
tendo em vista que este bene-
ficio seria uma indenização feita 
em razão do gasto que o agente 
público teria por residir fora do 
seu local habitual. Só que, se o 
deputado residia na cidade de 
São Paulo, ele morava obviamen-
te na casa dele. Não tinha por-
que receber o auxílio-moradia 
aqui. A ação foi proposta, a li-
minar foi concedida, o Tribunal 
a confirmou e depois a ação foi 
julgada procedente também. A ‘APEC01claramentevisava

desestimularospromotores
eperpetuaraimpunidade’
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promotoria agiu como deveria agir 
e houve resposta positiva do po-
der judiciário, que verificou a ir-
regularidade.

APMP REVISTA – Depois dessas 
vitórias surgiu, na Assembleia Le-
gislativa, a PEC 01, de autoria do 
deputado Campos Machado (PTB), 
Proposta de Emenda à Constitui-
ção do Estado que pretende tirar 
dos promotores de Justiça o po-
der de investigar deputados esta-
duais, prefeitos e secretários de 
Estado, conferindo tal atribuição 
exclusivamente ao Procurador-
Geral de Justiça. Foi uma reação?

SILVIO MARQUES – Sim. Foi uma 
retaliação feita pelos deputados, 
no sentido de tirar dos promotores 
de Justiça do Estado de São Paulo 
o dever de propor ação contra es-
ses agentes públicos citados. É ób-
vio que foi uma retaliação e que o 
Ministério Público não pode con-
cordar com isso. Caso fosse apro-
vada, evidentemente deveria ser 
proposta uma Ação Direta de In-
constitucionalidade [Adin], por-
que não há motivo nenhum para 
que uma ação civil seja propos-
ta apenas pelo procurador-geral 
de Justiça. Não há nenhuma de-
terminação constitucional neste 
sentido. Além do que, no Estado 
de São Paulo já existe uma deci-
são do próprio Supremo Tribunal 
Federal (STF) no sentido de que 
cabe aos promotores de Justiça 
propor ações civis de improbida-
de ou públicas em tais situações, 
e não o procurador-geral de Jus-
tiça. Essa PEC claramente visava 
desestimular os promotores e per-
petuar a impunidade. Obviamen-
te, as providências deverão ser 
tomadas em relação a ela. [N.R.: 

A APMP mobilizou intensa cam-
panha contra a PEC 01, chegan-
do a organizar manifestações de 
rua e a colher e entregar mais de 
100 mil assinaturas contra a pro-
posta na Assembleia Legislativa. 
Em agosto de 2013, a PEC 01 foi 
discutida em duas sessões pelos 
deputados estaduais, mas não foi 
votada. Por ora, permanece sus-
pensa, sem previsão para nova 
apreciação ou votação]

APMP REVISTA – Além de reta-
liações, o senhor já chegou a so-
frer ameaças pelo seu trabalho?

SILVIO MARQUES – Não direta-
mente. Nunca houve ameaças di-
retas em relação a mim. Mas já 
recebi alguns recados de pessoas 
que disseram para que eu “pegas-
se leve” em relação à determina-
das pessoas que estavam sendo 
investigas. Porém, ninguém, até 
hoje, ameaçou pessoalmente ou 
mandou cartinhas nesse sentido, 
de que eu deveria parar para que 
a investigação não continuasse. 

SilvioMarquesnaCâmara;àdireita,opromotorSaadMazloumeopresidentedaAPMP,FelipeLockeCavalcanti
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Até porque as investigações são 
feitas de acordo com a lei. Obe-
decemos á lei e evidentemente 
nenhum excesso deve ser come-
tido, para que não haja problema 
em relação à prova ou aos resul-
tados das ações propostas. 

APMP REVISTA – Essa determina-
ção é o que justifica o papel social 
do promotor de Justiça?

SILVIO MARQUES – Na verdade, 
todo promotor de Justiça e todo 
procurador da República está obri-
gado a atender ao público. Nós te-
mos uma escala de atendimento 
público diária, aqui na Promoto-
ria do Patrimônio Público Social 
da Capital. Ouvimos pessoas que 
aparecem com alguma reclama-
ção relacionada à improbidade 
administrativa, por exemplo, do 
município ou do Estado de São 
Paulo. Geralmente, esta pessoa 
é orientada a fazer uma solicita-
ção por escrito ao Ministério Pú-
blico, para que seja instaurado 
um inquérito civil em relação ao 

fato que ela mencionou. Vamos 
imaginar o desvio de dinheiro de 
alguma secretaria municipal ou 
estadual. A partir destas denun-
cias, que nós chamamos de re-
presentações, é possível instau-
rar um inquérito civil, formalmen-
te falando. E este caso é distribu-
ído a um dos promotores. Então 
o relacionamento é muito bom, 
tendo em vista que as pessoas 
procuram o Ministério Público e 
são realmente atendidas por um 
promotor de Justiça. Elas ficam 
contentes porque não imaginam 
que o procurador de Justiça possa 
atender qualquer pessoa do povo, 
e nós temos a obrigação legal de 
fazer este atendimento. É muito 
gratificante atender ao público 
porque, a partir destes atendi-
mentos, nós conseguimos verifi-
car irregularidades administrati-
vas e depois tomar providências 
concretas. 

APMP REVISTA – O título de Cida-
dão Paulistano recebido na Câma-
ra Municipal de São Paulo foi um 
reconhecimento desse trabalho?

SILVIO MARQUES – Em primeiro 
lugar, foi uma grande surpresa, 
tendo em vista que alguns vere-
adores que votaram favoravel-
mente na concessão desta honra-
ria haviam sidos processados por 
mim. Em segundo lugar, foi mui-
to gratificante porque foi um re-
conhecimento do trabalho feito 
durante muitos anos na capital. 
Estou aqui desde junho de 2000, 
mais de 13 anos nesta promoto-
ria. Foi um reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido em prol do 
município de SP. Fiquei feliz por 
esta homenagem, que foi prestada 
pelo vereador Gilberto Natalini.SilvioMarquesnaCâmara;àdireita,opromotorSaadMazloumeopresidentedaAPMP,FelipeLockeCavalcanti
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TRADUTORA FRANCESA - A tradutora juramentada de português na Corte de Grenobre, na França, Delphine 
Billion-Grand, conheceu no dia 11 de março a sede do Ministério Público de São Paulo e a APMP. Ela estava 
acompanhada pelo marido, o ciclista francês Kévin Sireau, medalhista olímpico na China e na Inglaterra. O casal 
foi ciceroneado por José Correia de Arruda Neto, procurador de Justiça e membro nato do Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores, e recebido pelo presidente Felipe Locke Cavalcanti e o 1º tesoureiro Marcelo Rovere.

PROGRAMA DA REDE VIDA – No 
dia 27 de fevereiro, o 1º vice-pre-
sidente da APMP, Marcio Sérgio 
Christino, gravou participação 
no programa de entrevistas Tri-
buna Independente, do Canal 
Rede Vida, com apresentação do 
escritor Dalcides Biscalquim. Ele 
respondeu questões sobre o cri-
me organizado. Marcio Christino 
é considerado referência para 
falar sobre  o assunto, por sua 
atuação, no início dos anos 2000, 
no Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco) e também, por desig-
nação da Procuradoria-Geral de 
Justiça (PGJ), no caso da facção 
PCC. Recentemente, o 1º vice-
presidente da APMP foi entrevis-
tado também pela Globo News, 
TV Folha, BBC  e a Sky News.
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VISITA – No dia 28/02, o conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado Dimas Eduardo Ramalho recebeu 
visita do presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcan-
ti, e do 2º vice-presidente Gabriel Bittencourt Perez.

REUNIÃO COM O PGJ - O pro-
curador-geral de Justiça Álvaro 
Augusto Fonseca de Arruda, que 
exerce o cargo interinamente até 
que o novo PGJ seja nomeado, re-
cebeu em seu gabinete, no dia 17 
de março, a visita do presidente 
da APMP, Felipe Locke Cavalcan-
ti, e da diretora do Departamen-
to de Aposentados Cyrdêmia da 
Gama Botto. Eles levaram ao PGJ 
um pedido de certidões sobre o 
estágio dos requerimentos feitos 
pela APMP e desejaram sucesso 
na gestão interina.

PRESIDENTE DA APESP - A dire-
toria da APMP recebeu no dia 11 
de março a visita do presidente da 
Associação dos Procuradores do 
Estado de São Paulo (Apesp), Caio 
Cesar Guzzardi da Silva, que esta-
va acompanhado pelo deputado 
estadual Fernando Capez (PSDB) 
e foi recebido pelo presidente da 
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o 
2º vice-presidente Gabriel Bitten-
court Perez e o 1º secretário Paulo 
Penteado Teixeira Junior.

ENCONTRO - Durante evento no TJSP, em 03/02, o 
presidente da APMP, Felipe Locke, se encontrou com o 
membro do STJ e corregedor-nacional de Justiça Fran-
cisco Falcão e com Gilberto Martins Valente, do CNJ.

GIRO APMP
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Por Dora EstEvam E 
EmErson loPEs silva

Aposentadoria. Fase da vida na qual o cida-
dão tem, por lei, o direito de deixar o mer-
cado de trabalho e receber proventos reco-

lhidos durante seu período em atividade profissio-
nal. Para alguns, esta palavra é sinônimo de paz, 
descanso, mais tempo com a família, oportunida-
de para viagens e aprendizado de novas ativida-
des. Ou seja, realizar todos os sonhos de vida que, 
por um motivo ou outro, foram adiados. Porém, 
há aqueles que não enxergam o cenário assim; 
seja devido a questões financeiras ou emocionais.

O Ministério Público do Estado de São Pau-
lo, por exemplo, é um espaço que, durante anos 
é tido como a “segunda família”, por assim dizer, 
de muitos de seus promotores e procuradores de 
Justiça. Isto acontece porque a dedicação à car-
reira ocorre de uma forma ilimitada. Estes profis-
sionais trabalharam dias, noites e finais de sema-
na acompanhando a vida pública brasileira e para 
evitar irregularidades, fazendo com que a adminis-
tração pública sirva aos cidadãos de forma mais 
eficiente. Por isso, esta mudança de rotina pode 
ser muito intensa para aqueles que não se prepa-
raram adequadamente para este processo.

Neste sentido, Cyrdêmia da Gama Botto, 
procuradora de Justiça aposentada desde 2002, 

é uma exceção. Atual diretora do Departamen-
to de Aposentados da APMP, ela retornou à ativa 
após dez anos, a convite do presidente Felipe Lo-
cke Cavalcanti, presidente da Associação durante 
o biênio 2013-2014. “Eu não tive muitos proble-
mas de adaptação quando me aposentei, pois sou 
uma pessoa muito caseira. Além do mais, a minha 
neta nasceu logo na sequência e tornou-se uma 
de minhas prioridades. E eu também realizava ou-
tras atividades, como viajar algumas vezes duran-
te o ano e fazer trabalhos manuais.”

“No entanto, o fato de manter até hoje o 
mesmo idealismo que tive quando entrei no Minis-
tério Público me ajudou a aceitar o convite do dr. 
Felipe. E aconteceu algo muito interessante nes-
te processo. No meu primeiro dia nesta diretoria, 
fui recebida pelos colegas como se nunca tivesse 
parado de trabalhar. Foi então que pude perce-
ber como me fazia falta a rotina do MP. Naquele 
momento, voltei a me sentir uma pessoa plena.”

Mas é importante que os colegas na ativa 
tenham ciência de que a aposentadoria é ‘a lei da 
vida profissional’, que termina de forma voluntá-
ria ou compulsória, quando a pessoa chega aos 
70 anos. “Porém, ao ingressarmos na profissão, 
no auge de nossa juventude, a aposentadoria e a 
melhor idade parece-nos algo tão distante... Tal-
vez por isso não damos a devida atenção ao as-
sunto. Tenho observado, aqui no Ministério Pú-

Aposentadoria: quando 
é cedo ou tarde demais
No Ministério Público, muitos contam os dias para o 
 descanso  merecido, enquanto outros adiam a decisão
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Aposentadoria: quando 
é cedo ou tarde demais

O procurador de Justiça Paulo Álvaro Chaves Martins Fontes diz que conviveu mais tempo com colegas do MP do que com a família 
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blico, que a preocupação com este assunto sur-
ge para os colegas apenas pouco tempo antes de 
seus afastamentos”.

Na direção do Departamento de Aposenta-
dos da APMP, Cyrdêmia atende 672 associados atu-
almente. Talvez, a prova da dificuldade de adapta-
ção desses associados à nova realidade seja o fato 
de que seu trabalho vai além de burocracias refe-
rentes à aposentadoria. A doutora explica que uma 
das principais tarefas de sua área é fazer com que os 
aposentados sintam-se ainda integrantes do Ministé-
rio Público paulista. “Por vezes, a nova rotina desses 
colegas faz com que eles sintam-se alijados da classe 
e distantes do pessoal que 
ainda está em atividade”.

Sejam eles aposen-
tados por tempo de servi-
ço ou por idade, estes pro-
fissionais sentem que suas 
experiências profissionais 
podem ser úteis ao Minis-
tério Público e aos seus co-
legas da ativa. Mas este 
não é o único perfil do apo-
sentado do MP. “Há aque-
les que buscam novas roti-
nas para absorver seu tem-
po livre, como estudos de 
idiomas, informática, en-
tre outras atividades. Mui-
tos aposentados decidem 
continuar trabalhando como professores ou mesmo 
como advogados”, relata Cyrdêmia.

O Departamento de Aposentados procura 
atender da melhor forma as demandas dos asso-
ciados aposentados da Associação Paulista do Mi-
nistério Público. “As solicitações podem chegar por 
e-mail, por telefone ou cartas. O importante é que 
possamos satisfazer as necessidades daqueles que 
nos procuram. Sejam elas sobre quaisquer temas”. 
Os colegas sabem que acumularam muitas experi-
ências e gostariam que este conhecimento profissio-
nal e intelectual fosse melhor e mais aproveitado. 
Além disso, sabemos da importância que são dadas 
às ações como eventos de congraçamento e lazer. 

Todas estas iniciativas são vitais para que essas pes-
soas sintam-se membros do MP.

MEMÓRIAS – Por isso, a APMP oferece espa-
ço para que esses colegas publiquem artigos, tanto 
no site (www.apmp.com.br) quanto em volumes im-
pressos, como revistas. A Associação também busca 
registrar a memória destes profissionais, já que eles 
fazem parte do alicerce do que o MP de São Paulo 
é hoje. Além do atendimento personalizado aos as-
sociados, uma das principais iniciativas do Departa-
mento de Aposentados foi a criação de um Projeto de 
Memórias, idealizado pela diretora Cyrdêmia. “Esta 
ação visa registrar a história de todos os aposen-

tados do MP, desde quan-
do ingressaram até o mo-
mento de suas aposenta-
dorias. É uma forma de 
recordar coisas boas, pre-
servar fatos e divulgar es-
forços e sacrifícios quer 
todos os promotores em-
preenderam e empreen-
dem no seu desempenho 
funcional.”

Em um primeiro mo-
mento, a iniciativa foi pen-
sada para ser publicada 
em fascículos. Depois, os 
depoimentos recebidos 
passaram a ser divulgados 
pelo site da APMP (ende-

reço citado acima). “Mas, a partir do Encontro de 
Aposentados ocorrido em Águas de São Pedro, em 
setembro de 2013, optamos por realizar entrevistas 
em vídeo e parece que os colegas têm gostado da 
experiência. Tanto que alguns de nossos aposenta-
dos têm vindo à sede da associação para dar-nos a 
honra de registrar suas histórias em entrevistas re-
alizadas em vídeo.”

O registro da memória da instituição inclui en-
trevistas em áudio, em vídeo e relatos enviados por 
escrito, seja por e-mail ou por cartas. Este conteú-
do, -até agora com mais de 20 depoimentos em for-
matos variados- já está disponível no site da APMP 
e será transformado em um livro em breve com to-

muitos buscam 
novas atividades ou 
decidem continuar 
trabalhando como 

professores ou 
advogados
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das essas relíquias da his-
tória do Ministério Público 
paulista.

O FUTURO – Além de 
pensar em novas ativida-
des diárias, é crucial que os 
profissionais na ativa façam 
uma programação, um pla-
nejamento financeiro. Para 
isso, a diretora de aposen-
tados da APMP recomenda 
que seja considerado ex-
clusivamente o salário de 
promotor ou procurador. 
“Uma coisa é o salário, e 
outra são as bonificações 
que recebemos durante o 
período em que estamos 
na ativa.” Todos devem se 
lembrar de que eles não 
farão parte dos proventos 
da aposentadoria, como o 
‘abono permanência’, por 
exemplo. E manter o mes-
mo padrão de vida neste 
novo cenário somente com 
o provento da aposentado-
ria não é uma tarefa fácil.

“Creio que os cole-
gas devam se programar, 
em todos os sentidos, para 
este momento futuro de 
suas vidas. Há, por exem-
plo, profissionais que in-
vestem em imóveis para 
obterem uma renda extra.” 
Porém, há outros aspectos 
tão importantes quando a 
questão material. Uma das 
possibilidades é incorpo-
rar às suas rotinas outros 
interesses como a docên-
cia, passatempos, progra-
mações culturais, vida in-
telectual. Iniciativas como ‘Nova rotina faz com que sintam-se alijados da classe’, afirma Cyrdêmia da Gama Botto
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sa da APMP, que estudou sobre o tema em um cur-
so, mas que ainda é cedo para pensar em aposenta-
doria: “Estou no começo da minha carreira. Tenho 
muito trabalho pela frente, e esta questão está tão 
longe, que é difícil pensar nisso agora”.

Por sua vez, o promotor de Justiça substitu-
to Thiago Henriques Bernini Ramos entende que o 

estas serão importantes para que eles não “percam 
o chão” ao encerrarem suas carreiras no MP, anali-
sa a diretora Cyrdêmia.

Mas, nem todos no Ministério Público têm 
a mesma percepção sobre o assunto. A promoto-
ra de Justiça substituta Maria Fernanda Balsalobre 
Pinto disse, em entrevista à Assessoria da Impren-

Fernando José Marques decidiu que iria parar de trabalhar no MP apenas se tivesse algum problema de saúde ou se a lei impedisse
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tema aposentadoria é sim uma preocupação des-
de já. “Pretendo aderir à previdência complemen-
tar em breve. Essa ideia é boa, pois os valores são 
reajustados”, relata o profissional, já pensando em 
sua vida financeira futura com tranquilidade.

DEPOIMENTOS – Prestes a se aposentar, o 
procurador de Justiça Paulo Álvaro Chaves Martins 
Fontes entrou no Ministério Público aprovado no 
concurso de 1969. Ele atuou na comarca de Tatuí, 
onde foi delegado, escrevente e promotor. Depois 
veio para o Tribunal do Júri, em São Paulo, onde 
esteve por cerca dez anos. A seguir, foi promovido 
para a Procuradoria, em 1988. Como procurador, 
atuou na área de crimes 
comuns e depois foi traba-
lhar na Secretaria de Ha-
beas Corpus e Mandados 
de Segurança Criminais de 
Competência Originária, 
onde está até hoje.

“Posso dizer duas 
coisas importantes. Pri-
meiro, que ainda trago a 
mesma disposição, o mes-
mo ímpeto, sinceridade e 
vontade de servir de quan-
do entrei no Ministério 
Público, há 40 anos. Ou-
tro fato é que, certamen-
te convivi mais com os co-
legas do MP do que com 
meus pais, meus filhos e com a minha mulher. En-
tão, enquanto eu tiver saúde, ficarei fazendo pro-
cessos por aqui.” Paulo Álvaro pretende se apo-
sentar pouco antes de completar 70 anos, com 45 
anos de carreira.

Quando a aposentadoria chegar, além de con-
tinuar com suas caminhadas com seu casal de cães, 
- sua atividade física diária preferida. Ainda no âm-
bito das atividades físicas, o tênis é uma paixão. Po-
rém, teve de abandoná-lo, pois tem problemas no 
joelho. O promotor de Justiça, filho de uma das di-
retoras do tradicional colégio Caetano de Campos, 
na capital, também pensa em lecionar. “Sempre fui 
um excelente professor. Tanto que meus ex-alunos 

da PUC-SP, que hoje são juízes e promotores, sem-
pre aparecem para me visitar.”

Mas não é só isso. Por conta de interesse pelo 
cinema e por viagens, pretende visitar a China, ce-
nário do clássico “Suplício de Uma Saudade”, um de 
seus filmes preferidos. Lançado em 1955, o longa-
metragem estrelado por William Holden conta a his-
tória de amor entre um correspondente de guerra, - 
interpretado pelo astro hollywoodiano -, e pela atriz 
Jennifer Jones no papel de uma médica.

Também haverá mais tempo para que Paulo 
Álvaro e sua esposa apreciem o teatro, outra de suas 
paixões culturais. O procurador do Ministério Público 

também aprecia comédias 
e, em especial os espetácu-
los de Bibi Ferreira, ícone 
dos palcos brasileiros. Ele 
a considera o equivalente 
brasileiro ao mestre “Char-
lie Chaplin”. A adoração é 
tamanha que ele sempre 
se emociona durante uma 
suas apresentações.

O procurador de 
Justiça terá tempo ainda 
para dedicar-se à literatu-
ra. Entre seus autores pre-
feridos estão Machado de 
Assis, Érico Veríssimo, Lau-
rentino Gomes, além de al-
guns cronistas brasileiros. 

Livros policiais, como o best-seller “O Caso dos Dez 
Negrinhos”, de Agatha Christie, também fazem par-
te de suas preferências.

Quinto filho de uma família de oito, todos for-
mados em Direito, o ouvidor Fernando José Marques 
decidiu ingressar no Ministério Público na década de 
1970 e acompanhou todas as mudanças pelas quais 
a instituição passou desde então. “Quando prestei 
o vestibular para Direito, já sabia qual área eu que-
ria”, relata ele, que foi promotor substituto em Bau-
ru e promotor em Duartina, antes de seguir para a 
comarca de Itapecerica da Serra. Em sua vida pro-
fissional, atuou ainda como procurador e ouvidor, 
cargo que ocupa atualmente. “Passei a maior par-

Além de pensar em 
novas atividades, 
é crucial que os 

profissionais na ativa 
façam um planejamento 

financeiro
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te da minha carreira na região da Grande São Paulo 
e entendo que a Ouvidoria é um bom encerramen-
to de carreira.”

Apesar de não se aprofundar sobre o que es-
pera de sua vida como aposentado, Fernando José 
Marques entende que a pessoa tem de se aposen-
tar quando achar que não pode mais servir ao MP. 
“Este é o meu pensamento em relação ao tema, des-
de que ingressei na carreira. Decidi que iria parar de 
trabalhar no Ministério Público apenas se tivesse al-
gum problema de saúde, ou quando a lei me impe-
disse de trabalhar. Sempre pensei em me aposentar 
apenas próximo aos 70 anos.”

PROCESSO COMPLEXO - A aposentadoria foi 
um processo complexo para o procurador de justiça 
da área cível Pedro Brena Filho. “Parei de atuar em 
agosto de 2012. Achei que estava preparado. Mas, 
para minha surpresa, não estava. A partir daquele mo-
mento que eu me aposentei, a coisa mudou muito.”

Ele relata que, após 25 anos como promotor 
no Ministério Público, no momento em que teve de 
deixar o posto, sentiu como se um cordão invisível 

o segurasse. “Eu tinha a possibilidade de advogar. 
Mas, mesmo assim, a sensação de que estava per-
dendo algo foi muito intensa naquele momento. Foi 
um processo de rompimento muito forte.”

“Os meses iniciais foram excelentes para mim. 
Entre minhas novas atividades, fui visitar museus, por 
exemplo. Porém, conforme o tempo passava, come-
cei a me desinteressar pelas coisas de uma forma tão 
intensa que tive de recorrer à ajuda médica para en-
tender o que estava acontecendo comigo. Foi muito 
estranho, já que, teoricamente, eu estava no melhor 
dos mundos. Não havia problemas econômicos, por 
exemplo, já que eu havia me preparado desde antes 
de entrar no MP, conforme meu pai me ensinou.”

Naquele momento difícil, o suporte da família 
foi fundamental. “Sou separado. Mas tive um grande 
apoio de meu filho e de minha namorada. As conver-
sas com meu irmão mais novo também foram muito 
importantes”, relata.

Apesar de suas dificuldades de adaptação não 
terem passado por aspectos financeiros, Pedro Bre-
na acha importante deixar uma mensagem para os 

Dados do Ministério do Trabalho e Empre-
go (TEM) informam que, em 2011, houve um au-
mento de 11,45% na quantidade de pessoas aci-
ma de 65 anos que decidiram continuar atuando 
no mercado. Eram 402.753 trabalhando no regi-
me da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
naquele ano. Em 2010, o número era de 361.387. 
Segundo informações do último censo do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
o país contava com mais de 20 milhões de pes-
soas acima de 60 anos em 2010. Em 2000, esse 
número não chegava a 15 milhões.

O alcance e os avanços da medicina. O au-
mento da preocupação com o quesito qualida-
de de vida. Estes são alguns dos pontos funda-
mentais que explicam o aumento e a mudança 
de características da população idosa no Brasil. 

A aposentadoria no Brasil
Além da permanência no mercado de trabalho, 
esta faixa etária está mais atenta à sua saúde e, 
até mesmo, aproveitando este momento de vida 
para realizar seus sonhos de juventude, como via-
jar mais, ou ainda complementar seus estudos.

Projeções realizadas pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea) indicam que, 
em 2040, os indivíduos com 60 anos ou mais 
de idade representarão mais de 27% dos brasi-
leiros. Em termos absolutos, o número de ha-
bitantes nessa faixa etária saltará dos cerca de 
21 milhões atuais, para algo próximo de 30 mi-
lhões já em 2020. Assim, em menos de três dé-
cadas, o país ultrapassaria os 55 milhões de in-
divíduos. É uma nova realidade para a qual to-
dos os setores e membros da sociedade devem 
estar preparados.
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novos substitutos. “Digo a 
eles o mesmo que falei ao 
meu filho. Tem de se preo-
cupar desde já em termos 
financeiros”. Faz sentido, já 
que o Ministério Público é 
uma fase da vida. “Não sei 
se houve alguma mudan-
ça, mas o que eu sei é que 
há um teto para quem se 
aposenta.”

Procurador de Jus-
tiça e advogado aposenta-
do desde 1991, João Be-
nedicto de Azevedo Mar-
ques também atuou como 
secretário de Estado da 
Administração Penitenci-
ária de São Paulo. Foi ain-
da presidente do Institu-
to Latino-Americano das 
Nações Unidas para Pre-
venção do Crime e Tra-
tamento do Delinquen-
te (Ilanud). Além disso, 
presidiu a Febem -atual 
Fundação Casa-, em 1976. 
Atualmente é escritor e 
possui artigos publicados 
em revistas e jornais bra-
sileiros. Sua mais recente 
obra é o volume “Violên-
cia e Corrupção no Brasil” 
(CLA Editora).

Após ter ingressado no Ministério Público como 
estagiário, quando ainda cursava o quarto ano de Di-
reito, João Benedicto trabalhou por 27 anos na insti-
tuição. “Digo que, sem sombra de dúvidas, devo ao 
Ministério Público tudo o que fui e o que sou”. Assim, 
a aposentadoria do MP não encerrou suas atividades 
profissionais. “Essa mudança não teve um impacto tão 
grande na minha vida porque, logo que me aposentei, 
fui convidado pela Organização dos Advogados do Bra-
sil - OAB para ser presidente de sua Comissão de Direi-
tos Humanos.” Este fato aconteceu, em 1992, quando 

ocorreu a tragédia do Carandiru. Como trabalhou com 
esta questão, ele terminou por escrever um livro a res-
peito, “História de Um Massacre” (Editora Cortez), em 
parceria com Marcello Lavenere Machado.

Além de sua atuação na OAB, João Benedicto de 
Azevedo Marques realizou várias assessorias no âmbito 
da administração pública. “Além disso, é muito comum 
que, com a idade e o acúmulo de experiência, sejamos 
convidados para fazer parte de várias entidades e insti-
tuições. Sem dúvida, devo tudo isso à grande experiên-
cia que adquiri no Ministério Público”, complementa.

‘Parei de atuar em 2012, achei que estava preparado. Mas não estava’, diz Pedro Brena Filho
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Ao aprovar um projeto de lei que legaliza 
a produção e o comércio de maconha, no 
dia 10 de dezembro de 2013, o Uruguai 

reacendeu o polêmico debate sobre a descrimi-
nalização do uso de drogas. Agora, o país vizinho 
criará um registro de consumidores e distribuirá 
a substância em farmácias e casas especializadas. 
Uma agência estatal, o Instituto de Regulação e 
Controle de Cannabis (IRCCA), ligado ao Ministé-
rio da Saúde Pública, será responsável por emitir 
licenças e controlar produção, distribuição, com-
pra e venda da droga. Todos os residentes no país 
maiores de 18 anos que tenham se registrado 
como consumidores para o uso recreativo ou me-
dicinal da erva poderão comprá-la nas farmácias 
autorizadas. O cultivo da planta também estará 
liberado em casa.

Segundo o governo uruguaio, a lei busca 
atingir o poder do narcotráfico e reduzir a depen-
dência dos cidadãos de drogas, inclusive as mais 
pesadas. Em uma entrevista, o presidente José 
Alberto “Pepe” Mujica se referiu ao projeto como 
uma decisão política que “não é bonita”, mas que 
foi tomada para não “presentear [no sentido de 
entregar] as pessoas ao narcotráfico”. A expe-
riência ainda não foi posta em prática, mas já é 
motivo de discussões - e preocupações - mundo 
afora. Na América do Sul, países vizinhos ao Uru-
guai, como o Brasil, se preparam para enfrentar 
o questionamento sobre a legalização das cha-
madas “drogas leves”.  A sugestão de um projeto 
que regulamente o uso recreativo, medicinal ou 
industrial da maconha vai ser relatada pelo sena-

Será que legalizar é tão ‘legal’ assim?
A descriminalização do uso de determinados tipos de drogas, como a maconha, precisa ser debatida com prudência

Por Dora EstEvam, EmErson  loPEs 
silva E marcos PalharEs

dor Cristovam Buarque (PDT-DF). A assessoria do 
senador adianta que Cristovam já pediu à Consul-
toria Legislativa um estudo sobre a viabilidade de 
transformar a ideia em projeto de lei, para tra-
mitação formal. Ele vai apresentar o resultado à 

Proposta no Brasil prevê que seja considerado legal ‘cultivo caseiro, registro de clubes de cultivadores, licenciamento de estabelecimentos de cultivo e de venda de maconha no atacado e no varejo e regularização do uso medicinal’



23APMP Revista

REPORTAGEM

Será que legalizar é tão ‘legal’ assim?
A descriminalização do uso de determinados tipos de drogas, como a maconha, precisa ser debatida com prudência

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa (CDH).

De acordo com a sugestão recebida pelo 
Portal e-Cidadania, que recebeu mais de 20 mil 
manifestações de apoio, o uso da maconha deve 

ser regulamentado, assim como ocorre com as 
bebidas alcoólicas e os cigarros. A proposta pre-
vê ainda que seja considerado legal “o cultivo 
caseiro, o registro de clubes de cultivadores, o 
licenciamento de estabelecimentos de cultivo e 
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Proposta no Brasil prevê que seja considerado legal ‘cultivo caseiro, registro de clubes de cultivadores, licenciamento de estabelecimentos de cultivo e de venda de maconha no atacado e no varejo e regularização do uso medicinal’
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de venda de maconha no atacado e no varejo e a 
regularização do uso medicinal”.

A grande dúvida é: será que a legalização 
funciona, na prática? Para o procurador de Jus-
tiça Marcio Sérgio Christino, 1º vice-presidente 
da APMP, apesar da iniciativa de venda por meios 
legais, nada garante que a figura do traficante vá 
desaparecer: “A liberação da maconha tem dois 
aspectos: entendo que liberar o consumo é li-
berar a venda, e isso incrementa a atividade do 
traficante”. O controle do comércio pelo Estado 
também é questionado pelo procurador. “Acredi-
to que isso seja inviável. Pensar de outra forma é 
uma mera fantasia. Não adianta querer controlar 
o consumo sem fiscalizar o fornecimento.”

No caso do Brasil, segundo Christino, um 
dos maiores problemas 
é a extensão de nossas 
fronteiras e a impossi-
bilidade de vigiá-las. “O 
território brasileiro tem 
uma quantidade enor-
me de fronteira seca, 
terrestre, que permite 
o livre trânsito de mer-
cadorias ilegais. É pra-
ticamente impossível 
monitorar isso. Estados 
Unidos e o México pos-
suem limites territoriais 
relativamente peque-
nos, por exemplo. Ape-
sar de serem altamente 
vigiados, com a tecno-
logia mais avançada que existe, estes países não 
conseguem eliminar o tráfico. Então, imaginem o 
que aconteceria na vastidão das terras brasilei-
ras, que, fora isso, conta com muito menos ca-
pacidade de vigilância”, argumenta o procurador, 
que recentemente foi entrevistado por jornalis-
tas estrangeiros sobre o crime organizado no Bra-
sil, incluindo profissionais da BBC, de Londres, a 
rede europeia SkyNews e o jornal norueguês Da-
gens Naeringsliv (“Mundo Empresarial de Hoje”, 
em tradução livre).

O assunto teria gerado uma enorme inge-
rência dos Estados Unidos, a respeito da soberania 
dos países latinoamericanos. Esta é a análise do 
historiador da Universidade de São Paulo (USP), 
Henrique Carneiro. Ele aponta que vários estadis-
tas, sobretudo da América Latina, perceberam a 
situação geopolítica que se criou em torno dessa 
planta. “Há um movimento muito grande do pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso, dos ex-pre-
sidentes da Colômbia, Cesar Gaviria, do México, 
Ernesto Zedillo e Vicente Fox, do atual presidente 
da Guatemala, Otto Fernando Pérez Molina, e do 
Uruguai, José Mujica, em torno do tema”.

Todos estes estadistas têm feito uma gran-
de campanha para que a legislação internacional 
seja alterada, o que deveria significar a mudança 

do tratado da convenção 
única de 1961, que re-
gulamenta estas plantas 
em escala internacional, 
explica o historiador, 
que também preside a 
Associação Brasileira de 
Estudos Sociais Sobre 
o Uso de Psicoativos 
(Abesup). “Há uma mu-
dança de ponto de vista 
que tem levado todos 
os setores ilustrados da 
sociedade a perceberem 
que a repressão à maco-
nha não tem bases cien-
tíficas. Ela é uma planta 
muito mais inofensiva 

do que o tabaco, em termos de males para a saú-
de e para o comportamento. Estes grupos têm 
percebido que a proibição acaba redundando em 
um enorme lucro para os grupos criminosos, para 
lavagem de dinheiro no sistema financeiro, que 
tem seu caráter especulativo, e isso acaba per-
vertendo toda a economia e a sociedade.”

REGULAMENTAÇÃO - Mesmo que não 
exista uma legalização, há aqueles que defen-
dem pelo menos a criação de algumas medidas 
legais no Brasil. Um deles é o deputado federal 

no Brasil, um dos 
maiores problemas 

é a extensão das 
fronteiras e a 

impossibilidade 
de vigiá-las
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Paulo Teixeira (PT-SP): “Acre-
dito que, do ponto de vista 
da maconha, nós possamos 
regulamentar este tema jun-
to a sociedade brasileira de 
tal sorte que o usuário tenha 
acesso a uma quantidade 
pequena por dia, e que ela 
venha de uma fonte a qual a 
procedência seja conhecida. 
Outro ponto importante é a 
disponibilização de esclare-
cimentos sobre os malefícios 
do uso, seus efeitos colaterais 
e os meios para que ele possa 
se cuidar no caso de abuso”. 
O parlamentar lembra que, 
mesmo com a atual proibi-
ção do uso de drogas, há uma 
grande facilidade de comprá-
las em nosso país.

“Hoje, é mais fácil 
comprar maconha, crack e 
cocaína do que adquirir um 
antibiótico, um remédio de 
tarja preta ou um produto 
químico”, afirma Paulo Teixei-
ra. Para ele, a solução seria 
a liberação de forma restri-
tiva e específica. “Temos de 
fazer com que a regulação 
possa dar conta de um cená-
rio melhor do que o atual. O 
controle deste cenário tem 
estado nas mãos de pessoas 
que se envolvem com o crime, que não são boas 
conselheiras para os nossos jovens. É preciso re-
duzir danos e regulamentar o acesso à maconha 
apenas para uma parte da juventude, de maneira 
muito controlada. Isto, para que estes usuários 
deixem de se relacionar com o crime organizado, 
como acontece atualmente”.

Porém, tratar o tema meramente como 
uma questão de saúde pública seria uma forma 
muito relativa e muito tendenciosa de abordar 

a questão. Este é o ponto de vista do 1º vice-
presidente da APMP, Marcio Christino: “Assim 
como outros países, o Brasil já enfrenta dificul-
dades, para manter a saúde pública funcionando 
minimamente. Supor que seja desenvolvido um 
projeto e que vá existir condições de arcar com o 
ônus desta liberação, desta consequência, deste 
dano, é um raciocínio extremamente fantasioso.”

EXCLUSÃO - Até agora, a política brasileira 
não tem siso muito diferente daquela aplicada no 

REPORTAGEM

Christino: ‘Supor que vá existir condições de arcar com o ônus da liberação é raciocínio fantasioso’
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resto do mundo. Esta é a visão do deputado Paulo 
Teixeira: é o método do “tudo ou nada”, segundo o 
qual quem se torna usuário é um “excluído”, por as-
sim dizer. “Precisamos criar uma política que, de um 
lado traga ações de prevenção e mude as vulnera-
bilidades que, às vezes, levam ao abuso de drogas. 
Ao mesmo tempo, o usuário precisa ser informado 
sobre os perigos em relação ao uso e os cuidados 
que devem ser tomados. Também deve haver um 
tratamento que seja feito em ambiente aberto, o 
qual acredito ser o mais ideal”, explica o parlamentar.

Apesar das limitações existentes, o político 
acredita nas experiências brasileiras com dependen-

tes que vivem em meio aberto, integrados à socie-
dade. “Entre elas, há iniciativas como o desenvolvi-
mento de consultórios de rua. Além disso, existem 
os Centros de Apoio Psicossocial (CAPs), os quais 
possuem unidades específicas voltadas às questões 
de álcool e drogas ilícitas.” Já sobre o atendimento 
hospitalar, Teixeira aponta que estas ações continu-
am insuficientes.

OBSTÁCULOS - Já o médico psiquiatra Arthur 
Guerra concorda com o procurador Marcio Christi-
no em relação às dificuldades em termos de saúde. 
“O tratamento é difícil. Seja para os pacientes do 
Sistema Único de Saúde (SUS) ou para membros 

Os usuários de drogas que se envolvem em 
conflitos com a Justiça têm agora o benefício de 
uma iniciativa inédita no Estado de São Paulo. E a 
coordenação é de um membro do Ministério Públi-
co. O Comarca Terapêutica, no Fórum de São José 
dos Campos, é um projeto que propõe ao autor do 
delito o seu tratamento, ao invés do cumprimento 
de uma prestação de serviços à comunidade. Caso 
aceite a proposta, há a sua inserção em um “progra-
ma de tratamento” (para dependentes químicos) 
ou em um “programa de prevenção” (para usuários 
iniciais ou abusivos) junto a equipamentos de saú-
de e de inserção social e/ou a entidades de autoa-
juda. Com o cumprimento do programa, o processo 
criminal é arquivado. Já em caso de descumprimen-
to, o réu perde o benefício e é iniciado o processo 
criminal. E o resultado é significativo: em 2013 hou-
ve mais de 70% de aceitação, por parte dos réus e 
familiares, à proposta de tratamento para tentar se 
livrar da dependência química.

“O projeto tem três eixos. A ideia é não nos li-
mitarmos ao papel de acusação, defesa e julgamen-
to, e sim olharmos a verdadeira causa dos conflitos 
nos processos. No caso das drogas, o projeto tem 

Projeto do MP propõe tratamento em vez de prestação de serviços

O promotor Fábio Rodrigues Franco Lima coordena o projeto
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de classes mais privilegiadas, que podem pagar 
consultas e internações caras, no país ou no ex-
terior.” Ele considera a existência de mais quatro 
obstáculos no quadro clínico: o usuário não en-
tender que possui um quadro de dependência; a 
dificuldade de ele aceitar a abstinência como úni-
ca saída possível. “Além disso, paciente tem de 
aceitar que necessita ter outra vida, com outros 
amigos e formas de lazer e diversão. Uma realida-
de que, até pouco tempo, sempre foi ‘temperada’ 
com drogas”, detalha o profissional. “Há ainda a 
questão das recaídas, que causam sensações de 
onipotência e arrogância em algumas pessoas.”

Por sua vez, o professor Henrique Carnei-
ro observa que a denominação correta seria “le-
galização da maconha”. “Não seria ‘liberação’, 
porque defendo que haja controles, assim como 
existem aqueles em relação às bebidas alcoólicas 
e ao tabaco.” Porém, o especialista aponta que 
não pode existir um ‘circuito diferenciado para 
certos produtos’. “Do ponto de vista científico, o 
grau de nocividade mostra que o impacto da ma-
conha é inferior ao que o álcool e o tabaco produ-
zem na saúde pública.”

Carneiro vai além e aborda a falta de verbas 
para o tratamento dos que fazem uso abusivo da 

Projeto do MP propõe tratamento em vez de prestação de serviços
trazido muitos resultados. Em 2013, foram aten-
didos 257 usuários de drogas (réus em processos 
judiciais) e 149 familiares. Do total de usuários, 
146 foram encaminhados para tratamento, por 
reflexão e escolha própria”, comenta Fábio Ro-
drigues Franco Lima, promotor de Justiça em São 
José dos Campos e coordenador da Audiência de 
Justiça Terapêutica. “Atualmente, o Ministério Pú-
blico discute termos de parceria com a Faculdade 
de Psicologia da Unipe, com a Polícia Civil e com 
algumas secretarias”, acrescenta.

Com os convênios, entre outras ações, serão 
elencadas as Delegacias de Polícia piloto, que farão 
parte do projeto. As quais encaminharão um usu-
ário de drogas que figura em um Boletim de Ocor-
rência diretamente à Clínica de Psicologia da Fa-
culdade Unip. “Nela, busca-se a criação de vínculo 
com o usuário e seu familiar. E inicia-se o processo 
de avaliação, intervenção breve e tratamento”, ex-
plica Fábio Rodrigues Franco Lima. O projeto já tem 
página no Facebook: www.facebook.com/comarca-
terapeuticasjcampos

As atividades são realizadas com usuários ou 
dependentes de álcool e outras drogas envolvidos 

na prática de delitos de menor potencial ofensi-
vo, que são intimados a comparecer no salão do 
Júri da cidade juntamente com um familiar. Ini-
cialmente, assistem a uma breve palestra moti-
vacional, proferida pelo promotor de Justiça, por 
um ex-dependente e por profissionais da saúde 
e de entidades de autoajuda.

Após a palestra, somente permanecem no 
salão os familiares, ocasião em que uma equipe 
aborda a co-dependência e o papel da família 
na dependência química. Já os réus usuários são 
divididos em grupos e encaminhados a diversas 
salas, onde acontecem os chamados “processos 
circulares”. Nesta ocasião, são empregadas diver-
sas técnicas de reflexão próprias da Justiça Res-
taurativa, da Mediação e da Saúde (escuta ativa, 
perguntas restaurativas, intervenção breve etc). 
O círculo de cada sala é conduzido pelo facilitador 
(profissional capacitado em Justiça Restaurativa), 
apoiado por um profissional da saúde e um da área 
do direito. “O processo circular que é realizado nas 
salas, sem a presença do juiz e do promotor de jus-
tiça, possibilita uma real escolha do tratamento”, 
resume Fábio Rodrigues Franco Lima.
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maconha. “O sistema de saúde exerce uma reten-
ção orçamentária enorme.” Mas o professor da 
USP acredita que, “se a renda desse negócio fosse 
legalizada e auferisse lucros para o Estado na for-
ma comercial, ou mesmo em termos de impostos, 
isso poderia constituir um enorme fundo público 
que destinaria novas verbas para saúde e progra-
mas de assistência aos dependentes.”

TRÁFICO - Teoricamente, a ideia divulgada é 
a de que esta mudança atingiria o crime organiza-
do. Mas não é bem assim. “Acredito que permitir o 
consumo sem uma política adequada de repressão 
ao tráfico terá um efeito negativo. Talvez ela tenha 
um efeito contrário”, segundo o 1º vice-presidente 
da APMP, Marcio Christino. “Alguém que compra 
sempre corresponde a outro alguém que faça a 
venda. Se for permitido que uma pessoa compre 

ou adquira uma droga de um tra-
ficante, esta venda também es-
tará –automaticamente- sendo 
permitida e incentivada”, adverte.

No entanto, o procurador 
de Justiça crê que exista uma pos-
sibilidade de controlar a venda 
da maconha. Para isso, ele alerta 
que é muito importante a com-
preensão do funcionamento da 
indústria do tráfico no Brasil, que 
não tem o mesmo perfil estrutu-
ral do cenário norte-americano 
ou de alguns países europeus.

O 1º vice-presidente da 
APMP ressalta ainda que o nar-
cotráfico é uma transgressão 
com características de um gran-
de negócio. Isto porque, ao con-
trário de outros crimes, esta ati-
vidade permite que o traficante 
tenha uma renda permanente. 
“Traficando, ele recebe dinhei-
ro permanentemente. É muito 
diferente de um assaltante e de 
quem rouba um banco. Neste 
caso, há apenas um ato especí-
fico, planejado, e não é possível 

repeti-lo várias vezes. Assim, não há um rendimen-
to contínuo.”

GRANDE RENTABILIDADE - Além da entrada 
ininterrupta de dinheiro, o narcotraficante conta 
com a vantagem de ter a dependência do viciado. 
No caso de quem rouba um banco, há uma opo-
sição da vítima. O caso das drogas é um daque-
les crimes para os quais a vítima aceita a ação do 
criminoso - e até a deseja. A realidade deste ato 
ilícito e a facilidade como ele é realizado é muito 
grande. O especialista da USP, Henrique Carneiro, 
concorda que este cenário gera um mercado clan-
destino de grande rentabilidade.

“Países como os Estados Unidos e Uruguai 
estão legalizando. Outros seguem no sentido de 
mudar a visão legal sobre esta planta, que tem 
uma série de usos medicinais, inclusive terapêu-

Deputado Paulo Teixeira: ‘Precisamos criar uma política que traga ações de prevenção’
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ticos. No caso estadunidense, ela foi aprovada 
para isso em 21 estados”, resume. Diante deste 
cenário, o especialista defende que a maconha 
seja normatizada em condições de cobrança de 
impostos, em comércio regular que permita, in-
clusive aos consumidores, a possibilidade de cul-
tivarem suas próprias hortas, ficando assim fora 
de qualquer circuito mercantil ilegal.

“Não vou dizer que estas medidas acaba-
riam com o tráfico, porque mesmo o tabaco, que 
é legalizado, possui um enorme mercado clandes-
tino.” Porém, o profissional acredita que existiria 
uma completa separação da esfera da violência 
relacionada a este meio. “É o elemento mais de-
cisivo. Hoje, o comércio 
de drogas - inclusive de 
maconha - é feito sem 
qualquer arbitragem 
pública estatal. Então, 
as disputas de dívidas, 
de não pagamento, são 
resolvidas de forma vio-
lenta pelas gangues.” 
Com uma mudança, ele 
acredita que os proble-
mas de segurança públi-
ca também seriam ame-
nizados. “Diminuiria 
muito a pressão para o 
encarceramento de pes-
soas que não têm com-
portamento violento e 
nem são do crime organizado, mas que têm sido 
presas com uma pequena quantidade de droga 
ilícita e acabam - aí sim - entrando na escola do 
crime, sendo extorquidas e pressionadas a faze-
rem parte de uma gangue.”

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA - O deputado Pau-
lo Teixeira retoma o aspecto da legislação brasi-
leira. “Ela não distingue quem é usuário e quem 
é traficante. Muitas vezes, o usuário deixa de ser 
tratado na área da saúde e vai para a esfera crimi-
nal. As nossas leis não são capazes de especificar 
se aquele indivíduo que possui certa quantidade 
de drogas deve ser caracterizado como traficante 

ou usuário.” Teria de haver critérios mais detalha-
dos para estas definições.

Quem amplia o debate é o médico psiquia-
tra Arthur Guerra. Ele lembra que a preocupação 
no sentido de evitar o aumento de dependentes 
é mundial. “O planeta está vendo que cada vez 
mais jovens começam usar drogas legais e ile-
gais.” Além disso, há outro aspecto em relação às 
substâncias ilícitas. “Pesquisadores do mundo es-
tão preocupados com a produção das drogas sin-
téticas em laboratórios de fundo de quintal, com 
todas as implicações que essa prática possa ter.” 

Guerra também aponta o papel da família 
nesta luta. “Cabe aos pais uma vigilância cons-

tante. Eles devem apre-
sentar um modelo de 
relação saudável. Não 
há cem por cento de 
certeza de que filhos 
de não usuários nun-
ca usarão drogas. Mas 
estes jovens terão uma 
chance maior de evitar, 
devido ao que apren-
deram com a família. O 
exemplo não é a melhor 
forma de você ensinar 
alguma coisa a alguém. 
É a única.”

Dentro deste ho-
rizonte polêmico que 
se vislumbra na socie-

dade brasileira, o 1º vice-presidente da APMP 
lembra que a legislação brasileira não considera 
que todo usuário seja um traficante. “A questão 
do usuário-traficante é muito delicada. Muitas 
vezes, o usuário trafica para sustentar o próprio 
vício.” O procurador de Justiça lembra que o sim-
ples usuário não recebe uma pena. “No máximo, 
ele é advertido, recomendado um tratamento ou 
coisa do gênero.”

Marcio Christino ressalta, por fim, que, “evi-
dentemente, cada caso tem de ser analisado. E 
cabe ao juiz individualizar se, naquele momento, o 
que está caracterizado é o uso ou o tráfico.”

Permitir o consumo 
sem uma política 

adequada de repressão 
ao tráfico poderá ter 

efeito negativo
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I - Introdução.
Conforme noticiado pelo sí-

tio do CNMP, no dia 17.02.20141, 
o Conselheiro Walter Agra apre-
sentou proposta de resolução que 
modificaria a Resolução CNMP nº 
73/2011, estabelecendo “limites 
objetivos para a atividade de ma-
gistério por membros do Minis-
tério Público da União e dos Esta-
dos”, que tem o prazo de 30 dias 
para receber emendas.

Pela proposta, o artigo 1º da 
Resolução 73, o magistério publi-
co ou particular é limitado ao má-
ximo de 20 horas-aula semanais 
e, assim, fixa o prazo de 120 dias 
para que ocorram as adequacies 
às novas exigências.

A principal hipótese a ser 
respondida para tal restrição é se 
é da competência do CNMP fixar o 
regime e a jornada do exercício do 
magistério permitido sem tal res-
trição pela Constituição Federal; 
ou se os “limites objetivos” que o 

CNMP pode traçar devem referir-
se diretamente ao exercício das 
atividades funcionais do Promo-
tor de Justiça, enquanto membro 
do Ministério Público, os quais as-
segurem a efetividade e a eficiên-
cia de tal exercício.

Em nenhum momento dis-
positivos constitucionais subme-
teram ao crivo das competências 
do CNMP estabelecer limites ob-
jetivos ao magistério exercido por 

qualquer docente, nem mesmo 
àqueles que a Constituição per-
mitiu acumular emprego ou cargo 
de professor, com o de promotor 
de justiça ou procurador da repú-
blica, sem tais limites objetivos, 
desde que se trate de uma única 
“função pública de magistério”. 
Não se pretende tartar aqui do 
debate de Direito Administrativo 
sobre o conceito de função públi-
ca, no caso relacionada ao exercí-
cio do magistério, se limitada ou 
não a cargo ou emprego publico, 

o que implicaria em excluir da li-
mitação constitucional o emprego 
na iniciativa privada. 

II - Competência do CNMP e ma-
gistério.

Os contornos e limites da 
competência do CNMP estão fixa-
dos taxativamente, segundo o ar-
tigo 130-A, parágrafo 2º., da Cons-
tituição Federal:

§ 2º Compete ao Conselho 
Nacional do Ministério Pú-
blico o controle da atuação 
administrativa e financeira 
do Ministério Público e do 
cumprimento dos deveres 
funcionais de seus membros, 
cabendo lhe:
I - zelar pela autonomia fun-
cional e administrativa do 
Ministério Público, podendo 
expedir atos regulamenta-
res, no âmbito de sua com-
petência, ou recomendar 
providências;
II - zelar pela observância do 
art. 37 e apreciar, de ofício 
ou mediante provocação, a 
legalidade dos atos admi-
nistrativos praticados por 
membros ou órgãos do Mi-
nistério Público da União e 
dos Estados, podendo des-
constituí-los, revê-los ou fi-
xar prazo para que se ado-
tem as providências neces-

CNMP e limites objetivos 
para a atividade de magistério

Paulo César Corrêa Borges

‘Em nenhum momento dispositivos  constitucionais 
submeteram ao crivo das  competências do CNMP 
estabelecer limites objetivos ao  magistério 
 exercido por  qualquer docente.’

ARTIGO
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sárias ao exato cumprimen-
to da lei, sem prejuízo da 
competência dos Tribunais 
de Contas;
III - receber e conhecer das 
reclamações contra mem-
bros ou órgãos do Minis-
tério Público da União ou 
dos Estados, inclusive con-
tra seus serviços auxiliares, 
sem prejuízo da competência 
disciplinar e correicional da 
instituição, podendo avocar 
processos disciplinares em 
curso, determinar a remo-
ção, a disponibilidade ou a 
aposentadoria com subsí-
dios ou proventos propor-
cionais ao tempo de servi-
ço e aplicar outras sanções 
administrativas, assegura-
da ampla defesa;
IV - rever, de ofício ou me-
diante provocação, os pro-
cessos disciplinares de mem-
bros do Ministério Público da 
União ou dos Estados julga-
dos há menos de um ano;
V - elaborar relatório anu-
al, propondo as providên-
cias que julgar necessárias 
sobre a situação do Ministé-
rio Público no País e as ati-
vidades do Conselho, o qual 
deve integrar a mensagem 
prevista no art. 84, XI.
O inciso I, do artigo 130-A, 

parágrafo 2º, estabelece a compe-
tência do CNMP para expedir re-
comendações e atos regulamen-
tares, apenas no âmbito de sua 
competência, nada referindo-se 
ao magistério exercido pelo mem-
bro do Ministério Público, fazendo 
referência explícita que tais atos 
do CNMP estão vinculados ao zelo 

da autonomia funcional e adminis-
trativa do Ministério Público. Por-
tanto, não pode aquele órgão de 
controle externo do Ministério Pú-
blico pretender estabelecer limite 
objetivo a atividade de magistério, 
por ser esta estranha à autonomia 
funcional e administrativa.

O inciso II, do artigo 130-
A, parágrafo 2º, fixa a suprema-
cia dos princípios da administra-
ção pública, fixados pelo artigo 
37, tanto que estabelece medidas 
de adequação, revisão e descons-
tituição dos atos administrativos 
praticados no âmbito do Ministé-
rio Público, que jamais referem-se 
ao exercício do magistério, salvo 

em relação às escolas superiores 
do Ministério Público, notadamen-
te aquelas que estão vinculadas à 
estrutura administrativa do Minis-
tério Público. 

O exercício do magistério 
pelo membro do Ministério Públi-
co, como regra, jamais caracteri-
zará a prática de ato administra-
tivo no âmbito da própria institui-
ção sujeito àquele poder revisional 
do CNMP, porquanto submetido 
ou ao âmbito do ensino privado 
ou ao publico, e este com regime 
próprio na estrutura federal, esta-
dual ou municipal, no qual eventu-
al atuação implicará em ingerên-

cia inconstitucional, por afronta 
ao disposto no artigo 130-A e no 
artigo 207, ambos de mesma en-
vergadura constitucional.

Pela competência do inciso 
III, do artigo 130-A, parágrafo 2º, 
poderá o CNMP receber e conhecer 
das reclamações contra membros 
do Ministério Público, respeitados 
os princípios federativo, da auto-
organização e da competência dis-
ciplinar e correicional de cada ins-
tituição, que poderá envolver fal-
tas disciplinares cometidas pelos 
membros, no âmbito do exercício 
de suas funções ministeriais, even-
tualmente conexas com a prioriza-
ção e abusos no exercício do ma-

gistério acumulado. Nem por isto a 
competência em questão permiti-
ria a fixação de “limites objetivos” 
ao magistério diretamente desco-
nexo com a instituição ministerial.

Pode, e deve sim, serem fi-
xados pelo CNMP “limites objeti-
vos” para o exercício funcional, es-
tabelecendo como deve ser o “ho-
me-office” propiciado pelo proces-
so digital e decorrente da falta de 
gabinetes em fóruns, com estru-
turas deficientes, ultrapassadas 
e muito aquém das necessidades 
que o exercício funcioal demanda, 
em muitas Comarcas; organização 
e fixação de horas semanais desti-

‘O exercício do magistério pelo membro 
do  Ministério Público, como regra, jamais 
 caracterizará a prática de ato administrativo 
no âmbito da própria instituição.’
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nadas ao atendimento ao público 
em geral e às atividades especiali-
zadas; prazos para cumprimento 
de atos e movimentação de pro-
cedimentos do Ministério Público; 
participação em reuniões adminis-
trativas e de estudos de formação 
em temas de relevância institucio-
nal em grupos de estudos do Mi-
nistério Público e de Associações 
de Ministério Público; frequência 
a cursos de extensão das Escolas 
do Ministério Público;  outras ati-
vidades referents ao exercício fun-
cional etc.

Fixar “limites objetivos” 
como carga horária máxima para 

o exercício do magistério não é da 
competência do CNMP, posto que 
representa ingerência nas institui-
ções de ensino, além de ignorer a 
legislação especializada que fixa o 
regime no âmbito da autonomia 
universitária e das relações de tra-
balho regidas pela CLT.

A revisão dos processos dis-
ciplinares que é da competência 
do CNMP, mesmo quando as fal-
tas respectivas com o comprome-
timento da eficiência e falta de 
priorização do exercício funcional 
forem conexas com o exercício do 
magistério, não é suficiente para 
justificar a fixação de “limites ob-
jetivos” ao exercício do magisté-

rio, porquanto esta é atividade es-
tranha à sua competência.

A atividade docência ape-
nas terá interesse para o CNMP, 
no âmbito de suas competências, 
quando o membro do Ministério 
Público exercer mais de uma fun-
ção pública de magistério, extra-
polando a autorização constitu-
cional do artigo 128, parágrafo 
5º, inciso II, “d”, e, mesmo assim, 
como no caso da revisão de pro-
cessos disciplinares, no limite do 
caso a caso, isto é, da hipótese 
individual e concreta que se lhe 
apresentar, pautado pela análise 
do exercício funcional do membro 

do Ministério Público, mas jamais 
do exercício da função pública de 
ensino, que a Constituição auto-
rizou a sua acumulação, e mais, é 
da competência de outras instân-
cias constitucionais.

O Inciso V, do artigo 130-
A, parágrafo 2º, nem de forma 
indireta refere-se ao magistério 
como uma função pública autori-
zada pela Constituição, e que pu-
desse se inserir no âmbito da re-
gulamentação do CNMP.

Pois bem.
Verificando as conside-

randas da Resolução CNMP nº 
73/2011, merece destaque para 
a que enfatiza “a importância de 

serem delineados os contornos ob-
jetivos da atividade de magistério, 
para os efeitos previstos na Consti-
tuição”. Sem afrontar a Constitui-
ção Federal, notadamente a nor-
ma de regência da competência do 
CNMP (art. 130-A, parágrafo 2º) e 
de autorização do exercício cumu-
lativo do magistério pelo membro 
do Ministério Público (art. 128, pa-
rágrafo 5º, inciso II, alínea “d”), os 
contornos objetivos da atividade 
do magistério já constam da Cons-
tituição Federal, consistente no 
exercício de uma função pública 
de magistério. 

A constituição objetivamen-
te veda o exercício de mais de uma 
função. Inexiste qualquer outra 
autorização constitucional para 
o CNMP arvorar-se em legislador 
constituinte derivado para fixar ou-
tros limites constitucionais.

Na proposta de alteração 
daquela resolução, noticiada no 
sítio do CNMP, na rede mundial 
de computadores, foram amplia-
das as considerandas, merecendo 
análise detida, já que será objeto 
de deliberação:

O CONSELHO NACIONAL 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 
no exercício das atribuições 
conferidas pelo artigo 130-
A, § 2º, inciso I, da Consti-
tuição Federal, e com arrimo 
nos artigos 147 e seguintes 
de seu Regimento Interno;
CONSIDERANDO que a Cons-
tituição Federal estabelece 
em seu art. 127 que o Mi-
nistério Público é institui-
ção permanente, essencial 
à função jurisdicional do Es-
tado, incumbindo-lhe a de-
fesa da ordem jurídica, do 

‘A atividade docência apenas terá interesse 
para o CNMP, no âmbito de suas competências, 
 quando o membro do Ministério Público  exercer 
mais de uma função pública de magistério.’
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regime democrático e dos 
interesses sociais e indivi-
duais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o Mi-
nistério Público desempenha 
importante papel na defesa 
da cidadania e na promoção 
dos direitos coletivos da so-
ciedade;
CONSIDERANDO que o 
membro do Ministério Pú-
blico deve priorizar sua fun-
ção institucional e zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos di-
reitos assegurados na Cons-
tituição;
CONSIDERANDO que o exer-
cício do magistério tem de 
ter compatibilidade de horá-
rio com o exercício das fun-
ções institucionais para que 
não implique em prejuízo ao 
interesse público;
CONSIDERANDO que é de-
ver do membro do Minis-
tério Público realizar suas 
atribuições com empenho 
e dedicação, sempre bus-
cando o melhor desempe-
nho de suas atribuições e a 
evolução institucional;
CONSIDERANDO a obriga-
toriedade da observância 
dos princípios da celerida-
de e eficiência na prestação 
jurisdicional;
A primeira consideranda 

transcreve o texto constitucional 
previsto no artigo 127, “caput”, 
sem qualquer necessidade para 
regulamentar qualquer atividade 
funcional dos membros do Mi-
nistério Público, porquanto mes-

mo que se não houvesse tal refe-
rência ela sempre estará regen-
do as normas infraconstitucionais 
atinentes ao Ministério Público e 
seus membros.

Também é inquestionável 
que o Ministério Público “(…) de-
sempenha importante papel na 
defesa da cidadania e na promo-
ção dos direitos coletivos da socie-
dade”, inclusive reconhecido por 
toda a população brasileira, inclu-
sive em atos concretos de manifes-
tações de junho de 2012, quando 
saiu às ruas para postar-se, den-
tre outras coisas, contra a PEC 37, 

cuja aprovação já era dada como 
certa pelas principais lideranças do 
próprio Ministério Público.

A terceira consideranda 
também repete texto constitu-
cional, no caso específico da se-
gunda parte, como se vê da singe-
la leitura do artigo 129, inciso II, 
que trata das funções institucionais 
do Ministério Público. A primeira 
parte associou referida função de 
zelo pelo respeito dos Poderes Pú-
blicos e serviços de relevância pú-
blica aos direitos assegurados na 
Constituição, adotando-se todas 
as medidas necessárias para a sua 
garantia, com o “dever de priori-
zação” da “função institucional”. 

Inegável que o membro do 
Ministério Público deve priorizar a 
função institucional, no seu exer-
cício funcional, e não é apenas em 
relação àquela prevista no artigo 
129, inciso II, da Constituição Fede-
ral, mas em relação a todas aque-
las previstas no próprio artigo 129, 
em seus nove incisos, bem como 
aquelas decorrentes dos manda-
mentos constitucionais, e materia-
lizadas nas leis orgânicas e na le-
gislação infraconstitucional. 

A quinta e a sexta conside-
randas são relativas ao exercício 
funcional do membro do Ministé-

rio Público e nada dizem respeito 
ao exercício do magistério fora da 
instituição. A quinta enaltece o de-
ver de exercer as atribuições mi-
nisteriais “com empenho e dedi-
cação, sempre buscando o melhor 
desempenho de suas atribuições 
e a evolução institucional”2, cujo 
descumprimento já se submete aos 
mecanismos de responsabilização 
disciplinar. A sexta consideranda 
estabelece a “obrigatoriedade da 
observância dos princípios da ce-
leridade e eficiência na prestação 
jurisdicional”. 

Conceitualmente, esta con-
sideranda equivoca-se ao abarcar 
na prestação jurisdicional o exer-

‘Inegável que o membro do Ministério  Público 
deve priorizar a função institucional, no seu 
exercício funcional, e não é apenas em  relação 
àquela prevista no artigo 129, inciso II, da 
Constituição Federal.’
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cício das funções institucionais do 
Minitério Público, atrelado ao ma-
gistério realizado fora da institui-
ção, e com as atividades do Poder 
Judiciário ao qual cabe tipicamen-
te a “prestação jurisdicional”, em-
bora a instituição seja reconhecida 
como essencial na “função jurisdi-

cional do Estado”, que não se con-
funde, entretanto, com suas fun-
ções institucionais e nem de lon-
ge com o exercício do magistério.

O exercício das funções mi-
nisteriais perante o Poder Judi-
ciário buscará zelar pela obriga-
toriedade em relação aos princí-
pios da celeridade e eficiência na 
prestação jurisdicional, adotando 
medidas recursais e/ou correicio-
nais quanto à sua violação no ser-
viço judicial e, por outro lado, não 
concorrendo para tanto, median-
te o cumprimento dos prazos le-
gais para suas manifestações etc. 

Contudo, isto está adistrito 
ao âmbito do exercício funcional e 
disciplinar, em relação a atuação 
processual, onde a fiscalização da 
própria atuação se dá por meio dos 
demais protagonistas do proces-
so, principalmente pela presidên-
cia exercida pelo Juiz no processo, 
pelos advogados das partes e até 
pela atuação dos demais membros 

do Ministério Público nas instân-
cias superiores, em fases recursais.

É o que adverte Edson Pei-
ter3, analisando a EC 45/2004:

A duração razoável do pro-
cesso, que podemos definir 
como aquela situação na 
qual as partes envolvidas 

no litígio observem, adequa-
damente, os prazos previs-
tos na lei para a prática dos 
atos processuais, bem como 
aquela cujo órgão, por seus 
representantes, não tenha 
sido inerte na direção das 
fases do processo que lhes 
cabe impulsionar, impôs ao 
legislador infraconstitucio-
nal, bem como aos operado-
res do direito o compromisso 
de rever as regras e institu-
tos processuais, a fim de que 
se extraia deles a máxima 
eficácia possível para a tu-
tela jurisdicional. A simples 
inclusão do referido princí-
pio não representa uma so-
lução mágica para a moro-
sidade do processo judicial. 
Sob a ótica da razoável dura-
ção da relação processual, a 
atuação dos sujeitos do pro-
cesso deve ser pautada pela 
boa-fé, de forma que não 

sejam praticados atos pro-
cessuais desnecessários, que 
causem a dilação indevida 
da demanda. Mas também, 
por outro lado, não se deve 
buscar uma “justiça acelera-
da”, pagando-se o preço de 
uma proteção jurídica que 
se traduz em diminuição de 
garantias processuais e ma-
teriais (produção de provas, 
prazo de recurso, supressão 
de instâncias), conduzindo 
a uma justiça pronta, mas 
materialmente injusta, con-
forme ponderou Canotilho.
Como existem formas ex-

trajudiciais de deformalização das 
controvérsias, destacando-se as 
recomendações ministeriais, audi-
ências públicas e termos de ajus-
tamento de conduta, além de ou-
tros, próprios da essência da atu-
ação do Ministério Público, teria 
superioridade técnica a conside-
randa em tela, caso se referisse 
não à prestação jurisdicional, mas, 
sim, à observância dos princípios 
da celeridade e eficiência na atua-
ção ministerial, referindo-se, pois, 
ao exercício institucional. Mais 
abrangente e consentâneo com 
tais princípios em toda a ativida-
de funcional do Ministério Públi-
co, inclusive no âmbito da juris-
dição, perante o Poder Judiciário.

Nada disto, contudo, inter-
fere ou poderia ser sacrificado com 
o exercício de uma função públi-
ca de magistério autorizado pela 
Constituição ao membro do Minis-
tério Público. Nem pode o CNMP 
por falta de competência preten-
der ingerir no âmbito do exercício 
cumulativo do magistério fora do 

‘Nem pode o CNMP por falta de  competência 
 pretender ingerir no âmbito do exercício 
 cumulativo do magistério fora do Ministério 
 Público, fixando “contornos” ou “limites”.’
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Ministério Público, fixando “con-
tornos” ou “limites” ainda que ob-
jetivos, mesmo em razão de que o 
magistério não é função institucio-
nal do Ministério Público, mas di-
reito assegurado ao seu membro, 
com reflexos mais positivos do que 
negativos para as estratégias ins-
titucionais para desincumbir-se 
dos mandamentos constitucionais. 

Quando houver reflexos ne-
gativos, que podem ser pontu-
ais, como o comprometimento do 
exercício funcional, e isto somen-
te poderá ser aferido no caso con-
creto, e individualmente, já exis-
tem os mecanismos disciplinares 
próprios de cada Ministério Públi-
co e do próprio CNMP, diante da 
obrigatóriedade de declaração de 
exercício do magistério4, que per-
mite até fiscalização direta e indi-
vidual, já previstos na Resolução 
CNMP n. 73/2011.

A quarta consideranda, sim, 
tem relevância e pertinência com o 
exercício do magistério pelo mem-
bro do Ministério Público, tendo 
em vista que ressalta que deve ha-
ver “…compatibilidade de horário 
com o exercício das funções insti-
tucionais, para que não implique 
em prejuízo ao interesse publico”. 
Entretanto, não traz nenhuma no-
vidade, uma vez que a Resolução 
CNMP n. 73/2011 expressamente 
cuidou de estabelecer no artigo 1º, 
parágrafo 2º, o seguinte: 

§2º Haverá compatibilidade 
de horário quando do exercí-
cio da atividade docente não 
conflitar com o período em 
que o membro deverá estar 
disponível para o exercício 
de suas funções institucio-

nais, especialmente perante 
o público e o Poder Judiciário.
Este dispositivo já tratou da 

compatibilidade de horário e, com 
superioridade técnica, sem avançar 
em tema que lhe é proibido como 
regime de trabalho no magistério, 
não invadiu competências de outras 
unidades federativas, nem instân-
cias autárquicas autônomas, como 
as universidades públicas (federais, 
estaduais e municipais). 

III – Uma função pública de magis-
tério, autonomia universitá-
ria e benefícios ao Ministério 
Público.

Analisando o fundamento 
constitucional das competências do 

CNMP (artigo 130-A, parágrafo 2º, CF), 
nada há explicitado sobre ter com-
petência para limitar ou fixar jorna-
da de trabalho no magistério pelos 
promotores de justiça e procurado-
res da república, que é exercida ob-
servando o regime da CLT (emprego 
publico e iniciativa privada) e o regi-
me publico (estatutário – universida-
des federais e estaduais), no âmbito 
da autonomia universitária, expres-
samente estabelecida pela Consti-
tuição Federal, in verbis:

Art. 207. As universidades 
gozam de autonomia didá-

tico-científica, administrati-
va e de gestão financeira e 
patrimonial, e obedecerão 
ao princípio de indissocia-
bilidade entre ensino, pes-
quisa e extensão.
Importante destacar que é 

norma constitucional que estabe-
lece o PRINCÍPIO DA INDISSOCIA-
BILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUI-
SA E EXTENSÃO.

Por força do referido dispo-
sitivo constitucional, o exercício 
de uma função pública de magis-
tério não abrange apenas o exer-
cício de 20 horas/aula semanais 
“(…) efetivamente prestadas em 
sala de aula”. 

Isto feriria o princípio cons-

titucional da eficiência da presta-
ção do serviço público da educa-
ção, comprometendo a qualida-
de do ensino e afrontando o pró-
prio artigo 207, da Constituição 
Federal, que fixou o princípio da 
indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão. 

A atividade do magistério, 
para aqueles que não estão en-
fronhados no exercício de referi-
da função pública relevantíssima, 
abrange portanto “ensino, pes-
quisa e extensão”, que são exer-
cidas dentro da sala de aula, na 

‘Nada há explicitado sobre ter  competência 
para limitar ou fixar jornada de trabalho 
no magistério pelos promotores de justiça 
e  procuradores da república, que é exercida 
 observando o regime da CLT.’



APMP Revista

ARTIGO

42

biblioteca, nos centros de estudo 
e pesquisa, nos laboratórios, nas 
palestras, nos cursos de extensão, 
nos projetos de extensão com ati-
vidades de orientação para atua-
ção junto à comunidade, na orien-
tação de alunos em iniciação cien-
tífica, mestrado e doutorado etc.. 

Muitos, se não todos, são os 
membros-docentes que desenvol-
vem projetos temáticos de grande 
relevo institucional (para o Ministé-
rio Público), na área penal, processu-
al penal, dos direitos humanos fun-
damentais, da eficácia horizontal dos 
direitos fundamentais, dos interesses 
difusos e coletivos etc., dos direitos 
sociais, violência de gênero e contra 
grupos socialmente vulneráveis (mu-
lher, idoso, deficiente, criança e ado-
lescente, negros, índios, pobres etc.), 
e isto durante o horário de exercício 
do magistério. 

Isto sem mencionar a im-
portância da atuação do docen-
te vinculado ao Ministério Públi-
co como formador de opinião na 

academia e em relação a futuros 
profissionais do direito (advoga-
dos, delegados, promotores/as, 
procuradores/as, juízes/as, pro-
fessores/as defensores/as etc) ali-
nhados às teses institucionais, ou 
mesmo críticos que buscam aper-

feiçoar o papel e a atuação da ins-
tituição, o que representa benefí-
cios indiretos ao Ministério Públi-
co. Desprezar tais benefícios seria 
um grave erro de estratégia insti-
tucional para o fortalecimento das 
suas atribuições, do seu exercício 
e da sua própria defesa dos ata-
ques oriundos dos mais diferentes 
setores incomodados com a efici-
ência institucional.

Compreender, então, o que 
significa o exercício de uma única 
função de magistério pelo mem-
bro do Ministério Público é fun-
damental para qualquer restri-
ção ou ampliação por estratégia 
institucional. 

A Lei de Direitrizes e Base5 
, sob a égide da Constituição Fe-
deral, em seu artigo 43, estabe-
leceu como finalidade da educa-
ção superior:

I - estimular a criação cul-
tural e o desenvolvimento do es-
pírito científico e do pensamento 
reflexivo;

II - formar diplomados nas 
diferentes áreas de conhecimen-
to, aptos para a inserção em seto-
res profissionais e para a partici-
pação no desenvolvimento da so-
ciedade brasileira, e colaborar na 
sua formação contínua;

III - incentivar o trabalho de 
pesquisa e investigação científica, 
visando o desenvolvimento da ci-
ência e da tecnologia e da criação 
e difusão da cultura e, desse modo, 
desenvolver o entendimento do 
homem e do meio em que vive;

IV - promover a divulgação 
de conhecimentos culturais, cien-
tíficos e técnicos que constituem 
patrimônio da humanidade e co-
municar o saber através do ensi-
no, de publicações ou de outras 
formas de comunicação;

V - suscitar o desejo perma-
nente de aperfeiçoamento cultural 
e profissional e possibilitar a cor-
respondente concretização, inte-
grando os conhecimentos que vão 
sendo adquiridos numa estrutura 
intelectual sistematizadora do co-
nhecimento de cada geração;

VI - estimular o conhecimen-
to dos problemas do mundo pre-
sente, em particular os nacionais 
e regionais, prestar serviços espe-
cializados à comunidade e estabe-
lecer com esta uma relação de re-
ciprocidade; e,

VII - promover a extensão, 
aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e 
benefícios resultantes da criação 
cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição.

Por outro lado, a LDB, em 
seu artigo 54, regulamentou a au-
tonomia universitária das universi-
dades mantidas pelo Poder Público 
--- pois as particulares são regidas, 
quanto aos seus professores pelo 
regime da CLT --- permitindo que 
gozem de estatuto jurídico espe-
cial para attender às peculiarida-
des de sua estrutura, organização 

‘Compreender, então, o que significa o  exercício 
de uma única função de magistério pelo  membro 
do Ministério Público é fundamental para 
 qualquer restrição ou ampliação por  estratégia 
 institucional.’
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e financiamento pelo Poder Públi-
co, “assim como dos seus planos 
de carreira e do regime jurídico 
do seu pessoal” e, seu parágrafo 
primeiro, autorizou:

a) propor o seu quadro de 
pessoal docente, técnico e admi-
nistrativo, assim como um plano 
de cargos e salários, atendidas as 
normas gerais pertinentes e os re-
cursos disponíveis; e, dentre ou-
tras coisas,

b) elaborar o regulamen-
to de seu pessoal em conformi-
dade com as normas gerais con-
cernentes.

Para a temática desenvolvi-
da neste artigo, importante men-
cionar ainda que o artigo 57 é ex-
plícito, ao determinar que, nas ins-
tituições públicas de educação su-
perior, “…o professor ficará obri-
gado ao mínimo de oito horas se-
manais de aulas”. 

Em uma análise apressada 
e perfunctória, poderia ser men-
surada a adequação do patamar 
mínimo de oito horas com a singe-
la aritimética de que em cinco dias 
semanais de quatro horas/aula, to-
talizariam 20 horas. Olvidar-se-ia, 
seguramente, que nos cursos de 
pós-graduação de mestrado aca-
dêmico de alta excelência, no Sis-
tema Nacional de Pós-graduação, 
o docente-membro dedica cerca 
de 6 a 8 horas semanais. Bem as-
sim, olvidar-se-ia que já se teriam 
16 horas/aulas semanais “efetiva-
mente prestadas em sala de aula”, 
por hipótese, aquele membro-do-
cente que leciona na graduação e 
na pós-graduação. 

Uma vez mais, seria mais 
simplista ainda argumentar que 

restariam ainda 4 horas/aulas se-
manais, se cotejada aquela carga 
horária de 20 horas semanais,  su-
postamente considerada adequada 
e o total de 16 horas (graduação 
mais pós-graduação). Com efei-
to, além de que, se assim fosse, 
somente desconhecendo o con-
ceito e o que significa pesquisa e 
extensão, poderia ser sustentado 

que 4 horas seriam suficientes para 
a extensão e a pesquisa.

Mais equivocado, seria ain-
da o argumento de que o membro 
do Ministério Público, no exercí-
cio de uma única função pública 
de magistério, teria que escolher 
entre o magistério na graduação 
(mínimo de 8 horas/aulas sema-
nais) e na pós-graduação (de 6 a 
8 horas/aulas semanais) e nem 
desenvolver a pesquisa ou a ex-
tensão. Isto afrontaria o disposto 
no artigo 207 da Constituição Fe-
deral, que estabelece o já referi-
do princípio da indissociabilidade 
do ensino, pesquisa e extensão.

Ademais, dentro da já refe-
rida autonomia universitária, ou-
tros aspectos são importantes para 
demonstrar de vez que há grave 
equívoco na fixação de qualquer 
limite fora das instâncias acadêmi-
cas e educacionais --- para mais ou 

para menos --- quanto a quantita-
tivo de horas-aula “efetivamente 
dentro de sala de aula”.

Ainda, no âmbito federal, 
como corolário do artigo 207, 
da Constituição Federal, a Lei n. 
12.772/2012 estruturou o plano 
de carreiras e cargos de magisté-
rio federal, a partir de 01/03/2013, 
e, quanto à Carreira de Magisté-

rio Superior, emglobou os cargos 
de Professor do Magistério Supe-
rior6 e os cargos isolados de Pro-
fessor Titular-Livre do Magistério 
Superior. Em seu Capítulo V, no ar-
tigo 20 e parágrafos estabeleceu 
o regime de trabalho dos cargos 
do magistério federal:

CAPÍTULO V
DO REGIME DE TRABALHO 
DO PLANO DE CARREIRAS 
E CARGOS DE MAGISTÉRIO 
FEDERAL
Art. 20.  O Professor das IFE, 
ocupante de cargo efetivo 
do Plano de Carreiras e Car-
gos de Magistério Federal, 
será submetido a um dos se-
guintes regimes de trabalho:
I - 40 (quarenta) horas sema-
nais de trabalho, em tempo 
integral, com dedicação ex-
clusiva às atividades de en-
sino, pesquisa, extensão e 

‘Com efeito, além de que, se assim fosse, 
 somente desconhecendo o conceito e o que 
significa pesquisa e extensão, poderia ser 
 sustentado que 4 horas seriam suficientes 
para a extensão e a pesquisa.’
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gestão institucional; ou
II - tempo parcial de 20 (vin-
te) horas semanais de tra-
balho.
§ 1º  Excepcionalmente, a 
IFE poderá, mediante apro-
vação de órgão colegiado su-
perior competente, admitir 
a adoção do regime de 40 

(quarenta) horas semanais 
de trabalho, em tempo in-
tegral, observando 2 (dois) 
turnos diários completos, 
sem dedicação exclusiva, 
para áreas com caracterís-
ticas específicas.
§ 2º  O regime de 40 (qua-
renta) horas com dedicação 
exclusiva implica o impedi-
mento do exercício de ou-
tra atividade remunerada, 
pública ou privada, com as 
exceções previstas nesta Lei.
A referida legislação espe-

cializada federal deixa bastante 
claro que o regime de dedicação 
exclusiva de (40) quarenta horas 
implica no impedimento do exer-
cício de outra atividade remunera-
da, pública ou privada, como está 
expresso no artigo 20, parágrafo 
2º, da Lei Federal n. 12.772/2012. 
No mesmo artigo 20, inciso II, en-
contra-se o segundo regime, que é 

o Regime de Tempo Parcial de 20 
horas semanais de trabalho, quiçá 
seja a fonte normativa de inspira-
ção da regulamentação reforma-
dora do CNMP. Caso tivesse sido 
a fonte da referência à carga ho-
rária para a Resolução n. 73/2011, 
deveria ter sido observada a ina-
dequação da refererência a “(…) 

efetivamente prestadas em sala 
de aula”, diante do princípio cons-
titucionais da indissociabiliade do 
ensino, pesquisa e extensão. Nes-
te sentido, a proposta reforma-
dora tem o mérito de suprimir tal 
expressão.

Contudo, tanto a Resolução 
CNMP n. 73/2011, quanto a pro-
posta de reforma desconsidera-
ram a especificidade do magisté-
rio superior federal, comtempla-
da no referido diploma legal (Lei n. 
12.772/2012), diante da permissão 
de Regime de Turno Completo de 
40 (quarenta) horas semanais, sem 
dedicação exclusiva, observando-
se dois turnos diários completos, e 
que permite acumulação com ou-
tra atividade remunerada, pública 
ou privada, como expressamente 
consta do artigo 20, parágrafo 1º, 
destinado para a “áreas com ca-
racterísticas específicas”, como é 
o caso da área juridica, em que há 

advogados, promotores, procura-
dores, juízes, defensores públicos 
etc. A atividade privada ou pública 
dos profissionais do Direito é me-
lhor remunerada que os cargos do 
magistério superior e, se lhes fos-
sem exigida a dedicação exclusiva, 
os claros nos quadros da carreira 
seriam ainda maiores que os atu-
almente existentes, tirante a per-
da de docentes de altíssimo nível.

Vale ressaltar uma vez mais 
que não se advoga a tese de que o 
regime de trabalho de 40 (quaren-
ta) horas, corresponda a 40 horas/
aula. Em verdade a possibilidade 
e a existência legal de RTC – Re-
gime de Turno Completo, na pró-
pria legislação, para as hipóteses 
de magistério sem dedicação ex-
clusiva, considerando as particu-
laridades da Área do Direito, foi 
olvidada pela invasão da regula-
mentação do CNMP e, neste arti-
go, busca-se evidenciar que aque-
las quarenta horas do RTC-federal, 
em obediência ao artigo 207, da 
Constituição Federal,  abrangem 
ensino, pesquisa e extensão, cuja 
indissociabilidade tem status de 
princípio constitucional. Aliás, a 
legislação de regência deixa cla-
ro que para o referido regime exi-
ge-se apenas dois turnos comple-
tes, o que significaria cerca de 8 
(oito) horas-aula, efetivamente 
prestadas em salas de aula, sen-
do o restante distribuído entre 
pesquisa, extensão e até aula na 
pós-graduação.

Nem se pode cogitar, por 
outro lado, de excepcionar o regi-
me citado ao âmbito do magisté-
rio exercido por membros vincu-
lados à esfera federal, porquanto 

‘A atividade privada ou pública dos profissionais 
do Direito é melhor remunerada que os cargos 
do magistério superior e, se lhes fossem exigida 
a dedicação exclusiva, os claros nos quadros da 
carreira seriam ainda maiores.’
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o princípio da simetria também se 
aplica ao magistério nas unidades 
federativas e uma regulamentação 
nacional jamais poderá se enve-
redar pelo casuísmo. Com efeito, 
apenas para ilustrar a autonomia 
universitária decorrente do arti-
go 207, da Constituição Federal, 
em relação às autarquias estadu-
ais, e suas especificidades, cita-se 
o caso das Universidades públicas 
do Estado de São Paulo.

No Estado de São Paulo, por 
força do princípio federativo e do 
exercício do princípio da autono-
mia universitária, as universida-
des públicas instituíram três regi-
mes de trabalho: RDIDP – regime 
de dedicação exclusive, com jor-
nada de 40 horas semanais; R.T.C. 
regime de turno completo, com 
24 horas semanais; e R.T.P. regi-
me de turno parcial, com 12 ho-
ras semanais.

A exemplo da regulamenta-
ção federal, nas universidades es-
taduais paulistas, o docente em re-
gime de dedicação exclusiva (RDI-
DP) não poderá exercer outras ati-
vidades remuneradas, públicas ou 
particulares, mas também existe 
o regime especial, assim fixado: 

a) UNESP – Universidade Es-
tadual Paulista – Resolução Unesp 
n. 85, de 04 de novembro de 1999:

Do Regime de Turno Com-
pleto
Art. 22 – O RTC é um regime 
especial de trabalho em que 
o docente se obriga a traba-
lhar na UNESP, por 24 (vinte 
e quatro) horas semanais, 
em atividades de ensino, 
de pesquisa e de extensão.
b) USP – Universidade de 

São Paulo – Resolução USP n. 3533, 
de 22 de junho de 1989:

Título II
Do Regime de Turno Com-
pleto
CAPÍTULO I
Definição de Regime
Artigo 24 - O Regime de Tur-
no Completo (RTC) é um re-
gime especial de trabalho no 
qual o docente obriga-se a 
trabalhar na Universidade 
de São Paulo por 24 (vinte e 
quatro) horas semanais em 
atividades de ensino, pesqui-
sa, bem como de extensão 
de serviços à comunidade, 
se for o caso.
c) UNICAMP – Universidade 

de Campinas – Regimento Geral7 

da UNICAMP:
(artigo 179) § 2º. No Regi-
me de Turno Completo o do-
cente deve cumprir 24 (vin-
te e quatro) horas semanais 
de trabalho efetivo em en-

sino, pesquisa e prestação 
de serviços à comunidade.
Estas especificadas das uni-

versidades estaduais paulistas já 
demonstram que o regime espe-
cial denominado Regime de Tur-
no Completo, a exemplo das uni-
versidades federais, tem jornada 

superior às 20 horas semanais das 
resoluções do CNMP e não estão 
restritas a horas-aula efetivamente 
em sala de aula. Naquelas paulis-
tas, 24 horas, nas federais, 40 ho-
ras, abrangendo ensino pesquisa 
e extensão.

Conquanto cuidasse de re-
gime especial de aposentadoria 
fixado nos artigos 40, parágrafo 
5º., e 201, parágrafo 8º., da Cons-
tituição Federal, em relação a pro-
fessor de carreira, em estabele-
cimentos de educação básica, a 
Súmula nº 13 do Supremo Tribu-
nal Federal deixa bastante claro 
que o magistério não se restringe 
ao exercício da docência em sala 
de aula, incluindo outras funções 
--- no caso específico da súmula, 
também, a direção, coordenação 
e assessoramento pedagógico --- 
sendo mister que o C.N.M.P. aco-
lha o princípio constitucional da 
indissociabilidade do ensino, da 
pesquisa e da extensão, do artigo 

207, da Constituição Federal, em 
relação aos membros do Ministé-
rio Público.

IV – Conclusão: uma função públi-
ca de magistério, compatibi-
lidade de horário e magisté-
rio na Comarca de lotação. 

‘Estas especificadas das universidades  estaduais 
paulistas já demonstram que o regime  especial 
denominado Regime de Turno Completo, a 
exemplo das universidades federais, tem 
 jornada superior às 20 horas semanais das 
resoluções do CNMP.’
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O direito constitucional de 
exercício do magistério, cumu-
ladamente com o exercício das 
funções de membro do Ministé-
rio Público, é expresso no artigo 
128, parágrafo 5º, da Constitui-
ção Federal, sendo a única limi-
tação constitucional que se trate 
de apenas uma função pública de 
magistério. 

Veja-se:
§ 5º - Leis complementa-
res da União e dos Estados, 
cuja iniciativa é facultada 
aos respectivos Procurado-
res-Gerais, estabelecerão 
a organização, as atribui-
ções e o estatuto de cada 
Ministério Público, obser-
vadas, relativamente a seus 
membros:
I – (…)
II - as seguintes vedações:
(…) d) exercer, ainda que 
em disponibilidade, qual-
quer outra função pública, 
salvo uma de magistério;
Nenhuma limitação objeti-

va pode ser estabelecida por re-
solução infraconstitucional, além 
daquelas já definidas na Consti-
tuição Federal: 

a) UMA função pública, nos 
termos do artigo 128, parágrafo 
5º, inciso II, alínea “d”; e, 

b) consoante o princípio da 
razoabilidade e considerando que 
é a própria Constituição Federal 
que estabelece “que deverão re-
sidir na comarca da respectiva lo-
tação, salvo autorização do che-
fe da instituição”, no artigo 129, 
parágrafo 2º, o limite territorial 
da COMARCA, como regra, pon-
dendo haver autorização para o 

exercício fora da mesma pela Che-
fia do Ministério Público, sempre 
avaliando o interesse publico.

A Resolução CNMP n. 
73/2011, em seu artigo 2º, ca-
put, e parágrafo 1º, tratam desta 
limitação territorial em regra e da 
possibilidade de autorização para 
munícipio próximo ao da sede do 
membro do Ministério Público e 
não necessita qualquer alteração.

A proposta de alteração 
do artigo 1º da Resolução n. 
73/2011, nem sequer esclare-
ce se os parágrafos do artigo 1º, 
permanecerão em vigor, com al-
teração apenas do “caput” do ci-
tado dispositivo, levando à legí-
tima interpretação de que have-
rá retrocesso, na medida em que 
não prescreve que está sendo al-
terado apenas o “caput” do citado 
artigo, ainda mais considerando 
que o artigo 3. Alteração propos-
ta referiu-se apenas aos demais 
artigos da resolução, como per-
manecendo “inalterados”. 

Finalmente, para adequa-
ção constitucional e aos princí-
pios acima referidos, além do 
próprio limite de competência 
do CNMP, a proposta apresenta-
da deveria explicitar que altera 
apenas o “caput” do artigo 1., da 
Resolução n. 73/2011 e sua re-
dação deveria excluir a referên-
cia ao regime semanal de hora-
aula, ficando assim:

 Art. 1º. O “caput” do art. 
1º da Resolução nº 73 de 
15 de junho de 2011 passa-
rá a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art. 1º. Ao membro do Mi-
nistério Público da União e 

dos Estados, ainda que em 
disponibilidade, é defeso 
o exercício de outro car-
go ou função pública, res-
salvado o magistério, pú-
blico ou particular.”
Limitada a alteração ao 

“caput” do artigo 1. e sendo eli-
minada a referência ao regime 
de trabalho, que é da compe-
tência das instâncias da área da 
educação, inclusive das autar-
quias federais, estaduais e mu-
nicipais, ou já está regulamenta-
da pela C.L.T. quanto aos empre-
gos públicos e instituições parti-
culares, os princípios e compe-
tências constitucionais estarão 
preservados.

1- Boletim Direto do CNMP, Ano V, nº 81 - Bra-
sília, 18 de fevereiro de 2014; Boletim da 4ª 
Sessão Ordinária do CNMP, realizada em 17 
de fevereiro de 2014.

2- Com o presente artigo, espera-se estar con-
tribuindo para a “evolução institucional”, no 
tema tratado: o exercício de uma função 
pública de magistério, autorizada expres-
samente pelo artigo 128, parágrafo 5º, in-
ciso II, alínea “d”, da Constituição Federal.

3- Disponível em: http://tjsc25.tj.sc.gov.br/aca-
demia/arquivos/Edson_Peiter.pdf. Acessa-
do em 26.02.2014.

4- Artigos 4º e 5º da Resolução CNMP 73, de 
15 de junho de 2011.

5- Lei nº 9.394/1996
6- Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987.
7- Baixado pelo Decreto nº 3.467 de 29.03.74 

e republicado no D.O.E de 12.07.97.

Paulo César Corrêa Borges
Promotor de Justiça/SP

Professor Assistente-Doutor da 
UNESP, onde é   Coordenador do 
PPGDIREITO/UNESP/FRANCA e 

Professor de Direito Penal e  Tutela 
Penal dos Direitos  Humanos
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Reflexões sobre o atual 
 panorama do crime de tráfico de 

entorpecentes e relacionados
Fabíola Sucasas Negrão Covas

Como promotora de justi-
ça criminal que atua numa 
comarca com muitas ações 

penais em andamento, tenho me 
debruçado sobre alterações legis-
lativas ou jurisprudenciais das mais 
diversas ordens, muitas das quais, 
infelizmente, tem tornado tão dis-
tante o desejo de efetivaruma jus-
tiça no mínimo capaz de afastaro 
fantasma da impunidade, sensa-
ção e realidade dos dias atuais.

Essa triste constatação aflo-
ra com muito mais pesar quando 
as alterações se relacionam com 
os crimes da Lei de Drogas; afinal 
de contas todos sabem que, dos 
piores males vividos em nossa so-
ciedade, está ele, o tráfico de en-
torpecentes.

Quanto mais me deparo 
com o sistema que envolve prá-
ticas de prevenção e repressão 
ao tráfico de drogas, mais obser-
vo o quanto nossa sociedade tem 
sofrido com o entendimento que 
se tem dado à legislação respec-
tiva; é cada vez mais notória a in-
fluência direta ou indireta do trá-
fico na existência da violênciade 
hoje, cuja intensidade cresce na 
mesma proporção.

Muito se tem arguido nos 
processos criminais como tese de 
defesa que o crime foi pratica-

do porque o sujeito estava sob o 
efeito de drogas. Ainda que isto 
não configure causa de exclusão 
da culpabilidade, até porque, em 
regra, o consumo das substâncias 
se dá de forma voluntária1, o fato 
é que o entorpecente se mostra 
como um dos males reais e dire-
tos do crime.

Estas teses são lançadas em 
processos que apuram crimes de 
ordens várias, mas na maioria de-

les se percebe que a violência, seja 
como elemento do crime ou mes-
mo aquilo que impulsiona o agen-
te à sua prática, é cada vez mais 
frequente.

Pesquisa2  feita com profes-
sores públicos de São Paulo con-
cluiu que “droga incita violência 
na escola”; para 42% por cento 
dos casos de situações de violên-
cia dentro das escolas, isto se dá 
por alunos sob efeito de drogas.

E quem não se chocou com 
o gravíssimo crime que vitimou 
a dentista Cinthya Magaly Mou-
tinho de Souza, em São Bernar-
do do Campo, no dia 25 de abril 
de 2013? 

Três criminosos atearam 
fogo na vítima ainda viva, matan-
do-a, depois de descobrir que ela 
tinha apenas 30 reais na conta-
bancária. Um dos criminosos, um 
adolescente de dezessete anos e 

que já tinha passagens, assumiu a 
conduta e aduziu que estava sob 
efeito de cocaína. A delegada do 
caso informou que os três eram 
usuários de cocaína.

Infelizmente estes casos são 
frequentes, inclusive se tem sus-
tentado pela redução da maiorida-
de penal como se a transferência 
do julgamento do fato cometido 
pelo menor à Justiça Comum fos-
se uma solução. 

‘Quanto mais me deparo com o sistema que 
 envolve práticas de prevenção e repressão ao 
tráfico de drogas, mais observo o quanto  nossa 
sociedade tem sofrido com o entendimento que 
se tem dado à legislação respectiva.’

ARTIGO
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Ledo engano, como a se-
guir se verá.

Milhares de casos semelhan-
tes ocorrem diariamente, não ha-
vendo dúvida de que o tráfico de 
entorpecente ou o entorpecente 
em si, pelo uso, é um dos gran-
des protagonistas da atual vio-
lência social.

Dificilmente encontramos 
uma infração penal praticada em 
cenário de violência doméstica 
sem que o entorpecente tenha 
sido um dos seus motes. São corri-
queiros os casos de familiares que 
procuram a promotoria visando a 
internação de algum de seus inte-
grantes diante do seu comporta-
mento violento pelo consumo de 
drogas. São maridos que bebem 
ou se drogam; muitos são filhos 
já adultos também nesta condi-
ção, pessoas que não trabalham 
e vivem às custas da exploração 
de pais já idosos ou avós.

São casos que impõe atu-
ação urgente do promotor, seja 
visando a aplicação de medidas 
protetivas à mulher, seja visan-
do uma internação emergencial 
ou mesmo que o criminoso seja 
afastado do lar a fim de proteger 
algum idoso alvo de tamanha ad-
versidade.

Em matéria publicada no 
jornal “Folha de São Paulo” no dia 
1º de maio de 2013, constatou-se 
que o maior medo do paulistano 
é o envolvimento de algum jovem 
da família com drogas. É conclusão 
extraída de uma pesquisa do Data-
folha, repetida trinta anos depois.

Segundo a pesquisa, en-
quanto em 1983 a alta do custo 
de vida era apontada como o maior 
medo por 26% dos paulistanos, 
“agora, para 45%, o que assusta 
mais é o eventual envolvimento dos 

jovens da família com tóxicos”. O 
segundo temor é ter a casa invadi-
da por assaltantes, representando 
26% dos paulistanos. O terceiro, 
com 16%, é sofrer assalto na rua.

A matéria ressalta o aumen-
to da violência nesses últimos trinta 
anos e, se quase metade dos pau-
listanos relaciona como seu maior 
temor o envolvimento dos jovens 
da família com drogas, essa preo-
cupação retrata exatamente o que 
sustentamos aqui.

Adolescentes comumente 
emparelham o tráfico e avançam 
no desafio da ordem sob o pre-
texto de pouca punição. Em sen-
do pessoa em desenvolvimento e 
considerado o tráfico crime que 
não contém a violência como um 
de seus elementos, o adolescente 
não será detido na primeira ou na 
segunda vez3 ; é necessário reinci-
dência múltipla para que seja reti-
rado do seio social, o que também 
fomenta e estimula o comércio es-
púrio de drogas. O crime compen-
sa, o dinheiro vem rápido e pouca 
ou quase nenhuma punição há.

Traficantes ganham muito 
dinheiro e este financia a estrutu-
ra do crime. Traficantes tem ganho 
certo na medida em que há con-
sumidores, pouca punição e mui-
tas brechas para manter o negócio 
vivo. Os chefes não sofrem prejuí-
zo. Se a mercadoria é apreendida, 
a dívida permanece e é assumida 
por algum substituto também par-
te da organização. Se não se paga 
em dinheiro, paga-se com a vida.

Armas percorrem por esta 
estrutura, capaz de enfrentar o sis-
tema de segurança pública. Armas 
que servem à cobrança de dívidas 
e seu pagamento. Roubos são co-
metidos para que seu produto sir-
va de quitação dos débitos.

Pertinente registrar aqui so-
bre esse tema a entrevista dada 
por Rodrigo Pimentel, escritor do 
livro Elite da Tropae que inspirou 
o filme Tropa de Elite. 

Apresentou o dado de que, 
a cada 120 mortes por violência 
no país, 80 estão ligadas ao trá-
fico de drogas, 28 ao latrocínio 
(roubo seguido de morte) e 12 à 
agressão contra mulheres. Tam-
bém, segundo ele, os dados mos-
tram que hoje não há no país 1 
grama de maconha que seja ven-
dido por um não-assassino. Daí a 
necessidade de que usuários sai-
bam que eles contribuem direta-
mente com o tráfico e dão dinhei-
ro para bandidos. 

Como os usuários não con-
seguem ter essa consciência, ou 
mesmo conseguem mas não que-
rem porque o uso das drogas lhes 
é mais satisfatório, o mínimo que 
se esperade nosso sistema para 
conter esse consumo seria a ado-
ção de métodos preventivos e re-
pressivos.

O crescimento do tráfico é 
assustador. É um dosdelitos que 
mais preenche vagas em prisões e 
que decorre da formação de gru-
pos organizados voltados à crimi-
nalidade, a exemplo do PCC – Pri-
meiro Comando da Capital Paulista.

O número da população 
carcerária só tem crescido. Se-
gundo dados divulgados pelo 
Ministério da Justiça, o número 
total de presos em penitenciárias 
e delegacias brasileiras subiu de 
514.582 em dezembro de 2011 
para 549.577 em julho de 2012.

Conforme a reporta-
gem “O Brasil atrás dasgrades” 
(http://www.brasildefato.com.
br/node/11078), o número de 
pessoas presas no Brasil é equi-
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valente a seis Maracanãs lota-
dos, estando atrás apenas dos 
Estados Unidos, China e Rússia. 
Possui a 4ª maior população car-
cerária do mundo.

O tráfico de entorpecentes 
equivale a 125.000 presos deste 
total, ou seja, a 24,291%.

Os crimes patrimoniais são 
os de maior incidência e corres-
pondem a 240.000 pessoas ou 
46,639%.

Se refletirmos sobre a re-
lação dos crimes de uso e tráfico 
de entorpecentes com os patri-
moniais, tal como já referimos, 
concluímos que 70,93% da popu-
lação carcerária é marcada pelo 
 narcotráfico.

Nesse contexto, se 45% 
dos paulistanos temem drogas 
na família em primeiro plano, 
se a segunda preocupação é ter 
a casa invadida por assaltantes 
em 26% e se, em terceiro lugar 

(Danilo Ferreira – Tenente da  Polícia  Militar da Bahia, 
 associado ao  Fórum Brasileiro de Segurança Pública e 
 graduando em  Filosofia pela UEFS-BA)

o medo é de ser assaltado 
na rua, em 16%, temos que 
87% por cento da popula-
ção da cidade de São Paulo 
deve temer o tráfico de en-
torpecentes.

Ou seja, se há um 
crime a ser combatido de 
forma séria, é este. Se há 
um delito a ser evitado me-
diante medidas preventi-
vas, é este.

A sociedade tem 
pago caro o preço das tris-
tes consequências deste 
mal a ponto do Governo 
Federal ter admitido que o 
Brasil vive a crise do crack4. 

O número gritante 
de usuários de crack não 
deixa dúvidas de que tam-
bém cresceu o número de 
traficantes. Tanto que en-

sejou a adoção de políticas pú-
blicas visando o atendimento de 
viciados, culminando em inter-
nações quiçá capazes de ameni-
zar o problema, mas certamente 
medida louvável em função do 
reconhecimento da necessidade 
de ingerência estatal.

Nesse contexto, o tráfico 
de drogas assemelha-se a um 
polvo, cujos tentáculos conta-
minam toda a sorte de qualquer 
estrutura social e, em que pese 
esta cruel constatação, perce-
bemos que, ao longo dos anos, 
o legislador tem andado na con-
tramão, pois suas iniciativas se 
traduzem em medidas de pouca 
prevenção e repressão.

As iniciativas preventivas 
se mostram isoladas. Não há me-
dições de empenho e resultado. 
Não há estudos de relação de 
causa e efeito ou estatísticas de 
eficácia.
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A repreensão tem se dis-
tanciado cada vez mais daquilo 
que se compreende por finalida-
de da pena.Ainda que o consti-
tuinte tenha assemelhado o cri-
me de tráfico de entorpecentes 
ao hediondo em 1988, ao longo 
dos vinte e cinco anos seguin-
tes, testemunha-se tratamento 
outro, verdadeiramente compla-
cente.

O E. Supremo Tribunal 
Federal sustentava a impossibi-
lidade da progressão aos crimes 
hediondos e assemelhados. Curio-
samente, em 2006,  este entendi-
mento mudou, posicionando-se 
este mesmo Tribunal no sentido 
de quetraficantes teriam direito 
à progressão, ou seja, passariam 
a cumprir penas em regimes mais 
brandos; com isso, também in-
gressaram no rol dos presos das 
saídas temporárias.

Ou seja, cerca de 25% da 
população carcerária conquistou 
tal benefício; a sociedade teve 

que suportar o equivalente 1,5 
Maracanãs lotados de presos pe-
rigosos – que praticaram crimes 
assemelhados a hediondo - em 
seu meio de convivência.

E o fato é que as saídas 
temporárias são nada fiscaliza-

das; na verdade, de impossível 
fiscalização na medida em que 
milhares e milhares de presos 
voltam às ruas, o que seria ne-
cessário contratar milhares e 
milhares de fiscais para a obser-
vância do cumprimento de suas 
condições. E tudo isso em perío-
do curto, pois o benefício pode 
atingir o máximo de sete dias, 
renovada por mais quatro vezes 
por ano.

Sua análise muitas vezes 
é genérica, realizada em pouco 
tempo e sem que o seu cumpri-
mento seja verificado de perto. 
Sua eficácia é realmente discu-
tível, não sendo crível que, ao 
menos na maioria das vezes, tra-
ficantes efetivamente se voltem 
à finalidade do benefício, ou seja, 
se atenham, no período da saída, 
a visitar a família, afrequentar 
curso supletivo profissionalizan-
te, de instrução de segundo grau 
ou superior na Comarca do Juízo 
da Execução, e, por fim, a  partici-

par de atividades que concorram 
para o retorno ao convívio social 
(artigo 122 da Lei de Execução 
Penal).

Lembramos ainda que o 
alto número de sentenciados 
que não retornam ao sistema 

reflete nitidamente a falência do 
benefício e demonstra que o re-
quisito de bom comportamento, 
aferido na ocasião de sua con-
cessão, não é apto a apurar seu 
merecimento.

E, em relação àqueles que 
retornam, ainda assim o siste-
ma se mostra falho.O tráfico de 
entorpecentes é um crime que 
pode ser cometido a mando de 
seus chefes, ainda que encarce-
rados. A possibilidade das saídas 
temporáriasacaba viabilizando 
o momentâneo contato destes 
com seus pares nas ruas, tornan-
do-se, na verdade, mais um ins-
trumento ao crime.

A primeira experiência 
do exercício deste benefício em 
maio de 2006 foi lamentável. Os 
ataques ocorridos em São Paulo 
justamente nesta época durante 
o gozo da chamada “Saída Tem-
porária do Dia das Mães” trou-
xe imenso pânico social, ficando 
perceptível sua relação com a 
então novel medida.

A legislação de tóxicos foi 
reformada, sobrevindo a Lei de 
Drogas n. 11.343/06. Ela entrou 
em vigor no final de 2006 e al-
terou significativamente o trata-
mento dado ao portador de dro-
gas para uso próprio.

O verdadeiro receptador 
das drogas deixou de ser pena-
lizado com a pena privativa de 
liberdade, recebendo uma abor-
dagem extremamente benéfica. 
Até então, não se observava 
com tanta incidência a figura 
do viciado nos processos como 
autor de crimes; não se notava 
tantos pleitos de internações 
compulsórias apesar desta pos-
sibilidade já existir em nosso or-

‘O alto  número de  sentenciados que não 
 retornam ao  sistema reflete nitidamente 
a  falência do  benefício e demonstra que o 
 requisito de bom  comportamento, aferido 
na ocasião de sua concessão, não é apto a 
 apurar seu  merecimento.’
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direitos, especificamente a pres-
tação de serviços à comunidade, 
ainda caminha com dificuldades.

Muitos dos municípios 
que compartilham dos serviços 
prestados por pessoas encami-
nhadas pelo Poder Judiciário não 
possuem uma estrutura capaz 
de tornar tais serviços uma ver-

dadeira ferramenta de arrepen-
dimento ao prestador, ou então 
uma ferramenta de impulso de 
uma vida distante da criminali-
dade.

A gama de prestadores 
tem origem em processos de di-
versas ordens e o sistema deve 
ser capacitado para atendê-los: 
há prestadoresoriundos de tran-
sações penais, resolvidas a partir 
de infrações de menor potencial 
ofensivo como vias de fato, le-
sões corporais culposas ou dolo-
sas simples, lesões decorrentes 
de acidentes de trânsito, gran-
de parte dos crimes ambientais, 
contraventores do jogo do bicho, 
etc; há prestadores oriundos de 
processos criminais já instau-
rados, cuja medida foi aplicada 
como condição de sua suspen-
são, como receptação simples, 
estelionato, furto, embriaguez 

ao volante, etc; e também há 
prestadores oriundos de proces-
sos criminais findos, cuja pena foi 
aplicada em substituição à pena 
privativa de liberdade.

Inúmeros são os delitos 
que se inserem nesse último rol, 
mas a grande e infeliz novidade 
é a inclusão de traficantes já que 

o Egrégio Superior Tribunal Fe-
deral declarou inconstitucional a 
expressão “vedada a conversão 
em penas restritivas de direitos” 
prevista no parágrafo 4º, artigo 
33, da Lei 11.343/06.

Ou seja, o sistema de apli-
cação das penas restritivas de 
direitos, em especial o de pres-
tação de serviços à comunida-
de5, deve ser capaz de suportar o 
atendimento destes criminosos, 
os quais certamente correspon-
dem a uma grande partedo mo-
vimento da justiça criminal do 
país.

Se antes já era eviden-
te observar que a prestação de 
serviços devesse ser uma me-
dida devidamente estruturada, 
a partir desta novidade isto se 
mostra mais indubitável, já que 
é inconcebível crer que um tra-
ficante venha a cumprir tal pena 

denamento jurídico através da 
Lei 10.216/01.

As penalidades introdu-
zidas não são eficazes e causam 
 indignação.

Uma simples advertência 
foi prevista como uma das pena-
lidades aplicáveis. Essa medida 
não é elaborada a partir de trei-
namentos ou por parte de agen-
tes especializados; não se tem 
notícia da sua capacidade de in-
cutir no autor deste delito o ver-
dadeiro sentido de sua criação.

As experiências não tem 
sido satisfatórias. Muitas des-
tas advertências são realizadas 
pelo promotor de justiça ou juiz 
de direito em meio a uma au-
diência preliminar, a título de 
transação penal; sem dúvida 
que estes profissionais tem a 
possibilidade de assim fazê-lo 
– e bem feito – porém não tem 
a formação adequada para tal 
finalidade.

Outra penalidade é a pres-
tação de serviços à comunidade; 
esta é uma das penas restritivas 
de direito previstas no Código 
Penal e, até então, era aplicada 
em substituição à pena privativa 
de liberdade.

Nesta hipótese, é autô-
noma, mas sua aplicação tem 
o mesmo procedimento que o 
anterior. O autor do delito fica 
obrigado a trabalhar em prol da 
coletividade e terá a possibilida-
de de enxergar um mundo do 
qual, eventualmente, ele ainda 
não tenha tido a oportunidade 
de vivenciar.

Sem dúvida, é uma das 
mais eficazes, mas também está 
longe do ideal.O sistema de exe-
cução das penas restritivas de 

‘É inconcebível, portanto, crer que um  indivíduo 
 condenado definitivamente por tráfico de 
 entorpecentes, crime este  assemelhado a 
 hediondo e praticamente  relacionado a  setenta 
por cento da  população carcerária de nosso país, 
venha a  cumprir uma pena ao lado  daquele que 
executa uma medida alternativa.’
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ao lado daqueles que se encon-
tram nesta situação seja por for-
ça de uma transação penal, sus-
pensão condicional do processo, 
ou seja, ao lado de pessoas que 
sequer foram processadas ou 
condenadas, mas ali estão diante 
da incidência de medidas despe-
nalizadoras previstas na Lei dos 
Juizados Especiais Criminais (Lei 
n. 9099/95).

É inconcebível, portanto, 
crer que um indivíduo condena-
do definitivamente por tráfico de 
entorpecentes, crime este asse-
melhado a hediondo e pratica-
mente relacionado a setenta por 
cento da população carcerária de 

nosso país, venha a cumprir uma 
pena ao lado daquele que execu-
ta uma medida alternativa pela 
prática de uma simples contra-
venção penal, por exemplo.

Lembramos que a carac-
terística dos delitos passíveis 
de ensejar a aplicação desta 
medida/pena vai totalmente de 
encontro ao hediondo crime de 
tráfico de drogas e, consideran-
do que já é – e infelizmente – 
comum a prática deste a partir 
de penitenciárias, nem o diga 
enquanto tal condenado estiver 

prestando serviços junto à sua 
própria comunidade.

Se não há fiscalização no 
cumprimento das condições 
das saídas temporárias, benefí-
cio este concedido a presos que 
cumprem pena em regime se-
miaberto, quanto mais no siste-
ma de penas restritivas!

Sem dúvida que a inclu-
são do traficante no sistema de 
penas alternativas, sua dinâmica 
deve ser urgentemente repensa-
da.

Em sendo o tráfico um dos 
delitos mais violentos por sua re-
lação com tantos outros, e com 
isso um crime realmente grave, 

admira-se que nosso E. Supremo 
Tribunal Federal possa concordar 
com essa realidade. 

Não se compreende, por 
exemplo, que alguém condena-
do por tal delito numa pequena 
e pacata cidade e cuja população 
certamente o repudia, venha a 
prestar serviços nesta mesma 
comunidade; não se consegue 
imaginar o relacionamento deste 
sujeito com os indivíduos de bem 
que nela habitam e cujo senti-
mento de justiça é praticamente 
dilacerado por serem obrigados 

a suportar  tal convivência. Se an-
tes se sentiam temerosos em de-
nunciá-lo, com muito mais razão 
agora dado o seu iminente retor-
no ao convívio social e a grande 
probabilidade do delito persistir 
naquele meio. Isso sem falar do 
possível enfraquecimento dos 
fundamentos da prisão provisó-
ria, que na maioria das vezes é 
de eficácia mais garantida e que 
motiva a ingerência policial.

E tampouco cremos que a 
inclusão do traficante no sistema 
do regime aberto seja uma solu-
ção. Nunca foi. Aliás, para preso 
algum.

Enquanto o regime fecha-
do gera uma sensação de justiça 
e punição imediata, enquanto a 
pena restritiva gera uma sensa-
ção de conforto e nova chance 
ao réu, poucos sabem o tamanho 
disparate do sistema do regime 
aberto. 

O regime aberto é fixado 
para o cumprimento inicial da 
pena ou conquistado através das 
progressões.

É o grande sonho e a ver-
dadeira farra da impunidade dos 
sentenciados, resultado da pou-
quíssima estrutura, fiscalização e 
da imposição de condições extre-
mamente brandas.

Segundo o artigo 36, pará-
grafo primeiro, do Código Penal, 
o condenado que galgar para 
este regime, ele deverá, fora do 
estabelecimento e sem vigilân-
cia, trabalhar, frequentar curso 
ou exercer outra atividade auto-
rizada, permanecendo recolhido 
durante o período noturno e nos 
dias de folga.

O seu cumprimento é re-
alizado em estabelecimento co-

‘O regime aberto é fixado para o  cumprimento 
inicial da pena ou  conquistado  através das 
 progressões. É o grande  sonho e a  verdadeira 
 farra da impunidade dos  sentenciados, 
 resultado da pouquíssima  estrutura, 
 fiscalização e da  imposição de  condições 
 extremamente  brandas.’



APMP Revista

ARTIGO

53

coluna humorística no jornal “Fo-
lha de São Paulo” e em outras 
mídias, vive dizendo que “o Brasil 
é o país da piada pronta”.

Enfim, a reflexão desta 
triste realidade gera cada vez 
mais indignação.

A pena mínima do delito 
de tráfico de entorpecentes é de 
cinco anos; caso seja o indivíduo 
primário, de bons antecedentes, 
não se dedique a atividades cri-
minosas ou não integre organiza-
ção criminosa, previu o legislador 
a possibilidade de ele receber um 
privilégio, ou seja, a possibilida-
de de diminuição da pena no pa-
tamar de 1/6 a 2/3.

Nestas condições, a pena 
mínima é de um ano e oito me-
ses de reclusão; e é nessa hipó-
tese que se aventa a aplicação da 
pena restritiva, ao menos sob o 
aspecto do requisito objetivo.

Paralelamente ao privi-
légio, o legislador se atentou à 
necessidade de estabelecer si-
tuações próprias de aumento da 
pena-base, pois em seu artigo 42 
realça tal possibilidade de acordo 
com a natureza do entorpecen-
te, sua qualidade, dentre outros, 
com preponderância àquelas si-
tuações já previstas no artigo 59 
do Código Penal.

São situações que fazem 
toda a diferença, inclusive são 
capazes de afastar a aplicação 
da pena restritiva de direitos7; 
porém muitos se esquecem 
deste dispositivo ou então não 
o observam com a atenção que 
merece.

A espécie do entorpecen-
te traficado é extremamente re-
levante. O crack, droga feita da 
cocaína, é reconhecidamente 
como uma das mais devastado-
ras à saúde humana, causa de-
pendência a curto prazo e sérias 
consequências as seus usuários, 
podendo levá-los rapidamente a 
morte.

As consequências de seu 
uso não se restringem à saúde, 
mas à convivência familiar e so-
cial.

O usuário de crack quase 
sempre acaba expulso de casa, 
depois de subtrair bens de fa-
miliares, que muitas vezes são 
subjugados a assim aceitar, sob 
ameaças e agressões.

A sociedade é também 
subjugada a ter tal indivíduo pe-
rambulando pelas ruas, obrigada 
a aceitar que ele faça uso deste 
entorpecente em meio aos cida-
dãos de bem. Estes também são 
vitimados a partir da violência 

nhecido como Casa do Alberga-
do, cuja disciplina encontra-se 
prevista no artigo 93 e seguintes 
da Lei de Execução Penal e se 
destina não somente ao cum-
primento da pena privativa de 
liberdade em regime aberto, mas 
também da pena de limitação de 
fim de semana, outra lenda da 
execução penal.

Apesar da Lei de Execu-
ção Penal ter sido publicada em 
11 de julho de 1984,e dispor 
que cada região deverá ter, pelo 
menos, uma Casa do Albergado 
(artigo 95, da LEP), este tipo de 
estabelecimento não existe e 
os sentenciados cumprem suas 
penas em regime domiciliar, ao 
total arrepio da lei, já que não 
há outra alternativa àqueles que 
manejam a execução penal.

O Estado não investe na 
criação e instalação das casas 
de albergado; ouvi de um ex-se-
cretário de estado que, se nun-
ca houve interesse em financiar 
tais estabelecimentos já que o 
sistema se incumbiu de resolver 
a questão à brasileira, colocando 
os sentenciados em suas casas, 
não há porque insistir nisso.

É, o traficante cumpre a 
pena em sua casa, em regime 
domiciliar6; seu dever é cumprir 
as condições fixadas pelo Juiz da 
Execução Penal, porém, devido 
a falta de fiscalização, na prática 
a única que impinge ao senten-
ciado alguma restrição é aquela 
que o obriga a comparecer a juí-
zo para informar e justificar suas 
atividades, quando for determi-
nado, condição esta conhecida 
pelo vulgo “assinar carteirinha”.

Não é à toa que o jornalis-
ta José Simão que assume uma 

‘A quantidade do entorpecente também 
é um dos pontos cruciais a determinar o 
 aumento da pena-base do crime de tráfico 
de  entorpecentes.’



APMP Revista

ARTIGO

54

empregada por tais pessoas; o 
entorpecente se torna protago-
nista da cena ou mesmo a sua 
causa; tenta-se vender a imagem 
de que ele impulsionou o agente 
à prática do crime, como se este 
não tivesse escolha.

Como já dissemos, nos-
so país vive inegavelmente uma 
crise diante deste entorpecen-
te, vindo o Governo, repita-se, 
a admitir que “vive a epidemia 
do crack” e, com isso, subsidiar 
iniciativas e injeções de medidas 
direcionadas ao tratamento do 
usuário e combate ao tráfico.

O Poder Executivo reco-
nheceu isto, de forma que, sem 
dúvida alguma, também o Poder 

Judiciário deve justificar o au-
mento da pena-base do trafican-
te de crack, e afastar a possibili-
dade do cumprimento da pena 
restritiva.

E o aumento deve ser 
maior ainda caso esta pessoa se 
encontre com drogas de nature-
zas outras, até mesmo a maco-
nha.

Sim, um cigarrinho de ma-
conha faz diferença para o mun-
do, em que pese as bandeiras le-
vantadas por muitos, em meio a 
campanhas denominadas “Mar-
cha da Maconha”, instrumen-
talizada sob falso e vergonhoso 

manto do direito à liberdade de 
manifestação e pensamento.

A par das discussões 
sociológicas do uso deste en-
torpecente, da sua liberação, 
etc., que também nos parece 
inconcebível e cuja discussão 
preferimos não abarcar neste, 
é sempre bom lembrar que o 
traficante quer ganhar dinheiro 
e quem lhe dá é o usuário; o tra-
ficante faz qualquer coisa para 
isso e ganha às custas do vício e 
da saúde pública. Se ontem ele 
vendeu maconha e hoje só tem 
crack para oferecer, ele não vai 
titubear; se ele tem os dois, ele 
aumenta a gama de consumido-
res, vai lucrar mais. 

E quanto mais ele lucra, 
mais ele investe; quanto mais 
investe, mais quer ocupar terri-
tório; quanto maior a ocupação, 
maior a guerra. Mais sangue e 
mais violência.

A quantidade do entorpe-
cente também é um dos pontos 
cruciais a determinar o aumento 
da pena-base do crime de tráfico 
de entorpecentes, o afastamen-
to da aplicação da pena restritiva 
etambém impedir a concessão 
do privilégio; o quantum do au-
mento pode muito bem ser do-
sado pelo julgador e o legislador 
não teve dúvida em deixar esta 

tarefa ao seu arbítrio, de acordo 
com cada causa.

Pouco vemos a aplicação 
objetiva deste instrumento; nas 
vezes em que ocorre, é tímida. 
Apoia-se em fração única, pe-
quena, enquanto que a realidade 
das causas geralmente fornece 
parâmetros claros para que a 
medida da pena efetivamente 
atenda o princípio constitucional 
de individualização da pena.

E aí perguntamos: o que 
pode ser considerado pequena, 
média, grande quantidade? A 
quantidade é igual a qualquer 
entorpecente? O lucro obtido 
com esta quantidade é relevan-
te? O local de venda tem relação 
com a quantidade ou o lucro?

São questionamentos que 
podem ser solucionados através 
da análise do local da apreensão, 
valor de mercado local da subs-
tância, quantidade utilizada para 
embalagem das porções de dis-
tribuição, potencial viciante da 
substância, cuidados com mani-
pulação, etc.

Em nossa rotina forense, 
possuímos alguns parâmetros.

A cocaína tem sido vendi-
da em papelotes ou nos chama-
dos eppendorfs, invólucros estes 
assemelhados a forma de supo-
sitórios.

Os eppendorfs já chega-
ram a possuir de 1.0g a 0.5g 
cada, mas os traficantes tem in-
serido 0.3g nos mesmos, visando 
a multiplicação de seus lucros. 
Cada eppendorf é vendido a dez 
reais no mercado do Interior de 
São Paulo, Grande São Paulo e 
Capital.

O crack é vendido em pe-
dras, que podem ser partidas 

‘Por meio de alguns acórdãos é  possível 
 verificar o que se entende por grande 
 quantidade de entorpecente, a ponto de per-
mitir o aumento da pena-base acima do mí-
nimo legal.’
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para uso múltiplo. Seu preço 
também parte de dez reais cada.

O Brasil importa a cocaí-
na; ela vem principalmente pela 
via rodoviária, já que a fronteira 
do país, por de grande extensão, 
facilita, e a fiscalização é de me-
nor incidência. Também muito se 
usa das “mulas-humanas”, pes-
soas que fazem de seus órgãos 
internos verdadeiros depósito e 
transporte de drogas.

Um quilo de pasta-base 
de cocaína fracionado produz 
em média 4.000 a 5.000 pedras 
de crack com peso aproxima-
do de até 0,24 a 0,25mg cada, 
segundo Manoel Francisco de 
Campos Neto in “’Mulas Huma-
nas’ no Narcotráfico internacio-
nal – Bolívia/Brasil – suicidas em 
potencial”, Editora Millennium, 
página 18.

O mesmo autor revela 
que, no Brasil, uma pedra de 
crack vendida nas ‘bocas de 
fumo’ pode variar de R$ 3,00 
aR$ 10,00. Ou seja, se um quilo 
de pasta-base produz três quilos 
de crack e que cada quilo produz 
até 4.000 pedras a um custo de 
R$ 5,00 a R$ 10,00, o faturamen-
to dos traficantes para cada qui-
lo de crack poderá chegar a R$ 
40.000,00. Assim, o faturamen-
to final para cada quilo de Pasta-
base será de R$ 60.000,00 a R$ 
120.000,00!!!

O E. Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul através 
do recurso de apelação criminal 
n. 69.300.827-8 de relatoria do 
Des. Luis Carlos de Carvalho Lei-
te bem pontuou ao calcular que 
uma “carreirinha” de cocaína é 
feita a partir de 0,05g da droga, 
de modo que, cada eppendorf, 

possibilita seis “carreirinhas”; 
um “baseado” de maconha pode 
conter 1g da substância (RJTJRS 
159/192).

Ou seja, são argumentos 
estes que podem nortear o julga-
dor a decidir o quanto a quanti-
dade apreendida deve refletir na 
medida da pena; e também o lu-
cro capaz de ser obtido com ela, 
já que, ao lado do dano à saúde 
pública, pretende o traficante, 
repita-se, ganhar dinheiro.

É com o dinheiro obti-
do pelo usuário que o trafican-
te mantém o seu negócio vivo 
e aparelhado. É com ele que se 
multiplicam os tentáculos que 

tornarão o negócio viável e em 
funcionamento. É com este di-
nheiro que se corrompe, que se 
arma, que se mata. É com este 
dinheiro que o tráfico respira.

Por meio de alguns acór-
dãos é possível verificar o que se 
entende por grande quantidade 
de entorpecente, a ponto de per-
mitir o aumento da pena-base 
acima do mínimo legal:

- 1kg de cocaína já foi con-
siderado ENORME quan-
tidade, mas observamos 
aumento tímido de apenas 
1/6. Vale citar:

“...
De mais a mais - e isso ver-
dadeiramente importa -, 
os réus mantinham em de-
pósito enorme quantidade 
de um dos mais nocivos 
entorpecentes de que se 
tem notícia nada menos do 
que cerca de um quilo de 
cocaína (!!!), capaz de en-
torpecer um sem número 
de usuários...” (TJSP, Ape-
lação Criminal nº 0009514-
5 9 . 2 0 0 9 . 8 . 2 6 . 0 0 9 9 /
Comarca Bragança Pau-
lista, Des. Rel. Luis Soa-
res de Mello, julgado em 
22/01/2013).

- 650 gramas de maconha 
foi considerado GRANDE 
quantidade:
“...
Os laudos técnicos confir-
maram que se tratava de 
cerca de 650 (seiscentos e 
cinquenta) gramas de ma-
conha.
...
Assim, atento a tais dire-
trizes e considerando a 
quantidade de narcótico 
apreendido, sua pena base 
é de ser fixada 1/6 acima 
do mínimo legal, em 5 anos 
e 10 meses de reclusão e 

‘Cada detalhe pode implicar em que você, 
 cidadão, pagador de impostos, honesto, 
 pessoa que trabalha e se esforça, venha a 
se deparar com um traficante ao seu lado, 
seja  aliciando seu filho ou contaminando 
toda a sorte de  pessoas de seu convívio.’
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583 dias-multa, no piso...” 
(TJSP, Apelação Criminal 
com Revisão nº 0004929-
90.2011.8.26.0099/Bra-
gança Paulista, Des. Rel. 
Edison Brandão, julgado 
em 04/09/2012).

- 12kg de cocaína, obvia-
mente, foram considerados 
como EXPRESSIVA quanti-
dade, entretanto o aumen-
to também foi pequeno, 
apesar de não constar do 
acórdão qual foi o pata-
mar adotado: TJSP, Apela-
ção Criminal n. 0303145-
7 9 . 2 0 0 9 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0 /
Bragança Paulista, Des. Rel. 
Teodomiro Méndez, julga-
do em 18/04/2011).

- 2,077 kg de “crack”, 
foi considerado como 
quantidade expressiva, 
com aumento de 1/5 da 
pena base: TJSP, Apela-
ção Criminal nº 0016172-
02.2009.8.26.0099/Bra-
gança Paulista, Des. Rel. 
Fernando Simão, em 19 de 
junho de 2012.

- 46 porções de “cocaína”, 
61pedras de “crack”, uma 
pedra bruta de 55 gramas 
de “crack” e um tijolo de 
186gramas de “maconha” 
também foi causa de au-
mento da pena-base, seja 
por sua diversidade, mas 
também por sua quan-
tidade: TJ/SP, Apelação 
Criminal nº: 0020346-
20.2010.8.26.0099/Bra-
gança Paulista, 30 de janei-
ro de 2013, Des. Rel.  Paiva 
Coutinho.

- 105 papelotes plásticos 
pesando aproximada-
mente 81,900g, além de 
96 pedras de crack, pe-
sando aproximadamente 
43,600g, foram motivo de 
aumento da pena-base: 
TJSP/Apelação nº 0001804-
51.2010.8.26.0099/Bra-
gança Paulista, 31 de ja-
neiro de 2013, Des. Rel. 
Camilo Léllis.

- 71 pedras de crack pe-
sando 19,0 gramas e 24 
porções de maconha pe-
sando 188,0 gramas tam-
bém foram fundamento 
para a majoração: TJSP/
Apelação nº 0006915-
50.2009.8.26.0099/Bra-
gança Paulista, em 20 de 
março de 2012, Des. Rel. 
Willian Campos.

Nota-se que as conclusões 
são variadas e, claro, dependem 
muito das circunstâncias do caso 
concreto.

Mas são temas extrema-
mente importantes e que mere-
cem a devida consideração. Cada 
detalhe pode implicar na aplica-
ção de uma pena que varia de um 
ano e oito meses a quinze anos 
de reclusão. Cada detalhe pode 
implicar em que você, cidadão, 
pagador de impostos, honesto, 
pessoa que trabalha e se esforça, 
venha a se deparar com um trafi-
cante ao seu lado, seja aliciando 
seu filho ou contaminando toda 
a sorte de pessoas de seu conví-
vio, multiplicando a violência de 
nossa sociedade.

Enquanto operadores de 
direito, é possível trabalhar na 
repreensão; enquanto cidadão, 

é possível cobrar e colaborar na 
prevenção. Enquanto Estado, é 
possível atender as duas fren-
tes. 

Assim espero.

 1 - Art. 28, parágrafo 1º, do Código Penal.
2 - Pesquisa divulgada pela Apeoesp (sindica-

do estadual dos professores) e publicada 
na Folha de São Paulo em 10/05/2013, C7.

3 - Confira-se o verbete da Súmula 492 do STJ: 
“O ato infracional análogo ao tráfico de dro-
gas, por si só, não conduz obrigatoriamente 
à imposição de medida socioeducativa de in-
ternação do adolescente”.  

4 - A presidenta Dilma Rousseff anunciou em 
dezembro de 2011 um pacote de quatro bi-
lhões de reais contra a “epidemia de crack” 
no país, programando diversas ações foca-
das no atendimento de usuários de entor-
pecentes e no combate ao tráfico. Denomi-
nou a iniciativa por “Crack, é possível ven-
cer” e sua finalização está programada para 
o ano de 2014.

5 - As penas restritivas de direitos estão pre-
vistas no artigo 43 do Código Penal, mas 
sou muito crítica às de prestação pecuni-
ária e perda de bens valores, de execução 
quase que impossível, bem como a de li-
mitação de fim de semana, de existência 
praticamente nula na estrutura da exe-
cução penal.

6 - Ao passo que, o art. 117 da Lei de Execução 
Penal, somente admite o recolhimento do 
beneficiário de regime aberto em residên-
cia particular nos seguintes casos:

I - condenado maior de setenta anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente 

físico ou mental;
IV - condenada gestante.
7 - O artigo 44, III, do Código Penal, que tra-

ta das penas substitutivas, autoriza o julga-
dor analisar as ditas condições do artigo 59 
para fins de aferição do cabimento da res-
tritiva de direitos.

Fabíola Sucasas Negrão Covas
Promotora de Justiça
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[…] tomam muitas matérias, levantam muitos assuntos e quem 
levanta muita caça e não segue nenhuma não é muito que se 
recolha com as mãos vazias.
[…] 
Se o lavrador semeara primeiro trigo, e sobre o trigo  semeara 
centeio, e sobre o centeio semeara milho grosso e miúdo, e 
 sobre o milho semeara cevada, que havia de nascer? Uma 
mata brava, uma confusão verde. Eis aqui o que acontece aos 
 sermões deste género. Como semeiam tanta variedade, não 
podem colher coisa certa. Quem semeia misturas, mal pode 
colher trigo. (Sermão da Sexagésima, de Padre António Vieira, 
Fonte: Sermões Escolhidos. v.2, São Paulo: Edameris, 1965).

O objetivo do presente arti-
go é realizar análise críti-
ca do Núcleo de Políticas 

Públicas instituído pelo Ato Nor-
mativo n. 733/12 da Procurado-
ria Geral de Justiça, à luz da his-
tória institucional dos Órgãos de 
auxílio do Ministério Público do 
Estado de São Paulo notadamen-
te após sua nova feição constitu-
cional erigida em 1988 e com pos-
terior aprovação da Lei Orgânica 
Estadual n. 734/93.

1. Da criação do Núcleo de Polí-
ticas Públicas

Um dos primeiros Atos Nor-
mativos da gestão da Procurado-
ria Geral de Justiça (biênio abril de 
2012/abril de 2014) teve como ob-
jetivo a criação do Núcleo de Po-
líticas Públicas, por meio do Ato 

n. 733/12. Nos Consideranda do 
Ato Normativo vem estabelecida 
a fundamentação que subsidiou 
a criação do Núcleo de Políticas 
Públicas, a saber: a) a necessida-
de de acompanhamento do plano 
geral e dos programas regionais e 
locais de atuação do Ministério Pú-
blico, com identificação das prio-
ridades nas áreas de atuação ins-
titucional; b) a importância de se 
constituir rede de apoio externo 
para identificação de áreas sen-
síveis para atuação do Ministério 
Público, mediante manutenção de 
vínculo com a comunidade científi-
ca e a sociedade civil; c) a impres-
cindibilidade de fixação de estra-
tégias para atuação do Ministério 
Público e a promoção de efetiva 
integração entre os diversos ór-
gãos de execução;

2. Da importância conferida ao 
 Núcleo de Políticas Públicas

Vinculado ao Gabinete do 
Procurador Geral de Justiça e in-
tegrado pelo próprio Procurador-
Geral de Justiça, pelos Subprocura-
dores-Gerais de Justiça, pelos    Co-
ordenadores dos Centros de Apoio 
Operacionais e outros membros do 
Ministério Público, todos designa-
dos pelo Procurador-Geral de Justi-
ça foi considerado pelo Procurador 
Geral de Justiça um dos principais 
projetos de sua gestão, haja vista 
sua divulgação ao Vice Presiden-
te da República quando de visita 
realizada em 18 de abril de 2012:

Na audiência, Márcio Elias 
Rosa explanou ao vice-pre-
sidente da República os pro-
jetos que pretende implan-
tar em sua gestão à frente 

O Núcleo de Políticas  Públicas 
e sua finalidade institucional

Fernando Henrique de Moraes Araújo

ARTIGO
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do MP paulista, com aper-
feiçoamentos que assegu-
rem avanços institucionais.
Na ocasião, noticiou a cria-
ção, em breve, do Núcleo de 
Políticas Públicas e o pro-
pósito de priorizar aspectos 
relacionados à atividade-fim 
do Ministério Público1.  

E também noticiado em entrevis-
ta concedida à Revista Carta Ca-
pital publicada em 03 de novem-
bro de 2012:

Logo após assumir a Procu-
radoria-Geral de Justiça, em 

abril deste ano, Márcio Elias 
Rosa criou um novo núcleo 
no Ministério Público pau-
lista. O grupo, coordenado 
pelo promotor Marcelo Pe-
droso Goulart, terá a tare-
fa de identificar falhas nas 
políticas públicas que deve-
riam garantir os direitos da 
população. A ideia é fiscali-
zar a atuação dos governos 
na resolução de problemas 
sociais, como a ausência de 
vagas na pré-escola, e fazer 
recomendações às adminis-
trações ou firmar acordos, 
de forma que evite a futu-

ra judicialização por omis-
são estatal.
CC: No que consiste exata-
mente esse trabalho?  
MER: Temos três fases. Uma 
é a articulação com a socie-
dade civil. Já passamos por 
ela com as consultas feitas 
a representantes de insti-
tuições e universidades. 
A segunda consiste numa 
discussão interna, e mui-
tos colegas voluntariamen-
te aderiram ao debate. Por 
fim, vamos realizar em de-

zembro a primeira Confe-
rência Anual do Ministério 
Público de São Paulo para 
traçar o plano de atuação 
de 2013. Nunca houve um 
encontro estadual de pro-
motores como esse. A ideia 
é envolver todos os promo-
tores nessas diretrizes. Até 
porque é preciso concentrar 
o foco na concretização dos 
direitos sociais, das políti-
cas públicas.
CC: Os promotores têm con-
dições de assumir mais essa 
tarefa, acompanhar a execu-
ção das políticas públicas? 

MER: Os promotores já fa-
zem isso em todas as co-
marcas. Mas é um trabalho 
desmedido, nada seletivo, 
e a gente corre o risco de 
numa região focar em algo 
que na outra passa desper-
cebido. Precisamos traba-
lhar no sentido de garan-
tir a unidade do MP, por-
que é uma instituição só. 
Esse princípio da unidade 
não significa uniformidade. 
Cada promotor vai continu-
ar atuando com indepen-
dência funcional e liberda-
de de convicção, mas é pre-
ciso que a instituição eleja 
prioridades e nós estamos 
sugerindo algumas. Também 
não podemos encampar um 
discurso em que o MP apa-
reça para resolver todos os 
problemas sociais. Não te-
mos nem vocação para isso. 
Daí a necessidade de eleger 
prioridades. 2  (grifo nosso).

3. Da função dos Centros de Apoio 
Operacional das Promotorias 
de Justiça Cíveis e de Tutela 
Coletiva e de Apoio Operacio-
nal Criminal 

Diferentemente do Núcleo 
de Políticas Públicas – criado por 
Ato Normativo -, os Centros de 
Apoio Operacional estão previs-
tos na Lei Orgânica Estadual do Mi-
nistério Público do Estado de São 
Paulo, ex vi dos artigos 49, 50 e 51:

Artigo 49 — Os Centros de 
Apoio Operacional, órgãos 

‘Cada promotor vai continuar atuando com 
 independência funcional e liberdade de 
 convicção, mas é preciso que a instituição 
eleja prioridades e nós estamos sugerindo 
 algumas.’
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auxiliares da atividade fun-
cional do Ministério Públi-
co, integram o Gabinete do 
Procurador-Geral de Justiça.
Artigo 50 — Os Centros de 
Apoio Operacional serão 
instituídos e organizados 
por Ato do Procurador-Ge-
ral de Justiça.
Artigo 51 — Compete aos 
Centros de Apoio Opera-
cional:
I — estimular a integração e 
o intercâmbio entre órgãos 
de execução que atuem na 
mesma área de atividade 
e que tenham atribuições 
comuns;
II — remeter informações 
técnico-jurídicas, sem cará-
ter vinculativo, aos órgãos 
ligados à sua atividade;
III — estabelecer intercâm-
bio permanente com enti-
dades ou órgãos públicos 
ou privados que atuem em 
áreas afins, para obtenção 
de elementos técnicos espe-
cializados necessários ao de-
sempenho de suas funções;
IV — remeter anualmente ao 
Procurador-Geral de Justiça 
relatório das atividades do 
Ministério Público relativas 
às suas áreas de atribuições;
V — exercer outras funções 
compatíveis com suas finali-
dades, definidas em Ato do 
Procurador-Geral de Justiça, 
vedado o exercício de qual-
quer atividade de órgão de 
execução, bem como a ex-

pedição de atos normati-
vos a estes dirigidos (gri-
fo nosso)
De se ver que da leitura do 

artigo 51, III, uma das atribuições 
dos Centros de Apoio é justamen-
te promover o intercâmbio entre 
o Ministério Público do Estado de 
São Paulo com entidades, órgãos 
públicos e privados, redação coin-
cidente com um dos consideran-
dos contidos no Ato de criação do 
Núcleo de Políticas Públicas e com 
o próprio artigo 2º, IV, do referi-
do Núcleo, como adiante se verá.

4. Da importância historico-insti-
tucional dos Centros de Apoio 
Operacionais

Os Centros de Apoio Ope-
racionais são órgãos auxiliares de 
extrema importância e utilidade, 
tanto que criados pela própria Lei 
Orgânica do Ministério Público do 
Estado de São Paulo, situação di-
versa da constituição do Núcleo 
de Políticas Públicas, como tan-
tos outros órgãos criados desde 
2012, por meio de Atos Normati-
vos. Apenas para citar alguns, mas 
sem demérito de outros, os Cen-
tros de Apoio Operacionais, des-
de sua constituição na Lei Orgâni-

ca Estadual n. 734/93 já tiveram 
como Coordenadores, autores de 
Leis Federais das mais relevantes 
com as quais o Ministério Público 
brasileiro atua na esfera metain-
dividual e individual indisponível: 
v.g., o Código de Defesa do Con-
sumidor (José Geraldo Brito Filo-
meno e Antonio Herman Vascon-
celos e Benjamin (o primeiro foi 
Coordenador do Centro de Apoio 
do Consumidor e Procurador Geral 
de Justiça em 2002; o segundo foi 
Coordenador do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de 

Justiça do Meio Ambiente (1996-
2000) e Coordenador do Centro de 
Apoio Operacional das Promoto-
rias de Justiça de Direitos do Con-
sumidor - CENACON (2006-2006), 
sendo alçado a Ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça em 2006); 
Munir Cury e Paulo Afonso Gar-
rido de Paulo (ambos co-autores 
do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, o primeiro foi Coordena-
dor das Curadorias de Menores do 
MP/SP e o segundo Coordenador 
do Centro de Apoio Operacional 
da Infância e Juventude).

Vale a menção obrigatória 
a trabalho dos mais relevantes, 

‘Os Centros de Apoio Operacionais são  órgãos 
 auxiliares de extrema importância e utilidade, 
 tanto que criados pela própria Lei Orgânica do 
 Ministério Público do Estado de São Paulo.’
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realizado pelos Centros de Apoio 
Operacionais, como a elaboração 
e publicação da coleção “Temas 
de Direito Urbanístico”, publica-
da desde o ano de 1999 até o ano 
de 20053 , pela Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo (com 5 volu-
mes publicados) e o “Manual Prá-
tico de Promotoria de Justiça do 
Meio Ambiente – Volumes 1 e 2 
– publicados em 2005”4  também 
pela Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo, verdadeiras obras insti-
tucionais doutrinárias, com conte-
údo prático, fonte de iluminação 
da atuação ministerial bandeiran-
te, mas também de diversos outros 
Ministérios Públicos do Brasil – não 
mais republicadas ou continuadas 
com novas edições a serem publi-
cadas (grifo nosso).

O que não dizer dos renoma-
dos Congressos organizados anu-
almente pelo CAO-UMA (Centro 
de Apoio Operacional de Urbani-
so e Meio Ambiente – atualmen-
te em sua 17ª edição na área de 
Meio Ambiente e 11ª edição na 
área de Habitação e Urbanismo) 
que sempre congregaram espe-
cialistas, cientistas brasileiros e 
estrangeiros, autoridades políti-
cas, membros de Ministérios Pú-
blicos de São Paulo e de outros Es-
tados, juizes e desembargadores 
estaduais e federais, Ministros do 
STJ, membros do Ministério Públi-
co Federal, autoridades relaciona-
das ao direito urbanoambiental.

Com o avanço da tecnolo-
gia de informação, o material tec-
nicojurídico até hoje produzido pe-

las diveras gerações de membros 
do Ministério Público vem sendo 
compilado e armazenado pelos 
Centros de Apoio Operacionais 
em publicações impressas e, mais 
recentemente, em disquetes, CD-
ROMs, pen-drives, no portal do 

MP/SP na rede mundial de com-
putadores, a fim de ser encami-
nhado e servir como fonte de au-
xilio – como certamente o é – na 
atuação institucional diária exer-

cida por todos os membros de 1º 
e 2º grau. 

Em síntese, os Centros de 
Apoio Operacionais das áreas 
de interesse metaindividual, cí-
vel e também o criminal, sem-
pre se destinaram a prestar re-

levantes serviços de auxílio aos 
membros do Ministério Público 
do Estado de São Paulo – confor-
me previsto na Lei Orgânica Esta-
dual -, de modo que não devem 

Centros de Apoio Operacionais

I — estimular a integração e o in-
tercâmbio entre órgãos de execu-
ção que atuem na mesma área de 
atividade e que tenham atribui-
ções comuns;
II — remeter informações técnico-
jurídicas, sem caráter vinculativo, 
aos órgãos ligados à sua atividade;
III — estabelecer intercâmbio per-
manente com entidades ou órgãos 
públicos ou privados que atuem 
em áreas afins, para obtenção de 
elementos técnicos especializa-
dos necessários ao desempenho 
de suas funções;
IV — remeter anualmente ao Pro-
curador-Geral de Justiça relatório 
das atividades do Ministério Pú-
blico relativas às suas áreas de 
atribuições;
V — exercer outras funções com-
patíveis com suas finalidades, de-
finidas em Ato do Procurador-Ge-
ral de Justiça, vedado o exercício 
de qualquer atividade de órgão 
de execução, bem como a expe-
dição de atos normativos a estes 
dirigidos.

Núcleo de Políticas Públicas

I – produzir estudos e análises so-
bre a qualidade, eficácia e efeti-
vidade das políticas públicas vol-
tadas à implementação dos direi-
tos sociais;
II – contribuir na elaboração e de-
senvolvimento do Plano Geral de 
Atuação do Ministério Público;
III – incentivar e apoiar a elabo-
ração dos Programas Regionais 
e Locais de Atuação do Ministé-
rio Público; 
IV – formar a rede de apoio exter-
no à atuação do Ministério Público, 
mediante contato com a comuni-
dade científica e a sociedade civil;
V – estimular a fixação de estraté-
gias de atuação do Ministério Pú-
blico, inclusive mediante integra-
ção entre os diversos órgãos de 
execução, em ambas as instâncias;
VI – orientar os Programas de Atu-
ação Integrada e os Projetos Es-
peciais;
VII – avaliar periodicamente o 
atingimento das metas dos Pro-
gramas de Atuação do Ministé-
rio Público.
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ter suas funções sobrepostas por 
outros órgãos.

5. Quadro demonstrativo da so-
breposição de funções do Nú-
cleo de Políticas Públicas e dos 
Centros de Apoio Operacionais

No quadro demonstrativo 
que abaixo segue foram colocadas 
lado a lado, as funções de cada um 
dos Órgãos em análise. Em cada 
coluna foram grifadas hipóteses 
com coloração idêntica que per-
mite verificar-se a sobreposição de 
funções do Núcleo de Políticas Pú-
blicas em relação aos Centros de 
Apoio Operacionais:

Mais. A cláusula encerrada 
no artigo 51, V, da Lei Orgânica 
Estadual do Ministério Público de 
São Paulo prevê que podem os 
Centros de Apoio Operacionais 
“exercer outras funções compa-
tíveis com suas finalidades, defi-
nidas em Ato do Procurador-Ge-
ral de Justiça, vedado o exercí-
cio de qualquer atividade de ór-
gão de execução, bem como a 
expedição de atos normativos a 
estes dirigidos.” Em gestões an-
teriores da Procuradoria Geral 
de Justiça, os Centros de Apoio 
Operacional sempre auxiliaram 
os membros do Ministério Pú-
blico de São Paulo em suas ati-
vidades relacionadas à cobrança 
do Poder Público em implemen-
tar políticas públicas e também 
sempre auxiliaram na elaborara-
ção dos Planos Gerais de Atua-
ção e Programas de Atuação In-
tegrada e Regionalizada. 

Exemplo de importante, mas 
esquecido trabalho, pode e deve 
ser consultado no portal do Minis-
tério Público de São Paulo5, pois 
demonstra ser falsa a premissa de 
que nunca houve a elaboração de 
Planos Gerais ou Planejamentos Es-
tratégicos com a participação de 
todos os membros da instituição. 

O Centro de Apoio Opera-
cional de Urbanismo e Meio Am-
biente realizou Planejamento Es-

tratégico Ambiental e Urbanís-
tico (Plano de Ação 2005/2006), 
com o apoio da Fundação de Em-
preendimentos Científicos e Tec-
nológicos e Universidade de Brasí-
lia, buscando realizar diagnóstico 
e plano de ações para os seguin-
tes eixos da área urbanoambien-
tal: Água e Saneamento, Resídu-
os Sólidos, Vegetação, Fauna, Pa-
trimônio Cultural, Planejamento e 
Gestão Urbana.

Desde a finalização de refe-
rido trabalho – este sim pioneiro, 
mas olvidado -, não se tem notí-
cias a respeito da continuidade em 

sua implementação e/ou realiza-
ção de outro em semelhante ní-
vel de aprofundamento técnico e 
científico, com a participação de 
todos os membros da instituição.

6. Da política de “terra arrasada”
Não por acaso foi transcrito 

trecho do Sermão da Sexagésima 
do lúcido Padre Antonio Vieira, li-
ção que tem valia desde a origem 
da história brasileira. 

A idéia ali contida de forma 
simples, mas visceral, e que vale 
para o fim aqui proposto, é que 
não se pode fazer, a todo novo mo-
mento em que se muda um corpo 
gestor de qualquer Administração 
– notadamente pública -, sobre a 
mesma terra, política institucional 
na qual se pretenda reinventar a 
roda, recriar a pólvora, tudo com 
vistas a sugerir o reconhecimen-
to de um novo gênio ou formação 
de um novo profeta, com fórmulas 
concebidas a duas mãos para toda 
uma instituição, mantida desde sua 
gênese, pelo talento, suor e voca-
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ção de cerca de dois mil membros 
ativos e inativos. 

Não pode o Ministério Pú-
blico agir tal qual o Poder Executi-
vo que, a cada 4 anos, eleito novo 
Chefe, começa sua gestão derrean-
do tudo aquilo – de positivo – que 
já foi posto de pé, a fim de deixar 
sua marca de gestão, olvidando-
se que a análise histórica é fonte 
e também meio necessário à ma-
nutenção de toda a fundação das 
bases e conquistas institucionais, 
notadamente para garantir-se a pe-
renidade de seu respeito e finalida-
de social a que tem de se prestar.

7. Da falta de transparência nas 
atividades do Núcleo de Políti-
cas Públicas 

Abaixo seguem algumas ima-
gens extraídas do portal do Minis-
tério Público de São Paulo na rede 
mundial de computadores que 

demonstram que apesar de já ter 
sido instituído há quase 2 anos e 
ter sido considerado o órgão de 
vanguarda institucional, até o pre-
sente momento o Núcleo de Po-
líticas Públicas sequer alimentou 
sua página no portal ministerial 
bandeirante.

Não há na página do Nucleo 
de Políticas Públicas no portal do 
Ministério Público de São Paulo 
dados relativos às mais diversas 
áreas de atuação funcional, tais 
como idosos, infância e juventude, 
meio ambiente, patrimônio públi-
co, urbanismo, região metropolita-
na, saúde, seja artigo doutrinário, 
estudo, ata de reunião realizada, 
ou qualquer outro dado referen-
te a diagnóstico porventura reali-
zado pelo referido Órgão. No íco-
ne “dados” do Núcleo de Políticas 
Públicas nada consta.

De se registrar que apenas 
os ícones Políticas Públicas (que 
contém artigos doutrinários), Se-
gurança Alimentar e Nutricional 
(com artigo elaborado por Grupo 
de Pesquisa: Agricultura Familiar e 
Ruralidade) e Vale do Ribeira (com 
estudo encomendado ao Núcleo 
de Assessoria Técnica Psicossocial 

– NAT – que integra o Centro de 
Apoio Operacional Cível e de Tu-
tela Coletiva) possuem conteúdo.

Em tempos modernos, nos 
quais as informações públicas de-
vem estar disponíveis a todo o mo-
mento a quem quiser consultá-las 
e acessá-las – máxime pelo Minis-

tério Público -, causa estranheza a 
ausência de quaisquer dados pro-
duzidos por referido órgão?

O único estudo de que se 
tem notícia, elaborado por refe-
rido Núcleo é a proposta de uma 
nova organização espacial do Mi-
nistério Público6.

E para que não se passe ao 
largo do tema, transcreve-se tre-
cho da proposta que adiante será 
brevemente analisado:

VI – A PROPOSTA DE REGIO-
NALIZAÇÃO: TEMAS PRIO-
RITÁRIOS
A proposta que a partir de 
agora passa a ser apresen-
tada foi elaborada a partir 
de consultas e estudos re-
alizados pelos membros da 
Coordenação do NPP.
Durante as consultas, fo-
ram ouvidos mais de ses-
senta Promotores de Jus-
tiça e sete Assistentes-Téc-
nicos de Promotoria.
[…]
Conclui-se, a partir dos es-
tudos e consultas, que:
1. o processo de regionali-
zação, no Ministério Público 
de São Paulo, deve iniciar-
se imediatamente;7 
Com a devida venia dos res-

ponsáveis pela elaboração da pro-
posta, alegar que ouvir mais de 
sessenta promotores de justiça 
de um universo de mais de 1600 
membros representa cerca de ape-
nas 4% dos membros de toda a 
instituição. 

‘Como se vê, a história recente tende a se  repetir 
nos caminhos trilhados desde a  constituição 
do Núcleo de Políticas Públicas.’
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Acredita-se que o simples 
envio de questionário eletrônico 
a toda a classe permitiria atingir 
universo mais amplo e completo 
de informações a respeito da von-
tade institucional.

E nesse passo, não se pode-
ria deixar de criticar a forma uti-
lizada pela Procuradoria Geral de 
Justiça, que em passado recente 
incorreu em semelhante erro, ao 
concentrar na figura de um único 
membro, o poder de determinar, 
de forma vertical e impositiva, con-
forme os avanços da tecnologia 
da informação, a criação de ban-
co de dados para todas as Promo-
torias de Justiça criminais, que até 
o presente momento, para dizer o 
menos, não dialoga com qualquer 
outro sistema de informações de 
segurança pública.

Como se vê, a história recen-
te tende a se repetir nos caminhos 
trilhados desde a constituição do 
Núcleo de Políticas Públicas.

8. Da violação do princípio do Pro-
motor Natural e da ilegalidade 
da função de execução contida 
no Ato Normativo de criação 
do Núcleo de Políticas Públicas

Como último ponto a ser 
analisado cabe a crítica rigorosa ao 
contido no artigo 2º, parágrafos 1º 
e 2º do Ato Normativo n. 733/12:

Art. 2º. Caberá ao Núcleo 
de Políticas Públicas:
§ 1º. O Núcleo de Políticas 
Públicas não exercerá ati-
vidade-fim e não interferirá 

na independência    funcio-
nal dos membros do Minis-
tério Público.
§ 2º. Para consecução de 
seus objetivos, o Núcleo de 
Políticas Públicas, assegura-
da a participação dos Pro-

motores de Justiça naturais, 
poderá realizar audiências 
públicas e reuniões regio-
nais ou locais (grifo nosso).
Perceptível a contradição lo-

gicojurídica contida nos parágra-
fos primeiro e segundo do artigo 
2º do Ato Normativo n. 733/12. 
No parágrafo primeiro dispõe-se 
que o Núcleo de Políticas Públicas 
exercerá atividade-fim, mas no pa-
rágrafo segundo, logo em seguida 
afirma-se que poderá realizar, au-
diências públicas.

A redação viola o princípio 
do promotor natural e traz ilega-
lidade em relação à possibilidade 
de o Núcleo de Políticas Públicas 
executar funções típicas e relacio-
nadas à atividade-fim, pois se nem 
os Centros de Apoio Operacionais, 
à luz da redação contida no arti-
go 51, V, da Lei Orgânica Estadu-
al do Ministério Público podem 
exercer qualquer atividade de ór-

gão de execução8, como admitir-
se em Ato Normativo, que órgão 
outro possa fazê-lo?

Nem se diga que com a ex-
pressão “assegurada a participa-
ção dos promotores de justiça na-
turais” o vício de ofensa à Lei Or-

gânica Estadual e à Constituição 
Federal está sanado. A interpre-
tação teleológica que decorre de 
referida redação é a de que, des-
de que o Núcleo de Políticas Pú-
blicas “convide ou permita que os 
Promotores de Justiça Naturais, 
ou seja, garanta que possam par-
ticipar dos atos por referido Ór-
gão realizados, a saber, reuniões 
locais ou regionais e Audiências 
Públicas” estará referido Núcleo 
autorizado a fazê-lo.

Trata-se, em verdade, de ab-
soluta inversão jurídica de atribui-
ções: como se a atribuição de re-
alizar reuniões ou audiências pú-
blicas fosse do Núcleo de Políticas 
Públicas e não do promotor de jus-
tiça natural. Mais: esta atribuição 
é inerente às atribuições de ativi-
dade-fim que não pode ser exe-
cutada por citado órgão.

Dispõe o artigo 113, da Lei 
Orgânica Estadual (n. 734/93):

‘Não se poderia deixar de criticar a forma  utilizada 
pela PGJ, que incorreu em erro ao  concentrar 
na  figura de um único membro, o poder de 
 determinar, a criação de banco de dados para 
todas as Promotorias de Justiça criminais.’
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Artigo 113 — O inquérito 
civil instaurado para apurar 
violação de direito assegu-
rado nas Constituições Fe-
deral e Estadual, ou irregu-
laridade nos serviços de re-
levância pública poderá ser 
instruído através de depoi-
mentos colhidos em audi-
ência pública. (grifo nosso)
O Ato Normativo 484/06 

elaborado pelo Colégio de Procu-
radores de Justiça do Ministério 
Público dispõe que;

“Art. 60. Audiências públicas 
são reuniões organizadas e 
presididas pelo Ministério 
Público, abertas a qualquer 
do povo, para discussão de 
situações das quais decor-
ra ou possa decorrer lesão a 
interesses difusos, coletivos 
e individuais homogêneos.
§ 1º. As audiências públicas 
têm por finalidade coletar, 
junto à sociedade e ao Po-
der Público, elementos que 
embasem decisão do órgão 
do Ministério Público quan-
to à matéria objeto da con-
vocação.
§ 2º. Os órgãos do Minis-
tério Público podem reali-
zar audiências públicas no 
curso de inquérito civil ou 
antes de sua instauração.
(...)
Art. 65. O resultado da audi-
ência pública não vinculará a 
atuação do órgão do Minis-
tério Público.” (grifo nosso).

A interpretação sistemática 
de todo o microsistema jurídico 
do Ministério Público leva à con-
clusão de que somente órgãos de 
execução podem realizar ou con-
vocar audiências públicas, a estes 
competindo, se o caso, assegurar 
a participação dos órgãos de au-
xílio da Procuradoria Geral de Jus-
tiça e não o inverso.

9. Conclusões
1. O Ministério Público do 

Estado de São Paulo é instituição 
secular e de grandeza histórica, 
destinada a fins sociais, devendo 
sempre buscar o aprimoramento 
técnico de seus membros e servi-
dores, de forma efetivamente de-
mocrática e com profissionalismo 
técnicocientífico, não devendo ser 
objeto de políticas internas que ol-
videm seu notável passado histó-
rico para a construção do presen-
te e futuro institucionais.

2. O atrofiamento da função 
típica de auxílio dos Centros de 
Apoio Operacionais levou a Procu-
radoria Geral de Justiça a criar em 
2012, o Núcleo de Políticas Públi-
cas, órgão desnecessário e imper-
tinente, que desafia o princípio da 
eficiência, previsto no artigo 37, ca-
put, da Constituição Federal, pois 
destinado a fazer algo que outro 
já preexistente e expressamente 
previsto em lei, deve fazê-lo.

3. A redação contida no pa-
rágrafo 2º do artigo 2º do Ato Nor-
mativo n. 733/12 que criou o Nú-
cleo de Políticas Públicas é incons-
titucional, por violar o princípio do 

promotor natural e violadora da 
Lei Orgânica Estadual n. 734/93, 
porque acomete atribuição típica 
de atividade-fim a órgão que não 
é de execução.

1 - Fonte:http://www.mpsp.mp.br/portal/page/
portal/noticias/publicacao_noticias/2012/
abril_2012/2012%2004%2018%20DESTA-
QUE%20Procurador-geral%20de%20Jus-
tiça%20é%20recebido%20em%20audiên-
cia%20pelo%20vice-presidente%20da%20
República.pdf.

2 - http://www.cartacapital.com.br/politica/
mp-vai-fiscalizar-politicas-publicas-em-
sao-paulo

3 - Disponíveis parcialmente em http://www.
mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_
urbanismo_e_meio_ambiente/material_
apoio/ma_manuais/ma_mp_habitacao_
urbanismo

4 - Disponíveis parcialmente em http://www.
mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_
urbanismo_e_meio_ambiente/material_
apoio/ma_manuais/ma_mp_meio_ambiente

5 - http://www.mpsp.mp.br/portal/page/por-
tal/cao_urbanismo_e_meio_ambiente/
Congressos_eventos/8_Congresso_Meio_
Ambiente/8º%20CONGRESSO%20-%20PLA-
NEJAMENTO%20ESTRATÉGICO%20AMBIEN-
TAL%20E%20URBANÍSTICO.htm

6 - disponível em http://www.mpsp.mp.br/
portal/page/portal/CONEPI/exposição%20
de%20motivos%20Regionalização%20-%20
17%20de%20maio%20de%202013.pdf

7 - disponível em http://www.mpsp.mp.br/
portal/page/portal/CONEPI/exposição%20
de%20motivos%20Regionalização%20-%20
17%20de%20maio%20de%202013.pdf - pá-
ginas 31-32.

8 - Art. 51, V, da Lei Complementar Estadu-
al n. 734/93. 
Artigo 51 — Compete aos Centros de Apoio 
Operacional:
[…]
V — exercer outras funções compatíveis com 
suas finalidades, definidas em Ato do Procu-
rador-Geral de Justiça, vedado o exercício 
de qualquer atividade de órgão de execu-
ção, bem como a expedição de atos norma-
tivos a estes dirigidos (grifo nosso)

9 - Ato Normativo n. 484/06 do Colégio de 
Procuradores de Justiça do Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo.

Fernando Henrique de  Moraes 
 Araújo - Promotor de  Justiça/SP
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Velhas práticas, 
novos costumes

Há quem diga que não se pos-
sa fazer democracia plena 
com práticas arcaicas, com 

modelos preconcebidos ou com 
instrumentos retrógrados, pois, 
no mais das vezes, estes apenas 
amoldariam os ingênuos anseios 
por mudanças à perpetuação da 
estrutura política vigente.

Discordo desse raciocínio 
comodista e, de certa forma, de-
terminista. A possibilidade de im-
plementação de mudanças não 
está no que se vê, no que se toca 
ou nas correntes que aprisionam 
e acondicionam o comportamen-
to humano ao mesmo modo de 
agir. Está na forma de pensar, na 
liberdade de refletir sobre o que 
está posto e na ousadia de cons-
truir, com os mesmos meios vi-
ciados, novas realidades, novos 
costumes.

Antes de adentrar o tema 
especificamente, apenas uma ad-
vertência aos sectários: as refle-
xões trazidas não possuem cor 
ou bandeira partidária; são sim-
plesmente exercício do livre pen-
sar, desgarradas de correntes ou 
vertentes predeterminadas, que 
tão somente diminuem a discus-
são em meras predileções mani-
queístas.

Dentre os vários cenários 
antiquados existentes em toda 
estrutura política hodierna, uma 

das velhas práticas vigentes, e que 
nos afeta diretamente, é a esco-
lha da chefia do Ministério Público 
pelos chefes do Poder Executivo, 
mediante a apresentação de listas 
tríplices. Há prática mais anacrôni-
ca e desarrazoada nos dias atuais?

A nomeação do Procurador 
Geral da República pelo Presiden-
te da República ou do Procurador 
Geral de Justiça pelo Governador 
do Estado não possui nada de le-
gitimidade popular ou de demons-
tração de soberania do povo na 
assunção de cargo público de ta-

manha magnitude. Não. Apenas 
repete a velha e inoportuna prá-
tica de atrelamento do Ministé-
rio Público ao Poder Executivo, 
minando a necessária e salutar 
independência institucional que 
se afigura, dentre outros aspec-
tos, imprescindível para a conse-
cução das finalidades delineadas 
e confiadas pelo constituinte ori-

ginário ao parquet. Puro pragma-
tismo político. 

A história demonstra com 
clareza que, mesmo nos períodos 
de alijamento popular do poder, 
a velha prática persistia. 

No período colonial, em que, 
embora não se falasse em Minis-
tério Público e no rol de atribui-
ções atualmente existentes, as 
funções eram exercidas pelo Pro-
curador Geral da Coroa, com no-
meação feita pelo próprio impe-
rador, cujos interesses a serem 
defendidos, no mais das vezes, 

confundiam-se com os próprios 
intentos governamentais.

Na Constituição de 1937, o 
artigo 99 estabelecia que “o Minis-
tério Público Federal terá por Chefe 
o Procurador-Geral da República, 
que funcionará junto ao Supremo 
Tribunal Federal, e será de livre no-
meação e demissão do Presidente 
da República, devendo recair a es-

‘A história demonstra com clareza que, mes-
mo nos períodos de alijamento popular do 
poder, a velha prática persistia.’

Aluisio Antonio Maciel Neto

ARTIGO
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colha em pessoa que reúna os re-
quisitos exigidos para Ministro do 
Supremo Tribunal Federal”. 

A Constituição Federal de 
1967, realizada por força do ato 
institucional nº 04, com o escopo 
de conferir legitimidade ao regime 
militar, estabeleceu, em seu arti-
go 138, que o “Ministério Público 
Federal tem por Chefe o Procu-
rador-Geral da República, o qual 
será nomeado pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a 
escolha pelo Senado Federal, den-
tre cidadãos com os requisitos In-
dicados no art. 113, § 1º”. 

Em 17 de outubro de 1969, 
os Ministros da Marinha de Guer-
ra, do Exército e da Aeronáuti-
ca Militar “promulgam” a Emen-

da Constitucional nº 01 e, em seu 
artigo 95, dispõe que “o Ministé-
rio Público federal tem por chefe 
o Procurador-Geral da República, 
nomeado pelo Presidente da Re-
pública, dentre cidadãos maiores 
de trinta e cinco anos, de notável 
saber jurídico e reputação ilibada”. 

Do mesmo modo, a nome-
ação do chefe da instituição pelo 
Poder Executivo não está revesti-
da de soberania popular.

A soberania popular do Es-
tado, bem retratada no artigo 1º, 
parágrafo único e artigo 2º, da CF, 
refere-se ao exercício dos Poderes 

de Estado: Executivo, Legislativo e 
Judiciário. Dentro dessa lógica, a 
escolha do Ministro do STF pelo 
Presidente da República, ainda 
que seja ideologicamente discu-
tível, visa resguardar a soberania 
popular, pois há possibilidade de 
um deles ocupar o cargo de che-
fe do executivo (na ordem suces-
siva de vacância). 

Porém, o mesmo não se apli-
ca ao Ministério Público. Se hou-
vesse sentido no raciocínio de le-
gitimidade popular para os car-
gos públicos, não haveria fator 
de discrimine para reservá-la ape-
nas ao Ministério Público, pois to-
dos que exercem funções públicas 
possuem certa parcela da mesma 
soberania popular, se considerar-

mos que o Estado nada mais é do 
que uma ficção jurídica para re-
presentar e fazer valer a própria 
vontade popular.

Aliás, se analisarmos a dita 
soberania popular e sua imprescin-
dibilidade como requisito para a 
assunção dos cargos de chefia dos 
poderes, não haveria justificativa 
para o fato do Governador do Es-
tado não escolher o presidente do 
Tribunal de Justiça, embora este 
possa ocupar o cargo máximo do 
Poder Executivo estadual, dentro 
da mesma lógica de ordem suces-
siva de vacância.

Do mesmo modo, a questão 
se colocaria mais absurda se con-
dicionassemos o juiz de primeira 
instância, que também está inse-
rido na ordem sucessiva de vacân-
cia, ao crivo do prefeito municipal, 
para ter respaldo democrático em 
suas decisões. 

Recentemente, na cidade de 
Sumaré, interior do estado, houve 
o afastamento da prefeita, do vice 
prefeito e do presidente da câmara 
por decisão do Tribunal Regional 
Eleitoral. Ora, se o juiz da comarca 
assumisse a chefia do executivo, 
e tivesse a incumbência de tomar 
decisões administrativas no perío-
do, caracterizaria um golpe do Es-
tado por ausência de legitimidade 
democrática na assunção do car-
go? Parece-me que não.

As escolhas da chefia do Mi-
nistério Público pelo chefe do Po-
der Executivo são apenas velhas 
práticas políticas que não mais 
se justificam frente ao novo per-
fil constitucional da instituição, à 
magnitude do papel social desen-
volvido e ao amadurecimento dos 
membros que a compõe e que são 
e estão definitivamente prepara-
dos para traçar o futuro institucio-
nal que desejam.

É certo que o abandono do 
modelo de eleição da chefia do 
Ministério Público demandaria 
reformas constitucionais e que 
tal pretensão não possui qual-
quer respaldo dos integrantes dos 
demais Poderes. É conveniente 
aos lobos a manutenção da es-
colha daqueles que os acusarão 
em eventuais demandas e da ina-
fastável ascensão administrativa 
nos momentos de discussões or-
çamentárias. Velhas práticas ín-
sitas do jogo político.

‘Se houvesse sentido no raciocínio de  
 legitimidade popular para os cargos públicos, 
não haveria  fator de discrimine para  reservá-la 
apenas ao  Ministério Público.’
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No entanto, se jogamos de 
acordo com as regras postas e se 
os instrumentos viciados são os 
mesmos, cumpre-nos refletir so-
bre certas práticas que nos condi-
cionam no pleito instituicional, a 
fim de criarmos novos costumes, 
novas rotinas.

Embora haja a necessidade 
de encaminhamento de lista trí-
plice ao Presidente da República 
ou ao Governador do Estado, não 
me parece lógico o voto multino-
minal. Se cada postulante possui 
ideias próprias, planos adminis-
trativos independentes e, de cer-
to modo, antagônicos, o voto em 
mais de um candidato não deixa 
de ser incoerente, por mais que 
haja simpatia pessoal com cada 
um deles.

Pior. O voto multinominal 
entrega nossa soberania ao chefe 
do Poder Executivo a fim de que 
escolha, sem qualquer preocu-
pação com os anseios institucio-
nais, o candidato que melhor lhe 
aprouver. Ora, se hipoteticamen-
te todos eleitores votarem em to-
dos os candidatos, apenas terão 
cumprido o burocrático papel de 
assinalar três nomes em uma lis-
ta, cuja escolha se submeterá ao 
crivo descompromissado do che-
fe executivo.

O voto multinominal faria 
sentido em apenas uma hipóte-
se: quando a eleição contemplasse 
mais de três concorrentes, pois a 
votação faria diferença na forma-
tação da lista tríplice. No mais, sem 
que a votação interfirá na compo-
sição da lista tríplice, as eleições 
tornam-se completamente desne-
cessárias e pró-forma, sem qual-
quer carater finalístico.

Por outro lado, o voto uni-
nominal fortelace a instituição. 

Define, com clareza, os rumos ins-
titucionais escolhidos e pontua o 
desejo de seus eleitores. E, ainda 
que tal anseio não seja respeita-
do pelo chefe do Poder Executi-
vo, torna evidente a ausência de 
legitimidade daquele que fora in-
devidamente guindado à chefia 
institucional.

Por fim, e talvez a maior “ve-
lha prática” a ser abandonada, e 
a mais difícil, seja a aceitação da-
quele que foi nomeado a chefe 
da instituição sem ter sido o mais 
votado. 

Os interesses e anseios da 
instituição devem sempre prepon-
derar. A independência da institui-

ção não pode ser relativizada por 
pretensões que não possuem o res-
paldo do todo, a legitimidade ne-
cessária para agir e se posicionar 
em nome de seus representates.

Em meio a ambiente externo 
tão hostil, em que os confrontos 
sucedem de toda parte e são en-
frentados diuturnamente, a insti-
tuição deve estar coesa e una. Mais 
do que isso, deve ser vista como 
independente de todo e qualquer 
atrelamento político.

O novo mandato constitu-
cional conferido pela população no 
último mês de junho, pelo embate 
popular contra a PEC37 e o abraço 
simbólico a nossa instituição, não 

reflete apenas a confiança demo-
crática nos membros do parquet, 
mas também a desilusão e a des-
crença em outras instituições, fin-
cadas nos vícios de uma estrutura 
política carcomida. 

O que construímos ao lon-
go dos últimos vinte anos, sobre o 
alicerce de nossa independência, 
foi o que nos creditou perante a 
sociedade. A forma destemida de 
seus membros no enfrentamento 
do crime, dos conflitos difusos e 
coletivos, e da malversação públi-
ca nos diferenciou e nos afastou 
da reprovação política existente.

Portanto, que não nos dei-
xemos contaminar pela luta irra-

cional do Poder, com práticas po-
líticas já reprovadas pela popu-
lação, sob pena de perdermos a 
nossa maior riqueza: a confiança 
da sociedade. 

Somente assim, com a as-
sunção de novos costumes e com 
o abandono de velhas práticas, fa-
remos jus ao que nos fora reserva-
do na constituição e manteremos 
cada vez mais alta a porta de nos-
sa instituição, a fim de que todos 
os membros passem por ela com 
cabeça erguida e independência 
indispensável!

Aluisio Antonio Maciel Neto  
Promotor de Justiça/SP

‘Portanto, que não nos deixemos contaminar 
pela luta irracional do Poder, com práticas 
 políticas já reprovadas pela população, sob 
pena de  perdermos a nossa maior riqueza: a 
confiança da sociedade.’
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Advogados que defenderam 
alguns réus do processo co-
nhecido como “Mensalão” 

afirmaram que rejeitam a defesa 
de clientes que fizeram acordo com 
a Justiça, pelo instituto jurídico da 
delação premiada1.  

A expressão delação, origi-
nária do latim (delatio) significa de-
nunciar, delatar, acusar. Nascen-
tes, em seu Dicionário, premiado 
ad immortalitatem pela Academia 
Brasileira de Letras, consegue atin-
gir uma definição mais próxima do 
Direito e explica que é o fato de 
“revelar ocultamente à autoridade 
falta ou delito, designando o au-
tor para satisfazer maus instintos 
ou auferir vantagens”.2 

Juridicamente carrega duas 
vertentes: a primeira delas, de 
acordo com Silva, “é aplicada na 
linguagem forense mais propria-
mente para designar a denuncia de 
um delito, praticado por uma pes-
soa, sem que o denunciante (de-
lator) se mostre parte interessa-
da diretamente na sua repressão 
feita perante autoridade judiciária 
ou policial, a quem compete a ini-
ciativa de promover a verificação 
da denúncia e punição do crimi-
noso”.3 Seria, em linguagem pro-
cessual a notitia criminis.

A título de ilustração, desta-
ca-se o projeto de lei nº1701/2011, 
que tramita pela Câmara dos De-

Quem é mais ético:  
o delinquente ou o delator?

putados, de autoria do deputado 
Manato  (PDT-ES), que propõe a 
criação do Programa Federal de 
Recompensa e Combate à Corrup-
ção nas três esferas de governo. 
Assim, a pessoa que denunciar es-
quemas de corrupção terá direito 
a uma recompensa que correspon-
de a 10% de total de bens e valo-
res efetivamente recuperados pela 
Justiça, porém o montante não po-
derá ultrapassar cem vezes o va-
lor do salário mínimo. 

A segunda, mais específi-
ca, introduzida recentemente na 
legislação brasileira com o nome 
de delação premiada, concede a 
coautores e partícipes de crimes 
praticados por vários réus, que 
tenham confessado sponte pró-
pria não só suas participações, 
mas também relatando toda a 
trama delituosa, o benefício da 
redução da pena em dois terços 
ou até mesmo pelo perdão judi-
cial, dependendo, é claro, da re-
levância das informações. A dela-
ção deve ser ofertada de tal for-
ma que, ausente a colaboração, 
a persecução policial não teria 
condições de um rápido escla-
recimento e iria trilhar o cami-
nho lento e penoso para apon-
tar os responsáveis pelos ilícitos, 
se conseguisse tal objetivo. O in-
formante, em razão do préstimo 
delatório, terá direito ao anoni-

mato, ao sigilo da fonte e, se for 
necessário, pode valer-se da pro-
teção conferida pela Lei de Prote-
ção a Vítimas e Testemunhas de 
Crimes, ameaçadas.4 

No Brasil foi utilizada e las-
treou toda a prova acusatória no 
processo que envolveu o ex-gover-
nador do Distrito Federal José Ro-
berto Arruda e vários outros po-
líticos do esquema de corrupção 
conhecido como “Mensalão do 
DEM”, no final do ano de 2009. 
O ex-secretário do governo, Dur-
val Barbosa, filmou durante vários 
meses os encontros destinados à 
distribuição de propinas aos polí-
ticos beneficiados pelo esquema 
e entregou todo material às au-
toridades.

A legislação italiana foi a pri-
meira a utilizar os mecanismos da 
delação premiada para combater 
a criminalidade organizada, com 
a operação conhecida entre nós 
como “mãos limpas” (mane puli-
te), com a criação da Lei dos Arre-
pendidos (pentitismo), em 1979. 
Conhecido é o caso de  Tommaso 
Buscetta que, em troca de benefí-
cios proporcionados pelo governo 
italiano, tais como segurança fami-
liar, pessoal, troca de identidade, 
mudança de residência, delatou 
ex-companheiros de organizações 
mafiosas, possibilitando uma série 
de prisões importantes.

Eudes Quintino de Oliveira Júnior
Pedro Bellentani Quintino de Oliveira
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Não se pretende aqui ingres-
sar na natureza jurídica da delação 
premiada, mas sim, em rápidas 
pinceladas, tecer considerações 
a respeito da ética do delinquen-
te e a do delator.

Beccaria, na sua imortal 
obra, demonstrou sua aversão à 
utilização da delação premiada, 
observando, porém, que caso uti-
lizada, com vista à prevenção con-
tra as organizações criminosas, 
deve-se atentar, também, para a 
pessoa do traidor, que não pode-
rá ser recolhido entre os seus pa-
res e sim em lugar diferente, bem 
distante, sob pena de sofrer o ônus 
de sua infidelidade às convenções 
particulares que compartilhou an-
tes de trair seus cúmplices. Com 
sua ênfase peculiar, ressaltou que 
“o tribunal que emprega a impu-
nidade para conhecer um crime, 
mostra que se pode encobrir esse 
crime, pois que ele não o conhe-
ce; e as leis descobrem suas fra-
quezas, implorando o socorro do 
próprio celerado que as violou”.5 

Assim, é até ponderado con-
cluir que quando uma nação ne-
cessita se valer de seus cidadãos 
mediante paga ou recompensa 
para combater os delinquentes 
está assumindo que seu sistema 
de segurança é ineficaz ou que, 
com o crescimento desmedido e 
até mesmo consentido da violên-
cia, seu aparelhamento não reúne 
mais condições de contra-atacar e 
muito menos de administrar o ní-
vel da criminalidade.

Argumenta Sznick, por outro 
lado, de forma igualmente convin-
cente que “o instituto da colabora-
ção (e por extensão, do arrependi-
mento) se apresenta rico em dois 
aspectos: para o réu, já que em re-
conhecendo seu erro e colaboran-

do está se redimindo de sua par-
ticipação na infração penal, uma 
atitude que merece ser encoraja-
da e só merece elogios; para a so-
ciedade, em virtude da coleta de 
material relevante, permitindo o 
desmonte do grupo criminoso. A 
sociedade que havia sofrido uma 
violação com a conduta delituosa, 
o colaborador, com sua colabora-
ção, sente-se em parte ressarcida, 
daí a concessão do benefício”.6 

A ética carrega, dentre ou-
tros objetivos, uma função de 
orientação para o ser humano a 
fim de que possa analisar racional-
mente suas condutas, escolher e 
praticar aquela que corresponde a 
uma moral adequada para o meio 
social em que vive. A própria ter-

minologia da palavra indica a re-
alização de um ato que seja cor-
reto, coerente e com aprovação 
dos seus pares, visando sempre 
alcançar a perfeição do relacio-
namento humano.  Feito o ajuste 
pode até ser que muitas condutas 
sejam canalizadas e se transfor-
mem em lei, instrumento coerci-
tivo erga omnes como sendo um 
conjunto de preceitos, proibições 
e permissões para regulamentar 
de forma harmônica o relaciona-
mento do grupo humano. 

No instante em que se in-
fringir um dos comandos legais 

passa a existir o juízo de reprova-
ção social, que culmina em res-
trição de direitos e liberdades ao 
cidadão infrator, com a aplicação 
da lei. O comportamento deixa de 
ser ético em termos valorativo por 
ter contrariado o código de refe-
rência social. Cria-se, então, se 
assim comportar o pensamento, 
uma nova camada ética, encar-
regada de regular a relação entre 
um grupo delinquente, de acor-
do com o seu critério de conveni-
ência normativa. Um dos precei-
tos do grupo que opera na crimi-
nalidade é dividir as tarefas entre 
seus membros e, acima de tudo, 
manter o silêncio necessário a res-
peito das empreitadas criminosas. 
Uma voz somente é capaz de des-

baratar toda uma organização. Um 
depende do outro para alcançar o 
objetivo e atingir o sucesso espe-
rado. Estabelece-se, na realidade 
uma relação contrária à ética que 
predomina na sociedade constitu-
ída sobre sólidos pilares morais, e 
legais. Desta forma, o errado pas-
sa a ser o certo e o certo se trans-
forma em errado.

Quando um dos membros 
trai a confiança do grupo e revela 
os ilícitos praticados, quebra um 
pacto de lealdade firmado em tor-
no de um empreendimento crimi-
noso, porém, por outro lado, tal 

‘A ética carrega,  dentre outros objetivos, uma 
 função de  orientação para o ser  humano a 
fim de que possa  analisar  racionalmente 
suas  condutas,  escolher e praticar aquela que 
 corresponde a uma moral adequada.’ 
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transgressão refaz o laço ético com 
o grupo social, até então prejudi-
cado e faz nascer uma nova fide-
lidade. “A palavra “trair”, pondera 
Bonder, tem três facetas insepa-
ráveis. Ela denota o não cumpri-
mento de convenções ou de acor-
dos previamente estabelecidos, a 
não correspondência a expecta-
tiva e revela informações precio-
sas sobre as intenções de um in-
divíduo”.7  

A conduta daquele que pra-
tica a delação revela sim uma trai-
ção ao grupo ajustado para pra-
ticar crimes contra uma socieda-
de até mesmo indefesa, levan-
do-se em consideração que so-
mente após a prática criminosa é 
que será estabelecida a estraté-
gia defensiva e a persecução poli-
cial. Mas, justifica-se plenamente 
pelo arrependimento (jus poeni-
tendi) que é inerente ao ser hu-
mano, justamente pela sua natu-
reza racional, além de proteger o 
grupo social que vem cumprindo 
corretamente as tarefas impos-
tas pelas convenções e, mesmo 
assim, por uma parcela que mili-
ta na contramão, recebe ataques 
de vários segmentos. 

A consciência acusa o dela-
tor e esse, sponte propria, revela 
a sordidez da conduta do grupo. 
Pode-se até mesmo cogitar em 
legítima defesa da sociedade. A 
consciência é o núcleo secretíssi-
mo e o sacrário do homem, apre-
goa a Encíclica Gaudium et Spes. 
Aristóteles, por sua vez, fundador 
da Escola Peripatética, ensina que 
a singularidade do homem é o es-
paço em que estabelece seus parâ-
metros e toma suas decisões vol-
tadas para a comunidade dos ci-
dadãos, protegendo e projetando 

o bem-estar comum, espaço em 
que todos compartilham de for-
ma harmônica.  

Cada um tem uma missão 
a cumprir na comunidade com a 
obrigação de desempenhar bem 
seu papel, compreendendo aqui 
o dever de ser honesto com to-
dos da obrigação de denunciar-
se e também a outros que trafe-
gam pela senda do crime. É uma 
demonstração de respeito a to-
das as pessoas. E não há nenhu-
ma incoerência, pois a ordem de-
latória brotou da consciência do 
próprio agente. O bem maior que 
se tem em mira não é o respeito 
à individualidade e sim o respei-
to ao grupo em que se vive. Se a 
comunidade tem por obrigação 
cumprir as leis consideradas jus-
tas pelo sistema, não há como 
excluir um grupo, diferenciá-lo e 
permitir livre acesso às práticas 
criminosas. Sem observar a lei, 
despojado de preceitos éticos, o 
homem é mais selvagem que o 
próprio animal. O próprio pensa-
mento filosófico de Jeremy Ben-
tham e Stuart Mill aponta para o 
sistema ético do consequencialis-
mo, no qual as ações que interes-
sam são aquelas que produzem 
bons resultados para um maior 
número de pessoas.

A sociedade não é uma fic-
ção, um ente artificial e sim o pro-
duto de uma construção humana, 
como preconizavam os gregos, no 
sentido de que somente a polis 
era a base da essência humana e, 
como tal, deve ser protegida. No 
instante em que se agride a comu-
nidade constituída politicamente, 
é justo a qualquer pessoa tomar 
as providências defensivas, quer 
seja por meio de uma simples de-
latio criminis ou pelo recém cria-

do instituto da delação premia-
da. Deve-se proteger os cidadãos, 
com a segurança necessária para 
que todos possam ter uma vida 
melhor e compatível com a digni-
dade consagrada constitucional-
mente. A conduta do delator pas-
sa, portanto, a ser ética diante da 
comunidade e legal em razão da 
lei existente. Quer dizer, retorna 
ao leito natural.

É de se respeitar a objeção 
de consciência apontada pelos 
dignos advogados, porém não se 
pode negar aos acusados delato-
res a defesa ampla e nem mes-
mo considerá-los como cidadãos 
de segunda categoria, em razão 
da delação.

1 - Jornal Folha de São Paulo, edição de 13 de 
fevereiro de 2013, caderno Cotidiano.

2 - Nascentes, Antenor. Dicionário  da língua 
portuguesa. Departamento de Imprensa 
Nacional, 1943.

3 - Silva, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 
4 - Lei nº 9.807, de 13 de3 julho de 1999.
5 - Beccaria, Cesare B. Dos delitos e das penas, 

Tradução de Flávio de Angelis. Bauru: Edi-
pro, 1999, p 78.

6 - Sznick, Valdir. Crime Organizado: comentá-
rios. São Paulo: Livraria e Editora Universitá-
ria de Direito Ltda, 1997, p. 371.

7 - Bonder, Nilton. A alma imoral: traição e tra-
dição através dos tempos. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1998, p.36.
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A Inglaterra frente à ilicitude

Participei de um seminário 
sobre o Direito Penal, no 
mês de janeiro, instalado 

no King’s College de Londres, com 
aulas proferidas pelo Professor 
Dennis Baker, que transmitiu a 
ideia segundo a qual é a coerção 
contra o crime tende a aumentar 
por toda parte. Percebe-se que 
os Estados estão abandonando o 
modelo inspirado na possibilida-
de de recuperar o criminoso para 
substituí-lo por um regime cada 
vez mais duro.

O professor inglês não es-
condeu suas críticas às novas ten-
dências, censurando o endure-
cimento do Direito Penal norte-
americano. Lembrou que, na Ca-
lifórnia, todo aquele que come-
ter um terceiro crime, ainda que 
de pequena periculosidade, será 
condenado a 50 anos de prisão, o 
que quase sempre corresponde à 
prisão perpétua. Criticou o mode-
lo, acrescentando que, com ele, os 
Estados Unidos não podem arvo-
rar-se em baluarte de direitos hu-
manos, pois ainda devem apren-
der muitas lições.

Sem fugir do modelo em vi-
gor, ou seja, sem alterar as regras 
já existentes, os juízes ingleses e 
norte-americanos têm revisto suas 
orientações anteriores, especial-
mente quanto à aplicação da re-

lação de casualidade, dando novo 
e duro tratamento aos criminosos. 
Citou alguns exemplos. Um dono 
de automóvel leva o veículo para 
trocar a bateria numa concessio-
nária. Não tendo dinheiro para pa-
gar, toma o automóvel e foge do 
local. Anteriormente, deveria ser 
responsabilizado civilmente pelo 
dono da bateria, o que invaria-
velmente tem ocorrido no Brasil. 
Hoje, na Inglaterra, será condenado 
como ladrão da bateria. Há quem 
sustente que também merece ser 
condenado por furto do seu pró-
prio automóvel, que, por sua von-
tade, estava depositado na loja.

Ao tentar prender um con-
denado, a polícia foi por ele sur-
preendida, que se escondeu atrás 
do corpo de sua noiva, passando 
em seguida a atirar. Os policiais 
revidaram. A mulher foi atingi-
da por um disparo, vindo a mor-
rer. O acusado foi preso, proces-
sado e condenado pelo homicí-
dio da noiva, mesmo depois de 
demonstrado que foi ela morta 
pelo disparo da arma de um dos 
policiais. Os policiais agiam se-
gundo a lei. O criminoso, inten-
cionalmente, colocou em risco a 
vida da vítima.

É citado um caso ocorrido 
nos Estados Unidos. Três homens 
assaltaram uma pessoa que, ar-

mada com uma faca, desferiu um 
golpe contra um dos criminosos, 
matando-o. Os dois assaltantes 
sobreviventes foram presos, pro-
cessados e condenados por homi-
cídio pela morte do coautor feri-
do pela vítima. Os assaltantes te-
riam conscientemente colocado 
a vida de seu parceiro em risco, 
merecendo assim a condenação, 
como no caso anterior.

Mesmo sob forte crítica dos 
mestres da área, há uma tendên-
cia de criminalizar os devedores do 
sistema bancário, o que dificilmen-
te poderia ocorrer no Brasil, face 
à proibição, ainda hoje existente, 
contra a prisão por dívida, salvadas 
as poucas e conhecidas exceções.

O texto da norma penal não 
vem sendo alterado, mas, em vir-
tude da forte pressão histórica, 
o Professor Baker informa que 
os tribunais caminham por fazer 
nova leitura das regras antigas, 
em busca de impor barreiras ao 
crime, exacerbando o tratamen-
to dispensado aos infratores. O 
professor inglês fez questão de 
registrar a sua discordância com 
a nova orientação.

Sérgio Roxo da Fonseca
Procurador de Justiça  aposentado/

SP,  livre docente das  Faculdades 
de  Direito da UNESP/ Franca 

e COC/Ribeirão Preto

Sérgio Roxo da Fonseca
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A liderança política

Nas democracias moder-
nas, do Século XIX, em que 
pese ao marxismo, o po-

der econômico não caracteriza, 
por si só, a classe política. Com 
elementos da burguesia, intelec-
tuais paupérrimos, como Karl Marx 
e Lenin; aristocratas, como Chate-
aubriand; poetas, como Lamarti-
ne; homens das classes liberais, 
como Lincoln, Disraelo; para não 
citar nomes inumeráveis da de-
mocracia brasileira; que come-
çou com o Império, e se prolon-
gou na República, a classe políti-

ca contou com homens de todas 
as classes e categorias sociais, 
todos políticos, pois sua ativida-
de social visava, habitualmente 
ou não, a conquista do poder e 
o exercício do poder. 

A psicologia social distingue 
varias espécies de liderança ou 

chefia; não é fácil, porém, carac-
terizar a liderança ou chefia polí-
tica, ainda que a literatura a res-
peito seja abundante. 

O chefe ou líder político faz 
parte da classe política, forma sua 
elite. O chefe ou líder, além de ter 
mais acentuado esse instinto de 
mandar, tem a aptidão para re-
alizar seu objetivo; ele não dese-
ja apenas, ele sabe mandar, tem 
qualidades e habilidade para ali-
ciar vontades em torno de si com 
o fim de obter e exercer o poder 
político. 

Essa é uma nobre e ingrata 
arte, cheia de beleza e fealdades, 
e de que sem dúvida Machiavelli 
foi grande divulgador; hoje ela se 
mistura prosaicamente com ou-
tra, a propaganda, que lhe trouxe 
técnicas aperfeiçoadas e recursos 
formidáveis. 

Continua, no entanto, com 
toda a arte, a depender de qualida-
des personalíssimas que a experi-
ência aperfeiçoa , porém não cria. 

“Quem quiser dirigir os ho-
mens deve atender mais aos dese-
jos deles do que aos próprios”- dis-
se sabiamente Sprott (“Pcycholo-
gie Sociale”, pág. 98). Mas o chefe 
sagaz consegue fazer com os ou-
tros adotem, como próprios, os 
desejos dele. 

Assim como se modifica a 
composição da classe política, a 
atitude do chefe ou líder de hoje 
difere da antiga. No passado eram 
“magníficos”, no sentido de que dá 
ao termo a filosofia moral; eram 
“ricos” pela generosidade dos bens 
que davam e prometiam; ou “im-
periosos”, pela energia e coragem. 

Hoje, com a democracia 
crescente, prefere-se uma fisio-
nomia mais popular. Os grandes 
chefes políticos, além de muitas 
qualidades, convém que tenham 
deliciosas e desculpáveis fraque-
zas. O que mais os faz amar pelo 
povo é a “simplicidade”, dom es-
timável que os líderes aparentam, 
ainda que interiormente sejam ás-
peros e difíceis por temperamen-
to. Sem a “simplicidade”, na vida 
democrática, o êxito é sumamente 

‘O mais surpreendente, no panorama  dessa 
 mistificação política universal, é que haja, e 
não poucos, chefes realmente identificados 
com as idéias que pregam, certas ou não, mas 
 sinceramente decididos a realizar o bem  público.’

Osvaldo Hamilton Tavares
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difícil. Obama é um exemplo dis-
so. Uma vez voz e aparência na 
televisão, fisionomia alegre, ou 
enérgica, ou romântica, beijar as 
crianças nas campanhas eleitorais; 
aparecer com a família em público 
(Kennedy foi um exemplo); interes-
se pelas pequenas coisas afetivas; 
humildade ante grandes “proble-
mas”, ou então iluminada certeza 
em resolvê-los; ser do povo; servir 
o povo, e não dirigi-lo, são, entre 
inúmeras outras, atitudes indis-
pensáveis para obter êxito. 

O mais surpreendente, no 
panorama dessa mistificação po-
lítica universal, é que haja, e não 
poucos, chefes realmente identi-
ficados com as idéias que pregam, 
certas ou não, mas sinceramente 
decididos a realizar o bem público. 

A ciência política, a pretex-
to de objetivismo, não pode si-
lenciar sobre essas verificações; 
ainda quando ela pudesse dizer 
somente o que é, estaria “ipso 
facto”sugerindo o que deve ser. 

Exprimir as aspirações de um 
grupo humano, da população de 
um bairro suburbano até à nação, 
e convencer disso aos outros, é a 
aptidão do chefe político. 

Assim, o primeiro requisito 
do chefe é a tendência para mandar 
e o outro é a aptidão. Mas ocorre 
frequentemente um terceiro fa-
tor, esse acidental: a ocasião, ou 
oportunidade, como se costuma 
hoje dizer. 

Para a caracterologia, quase 
todos os tipos de caráter podem 

ser chefes políticos, desde que pos-
suam a tendência essencial a que 
nos referimos várias vezes. 

Em todas as classificações, 
desde Malapert, Fouillée, Paulham, 
Klages, Young, Adier, Maunier, Le 
Senne, ressaltam aqui e ali tipos 
políticos, grandes e pequenos. 

Nos estudos de Le Senne, 
completados por Gaton Bergerm 
deixando de parte o fator oportu-
nidade ou ocasião, há dois tipos 
que fornecem, em grande parte, 
os chefes políticos. São os de com-
binação trinaria “Emotivo-Ativo-

Primário” e “Emotivo-Ativo-Se-
cundário”. 

Gaston Berger oferece deles 
uma noção geral, que pode sem-
pre ser alterada por outros fatores. 

Chamamos emotivo àquele 
que se perturba quando a maior 
parte dos homens não se como-
ve, ou àquele que, em determi-
nadas circunstâncias, se comove 
mais fortemente do que é comum. 

Em caracterologia a palavra 
atividade não se refere aos com-
portamentos de quem age muito, 
mas à disposição de agir facilmen-

te”. Resumindo, a distinção entre 
os caracteres primários e secun-
dários, diz o mesmo autor: 

“O primário submete-se aos 
que acontece; o secundário ao que 
que aconteceu. A atividade do pri-
mário é sempre um tanto descon-
tínua; a do secundário é coerente. 
A personalidade do primário é mu-
tável e múltipla; a do secundário 
é integrada. Um vive para a fan-
tasia, o outro para um sistema”. 

“Combinados os três ele-
mentos, teríamos para o tipo “Emo-
tivo-Ativo-Primário” (E.A.P.) - Ati-

vidade externa febricitante. Socia-
bilidade. Capacidade de trabalho. 
Imaginação, espontaneidade, res-
ponsabilidade. Desordem, revolta, 
inconstância. Ciclotimia. Mobilida-
de dos sentimentos. Necessidade 
de emoções”. 

“São generosos, cordiais, 
cheios de vitalidade e exuberân-
cia. Otimistas, geralmente de bom 
humor, têm muitas vezes falta de 
gosto e de medida. Interessam-se 
pela política, amam o povo, crêem 
no progresso e são, de bom grado, 
revolucionários. Dotados geralmen-

‘Chamamos emotivo àquele que se  perturba 
quando a maior parte dos homens não se 
 comove, ou àquele que, em determinadas 
circunstâncias, se comove mais  fortemente 
do que é comum.’
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te de aptidões oratórias e cheios 
de impetuosidade, são conduto-
res de homens. Valor dominante: 
a ação” (Traité Pratique d` Analy-
ses du Caractère - cap. III). 

O chefe autoritário quer 
sempre ampliar os poderes de 
que dispõe e usa para isso inúme-
ros processos (Getúlio Vargas foi 
um exemplo). Procura e alimen-
to dedicações pessoais, e castiga 
como poder qualquer divergên-
cia. Toma decisões sozinho, não 
as delibera com os correligioná-
rios senão quando elas são irre-
cusáveis (Geysel foi um exem-
plo). Aproveita todas as ocasiões 
para mostrar que estava certo, 
que via longe, e sempre aponta 

um fato ou inimigo sobre quem 
descarrega a culpa dos erros in-
disfarçáveis que tenha cometido. 
Seu clima favorito é o das crises 
graves, sociais e políticas, pois 
assim impõem mais facilmente 
sua autoridade aos seguidores 
angustiados e com o senso crítico 
anulado, pela eminência do peri-
go real, ou inventado, ou aumen-
tado por ele próprio (Sirva-se de 
exemplo o Marquês de Pombal, 

por ocasião do terremoto de Lis-
boa). Sob muitos aspectos, maio-
res amigos dos ditadores são os 
seus inimigos, que lhes fornecem 
o clima de tensão de que preci-
sam; quando não têm inimigos, 
seu poder tende a declinar e de-
saparecer, a menos que consiga, 
como sempre tenta, inventar um 
homem, outro partido, uma clas-
se, um povo estrangeiro contra 
quem mobiliza as energias e a 
credulidade do grupo que chefia. 

O chefe democrático não 
difere do autoritário pela exten-
são do poder que exerce, e sim 
pela maneira de exercê-lo. Pode 
conquistá-lo pela força, excep-
cionalmente, em época de cri-

se, mas em geral é escolhido, ex-
pressa ou tacitamente. A base do 
seu poder não é dominação nem 
a coação, é a persuasão. Sua che-
fia é proposta e não imposta, é 
sujeita sempre a aprovação dos 
seguidores; não procura domi-
nar vontades, mas congrega-las 
e dirigi-las para um fim comum 
que a todos beneficie (Exemplo 
é o de Juscelino Kubscheck nas 
suas anistias propostas a revol-

tosos). Suscita iniciativas e res-
peita as opiniões, mas está sem-
pre e disposto a assumir a res-
ponsabilidade das decisões to-
madas pelo grupo, do que é um 
animador, intérprete e agente. 

O aspecto físico tem igual-
mente valor em psicologia políti-
ca; e é também diverso como o 
caracterológico. A altura e a voz, 
o olhar, os gestos, não obedecem 
a padrões, porém cada um des-
ses traços, ou conjunto deles, 
traz uma “presença”, um “quê”, 
de onde irradiam sentimentos 
que não da simpatia ao entu-
siasmo, ou do enfado ao ódio, 
conforme a opinião e a atitude 
do público que ouve e vê. Nessa 
gama rica, encontra-se a figura 
ascética e humilde de Gandhi, a 
face dura e sofredora de Lenin, 
os bigodes paternais de Stalin e 
o bigodinho suspeito de Hitler; a 
boca teatral de Mussolini e a fi-
sionomia de bebê fumando cha-
ruto de Churchill, o estadista in-
signe, o maior de uma gloriosa 
época e o primeiro de outra ain-
da misteriosa. 

Variando em emotividade, 
os estadistas são Ativo-Secundá-
rios. Na classificação de Le Senne, 
completada por Gaston Berger, en-
contramos apaixonados como Na-
poleão; coléricos como Bismarck; 
sentimentais, como Churchil; fleu-
máticos, como Washington.

Osvaldo Hamilton Tavares
Procurador de Justiça

aposentado/SP

‘O aspecto físico tem igualmente valor em 
 psicologia política; e é também diverso como 
o caracterológico.’
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Construir fóruns é mais do 
que edificar uma obra de 
construção civil; é construir 

um espaço de exercício da cidada-
nia. Para o cidadão, é no fórum 
que ele terá seu anseio por justi-
ça atendido. 

Não é propriedade de ins-
tituições, mas local onde devem 
trabalhar, harmoniosamente, juí-
zes, promotores de justiça, advo-
gados, defensores públicos, pro-
curadores, cartorários, assisten-
tes sociais e peritos, todos com o 
objetivo de cumprir a fazer cum-
prir a lei e realizar justiça. 

No Estado de São Paulo, por 
tradição secular incumbe ao Poder 
Executivo, e mais especificamente 
à Secretaria da Justiça, a constru-
ção dos fóruns, mas não em cará-
ter exclusivo, pois as instituições 
possuem rubricas orçamentárias 
próprias para tal fim. 

As demandas por novas 
construções e reformas são mui-
tas e os percalços encontrados des-
de o momento do início do pro-
cesso licitatório até a entrega da 
obra não são poucos. 

Mesmo assim, nos últimos 
três anos foram entregues 11 obras 
de fóruns novos ou ampliados (Agu-
dos, Araraquara, Botucatu, Cara-
guatatuba, Itanhaém, Itapira, São 

Eloisa de Sousa Arruda

Fóruns: Espaço de Cidadania

José dos Campos, Suzano, Tatuí, 
Tupã e Campinas). Outras estão 
em fase de entrega (Avaré, Teo-
doro Sampaio, Bragança Paulista 
e São João da Boa Vista). 

Dentro em breve, outras 
construções já poderão ser usa-
das pela população (Bastos, Paca-
embu, São Carlos, Mongaguá, José 
Bonifácio). E até o final de 2014: 
Brás Cubas, Ilha Solteira e Matão. 
Isso sem contar as 59 obras de 
acessibilidade para pessoas por-
tadoras de necessidades especiais. 

E podemos hoje contabili-
zar tais números porque empre-
endemos uma nova forma de atu-
ação, a partir da constatação de 
que o modelo até então adotado, 
de convênios com os municípios, 
apresentava-se moroso e marca-
do por entraves. 

Com a medida pode-se re-
alizar uma melhor execução or-

çamentária e reduzir o saldo de 
restos a pagar. Ou seja, foi pos-
sível racionalizar os investimen-
tos da Secretaria da Justiça pa-
raas obras dos fóruns, que em 
2013 foram de R$ 53,6 milhões. 
Para esse ano, estão destinados 
pelo Governo do Estado R$ 45 
milhões. 

O modelo atual firma-se em 
quatro premissas: 

1. Para as obras novas, o processo 
licitatório é realizado pela pró-

pria Secretaria da Justiça, sendo 
que a participação das Prefei-
turas se restringe à doação do 
terreno para construção. 

2. Para as obras em andamento foi 
feito um diagnóstico geral com 
readequação a novos cronogra-
mas para se chegar ao término 
delas. Isso com a participação e 
comprometimento efetivo dos 

‘No Estado de São Paulo, por tradição 
 secular incumbe ao Poder Executivo, e mais 
 especificamente à Secretaria da Justiça, a 
construção dos fóruns, mas não em caráter 
exclusivo.’

ARTIGO
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Prefeitos, que estavam em iní-
cio de gestão. 

3. Reformulação do método de 
trabalho com a CPOS, empre-
sa que gerencia as obras e for-
nece os projetos. Com a mu-
dança da diretoria passou-se a 
um contato mais estreito, di-
reto e ágil. 

4. Fiscalização ininterrupta das 
obras, com vistorias constantes 
e rotineiras, com participação 
de representante do gabinete, 
da engenharia e da CPOS e re-
alização de reuniões técnicas. 

Com isso, muitos problemas 
eram resolvidos de imediato 
e, ademais, a empresa, sentin-
do-se mais cobrada, cumpria o 
prometido. 

Este trabalho resultou, de 
2013 até hoje, na realização de 46 
vistorias e 105 reuniões de traba-
lho. E, com ele, vieram os frutos: 
retomada das obras de São José do 
Rio Preto, Osasco, Peruíbe, Jaú, Su-
maré e lançamento da pedra fun-
damental e início das obras de Li-
meira. E, em temos de novos em-
preendimentos: fase final de lici-

tação e contratação das obras de 
Caraguatatuba, Mirandópolis e 
Hortolândia. 

Em 2013 emergiram situ-
ações que causaram celeuma, 
pois alguns magistrados resol-
veram alterar os espaços desti-
nados aos demais órgãos inte-
grantes do sistema de Justiça e 
que já estavam contemplados nas 
plantas e projetos de construção 
de fóruns. 

Surgiram dois tipos de 
questionamentos: um por for-
ça de deliberação do Tribunal 

de Justiça, em fase de julgamen-
to no Conselho Nacional de Jus-
tiça, onde a Secretaria da Justiça 
deixou expresso que, em sendo 
as obras construídas com orça-
mento do Executivo, este tinha 
total liberdade de alocar os espa-
ços aos demais órgãos, pois tam-
bém lhe competia tal obrigação 
– mesmo porque as plantas pas-
saram por prévia aprovação do 
Tribunal de Justiça. 

Outro, envolvendo proble-
mas pontuais que foram sendo 
resolvidos ou encaminhados com 
proposta de conciliação, por inter-

venção da Secretaria, contando 
com o apoio do Ministério Públi-
co e do Tribunal de Justiça. 

Para resolver estes impas-
ses foram realizadas dez reuni-
ões e, com isso, obteve-se o for-
mal comprometimento do Tribu-
nal de Justiça em 10 de outubro, 
em relação aos espaços de Avaré 
e Bragança, por exemplo. 

A incessante busca por har-
monia entre os diversos órgãos 
que convivem no mesmo espaço 
ganhou um importante aliado. Re-
centemente, o Governador Geral-
do Alckmin assinou o decreto no. 
60.188, que cria o “Programa de 
Expansão das Sedes do Sistema de 
Justiça Paulista”. 

O programa prevê a cons-
tituição de um grupo de trabalho 
destinado a cuidar do planejamen-
to, a longo prazo, das construções 
dos fóruns, atendendo às neces-
sidades dos órgãos e dentro dos 
orçamentos disponíveis. 

Todo este trabalho, que 
vem sendo desenvolvido nos úl-
timos anos, tem por objetivos as-
segurar perfeito uso do erário, 
evitando-se desperdícios, obter 
locais seguros, confortáveis e dig-
nos para todos os que nos espa-
ços dos fóruns realizam suas ati-
vidades e principalmente para 
o cidadão que busca auxílio nos 
órgãos que integram o sistema 
de Justiça. 

Eloisa de Sousa Arruda 
Secretária de Estado da Justiça

 e da Defesa da Cidadania

‘Em 2013 emergiram situações que  causaram 
celeuma, pois alguns magistrados  resolveram 
alterar os espaços destinados aos demais 
 órgãos integrantes do sistema de Justiça.’



APMP Revista

ARTIGO

77

Sabe qual é o 
valor do reajuste 

do Plano de 
Saúde em 2014?
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PLANO APMP-LINCX: REAJUSTE ZERO

Grande vitória obtida pela APMP em prol dos associados integrantes do 
plano de saúde APMP-Lincx: em 2014 NÃO HAVERÁ REAJUSTE DA MENSALIDADE 
desse plano, mantendo-se o mesmo padrão de atendimento.

Trata-se de expressivo resultado em favor dos beneficiários do plano Lincx, 
obtido após exaustiva negociação.

Não se vê, em qualquer outro plano de mesma qualidade, aumento zero.
Isto tem um motivo: o trabalho sério e profissional na busca do melhor 

resultado para o associado.
 Agradecemos aos nossos segurados pela confiança depositada em nossa 

Associação.
E convidamos os demais colegas, ainda não beneficiários, que venham 

para o plano APMP-Lincx, ótimo para o seu dinheiro e com a melhor qualidade para a 
sua saúde.

Um grande abraço, 

Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista do Ministério Público

0%
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RECEPÇÃO AOS SUBSTITUTOS – Os promotores de Justiça substitutos aprovados no 90º Concurso de In-
gresso do Ministério Público do Estado de São Paulo foram recepcionados pela diretoria da APMP no 
mês de janeiro. Entre os dias 7 e 9, cerca de 30 dos aprovados visitaram a Sede Executiva e conheceram a 
diretoria, os funcionários, os setores e os serviços prestados pela entidade de classe. Depois da posse ad-
ministrativa no Auditório Queiroz Filho, no dia 16, e da posse solene no auditório da Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo (USP), no Largo São Francisco, no dia 17, a Associação ofereceu um coquetel 
aos novos promotores na Sede Social. Já no dia 22, a diretoria da APMP esteve na Escola Superior do Minis-
tério Público (ESMP) para detalhar seus departamentos, serviços e atuação institucional durante o Curso 
de Adaptação. Por fim, mais de 400 pessoas compareceram ao jantar organizado pela APMP para os novos 
promotores de Justiça substitutos no Buffett França, em Higienópolis.
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SEMINÁRIO JURÍDICO - Cerca de 600 pessoas reuni-
ram-se em Angra dos Reis (RJ), para acompanhar o 
XLI Seminário Jurídico de Grupos de Estudos, entre os 
dias 11 e 15 de dezembro  de 2013. O evento colocou 
em debate todas as teses dos Grupos de Estudos.

PREMIAÇÕES E HOMENAGEM – No dia 8 de novembro de 2013, a APMP entregou os prêmios aos vencedores 
dos concursos de Melhor Arrazoado Forense, Melhor Fotografia e Melhor Texto Literário. Durante o evento, 
na Sede Social, houve o descerramento de placa que deu o nome do promotor de Justiça Francismar Lamen-
za, falecido cinco meses antes, para o Auditório da APMP. O descerramento foi feito pela promotora de Justiça 
e diretora do Departamento de Relações Públicas e de Eventos da APMP, Paula Castanheira Lamenza, viúva de 
Francismar Lamenza, pelo filho do casal, Fernando, e pelo procurador de Justiça Paulo Álvaro Chaves Martins 
Fontes. Estavam presentes o presidente da Associação, Felipe Locke Cavalcanti, o atual 1º vice-presidente, 
Marcio Sérgio Christino, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, e o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior.

ENCONTRO DE APOSENTADOS - O 9º Encontro de 
Aposentados da APMP reuniu mais de 200 participan-
tes em Águas de São Pedro (SP), entre os dias 18 e 22 
de setembro de 2013. Uma das atividades mais con-
corridas foi a Reunião do Conselho de Aposentados.

APMP SOCIAL
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ACAMPAMENTO DE FÉRIAS - Na 
semana de 18 a 25 de janeiro 
de 2014 aconteceu o 30º Acam-
pamento de Férias de Verão da 
APMP, na Sede Campestre, em 
São Roque, com apoio da Ativa 
Eventos. Participaram mais de 40 
crianças e adolescentes, entre 6 e 
14 anos, que tiveram o apoio da 
equipe de profissionais especial-
mente contratada para o evento. 
Durante a semana, elas aprovei-
taram as atividades ao ar livre e 
praticaram diversas modalida-
des esportivas. No último dia de 
acampamento, além de acende-
rem a tradicional fogueira, os par-
ticipantes se surpreedneram com 
uma inédita queima de fogos.

TORNEIO NACIONAL DE FUTEBOL - A APMP sagrou-se campeã geral do XII Torneio Nacional de Futebol So-
ciety do Ministério Público, disputado entre os dia 13 e 16 de novembro de 2013 na Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro. A competição, que integra o calendário de atividades da Conamp, reuniu equipes de 21 associações 
estaduais do Ministério Público, com mais de 800 promotores e procuradores de Justiça inscritos. Os times da 
APMP foram campeões nas categorias Força Livre (pela 8ª vez) e Master (pela 3º vez) e vice na Sênior.
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o Velho e o noVo Mp
Nem sempre a celebração do novo significa a 

modernidade. Em geral, a negação do pas-
sado deixa de levar em consideração que a 

condição de hoje é fruto das escolhas feitas e das 
ações realizadas. Foi o “velho” MP que escreveu na 
Constituição o fundamento de tudo o que somos. 
Foi o “velho” MP que saiu de um conjunto dentro 
do Fórum Cível e passou por uma sede própria até 
conseguir o prédio da Riachuelo, cuja fachada ilus-
tra as próprias publicações do Novo MP. O Novo MP 
tem como símbolo a conquista do “velho” MP? 

O inquérito civil, as ações 
do patrimônio público, os GAE-
COS e o conceito de Grupo surgi-
ram do “velho” ou do Novo MP? 
O combate ao Esquadrão da Mor-
te, a Máfia dos Fiscais (vereadores 
condenados), o processo do Ca-
randiru, a condenação dos chefes 
do Crime Organizado (PCC – pre-
sos hoje porquanto condenados 
antes, não é?), atentados e rebeliões investigados 
e punidos, tudo “velho”? E o que seria o “Novo”? 
Aquele do controle da produção do Promotor de Jus-
tiça (SIS)? Aquele do controle do conteúdo jurídico 
do que o Promotor de Justiça faz (PGA vinculativo)? 
Aquele da negação em propor a legitimidade do Pro-
motor de Justiça concorrer a PGJ? O do orçamento 
decadente? O da expulsão dos fóruns (Lorena)? O 
que nega ou posterga o pagamento dos auxílios? 

Parece que o que temos de novo não é pro-
priamente o MP, mas uma ideologia, um novo viés 
político, cujo mote me parece extremamente perigo-
so: a interpretação dos interesses sociais. Primeiro, 

dentro do conceito de “interesse social” se pode co-
locar qualquer coisa. Depois porque nada legitima ao 
intérprete deliberar sobre a conveniência deste inte-
resse quando as instituições (notoriamente as polí-
ticas) são as credenciadas para exercer este papel. 
É muito tênue esta linha. Preocupa que, ao buscar 
exercer um papel que perigosamente pode extrapo-
lar sua condição, se torne o MP cópia daquilo que 
não é - o representante político da sociedade.  Lem-
bremos também que, uma vez inseridos na arena da 
política como um dos personagens, nos nivelaremos 

a seus interesses. 
O MP não pode se tornar 

e nem exercer um papel político 
com papel representativo nos 
moldes de um partido. Este pen-
samento é equivocado e levará a 
um destino que pode se revelar 
infausto, perdendo as garantias 
constitucionais que tão duramen-
te conquistou. Existe, de fato, um 

“velho” e um Novo MP. Ouso afirmar, contudo, que 
o “velho” MP é o anterior à Constituição. E o Novo 
MP, o que se moldou através dela. Se esta geração e 
as vindouras devem alguma coisa a alguém, devem 
àqueles que lutaram pelo texto constitucional de 
1988 - estes sim os artífices do Novo MP, colegas de 
brio a quem devemos nossa identidade. 

Hoje posso discordar de posicionamentos 
políticos destes colegas. Uma discordância pro-
funda, até com relação a independência funcional. 
Mas nunca deixarei de lhes devotar o respeito e re-
conhecer a dívida de honra que contraímos por ter-
mos, hoje, a liberdade de servirmos à Constituição.

‘Parece que o que 
 temos de novo não 

é  propriamente 
o MP, mas uma 

 ideologia, um novo 
viés político.’


