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ACONTECEU

SEMINÁRIO NA BARRA FUNDA
Evento abordou Educação e Família
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
Atribuições do Promotor de Justiça
TESE: AUMENTO DA PENA-BASE
Para os delitos de receptação de veículos
REFLEXÕES SOBRE O NARCOTRÁFICO
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Campanha 16 dias de Ativismo pelo
Fim da Violência Doméstica
contra a Mulher

Seminário na Barra Funda
abordou Educação e Família

Por Matheus Jacob Fialdino, promotor de Justiça da capital

N

o dia 21 de outubro às 17h30, no auditório do nosso prédio, ocorreu um
Seminário sobre Família e Educação.
O evento foi realizado pelo Instituto Obras
de Educação - IOE, uma associação sem fins
lucrativos concebida para incentivar a Educação, em todos os níveis de ensino, especialmente por meio de parcerias com outros
centros educacionais. Destacam-se atividades
de oferta de subsídios para capacitação dos
educadores: pais, mães, e professores, e a
possibilidade de integralização de bolsas de
estudo para famílias que tenham essa demanda, como situações supervenientes de
desemprego dos genitores. O Promotor de
Justiça Matheus Jacob Fialdini, que preside
o IOE, informou que o instituto orienta os
seus trabalhos por três grandes princípios. O
primeiro: os pais e as mães são protagonistas
da educação de seus filhos. A escola é par-

ceira da família, uma extensão do lar, onde
pais e mães constroem com os professores
um plano pedagógico de melhoria para seus
filhos. O segundo: escolas e centros educacionais devem primar por um ensino de excelência. Professores, pais e mães precisam ter
acesso a cursos de capacitação ininterruptos.
O terceiro: a Educação compreende a formação integral da pessoa. As famílias e as escolas devem formar líderes, homens e mulheres
virtuosos, pessoas de fibra e caráter, futuros
profissionais idôneos, leais, justos, determinados, magnânimos, equilibrados... Foram
palestrantes o Professor Guilherme Freire,
docente do Colégio Catamarã Referência, e o
Médico Valdir Reginato, especialista em Bioética pela USP e também Professor da UNIFESP,
sendo abordados os temas: A formação dos
valores e das virtudes humanas e Educação
dos diferentes sexos dentro da Família.

Associação Paulista do Ministério Público
Coordenação editorial: Alexandra Milaré Toledo Santos, Lúcia Nunes Bromerchenkel e Silvia Reiko Kawamoto, Assessoria de
Imprensa: Dora Estevam, Marcos Palhares e Paula Dutra, Departamento de Publicações: André Luiz Souza, Cassio Pereira da
Silva, Marcelo Soares e Rodrigo Vicente de Oliveira.
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Um olhar para a
investigação criminal

O

poder de investigação do Ministério
Público foi uma conquista recente
da Instituição. Diz-se assim porque,
embora muitas e importantes investigações
tenham sido realizadas nas últimas duas
décadas, o tema era objeto de divisão de
jurisprudência e com bastante frequência,
as ações penais contra a corrupção, o
colarinho branco e as organizações criminosas
acabavam anuladas nos Tribunais, dada
a visão predominantemente retrógrada
sobre o tema. Hoje, as coisas mudaram.
Embora ainda haja um foco de resistência,
desde o ano passado o Supremo Tribunal
Federal reconheceu expressamente o poder
de investigação, fazendo-o em julgamento
plenário. Assim, agora ele está fundado
na vontade e compreensão da maioria dos
Ministros da Corte. Com a conquista, é tempo
de se olhar para o tema aqui, internamente.
O dia-a-dia da Promotoria Criminal da Capital
impõe atribuições exaustivas. É verdade. A
rotina de audiências, o vai e vem de processos
e inquéritos, o atendimento ao púbico, ao lado
de outras atribuições convencionais, tomam
grande parte do tempo dos Promotores que
aqui trabalham. No entanto, pese a constatação,
real, não é difícil perceber que grandes infrações
penais são cometidas na cidade, sempre na
nossa órbita de atribuições, sem investigações
condizentes e acompanhamento adequado. Os
crimes de violência ou grave ameaça aparecem
diariamente nas nossas pautas. Roubo,
latrocínio e outros delitos violentos já são,
de alguma maneira, abrangidos pela atuação
dos Promotores. Porém, há uma infinidade
de outras mazelas, passando ao largo do
nosso corre-corre pelos corredores do Fórum
Criminal. Tome-se, por exemplo, o tráfico de
drogas. Sabemos pouco ou nada sobre ele.
Os nossos réus, em esmagadora maioria, são
Informativo BF

a ponta pequena das grandes organizações
de narcotraficantes. De outra parte, as
investigações e a compreensão das atividades
das organizações, nos escapam por completo.
Como funcionam as grandes corporações do
crime? Como andam as operações de lavagem
de capitais a que se dedicam? Quem são e
como atuam seus líderes? E a corrupção?
Como está a compreensão do fenômeno? O
que é possível de se fazer efetivamente contra
ela? São respostas que ainda não temos.
E não temos por falta de oportunidade de
investigações condizentes. Assim, dado que há
diversos Promotores Criminais, aqui mesmo
na Barra Funda, dedicando-se à compreensão
dessas questões, é tempo de dividir a tarefa
com todos. A Promotoria unida terá excelentes
resultados
na
investigação.
Resolverá
importantes questões sociais. Poderá ter o
foco de suas próprias prioridades, que são, em
última análise as prioridades da população que
depende de nosso trabalho. Não é desafio fácil.
Não há estruturas prontas e acabadas para a
sua execução. Porém, não podemos esperar.
Não é correto adiar o enfrentamento do crime
de alto bordo. É nossa responsabilidade. Bem
focados, será possível a consolidação de um
novo horizonte com outros parceiros, dentre
eles a polícia civil, o Departamento de Polícia
Federal e o COAF. Na nossa própria Instituição,
teremos atuação conjunta com os Grupos de
Atuação Especial. Seremos recebidos por
colegas do Interior e de outras partes da Capital,
que já estão enfronhados nas investigações.
Há mecanismos já instalados. Momento de
reflexão e trabalho. Não é, de fato, função de
alguns. É, antes, prioridade de todos.

José Reinaldo Guimarães Carneiro
Promotor de Justiça Criminal na Capital
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Tese: 180 veículo - Aumento da
pena-base

O

colega José Mário B.M. Barbuto disponibiliza aos colegas excelente tese que segue abaixo,
para o aumento da pena-base nos delitos de receptação de veículo, em razão da natureza do
bem receptado. Ele coloca à disposição dos colegas, para utilização, sua fundamentação, que
pode ser encontrada na pasta de seu cargo - 66º PJ - mês de agosto/2015 - razões de recurso.

Autos n. 0057552-50.2012.8.26.0050 (Controle n. 1163/12)
20ª Vara Criminal do Foro Central da Capital
RAZÕES DE APELAÇÃO
....Muito embora tenha o d. Magistrado corretamente
condenado o réu pela prática do crime de receptação,
não andou bem na fixação de sua pena, no regime
inicial de seu cumprimento, bem como na substituição
da pena privativa de liberdade por multa.
Da pena base
A pena deve ser fixada acima do mínimo legal.
Trata-se de receptação de veículo, bem de
alto valor e que incentiva a prática de crimes graves,
como roubos e latrocínios.
Essa circunstância, por si só, já demonstra maior
culpabilidade, como vinha sendo reiteradamente
reconhecido por esse r. juízo. Confira-se: “O réu
praticou crime grave, que indica alta reprovabilidade. O
crime de receptação de veículo é o grande fomentador
dos crimes contra o patrimônio, não só os furtos, como
os crimes de roubo e latrocínio.
A melhor forma de atacar a causa de tais crimes
é impedir o lucro com tal conduta, combatendo-se os
crimes de receptação, que hoje não podem mais ser
considerados como delitos de menor monta, tampouco
receber tratamento benevolente” (Sentença proferida
nos autos de nº 0015439-81.2012.8.26.0050, pelo
MM. Juiz Richard Francisco Chequini, da 20ª Vara
Criminal, em 22.06.2014).

judiciais lhe são desfavoráveis e impõe-se no presente
caso a fixação da pena base acima do mínimo legal.
Isto porque se trata da receptação de uma motocicleta
roubada, bem de grande valor para a maioria da
população, sendo absolutamente injusto conceder a
pena mínima, por exemplo, ao receptador de um relógio
ou de uma bicicleta, e conceder o mesmo tratamento
ao receptador de veículos. Também de se salientar que
a motocicleta foi encontrada em poder do acusado
apenas dois dias após o roubo. Tal fato demonstra
proximidade entre o autor da receptação e os autores
do crime antecedente, o que influencia diretamente
na gravidade de sua conduta e consequentemente na
aplicação da pena” (Sentença proferida nos autos de
nº 0107725-44.2013.8.26.0050, pelo MM. Juiz Luiz
Rogério Monteiro de Oliveira, da 20ª Vara Criminal,
em 06.11.2014).
No entanto, o d. Magistrado, revendo
posicionamento [correto] anterior, fixou a pena no
mínimo legal.
Essa revisão de posicionamento, todavia e data
venia, é equivocada. O aumento da pena, da forma
como vinha sendo realizada pelo juízo era correta e
aplicava de forma escorreita o artigo 59 do CP.
Vejam-se por exemplo, os seguintes recentes
v. Acórdãos, apreciando processos oriundos desse r.
juízo da 20ª Vara Criminal:
“Nada a alterar no tocante à dosimetria
penal aplicada.

No mesmo sentido:
“Embora o acusado seja primário neste
processo, considero que as demais circunstâncias
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A decisão verberada tem concreta e idônea
fundamentação para o calibre acentuado
da pena-base. Com efeito, o crime em tela
Informativo BF

é considerado parasitário e fomentador da
subtração de automotores. Não por outro
motivo, são rapinados diariamente em
São Paulo mais de duzentos e cinquenta
veículos, ou seja, uma verdadeira frota
ao dia que vai para o controle do crime
organizado.
Estímulo à atuação delituosa de outros
agentes que se aferram à criminalidade
para auferir vantagem econômica contra
os demais cidadãos que seguem a vida
regrada em comunidade, no cálculo
da pena-base não há como dissociar a
culpabilidade do agente que adquire de
bem de alta monta ilicitamente subjugado
do proprietário.
Referendando o quanto disposto na
r. sentença, o crime de receptação de
veículo é, de fato, grande móvel dos crimes
patrimoniais, não só o furto, como crimes
de roubo e latrocínio. Impossível conferir
tratamento brando ao delito, máxime
porque as motocicletas furtadas têm sido
usadas correntemente como instrumento
para a prática de outros delitos.(grifo nosso)
Tais razões fundamentam o alteamento da
pena no dobro do mínimo legal (TJ-SP,
AC 0000362-61.2014.8.26.0050, Rel. Des.
Euvaldo Chaib, em 23.09.14).
Ou ainda mais um caso em que a penabase foi aumentada para dois anos, pelas
mesmas razões:
Ao relatório da r. sentença de fls. 302/305,
prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. RICHARD
FRANCISCO CHEQUINI, acrescento que HEBERTH
CARDOSO VIEIRA foi condenado à pena de dois
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
mais o pagamento de vinte dias-multa, no
mínimo legal, como incurso no art. 180, caput,
do Código Penal. (...).
Anoto que o crime de receptação
constitui a grande mola propulsora das infrações
patrimoniais e é o que alimenta a máquina e o
esquema criminoso empregado, sobretudo, na
subtração de coisas alheias móveis; motivos
pelos quais, tal delito não deve ser tratado com
benevolência pelo Poder Judiciário. (...)
A pena foi bem fixada e fundamentada.
Não há reparo a ser feito (TJ-SP, AC 0016505Informativo BF

96.2012.8.26.0050, Rel. Des. Roberto Midolla,
em 26.06.2014).
Outro, em que se reconhece a necessidade
do aumento, apenas não no percentual do dobro
da pena-base:
As iniciais partiram do dobro, com
justificativa calcada na gravidade do crime e na
conduta social inadequada. Entretanto, ainda
que se leve em consideração tais argumentos,
mormente porque, de fato, a receptação vem
aumentando consideravelmente, desencadeando
e fomentando toda a sorte de outros crimes
correlatos, mostrou-se excessivo, recomendandose, respeitado o entendimento de 1º Grau, a
elevação em 2/3, atingindo 1 ano, 8 meses de
reclusão e 16 dias-multa (TJ-SP, AC 003713661.2012.8.26.0050, Rel. Des. EDUARDO ABDALLA,
em 19.09.2014).
É o que basta para mostrar o acerto do
posicionamento anterior do d. Magistrado, que
deve ser mantido, no que se refere à necessidade
de aumento da pena-base pela circunstância
de se tratar de receptação, não de qualquer
quinquilharia, mas de veículos automotores,
incentivando, concretamente, a prática de
crimes graves.
Anote-se por oportuno que, aumentar a
pena-base em razão da espécie e valor do objeto
receptado, não se caracteriza como aumento
pela gravidade abstrata do delito.
Poder-se-ia afirmar isso, caso se aumentasse
a pena tão somente por se tratar de receptação,
o que, aí sim, configuraria bis in idem. Mas
aumentar a pena em razão das características
concretas do fato e do bem objeto material do
delito nada mais é do que medir a culpabilidade
(ou reprovabilidade) do fato e do autor.
.......Nesse sentido, mais uma recente
decisão do e. TJ-SP: Quanto às penas, a base
foi fixada acima do mínimo legal, em 2 anos de
reclusão e 20 dias-multa, e com razão. O valor
patrimonial do bem receptado (motocicleta)
é razoavelmente alto, indicando maior
culpabilidade (grifo nosso), fator este que é
agregado ao fato de ter o réu sido encontrado na
posse da motocicleta menos de 24 horas após sua
subtração, indicando ter relação muito próxima
com o furtador, caso não seja o próprio, pois a
prova da autoria do furto ficou prejudicada pela
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ausência de testemunhas. De qualquer forma, tal
proximidade indica ainda maior culpabilidade e
reprovabilidade da conduta (TJ-SP, AC 000693681.2012.8.26.0564, Rel. Des. LAURO MENS DE
MELLO, em 05.02.2015).
Finalmente, o próprio e. Superior Tribunal
de Justiça admite como circunstâncias concretas,
suficientes para o aumento da pena base do
crime de receptação, aquelas aqui apontadas:
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO
E
ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE
DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS.
CONSEQUÊNCIAS.
FIXAÇÃO
FUNDAMENTADA
DA
PENA-BASE
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DE REGIME
PRISIONAL MAIS GRAVOSO. ORDEM
DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O
Paciente foi condenado, com base no
conjunto fático-probatório, como incurso
nos arts. 180, caput, e 171, caput, ambos
do Código Penal, às penas de 4 (quatro)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 45 (quarenta e
cinco) dias-multa. 2. Compete às instâncias
ordinárias- soberanas na matéria relativa a
fatos e provas- concluir sobre os elementos
de autoria e materialidade delitiva. É
impróprio reavaliar tal definição na via do
habeas corpus, remédio constitucional de
rito célere e cognição sumária. Precedentes
do Supremo Tribunal Federal e desta
Corte. 3. No caso, a majoração da pena
foi devidamente fundamentada com
base nos requisitos do art. 59, do Código
Penal, quais sejam, maus antecedentes,
culpabilidade,
consequências
e
circunstâncias dos crimes. 4. Os fatos
apontados na sentença não podem ser
considerados como intrínsecos aos tipos
penais, principalmente por extrapolarem
as circunstâncias e consequências
ordinariamente previstas pela legislador
ao proibir tais condutas. .... Ordem de
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habeas corpus denegada (STJ, HC 273.580/
SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 25/11/2013).
Para que não pairem dúvidas sobre a
semelhança entre esse caso citado do e. STJ e o
presente, vejamos o que consta no corpo do v.
Acórdão. Ali, transcreveu-se o seguinte trecho da
sentença de primeiro grau: “Na fase do art. 59 do
Código Penal, em relação ao delito de receptação,
observo que um ponto que deve levar a um
considerável aumento da pena base é justamente
a natureza do objeto receptado. Veículos são
normalmente objetos de elevado valor relativo,
cuja subtração gera enormes prejuízos para as
vítimas. Ademais, são alarmantes os índices de
furto e roubo de veículos, não havendo dúvidas
de que a receptação dos veículos é o grande
estímulo aos demais crimes.
Não há dúvidas, portanto, de que é
um crime que já há muitos anos assola esta
comunidade e que exige uma séria e enérgica
repressão estatal, sob pena de se chegar a uma
situação de absoluta desestruturação do convívio
em sociedade. E tal repressão passa, sem dúvida
alguma, também pela aplicação de penas
severas aos casos de delitos envolvendo veículos,
de forma a efetivamente desestimular tal prática
tão lucrativa para criminosos.
Não é possível que a receptação de
um veículo produto de grave crime de roubo
seja apenada da mesma forma, ou de forma
próxima, a de quem recepte uma bicicleta ou um
relógio furtados, por exemplo. As gravidades
das condutas são totalmente díspares,
denotando no caso do crime relativo a veículos
uma personalidade muito mais seriamente
comprometida e voltada para a criminalidade,
bem como gerando muito maiores prejuízos
para as vítimas, e estimulando a ocorrência de
crimes muitas vezes de gravidade ímpar, como
roubos com uso de arma de fogo e restrição
à liberdade das vítimas. E isso sem falar na
proximidade temporal entre a subtração do
veículo e sua posse pelo réu, o que denota sua
proximidade com o autor do delito anterior.
Assim, considerando que no caso da receptação
de uma bicicleta ou um relógio a pena seria a
mínima legal de um ano, e considerando a
gravidade muito superior no caso de veículos,
Informativo BF

e tendo em vista o máximo previsto pelo
legislador, aumento a pena base do réu em um
ano de reclusão na fase do artigo 59 do Código
Penal” (grifos no original).
Assentou-se, após, no v. Acórdão, o que
segue:
“Nesse caso, a majoração da pena foi
devidamente fundamentada com base
nos requisitos do art. 59, do Código
Penal, quais sejam, maus antecedentes,
culpabilidade,
consequências
e
circunstâncias do crime.
(...) Quanto à culpabilidade, foi
considerada exacerbada, em face da
natureza do objeto do crime, qual seja
veículo automotor, “estimulando a
ocorrência de crimes muitas vezes de
gravidade ímpar, como roubos com uso de
arma de fogo e restrição à liberdade das
vítimas” (fl. 271), em consonância com a
jurisprudência desta Corte:
“HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA DE VEÍCULO. PENA-BASE ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL: 3 ANOS E 6 MESES DE
RECLUSÃO. REGIME PRISIONAL SEMI-ABERTO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Ausente
constrangimento ilegal a ser sanado pela
via do Habeas Corpus, se a majoração
da pena-base acima do mínimo legal e a
fixação do regime inicial mais gravoso, no
caso, o semiaberto, foram devidamente
justificadas pelo Julgador, em vista
do reconhecimento de circunstâncias
judiciais desfavoráveis. 2. Com efeito,
a particularidade de se tratar de

receptação de veículo, que pressupõe
crime anterior grave, além de ter
ficado comprovado que o paciente
era o dono da oficina especializada
em desmanche de veículos, fazendo
dessa atividade o seu meio de vida,
como bem acentuou o acórdão
impugnado, torna especialmente grave
a conduta, que, por isso, merece maior
reprovação. Importante ressaltar que a
elevação ocorreu de forma moderada e
proporcional, apenas em 6 meses acima
do mínimo previsto na norma penal de
regência (3 anos).... 3. Desfavoráveis
as circunstâncias judiciais, não há
ilegalidade na fixação de regime mais
gravoso, como reiteradamente tem
decidido esta Corte. 4. A substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos não se mostra
adequada, quando não atendidos os
requisitos subjetivos do inciso III do art.
44 do Código Penal. 5. Precedentes do
STJ. 6. Ordem denegada, em consonância
com o parecer ministerial.” (HC 91.822/
SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado
em 21/10/2008, DJe 09/12/2008).
O Magistrado sentenciante considerou,
ainda, as circunstâncias do crime de
receptação, em razão da “proximidade
temporal entre a subtração do veículo
e sua posse pelo réu, o que denota
sua proximidade com o autor do delito
anterior” (fl. 271)”...

José Mário Buck Marzagão Barbuto
Promotor de Justiça Criminal

PARTICIPE

Todas as notícias e assuntos
de interesse podem ser
encaminhados para o e-mail:
informativobf@apmp.com.br
Informativo BF
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Reflexões sobre o
narcotráfico

A

História serve para mostrar aos homens
todas as escolhas equivocadas que os
‘líderes’ fizeram, no passado, trazendo
nefastas consequências à sociedade.
O Brasil, lamentavelmente, no imaginário
mundial, vem se consolidando como refúgio
de narcotraficantes pela leniência, com que as
autoridades tratam os que se dedicam a este nicho
da criminalidade: Tommaso Buscetta e Juan Carlos
Ramirez Abadia, para mencionar dois famosos
estrangeiros que aqui viveram, nos últimos anos.
Sob esta perspectiva, a redação do § 4º,
do artigo 33, da atual Lei Antidrogas constitui
verdadeira pérola, visto que atesta a ignorância do
legislador pátrio sobre o que seja narcotráfico, crime
necessariamente estruturado em organização, do
tipo piramidal, em que todos que decidem aderir
a este lucrativo comércio clandestino, pagam
com a vida (lei do silêncio), para assegurarem sua
produção e distribuição ao mercado consumidor que movimenta bilhões de dólares, no mundo. No
ano passado, apenas na 17ª Vara Criminal, perante a
qual oficio, sul-africano, ucraniano (que impregnou
com cocaína a roupa que trazia em sua mala) e
filipina foram flagrados traficando na Capital!
Nenhum candidato à Presidência, na última
campanha, teve a coragem de propor tolerância
zero com os narcotraficantes; antes, os indultos
presidenciais, ano a ano, premiam os que se
dedicam a este nicho da criminalidade; e nossas
Cortes vem se esmerando em impor a pequenos
traficantes penas alternativas. Não se percebe o
quão organizada é a cúpula dos que traficam no
país e tem condições de arrastar para tal comércio
clandestino legiões de adolescentes e de crianças,
já que estes sequer serão encarcerados!
No drive-thru da droga existente na Água
Espraiada, num sábado, num dos feitos, que
tramitou na 17ª Vara Criminal, apreendeu-se mais
de R$24.000; em outra ação penal, em cômodo
localizado próximo à Cracolândia, havia R$19.000,
encarregando-se os filhos da traficante de pedalar
suas ‘bikes’, levando e trazendo porções de drogas,
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na Conselheiro Nébias; e descobri que a Treze de
Maio, na Bela Vista, é a Colômbia brasileira, onde se
vende a porção mais pura de cocaína da Capital (o
requinte do fornecedor era embalar o ouro branco
em cápsula preta com caveira em relevo, branca, e
ensacada num plástico transparente com imagem,
colorida, 3X4, de “Bin Laden”), ganhando o menor
de 14 anos R$400,00 por noite, para distribui-la aos
motoristas-usuários...
Agora, a comunidade jurídica, nacional,
que não tem coragem de expor à sociedade
como funciona o sistema prisional, deixando de
divulgar o número de mandados de prisões que
não se cumprem porque prescritos seus prazos;
de esclarecer o que seja taxa de anomia; de exigir
dos Chefes dos Executivos (estadual e federal)
a construção de presídios, colônias agrícolas e
industriais e casas de albergados, para assegurar a
sonhada ressocialização dos que delinquem, prefere
lavar as mãos, debatendo sobre descriminalização
da droga.
A persistir este hiato na política pública, os
brasileiros do final do milênio- não drogados- serão
minoria na comunidade, que estará em consumo
desenfreado de toda espécie de entorpecentes,
porque somos um mercado promissor: milhões de
brasileiros a serem conquistados pelos diferentes
tipos de drogas.
Quanto vale uma vida??? Útil, produtiva,
que traga frutos pelo trabalho honrado?
A nós, promotores de justiça, que optamos
por integrar o Ministério Público, está a árdua
tarefa de permanecer, na trincheira, lutando para
que a Justiça se aplique, sim- mesmo aos pequenos
traficantes.
Fico desolada todas as vezes que ouço
amigos duvidarem se era realmente traficante o
acusado que portava pouca quantidade de droga:
desgraçar dez drogaditos me parece gravíssimo.
Desde a edição da lei, não houve esforço algum de
Ministério Público estadual ou federal para mudar
a redação do § 4º, do artigo 33, da Lei Antidrogas!
Porque com tal ‘brecha’, quis se premiar o
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traficante-drogadito, à evidência. Mas o que se
vê, no dia a dia, são rapazes, sarados, que jamais
se ressocializarão, pois a Justiça lhes impõe 1 ano
e 8 meses de prestação de serviços à comunidade,
quando num turno de oito horas, no ponto, chegam
a vender cinquenta porções a dez reais, lucrando
R$500,00. Mais de meio salário mínimo, em oito
horas: num dos feitos, de cuja audiência participei,
a traficante-cadeirante humilhou o policial militar,
que a deteve, motejando ganhar ela em um dia
o que ele auferiria, num mês! Os reincidentes
específicos – desde a edição de Lei 11.343/06 - já
estão retornando.
O tráfico tupiniquim está muito bem
organizado, só não vêem os românticos; e,
fomentando toda a sorte de crimes. Num painel
sobre a Drug Court, a que assisti, anos atrás, num
evento da Escola Superior do Ministério Público, o
promotor norte-americano foi claro: um drogadito,
morador de rua, comete cerca de quinhentos crimes,
num biênio, para sustentar seu vício e comer!!!
Eis a razão de o plea bargaining, que se oferta a
quem for processado naquela Corte especializada,
partir do mínimo de cinco anos de reclusão. Só se
diminui o tempo de encarceramento, acaso o réu
se comprometer a se desintoxicar, sendo aplicados,
durante o período de recuperação, testes, para
a verificação da sinceridade do compromisso
assumido (urina, extração de sangue). Poucos
que aderiram ao programa, para dar um basta
à dependência química, obtinham êxito, mas
tinha orgulho de ter resgatado uma moça grávida
daquela vida insana.
A arraia miúda no narcotráfico brasileiro
é combatida pela Polícia Militar, cuja missão é
o patrulhamento ostensivo (com dois a cinco
policiais, dependendo de que Força integrem) das
vias públicas: são a maioria dos que vêm sendo
processados, atualmente; porque à Polícia Civil
e Federal cabe a investigação e desbaratamento
das organizações estruturadas que importam e
produzem drogas. Recentemente, num outro feito,
em que o traficante transportava quase um quilo
de pasta-base de cocaína (preço de mercado de
R$25.000 a R$30.000), diante das barbaridades
desfiadas na defesa preliminar, oficiei à Polícia
Federal para saber se o acusado, reincidente,
que vinha assinando a carteira, no regime aberto
(= cumprindo pena por homicídio), obtivera
passaporte e saíra do país. Evidentemente que sim:
na sua primeira viagem internacional, levou toda
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a família para a Disney (testemunho da própria
esposa), tendo ele retornado ao país, via Frankfurt;
e, um ano depois, voltou a Orlando, apenas com
o enteado. Não sabia, segundo a cônjuge, ser
necessário obter autorização do Juiz da Vara das
Execuções Criminais, para viajar para o exterior!?!
Promotor de Justiça precisa estudar
História, Medicina Legal (quais os sintomas
e consequências do consumo desenfreado),
Criminologia (como se estruturam as organizações
criminosas): saber como se iniciou o narcotráfico,
no mundo, como tal comércio clandestino vem
florescendo no nosso país, e, se alguma pena tem de
sentir, é da família, que o drogadito desestruturará
com seu vício, mentindo, furtando, roubando e, por
vezes, até matando. Porque do réu já tem pena dele
o Juiz, que o julga, e o Defensor, que tudo fará, para
inocentá-lo! Não se iluda: ninguém vende porções
de entorpecentes sem o aceite do dono da biqueira,
porque o ponto é defendido com mortes.
Em 1997, viajei para a Indonésia, e nunca
me esqueço, descendo a escadaria do Aeroporto,
para alcançar as esteiras rolantes com as malas, do
alerta: DEATH PENALTY for DRUG DEALERS, porque
uma vida, naquele país, é sagrada - cada nativo ora
todos os dias em seu templo. Nossa Presidente ficou
pedindo clemência aos traficantes brasileiros, que
tinham dólares suficientes, para pagarem as viagens
até lá e que iriam lucrar com a desgraça de vários
indonésios. Brasileiro é bonzinho....
Estamos escrevendo a História, todos os
dias, com nossas denúncias e recursos. Por que não
lutar para que a redação do § 4º contemple apenas
o traficante-drogadito? Por que não repudiar, com
veemência, a descriminalização da droga? Por que
não exigir trinta anos depois de sua vigência que o
país construa presídios, casas do albergado e colônias
agrícolas/industriais suficientes para materializar a
ressocialização pretendida pela Lei das Execuções
Penais? Por que não investir – seriamente – em
tratamento ao dependente químico?
Devemos nos unir, para impedir que
continue o tráfico de drogas a se difundir, no país,
desgraçando tantas vidas e nos conscientizar de que
os criminosos há muito se organizaram, lucrando
com a venda de suas porções aos 2,6 milhões de
brasileiros (número estimado, em 2012), usuários de
drogas.
Silvia R. Kawamoto
74º PJ Criminal
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Campanha 16 Dias de Ativismo
pelo Fim da Violência Doméstica
contra a Mulher

A

Campanha foi criada em 1991 por 23 mulheres que se reuniram no Centro de Liderança Global
de Mulheres (Center for Women’s Global Leadership - CWGL) com o objetivo de promover o
debate e denunciar as várias formas de violência contra as mulheres no mundo.
O período foi escolhido por envolver datas que são marcos na luta das mulheres, com início em
25 de novembro e término em 10 de dezembro.
No Brasil, a Campanha se inicia em 20 de novembro, com a finalidade de marcar a opressão de
gênero, raça e classe social que as mulheres negras brasileiras sofrem, e abrange as seguintes datas:
- 20 de novembro - Dia da Consciência Negra.
- 25 de novembro - Dia Internacional pelo Fim da Violência contra a Mulher.
- 1º de dezembro - Dia Internacional de Prevenção à AIDS.
- 6 de dezembro – Dia do Massacre de Montreal, Campanha do Laço Branco.
- 10 de dezembro – Dia Internacional dos Direitos Humanos.
AGENDA GEVID – Grupo Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica Contra a Mulher – MPSP,
até 23 de outubro:
- 06/11/2015 – Capacitação de Guardas Municipais das cidades de Bragança Paulista e
de Jandira – para atuação no Projeto Guardiã Maria da Penha – em fase
de implantação nas duas cidades, parceria do Ministério Público de São
Paulo e Prefeitura Municipal de Lorena e de Bragança Paulista.
- 11/11/2015 – Reunião do Ministério Público com a Rede Central de Enfrentamento à
Violência contra a Mulher. Apresentação dos Projetos atuais do GEVID.
- 26/11/2015 – Projeto Instruir em Bragança Paulista – Capacitação para Profissionais de
Serviços que atendem Mulheres em Situação de Violência.
- 28/11/2015 – Corrida Zona Leste
- 30/11/2015 – Palestra Céu Perus – parceria com Centro de Cidadania da Mulher de
Perus. Tema: Violência de Gênero e Exposição de fotos íntimas na mídia.
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Agenda

Anúncios

BF

Espaço
reservado para
os colegas.
Colaborem
enviando
anúncios até
o dia 15 de
cada mês
para que seja
publicado na
edição vigente
através do
e-mail:

HAPPY HOUR
BARRA FUNDA
19h
Sempre às
quartas-feiras
18 de novembro
16 de dezembro

informativobf@
apmp.com.br
Com o título anúncio
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Seminário Jurídico
de Grupos de Estudos 2015
Casa Grande - Guarujá

09 a 13 de Dezembro de 2015

ISO 9001

Programação Cientíﬁca
10/12/15 - (Quinta-feira) - 17h00 às 19h00
Palestrante: Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin
- Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Tema: “Atuação do Ministério Público nos Tribunais
Superiores”.
Palestrante: José Carlos Guillem Blat - Promotor de
Justiça do Ministério Público do Estado de
São Paulo.
Tema: “Produção de provas na esfera criminal e na
improbidade administrativa”.
Palestrante: Silvio Antonio Marques - Promotor de Justiça
do Ministério Público do Estado de São Paulo.
Tema: “Recuperação de ativos: novas perspectivas no
âmbito da cooperação jurídica internacional”.
Palestrante: Andrey Borges de Mendonça - Procurador da
República (Operação Lava Jato).
Tema: “Mitigação do princípio da obrigatoriedade no
processo penal”.
Palestrante: Eduardo Guardia - Vice-Presidente da
BOVESPA, Ex-Secretário Nacional do Tesouro e da Fazenda de São Paulo.
Tema: “Perspectiva econômica atual”.
11/12/15 (Sexta-feira) - 17h00 às 19h00
Palestrante: Alexandre de Moraes - Secretário de
Segurança Pública do Estado de São Paulo.
Tema: “Ministério Público e Segurança Pública”.
Palestrante: Dimas Eduardo Ramalho - Vice-Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Tema: “Papel dos Orgãos de Controle nos Estados
Democráticos”.

Palestrante: Fernando da Costa Tourinho Filho - Promotor
de Justiça Aposentado.
Tema: “Revisão criminal e os crimes da competência do
Júri”.
Palestrante: Paulo Alexandre Barbosa - Prefeito da Cidade
de Santos.
Tema: “Relações Institucionais”.
Palestrante: Otavio Brito Lopes - Conselheiro do CNMP.
Tema: “O papel do Conselho Nacional do Ministério
Público”.
12/12/15 (Sábado) - 17h00 às 19h00
Palestrante: Carlos Henrique Focesi Sampaio - Deputado
Federal.
Tema: “O Ministério Público e o Congresso Nacional”.
Palestrante: Luiz Marinho - Prefeito do Município de São
Bernardo do Campo, Ex-Ministro das pastas
do Trabalho e Previdência.
Tema: “O Ministério Público e os Municípios”.
Palestrante: Luiz Antonio Fleury Filho - Ex-Governador
do Estado de São Paulo e Ex-Presidente da
APMP.
Tema: “A evolução do Ministério Público”.
Palestrante: Sergio Ricardo de Souza - Conselheiro do
CNMP.
Tema: “Relação Ministério Público, Magistratura e CNMP”.
Palestrante: Fernando Capez - Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo.
Tema: “A relação do Ministério Público com o Legislativo”.

OBS.: Programação sujeita a alteração.
CATEGORIA: PREMIUM
Valor por pessoa acomodação Triplo
Valor por pessoa acomodação Duplo
Valor por pessoa acomodação Single
CATEGORIA: FAMÍLIA
Valor por acomodação

VALORES POR PESSOA
(04 Noites)
(07 Noites)
R$ 1.298,00
R$ 2.298,00
R$ 1.498,00
R$ 2.498,00
R$ 2.198,00
R$ 3.898,00

(04 Noites)
R$ 5.298,00

(07 Noites)
R$ 8.898,00

FORMAS DE PAGAMENTOS: 08 parcelas no cheque ou cartão de crédito.

INSCRIÇÕES

Depto de eventos, pelo telefone (11) 3188-6464 - opção 5 ou e-mail: eventos@apmp.com.br
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