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APRESENTAÇÃO
Joaquim Nogueira
Acadêmico – Titular da Cadeira nº 20
Aqui estamos mais uma vez, trazendo a nossa revista, a revista da
Academia de Ciências, Letras e Artes dos Delegados de Polícia do Estado de S. Paulo. Ela é fruto do trabalho, perseverança, abnegação e
amor de várias pessoas, desde o mais simples serventuário, José Luiz e
Luciane, para citar dois exemplos, até o mais importante, dra. Marilda
Pansonato Pinheiro, mas é, sobretudo, criação desse homem nobre e
apaixonado que se chama Carlos Noel de Mello.
Como é habitual numa revista que se preze, ela aborda uma gama
de assuntos, entre os quais aparecem, com destaque, o desvelo e admiração pela Polícia Civil de S. Paulo, com os votos, de todos nós, para
que ela conheça dias melhores, tanto no respeito dentro da comunidade como nas considerações orçamentárias do senhor governador do
Estado.
Quando dizemos que a revista tem um espectro de assuntos, pensamos na crônica de Antonio Penteado Mendonça, esse cavalheiro solitário dos seguros e presidente da Academia Paulista de Letras, no
ato de fé e perseverança de Luiz Carlos Pires, na homenagem justa e
simpática à figura inesquecível de Ary José Bauer, nas reminiscências
encantadas e encantadoras de Milton da Silva Ângelo, na homenagem
ao colega Zahir Dornaika, na poesia soturna, puxada a Álvares de Azevedo, do colega Ariovaldo Félix de Melo, nas fotografias que ilustram a
solenidade em comemoração aos 25 anos de Fundação da Academia,
juntamente com o “Dia do Reconhecimento dos Delegados de Polícia
Civil Aposentados”, ocorrida na Câmara Municipal de São Paulo no dia
13 de agosto de 2012.
Em apêndice, publicamos na íntegra o livro do colega Uassyr Martinelli, “Poesias do Homem sem Rosto”, que esperamos sirva, além de
deleitar os leitores, para abrir a porta das editoras a esse artista talentoso e incansável. Há também a mini-biografia de um escritor estranho
e prolífico, Georges Simenon, mas não creio que seja de bom-tom falar
sobre ela. Também não será estético listar todos os colaboradores do
presente número. Os que não tiverem seus nomes mencionados nesta
apresentação nem por isso serão menos queridos e admirados pelos
leitores.
Antônio Kiss Paterno, nosso secretário-geral, encontra-se acamado,
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lutando bravamente pela vida, enquanto aqui dentro a colega Solange
Xavier luta heroicamente para lhe suprir a falta. Um dia ele voltará,
claro, sadio e loução para escrever um intróito melhor que este.
Enfim, a revista que está em suas mãos, leitor, é mais um passo na
consolidação da nossa academia, que permanece e permanecerá aberta a todos que amam a polícia, a ciência, a arte e as letras. Esperamos
que a leitura deste número seja agradável e útil e deixamos a todos
nosso apertado abraço. Até o próximo, meus colegas e amigos.
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REMINISCÊNCIAS DE VIAGEM

Biblioteca Institut de France

Institut National de France

Sala de estudos na Biblioteca do Institut de France , Sala de sessões da Academia
Francesa em dois ângulos
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Carlos Noel de Mello, Natacha (anfitriã Academie Française) e Lúcita

Carlos Noel de Mello assinando o livro de presença

Copia da ata de fundação da Academia Francesa por Richelieu 1635
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Institut de France - Estátua de Napoleão

Institut de France

Comédie-Française; Tumulo de Jules Mazarin; Biblioteca Academia Francesa
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Fotos de todos os membros da
Academie Française
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REGRAS E REGULAMENTOS DA
ACADEMIE FRANÇAISE
Academia desde 1635 viu um corpo de leis escrito, consiste em
quatro valor textos de leis e regulamentos:
I - Cartas de patente para a criação da Academia Francesa, assinado pelo rei Luís XIII, em janeiro de 1635, registrado no Parlamento,
em 10 de julho de 1637
Estatutos e regulamentos da Academia Francesa, 22 de fevereiro
de 1635, assinado pelo Cardeal Richelieu e composta por cinqüenta
artigos. Com a exceção de alguns artigos na área de trabalho (III),
os métodos de votação (X), sobre o direito de falar (XVI), sentados
dias (XVII), as obrigações da Academia para lidar gramática, retórica
e poética (XXVI), para fazer um discurso em prosa, em cada sessão
(XXVII e XXVIII), as condições de revisão de literatura (XXIX no XLII,
obsoleto), os estatutos de 1635 ainda estão em vigor. Eles definem a
missão da Academia (XXIV): “A principal missão da Academia vai trabalhar com todo o cuidado e todo o possível para dar a certas regras
de nossa diligência linguagem e torná-lo puro, eloquente e capaz de
tratar das artes e ciências. “Os artigos descrevem a organização da
Academia, os requisitos de voto, trabalho, obrigações acadêmicos. O
número de membros da Academia é definido no Patent Letters “, limitado a quarenta pessoas.”
II - Regras para a Academia Francesa, 30 de maio 1752, assinado
por Louis XV.
Doze itens que especificam as condições do cargo (artigo 2 º: os
oficiais, diretor e Chanceler são designados por três meses, em vez de
dois), as condições para a eleição (art. 5-9) e as condições de aprovação pelo protetor.
III - Ordem do rei sobre a nova organização do Instituto, 31 de
março 1816.
1. Artigo dedicado primeira restauração da Academia Francesa no
Instituto.
2. Estatutos da Academia Francesa, 21 de junho de 1816. Dezoito
artigos que confirmam a organização e estatuto dos textos de 1635 e
1752, mas disse:
• A Academia realizará uma reunião pública anual em 25 de agosto
(art. 7 º)
• Ele vai realizar audiências públicas para a recepção de novos
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membros serão eleitos e que a escolha de qual foi aprovado por Sua
Majestade (artigo 7 º, esta disposição é específico para a Academia
Francesa)
• Os contendores vagas são convidados a fornecer para qualquer
visita a acadêmicos para solicitar votos (artigo 15 º, mas o artigo 7 º
do Regulamento 1752 não proíbe).
3. Decisão sobre honras reais concedidos para a Academia Francesa, 10 julho de 1816: “admissão para a honra do rei arenga em todas
as ocasiões, onde recebeu os tribunais superiores. “Esta decisão confirma a resolução de 1752”, admitiu à honra de discursar em todas as
ocasiões, onde recebeu os cumprimentos dos tribunais superiores. “
A Academia é considerada como tribunais superiores, como a autoridade suprema em matéria de linguagem.
IV - Ato de 18 de abril, 2006 Programa de Pesquisa. Os artigos 35
e 36:
“O Instituto de França, e da Academia Francesa, a Academia de
Inscrições e belles lettres ... são pessoas jurídicas de direito público
estatuto especial ... “
“O Instituto e academias livremente administrada. Suas decisões
entrarão em vigor sem prévia autorização. Eles gozam de autonomia
financeira sob o controle exclusivo do Tribunal de Contas. “
Este texto, que a Academia esperava a adoção por muitos anos,
permitiu-lhe para se reconectar com o status independente perdido em
1792. Que Luís XVIII não queria fazer, pela desconfiança inata para
a instituição, Pierre Messmer, então chanceler do Instituto, obteve a
Quinta República. Isso não implica qualquer alteração no cotidiano da
empresa que, desde 1816, sempre viveu em harmonia com as outras
academias, mas gera uma ambigüidade: a relação entre o Instituto e
academias. Todas estas instituições são independentes uns dos outros, iguais. O Institut de France é presidido e administrado pela academia, quando ele não está envolvido em suas missões e sua gestão.
Esta recém-descoberta independência permite que as instituições de
relações agrupados sob o teto da bela Palais Mazarin, construído por
Le Vau, ao basear-se na consciência de uma história compartilhada e
um interesse comum, o que reforça a sua utilidade e legitimidade um
mundo onde a fragilidade institucional tende a acelerar.
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OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO DO
PRESIDENTE DA ACADPESP
Mme. Hélène Carrère d’Encausse
Secrétaire de l’Académie Française
23, Quai de Conti
75270 – PARIS, Seine
Chère Madame,
Em ma qualité de directeur de 1’Academia Paulista de Letras do
Brasil et de membre de 1’Ordre National du Mérite Educatif de la Présidence de la République Brésiliense et aussi, last but not least, de
chevalier de la Légion d’Honneur et de 1’Ordre National du Mérite,
octroyés respectivement par vos Présidents Francois Miterrand et Giscard d’Estaing, donc votre confrère em relation a quelques uns des
nombreux titres que vous avez obtenus em raison de votre admirable
activité académique, politique et universitaire, je me permets de vous
consulter sur la possibilité de recevoir le Dr. Carlos Noel de Mello, président de 1’Académie des Sciences, Lettres et Arts de 1’État de São Paulo, qui aimerait vous faire une visite et connaître les dépendances de
1’Académie Française à 1’occasion de son prochain voyage em France.
J’aimerais moi-même, d’ailleurs, vous faire une visite au bureau de
1’Académie Française la prochaine fois que je serai à Paris.
Je vous remercie d’avance pour votre bienveillance à propos de ce
qui précède et vous adresse mes félicitations pour votre brillante carrière aqui traduit votre participation à la vie publique et culturelle de
la France.
(assinado no original)
Paulo Nathanael Pereira de Souza
Président de 1’Académie d’Education de São Paulo et
Trésorier de 1’Académie des Lettres de São Paulo
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Quadro de Toulouse-Lautrec

Antiga casa do pintor francês Toulouse Lautrec 1864-1901
no detalhe estrutura da época
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Toulouse-Lautrec
Henry Marie Raymond de Toulouse Lautrec
1864-1901
A ideia da pintura como obra de arte elevada, executada necessariamente em óleo sobre tela, desagradava a Toulouse-Lautrec. Em
1891 ele criou seu primeiro cartaz de propaganda, “Moulin Rouge -- La
Goulue”, que foi afixado nos muros de Paris. As prostitutas, dançarinas
de cancã dos cabarés e outros personagens da vida noturna parisiense
da década de 1890 eram seus modelos prediletos.
Henri-Marie-Raymonde de Toulouse-Lautrec-Monfa nasceu em Albi,
França, em 24 de novembro de 1864.
De família aristocrática, recebeu educação artística e praticou esportes até os 14 anos, quando sofreu um acidente e quebrou o fêmur
esquerdo. Menos de um ano depois, quebrou o direito. Nunca pôde se
restabelecer e suas pernas atrofiadas e disformes dificultavam-lhe a
locomoção. Dedicou então cada vez mais tempo à pintura.
Em 1872, em Paris, ingressou no Liceu Fontanes (posterior Liceu
Condorcet) e, em 1881, depois de bacharelar-se, enfrentou a oposição familiar e decidiu tornar-se pintor. Um de seus primeiros mestres
profissionais, Léon-Joseph-Florentin Bonnat -- veemente defensor das
normas acadêmicas e contrário aos impressionistas --, abominava os
desenhos do aluno.
Em 1883, Toulouse-Lautrec passou ao estúdio de Fernand Cormon,
onde conheceu Van Gogh e Émile Bernard. Apesar do apoio do novo
mestre, sentia a estética acadêmica como algo cada vez mais restritivo
e insuportável. Montou um estúdio particular em meados da década de
1880 e passou a freqüentar os teatros e cabarés do bairro parisiense
de Montmartre, que tornaria célebres em sua obra.
Ao contrário dos impressionistas, demonstrou pouco interesse pelas
paisagens e dedicou-se aos interiores. São famosos “Moulin Rouge”,
“Au salon de la rue des Moulins” e inúmeros retratos, gênero a que
conferiu incomum aprofundamento psicológico com grande economia
de meios.
O estilo pessoal de Toulouse-Lautrec, de linhas livres e onduladas,
transgride freqüentemente as proporções anatômicas e as leis da perspectiva em favor da expressividade. As cores intensas, em combinações rítmicas, sugerem movimento.
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As figuras são situadas na tela de forma a que as pernas não fiquem
visíveis. Interpretada como reação à condição física do próprio artista,
essa característica elimina a obviedade do movimento, que passa a ser
apenas sugerido.
A simplificação do contorno e o uso de grandes áreas em uma só
cor caracterizam os cartazes, que estão entre suas obras mais significativas.
A partir de 1892, Toulouse-Lautrec dedicou-se à litografia. Entre as
mais de 300 que produziu, destaca-se a série Elles, sensível panorama
da vida nos bordéis.
O surgimento da série coincidiu com a deterioração de seu estado
físico e mental. Entregou-se ao alcoolismo e seus modos irônicos não
disfarçavam o sofrimento decorrente de sua deformidade. Em 1899,
após grave colapso nervoso, passou alguns meses num sanatório,
mas, no ano seguinte, voltou a beber.
Henri de Toulouse-Lautrec morreu no castelo de Malromé, Gironde,
França, em 9 de setembro de 1901. Apesar da excepcional popularidade de seus cartazes publicitários, como os que fez para Aristide Bruant,
Jane Avril, May Belfort e outros artistas, além das numerosas litografias, só posteriormente reconheceu-se a importância de sua obra, que
prefigurou revolucionários movimentos artísticos do Século 20, como o
fauvismo, o cubismo e o expressionismo.
Morreu aos 37 anos, mas, viveu intensamente cada dia.
A boemia do bairro parisiense proletário de Montmartre, com seus
moradores à margem da sociedade, as cenas de circo e de cabaré,
o homem retratado em seu estado miserável, sem máscaras - esses
são alguns dos temas mais frequentes no trabalho do pintor Henry de
Toulouse-Lautrec.
De estilo próprio e forte, suas obras não podem ser encaixadas em
nenhuma escola. Sua vida, talvez tenha a mesma atmosfera de seus
quadros: ficou paralítico e deformado ainda adolescente, desprezou o
ambiente aristocrático familiar em nome da liberdade e da vida noturna parisiense, seus problemas com o alcoolismo o levaram à morte aos
37 anos.
Nascido a 24 de novembro de 1864 e tendo sempre mostrado talento para o desenho e a pintura, ingressa, em 1882 no estúdio do
professor Bonnat, então famoso em Paris. Rejeita, porém, o estilo acadêmico que seus mestres (Bonnat e posteriormente Cormon) tentam
ensiná-lo.
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Traça seu próprio caminho, apesar da admiração pelos impressionistas (Degas, em particular) e pelo pintor Van Gogh, particularmente
no que se refere às cores puras e à composição febril do quadro. Seus
trabalhos, retratos fiéis de sua grande vivência e conhecimento da
condição humana, exprimem individualidade e atestam um apurado
sentido de observação.
No bairro de Montmartre, após sair da aristocrática casa paterna,
busca a inspiração para compor suas melhores obras. Um bom exemplo disso é o quadro “Circo Fernando: A Amazona”. A extrema expressividade da composição, sua vivacidade, o movimento, seus fortes
contornos e sua linguagem sintética, anunciam já as características
mais fortes da pintura do artista. O semblante carregado da amazona,
seu ar grotesco, (sem contudo deixar de ser romântico), o palhaço decepado pela moldura e o sadismo do domador, revelam as facetas de
um mundo que Lautrec torna-se mestre observar e retratar.
Inspirando-se nas estampas japonesas, revoluciona a arte dos cartazes publicitários. Com um mínimo de cores e traços, atinge grande
expressividade.
A representação de La Goule (bailarina famosa) dançando sensualmente o can-can e seu magro partner Valentin le Desossé, de perfil,
atestam bem esse talento na composição de posters.
O Moulin Rouge, em que a figura de La Goule e dele próprio também estão presentes, é mais uma de suas melhores obras. Com seu
traço incisivo, profundo senso de observação e o uso característico da
luz e da cor, capta a atmosfera do local. As personagens, freqüentadores e mulheres do local, têm aparência pesada e um tanto quanto
sinistras, vistas sob a luz ambiente.
No Salão de Rue de Moulins é um de seus retratos mais famosos de
um te ma que não costumava ser tratado pelos artistas contemporâneos: a prostituição. A espera das mulheres por seus clientes, o sofá
mole em que se apoiam e suas poses lânguidas resultam numa cena
tratada sem falsos moralismos.
Seus últimos quadros, antes de seu derrame que o paralisa definitivamente em 1901, (após ser internado por problemas alcoólicos),
retomam os temas já retratados durante a carreira, aprofundando-se
ainda mais. É o caso de A palhaça do Cha-u-Kao, em que o drama
humano do artista é intensificado, com harmonia de cores e equilíbrio.
©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda.
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VISITA Á ACADPESP

Marcel Staelen - Chef de Corps, recebe a flâmula da Acadpesp das mãos de
Carlos Noel de Mello em viagem aquele país em abril de 2012.

Registramos a visita à Acadpesp do Senhor Marc Peltot, Cônsul Geral Adjunto da França em São Paulo, o que muito nos honrou.
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LAUREADOS
Hélène Carrère d’Encausse - Academia Francesa, Secretária perpétua
da entidade, eleita em 21 de outubro de 1999.

MEMBROS HONORÁRIOS
Ada Pellegrini Grinover - APL
Ana Maria Machado - ABL
Antonio Penteado Mendonça - APL
Célio Debes - APL
Celso Jatene – Vereador em São Paulo
Domingos Paulo Neto – Delegado de Polícia
Erwin Theodor Rosenthal - APL
Geraldo Nunes - Jornalista
Ives Gandra da Silva Martins - APL
José Renato Nalini - APL
Lucius Lotfalah Miziara – Delegado de Polícia
Orlando Miranda Ferreira – Delegado de Polícia
Orlando Padovan – Delegado de Polícia
Renato Funicello – Delegado de Polícia
Thereza Limieri Guimarães – Secretaria da Fazenda

APL – Academia Paulista de Letras
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MEMBROS HONORÁRIOS IN MEMORIAM
Adolpho Tiossi Bernardes – Delegado de Polícia
Altino da Silva Mendes – Delegado de Polícia
Desembargador Émeric Lévay
Embaixador Sérgio Corrêa da Costa
Esther de Figueiredo Ferraz – ABL e APL
José René Mota – Delegado de Polícia
Josephina Scaramuza – Diretora SSP
Nemr Jorge – Delegado de Polícia
Odilon Nogueira Matos – APL
Senador Romeu Tuma – Delegado de Polícia
Solon Borges dos Reis – APL
Wanderico de Arruda Moraes – Delegado de Polícia

APL – Academia Paulista de Letras
ABL – Academia Brasileira de Letras
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ACADEMIA DE CIÊNCIAS, LETRAS E ARTES DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CADEIRAS-PATRONOS

FUNDADORES

1

Benedito Dalmo Florence

Uassyr Martinelli

2

Ruy Tavares Monteiro

Benedito Nunes Dias
Vicente Lopes

José Geraldo da Silva

3

Aulo Marcondes Homem de
Melo Lacerda

Francisco Guimarães do
Nascimento

Marco Antonio Desgualdo

4

Amando Franco Soares Caiuby

Abrahão José Kfouri Filho

-

5

Emygdio Alvaro de Brito

Cyro Braga

-

6

Ignácio da Costa Ferreira

Maurício Henrique Guimarães Pereira

7

Laudelino de Abreu

Manoel Messias Barbosa

8

Durval de Villalva

Celso Telles

9

Raymundo Álvaro de Menezes

Bismael Batista de
Moraes

-

10

João Amoroso Neto

Roberto Maurício Genofre

-

11

João Leite Sobrinho

Carlos Alberto Marchi de
Queiroz

-

12

Arthur Leite de Barros

Braz Giudice Netto

Luiz Carlos Pires

13

Francisco de Assis Carvalho
Franco

Guido Fonseca

Dionísio Pires de Andrade

14

Coriolano Nogueira Cobra

Newton Fernandes

Fernando Pinto Silva

15

Augusto Gonzaga

Murillo de Macedo Pereira

Alberto Angerami

16

Afonso Celso de Paula Lima

Amir Neves Ferreira da
Silva

José Oswaldo Pereira Vieira

17

Eduardo Tavares do Carmo

José Francisco Seta

18

João Batista de Souza

Luiz Prado

19

Leandro Bezerra Monteiro

Valter Fernandes

20

Octávio Ferreira Alves

Antonio Manino Jr.

21

Raphael Cantinho Filho

Edemur Ercílio Luchiari

27

TITULARES SUCESSORES
-

Marcos Antonio Gama
Haroldo Ferreira

Jaqueline Makowski de
Oliveira Bariani
Joaquim Nogueira da Costa
-
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Humberto Sá de Miranda

Adipe Abmussi

João Kiss Paterno

23

Eduardo Lousada da Rocha

Guilherme Pires de Carvalho e Albuquerque

Octácilio de Oliveira
Andrade

24

Antonio Bráulio Ribeiro de
Mendonça Filho

Cleto Marinho de Carvalho

Milton José Triano

25

Franklin de Toledo Piza

Antonio Oscar Guimarães

26

Geraldo Magella Cardoso de
Melo

Luiz Carlos Rocha

Édson Luis Baldan

27

Ascânio Cerqueira

Paulo José de Azevedo
Bonavides

Paulo Novaes de Paula
Santos

28

Thyrso Queirolo Martins

Antonio José Romano
Curia

29

Artur Xavier Pinheiro e Prado
Souza

José Carlos Gomes

Adherbal Gomes Figueiredo

30

Cisalpino de Souza e Silva

João Ranali

Higor Vinicius Nogueira
Jorge

31

Anor Scatimburgo

Humberto da Silva Ramos

Nestor Sampaio Penteado
Filho

32

José Sigmaringa de Moraes
Cordeiro

Ary José Bauer

Maria Solange Ferreira
Xavier

33

Rafael Américo Ranieri

Jorge da Silva Lemos

34

Nestor Sampaio Penteado

Viriato Correa da
Costa

35

Antonio Ribeiro de Andrade

Ravengar Pereira Marcondes

36

Alfredo Eugênio de Paula Assis

Horácio José Guerra

37

Luiz Colombo D’Avila Florence

Antonio Carlos de Castro
Machado

-

38

Braz Di Francesco

Antonio Carlos da
Silva

-

39

João Carneiro da Fonte

Carlos Noel de Mello

-

40

Virgílio Nascimento

Alberto Corazza

-

28

-

-

Milton da Silva Ângelo
Miriam Pereira Baptista
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NOTÍCIAS ACADÊMICAS

POSSE DOS NOVOS ACADÊMICOS
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Joaquim Nogueira da Costa
Titular da Cadeira nº 20

JOAQUIM NOGUEIRA DA COSTA nasceu em
Sena Madureira, interior do Acre, em 1.940, filho de Otávio N. Costa e Maria Alba N. Costa. Em
1.941 seu pai decide se tornar seringueiro, e, em
consequência, a família muda-se para um seringal,
indo morar em uma clareira dentro da mata. Aos
seis anos de idade, com uma infecção no peito,
e considerando que o seringal não dispunha de
recursos, a pequena família retorna a Sena Madureira, onde fixa de novo residência. Faz o primário no colégio de
freiras Santa Juliana. Aos 11 anos, precisando cursar o secundário,
que naquele tempo ainda se chamava ginásio, muda-se para a capital
do Estado, Rio Branco. Aos 18 anos, já casado com Jesuína Flor da
Costa, muda-se para Manaus, Amazonas. No ano seguinte, tendo sua
filha Denise caído doente, vai para o Rio de Janeiro. No mesmo ano,
após o falecimento da filha, vem com a esposa para São Paulo, cidade
que aprende a amar e que jamais abandona. Trabalhou na empresa
White Martins, em uma companhia de investimentos, CBI, e no Banco
Induscred. Em 1.972, desiludido com a empresa privada, decide se
tornar funcionário público, e para tanto presta concurso para oficial de
justiça. Assume o cargo em 1.973. Em 1.979 ingressa na Faculdade do
Largo de S. Francisco, formando-se em 1.983. Presta concurso para
Delegado de Polícia de S. Paulo, tomando posse em julho de 1.985.
Exerce sua função em vários distritos da capital. Em 1.998, na diretoria do DENARC, decide se dedicar à literatura, uma antiga paixão,
despertada pela leitura dos clássicos (Machado de Assis, Coelho Netto,
Humberto de Campos), na biblioteca do Colégio Acreano. Requer sua
aposentaria. Publica em 2.002 “Informações Sobre a Vítima”, pela Cia.
das Letras. Em 2.004, publica, pela mesma editora, “Vida Pregressa”.
Participa da criação de “Crime Feito em Casa”, da Editora Record, e
escreve regularmente para a Folha de S. Paulo sobre literatura policial,
resenhando, entre outros, “Os Insones”, de Tony Belloto e “Sete de
Paus”, de Mário Prata. Em 2.011 publica pela Miró Editora o romance
“Homem ao Mar”. Em 2.012 ingressa na Academia de Ciências, Letras
e Artes dos Delegados de Polícia de São Paulo, onde é titular da cadeira nº 20, que tem como patrono Antonio Manino Júnior.
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Maria Solange Ferreira Xavier
Titular da Cadeira nº 32

Delegada de Polícia Aposentada. Bacharel em
Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Advogada militante, Professora da Academia de Polícia concursada desde 1987 e Titular Sucessora da Cadeira
nº 32 da Acadpesp, eleita desde novembro de
2012.
ATIVIDADES PROFISSIONAIS
Ingresso na Polícia Civil do Estado de São Paulo no ano de 1973
tendo exercido os cargos, após seleção como ocorreu na época, de
Escriturário Policial, e, por concursos públicos, os de Operador de Telecomunicações, Escrivão de Polícia, Professor da Academia de Polícia,
na disciplina original de Organização Cartorária e Delegado de Polícia.
Trabalhou em unidades policiais civis, tendo sido inclusive plantonista, instalou e foi a primeira Titular da Delegacia de Polícia de Defesa
da Mulher de Americana no ano 1989 até data de sua aposentadoria.
Exerceu conjuntamente ao cargo de Delegado de Polícia, oportunidade em que fazia Plantões na Delegacia Municipal e era a Titular da
Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, nos dois primeiros anos, cargo de Vereadora da Câmara Municipal da Cidade de Americana, eleita
para o mandato de 1993 a 1996, tendo integrado a Comissão de Justiça e Redação daquela Casa de Leis, em todo o mandato e, nos dois
anos finais deste, foi a Segunda Secretária da Mesa Diretora daquela
Câmara. Representou a Câmara Municipal nos Conselhos Municipais de
Entorpecentes-COMEN e Conselho Municipal de Segurança – Conseg
da Cidade.
Ministrou palestras em Subseções da OAB/SP, Faculdades e Escolas
Públicas, além de Clubes de Serviço, AAA, sobre temas relacionados
com a atividade policial, como o funcionamento da Delegacia de Polícia
de Defesa da Mulher e de Violência contra a mulher, Drogas ilícitas,
tendo participado de inúmeros cursos e palestras ministrados na Polícia Civil, OAB/SP, Faculdades e Universidades, recebendo respectivos
certificados.
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Na qualidade de Escrivã de Polícia, foi eleita Secretária Geral da
Associação dos Escrivães de Polícia do Estado de São Paulo, mandato
de três anos e como Delegada de Polícia foi eleita 1ª e 2ª Secretária,
em duas gestões e ainda Presidente em exercício do Sindicato dos
Delegados de Polícia, nos oito meses finais daquela gestão em que foi
guindada como primeira vice-presidente, quando no impedimento do
Presidente à época.
Na condição de Professora da Academia de Polícia participou de
Banca examinadora de candidatos nas carreiras policiais e também
para Professor daquela Casa de Ensino Policial. Ministrou aulas nas disciplinas de Organização Cartorária, Ética Policial, Administração de Pessoal, Administração de Materiais, Organização Carcerária, Organização
Policial, Licitação e Contratos, Direito Penal, Direito Administrativo e
Disciplinar e Inquérito Policial, tanto em cursos de formação, quanto em cursos complementares, para integrantes da carreira policial, o
mesmo ocorrendo em formação de agentes penitenciários, à época, de
convênio existente entre a Coordenadoria dos Presídios do Estado e a
Academia de Polícia, ministrando aulas de Ética Profissional e Direito
Penal, aulas em Penitenciárias do então complexo penitenciário Campinas/Sumaré, (hoje em Hortolândia) e em Itirapina.
Também integrou, atuando na relatoria e secretaria dos Grupos de
Estudos Temáticos de Criminologia, Neurociência na Atividade Policial,
Meio Ambiente, Teatro Pedagógico (Dramatização com fulcro no Direito Disciplinar) e integrante da Comissão de elaboração e depois revisão
das obras policiais civis, publicadas pela Imprensa Oficial do Estado:
Manual de Polícia Judiciária, atualmente na 6ª edição revista e atualizada e do Manual Operacional do Policial na 4ª edição.
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REUNIÕES E PALESTRAS OCORRIDAS NA
ACADPESP NO ANO DE 2012
Em 16 de fevereiro de 2012
Tema: Delegado de Polícia: o estopim da frustrada revolução liberal de
1842, a revolução de Sorocaba, que pretendia acabar com o inédito
cargo, criado em fins de 1841, pelo Imperador Dom Pedro II
Carlos Alberto Marchi de Queiroz – Titular da Cadeira nº 11
Em 15 de março de 2012
Tema: Os guardas municipais e segurança pública
Bismael Batista de Moraes – Titular da Cadeira nº 9
Em 19 de abril de 2012
Tema: Conversa com Obama
Milton da Silva Ângelo – Titular da Cadeira nº 34
Em 17 de maio de 2012
Tema: Atualização do Código Penal: Uma nova comissão de juristas
Haroldo Ferreira – Titular da Cadeira nº 8
Em 21 de junho de 2012
Tema: Falta de prevenção na Legislação Penal
Bismael Batista de Moraes – Titular da Cadeira nº 9
Em 26 de julho de 2012
Tema: O Delegado de Polícia e a reforma processual penal
Roberto Maurício Genofre – Titular da Cadeira nº 10
Em 27 de agosto de 2012
Solenidade de Comemoração do 25º aniversário de fundação da Acadpesp. Homenagem aos ex Presidentes da ADPESP, alem de homenagens in memoriam a Antonio Manino Jr. e Ary José Bauer, prestada a
este ultimo Dr. Domingos Paulo Neto.
Em 20 de setembro de 2012
Tema: Polícia Internacional Comparada: a Polícia de Israel
Carlos Alberto Marchi de Queiroz – Titular da Cadeira nº 11
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Em 18 de outubro de 2012
Tema: Ufologia
Palestrante convidado: Dr. José Guilherme Raymundo – Delegado de
Polícia Aposentado
Em 22 de novembro de 2012
Apuração de votos e posse dos acadêmicos Joaquim Nogueira da Costa
para a Cadeira nº 20 e Maria Solange Ferreira Xavier para a Cadeira nº
32, como Titulares Sucessores.
Tema: Direito Penal
Palestrante convidado: Desembargador Luiz Fernando Whitaker Tavares da Cunha
Em 2 de dezembro de 2012
Apuração de votos para a Diretoria do biênio 2013-2014, com posse
dos eleitos e relato do Presidente, com encerramento do ano letivo e
confraternização dos confrades.
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REUNIÕES E PALESTRAS OCORRIDAS NA
ACADPESP NO ANO DE 2013
Em 17 de janeiro de 2013
Posse solene da Diretoria da Acadpesp eleita para o biênio 2013-2014 e
dos acadêmicos como Titulares sucessores das Cadeiras nºs. 20 e 32.
Tema: Quem matou a mãe de Carlos Gomes
Carlos Alberto Marchi de Queiroz – Titular da Cadeira n° 11
Em 21 de fevereiro de 2013
Tema: O louco genial Simenon
Joaquim Nogueira da Costa – Titular da Cadeira nº 20
Em 21 de março de 2013
Tema: Quem ganha com o crime e a insegurança
Bismael Batista de Moraes – Titular da Cadeira nº 9
Em 18 de abril de 2013
Tema: PCC: criador: o governo
Milton da Silva Ângelo – Titular da Cadeira nº 34
Em 18 de maio de 2013
Tema: Imputabilidade penal e o adolescente autor de ato infracional
Jaqueline Makowski de Oliveira Bariani – Titular da Cadeira nº 18
Em 20 de junho de 2013
Homenagem póstuma à Senhora Josephina Scaramuza, falecida em
abril, membro honorária da Acadpesp
Palestrante: Thereza Limieri Guimarães – Membro Honorária da Acadpesp
Em 18 de julho de 2013
Tema: Independência funcional e princípio da autoridade
Nestor Sampaio Penteado Filho – Titular da Cadeira nº 31
Em 27 de agosto de 2013
Tema: homenagem aos 26 anos de fundação da Acadpesp
Antonio Carlos de Castro Machado - titular cadeira nº 37
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REUNIÕES ACADPESP 2012 A 2013

Destaque-se a presença da ADPESP Dra. Marilda Pansionato Pinheiro entre
os academicos ao lado do presidente da ACADPESP

Presidente da ACADPESP com academicos e convidados.
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ARTIGOS
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A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO PENAL: UMA NOVA
COMISSÃO DE JURISTAS
Haroldo Ferreira
Acadêmico – Cadeira nº 8
Introdução
Em uma situação que se repete frequentemente, surge no cenário
político-criminal propostas de reforma do Código Penal que, desde 1º
de janeiro de 1942, está em vigor. (Decreto Lei nº 2.848/1940). A exposição que está sendo apresentada visa proceder a um exame crítico
da proposição do Senado Federal que, em outubro de 2011, instituiu
uma Comissão de Reforma do Código Penal constituída por juristas
para apresentar um anteprojeto de Código Penal que, segundo o Relator dessa Comissão, visa ser “moderno, de aplicação, descriminalizador
e desencarcerador, respeitador dos direitos fundamentais, mas atento
a impostergáveis necessidades de proteção de bens jurídicos; este é o
desenho almejado”.
A Comissão tem como Presidente e Coordenador o Ministro Gilson
Dipp do STJ e Relator o Procurador Regional da República da 3ª Classe Luiz Carlos dos Santos; é composta por dezoito membros entre os
quais Ministros do STJ, Desembargadores, Advogados, membros do
Ministério Público, Defensores públicos, Juristas de reconhecida capacidade jurídica, professores e Consultor do Senado. Pretende-se,
assim, discutir as principais questões do Direito Penal que envolva o
Código Penal – Parte Geral, Parte Especial e legislação esparsa, hoje
com leis especiais que definem mil e seiscentos crimes.
1.Antecedentes reformistas
As ideias reformistas da legislação tiveram destaque quando o Presidente Jânio Quadros, advogado e professor, em 1960, pretendendo
proceder a uma ampla reforma legislativa do Código Penal, na época
com quarenta anos de existência, designou o Ministro Nelson Hungria
para compor uma primeira Comissão de reforma do Código Penal.Os
trabalhos dessa Comissão apresentaram, em 1963, o anteprojeto (Nelson Hungria) que deu origem ao Código Penal de 1969, com vigência
programada para 1970 e que, embora formalmente regular, teve sem38
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pre adiada a sua vigência até que, em 1978, a revogação se efetivou
definitivamente. Uma nova Comissão foi instituída pelo Ministério da
Justiça em 1980 e com objetivo de reformulação da Parte Geral do
Código Penal, comissão essa sob a presidência do professor Francisco
de Assis Toledo.
Após tramitação no Congresso, a Parte Geral do Código Penal, em
seus artigos 1º ao 120 – integrante do Código de 1940 – passou a ser
regido pela Lei nº 7.209, de 13 de julho de 1984.
A revisão da Parte Especial do Código Penal passou a constituir uma
aspiração que, embora com a indicação de Comissão para a apresentação de um anteprojeto, nunca se chegou a efetivar como proposta
legislativa.
O anteprojeto da Parte Especial do Código Penal foi apresentado,
pela Comissão Revisora, presidida pelo Ministro Luiz Vicente Cernecchiaro, ao Ministério da Justiça, em 1999.
2. A atuação da Comissão de Juristas
A Comissão de Juristas, quando de sua instalação no Senado Federal, definiu seu método de trabalho com a designação de Subcomissões
da Parte Geral, Especial e da Legislação extravagante, competindo-lhes
os exames de proposições visando a alteração, criação e revogação da
legislação penal, devendo os trabalhos serem norteados em busca de
um ordenamento lógico e sistemático que tenha coerência jurídica na
formulação da reforma do Código Penal.
A Comissão, segundo o Relator da Comissão em entrevista com cedida a uma revista técnica (Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, Revista
Jurídica Consulex, nº 363, 1.3.2012, p. 29) objetiva ter “Um Código
Penal moderno, de aplicação, descriminalizador e desencarcerador,
respeitador dos direitos fundamentais, mas atento à impostergáveis
necessidades de proteção social de bens jurídicos; este é o desenho
almejado. Um texto menos orientado para sutis minúcias filosóficas,
e mais para as questões práticas traduzidas pela vibrante e plúrima
sociedade em que se converteu nosso grande país é onde queremos
chegar.”
Entretanto, constatou o jurista e professor René Ariel Dotti, Relator
da Subcomissão da Parte Geral, que “Alguns setores da sociedade civil,
induzidos pelo jornalismo de sensação, esperam um Código Penal de
extremado rigor”, posição contrária a que adota, razão porque solicitou
seu desligamento da Comissão de Juristas. (René Ariel Dotti – artigo
39
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“A Reforma da Legislação Penal – Parte Geral” – boletim do Instituto
Brasileiro de Ciências Criminais, nº. 224, maio 2012, p. 3-5).
A Comissão, cujas atividades deverão ser concluídas em 30 de junho com a apresentação ao Senado Federal de um anteprojeto de lei
com propostas alteradoras, criadoras e revogação da legislação penal,
vem dando notícias de suas atividades com exames de proposições
que devem fazer parte do texto do respectivo anteprojeto.
2.1 Apreciação a respeito da Parte Especial
Constituem pontos relevantes da Parte Especial e, inclusive com
textos aprovados, dispositivos e tipos criminosos de possível reforma
penal:
a) legislação penal ser objeto de um único instrumento legislativo
– Código Penal;
b) revogação da Lei das Contravenções Penais, à exceção das indicadas que são transformadas em crime: abandono de animal, perturbação do sossego, omissão de comunicação, iludir a condição de
funcionário público e jogos de azar;
c) crimes contra a vida – homicídio (forma qualificada, modalidade
culposa, culpa gravíssima, isenção de pena, eutanásia – exclusão de ilicitude em algumas espécies); induzimento, instigação e auxílio ao suicídio; infanticídio, aborto (exclusão do crime: hipóteses de anencefalia
ou graves doenças incuráveis, incapacidade psicológica da gestante ter
condições de arcar com a maternidade;
d) crimes contra a dignidade sexual: estupro (prática de ato sexual
vaginal, anal ou oral); molestamento sexual (substituição do tipo atentado violento ao pudor); dos crimes sexuais contra vulnerável – estupro
de vulnerável – manipulação ou introdução de objetos em vulnerável
– molestamento sexual de vulnerável – favorecimento da prostituição
de vulnerável – tráfico de pessoa;
e) crimes contra a honra – calúnia, difamação (ofensa à pessoa jurídica; exceção da verdade caso ofendido funcionário público, pessoa
jurídica) – injúria (injúria qualificada – atual racial, ofensa à pessoa
morta, exclusão de ilicitude, retratação, pedido de explicação, Ação
Penal com queixa);
f) furto – pena, reclusão de 6 meses a 3 anos, causasde aumento
de pena, furto qualificado, furto com uso de explosivo, ação penal mediante representação;
g) terrorismo;
40
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h) relações de consumo – um novo título para abrigar 17 artigos
sobre crimes contra as relações de consumo;
i) milícias como forma de criminalidade organizada – tipificar como
crime específico as ações das milícias;
j) crimes contra a humanidade: genocídio e o desparecimento forçado – imprescritíveis;
k) crimes cibernéticos;
l) interceptação telefônica;
m) lavagem de dinheiro.
2.2

Propostas de alteração da Parte Geral

A Subcomissão encarregada de exame das questões relacionadas à
revisão da parte geral manifestou-se a respeito dos seguintes tópicos:
a) capítulo das penas: prisão, restritivas de direitos, de multa e de
perda de bens e valores;
b) pena de prisão: eliminação da dicotomia reclusão/detenção;
c) tempo máximo de cumprimento de pena – trinta anos;
d) regimes da pena de prisão: fechado, semi-aberto e aberto;
e) pena de prisão: detração e lei de execução penal;
f) penas restritivas de direitos: espécies – aplicação;
g) pena de multa: conceito, pagamento, execução;
h) cominação de penas;
i) individualização das penas: fixação;
j) circunstâncias atenuantes; reincidência;
k) princípio da insignificância;
l) responsabilidade penal da pessoa jurídica.
3. Temas polêmicos nas propostas aprovadas pela Comissão
Nos trabalhos surgiram temas polêmicos relacionados com os tipos
penais a seguir explicitados.
3.1 Homicídio
A proposição que altera “homicídio qualificado” para “forma qualificada de homicídio” e a inclusão, nessas condições, de matar “por motivo de preconceito, de raça, cor, etnia, orientação sexual, deficiência
física ou mental, condição de vulnerabilidade social, religião, origem,
procedência nacional ou em contexto de violência doméstica ou familiar, contra a mulher e por dois ou mais agentes que atuem com
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finalidade de extermínio de pessoas”, apresenta certa complexidade,
porém, se faz necessária. Tema que, embora não tenha sido referido
nos trabalhos da Comissão, é o relacionado ao homicídio denominado
“serial killer” que,por sugestão de um estudioso na matéria, deve ser
considerado como forma qualificadora e a pena de trinta anos, sem
direito a progressão e cumprimento integral.
A discussão a respeito do “homicídio culposo”, além de proposta
que eleva a pena de prisão para dois anos a quatro anos, é de toda
a necessidade tratar da modalidade “culpa gravíssima” (veja § 5º da
proposta) “se as circunstâncias do fato demonstrarem que o agente
não quis o resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-lo, mas
agiu com excepcional temeridade, a pena será de quatro a oito anos”,
incluindo-se, “entre as hipóteses do parágrafo a causação de morte na
condição de embarcação, aeronave ou veículo automotor sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos ou mediante participação em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística
não autorizada pela autoridade competente” (ver § 6º).
O “perdão judicial”, na hipótese de homicídio culposo, é apresentado, de acordo com proposição aprovada pela Comissão, como “isenção
de pena”, em que o juiz “deixará de aplicar a pena, se a vítima for ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, irmão ou pessoa com
quem o agente esteja ligado por estreitos lações de afeição ou quando
o próprio agente tenha sido atingido, física ou psiquicamente, de forma
comprovadamente grave, pelas consequências da infração” (ver § 8º).
Trata-se de norma obrigatória e não medida discricionária do juiz.
3.2 Eutanásia
O polêmico problema da eutanásia vem proposto como um novo
tipo no Código Penal, que deverá ser aprovado, descrito como “matar,
por piedade ou compaixão, paciente em estado terminal, imputável e
maior, a seu pedido, para abreviar-lhe sofrimento físico insuportável
em razão de doença grave”, cuja pena aplicável é de “detenção de dois
a quatro anos”.
Outros destaques são indicados na hipótese da ocorrência da eutanásia como concessão de perdão judicial quando “o juiz deixará de
aplicar a pena, avaliando as circunstâncias do caso, bem como a relação de parentesco ou estreitos laços de afeição do agente com a
vítima” (§ 1º), ou reconhecimento de espécie de “exclusão de ilicitude” nos seguintes termos: “não há crime quando o agente deixa de
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fazer uso de meios artificiais para manter a vida do paciente, quando
a doença grave for irreversível, e desde que essa circunstância esteja
previamente atestada por dois médicos e há consentimento do paciente, ou, na sua impossibilidade, de ascendente, descendente, cônjuge,
companheiro ou irmão”. (§ 2º).
3.3 Infanticídio
O crime tipificado como infanticídio tem como ponto polêmico a
questão do concurso de pessoas e a proposta acolhida pela Comissão.
Pretende incluir dispositivo que exclua a figura do coautor e partícipe,
indicando, no parágrafo único do artigo 124, que “quem de qualquer
modo concorrer para este crime, responderá nas penas dos tipos de
homicídio”. Não há dúvida de que a questão, da forma como está sendo apresentada e aprovada, continuará a ser objeto de controvérsias
doutrinárias e, parece ser a posição mais adequada considerar o infanticídio como espécie de “homicídio privilegiado” e aquele que, de qualquer forma, participa da realização criminal, é coautor de homicídio.
3.4 Aborto
As discussões a respeito do crime de aborto são indicadas como
temas polêmicos e que envolvem posições a favor de descriminalização
ou penalização da conduta em todas as situações.
As alterações propostas envolvem o aborto quando provocado pela
própria gestante ou com seu consentimento e as hipóteses de sua
ocorrência provocada por terceiro e sem consentimento da gestante.
As propostas relacionadas às hipóteses de exclusão de ilicitude
acrescentam, além das indicadas na atual legislatura, duas formas e
que são o relacionado à anencefalia e a quando o feto tem graves e
incuráveis anomalias que não permitirão vida extrauterina.
Os textos aprovados pela Comissão de Reforma são os seguintes:
Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento: Art.
125 – Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Pena – detenção de seis meses a dois anos.
Aborto consensual provocado por terceiro: Art. 126 – Provocar
aborto com o consentimento da gestante. Pena – detenção, de seis
meses a dois anos.
Aborto provocado por terceiro: Art. 127 – Provocar aborto sem o
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consentimento da gestante. Pena – reclusão, de quatro a dez anos. §
1º - Aumenta-se a apena de 1 a 2/3 se, em consequência do aborto
ou da tentativa de aborto resultar má formação do feto sobrevivente.
§ 2º - A pena é aumentada na metade, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provoca-lo, a gestante sofre lesão
corporal de natureza grave; e até no dobro, se, por qualquer dessas
causas, lhe sobrevém a morte.
Exclusão do crime: Art. 128 – Não há crime de aborto. I – se houver
risco à vida ou à saúde da gestante; II – se a gravidez resulta de violação da dignidade sexual, ou do emprego não consentido de técnica de
reprodução assistida; III – se comprovada a anencefalia ou quando o
feto padecer de graves e incuráveis anomalias que inviabilizem a vida
independente, em ambos os casos atestados por dois médicos; IV –
se por vontade da gestante até a 12ª semana de gestação, quando o
médico constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas
de arcar com a maternidade. Parágrafo único – nos casos dos incisos
II e III e da segunda metade do inciso IV, o aborto deve ser precedido
de consentimento da gestante, ou quando menor, incapaz ou impossibilitada de consentir, de seu representante legal, do cônjuge, ou de
seu companheiro.
4.

Projeto polêmico – Posição de doutrinadores e da igreja

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), como organismo representativo de parcela da sociedade, manifestou sua posição
a respeito da reforma e o interesse em acompanhar o processo de
sua elaboração, não deixando de expor a preocupação de “algumas
propostas que devem ser apresentadas pela referida Comissão, relativas aos capítulos que tratam sobre os crimes contra a vida e contra o
patrimônio”.
O jurista e professor René Ariel Dotti que, inicialmente, foi membro
da Comissão e Relator da Parte Geral, por reconhecer que “alguns
setores da sociedade civil, induzidos pelo jornalismo de sensação, esperam um Código Penal de extremado rigor” e que não condiz com
sua posição doutrinária, não tem mais participação nesse colegiado,
conforme publicação de artigo na Revista do Instituto Brasileiro de
Ciências Criminais, nº 234, maio 2012. A Revista Consulex, em publicação da jornalista Marilia Scriboni, publicou, como debate antecipado,
a manifestação de juristas e personalidade da sociedade com o tema
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“Novo projeto de Código Penal divide opiniões”.
Lenio Luiz Streck, Procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, inicia
sua manifestação perguntando para que serve o Direito Penal? Em
seguida, expõe sua dúvida quanto ao objetivo da reforma e se essa
tratará com igualdade “quem rouba um botijão de gás” e quem lava
dinheiro ou corrupto”.
O Juiz Federal Asli Mazloum, concordando em princípio com os trabalhos realizados pelos membros da Comissão, manifesta-se a respeito
afirmando: “Discordo, entretanto, da fórmula empregada no aborto e
no terrorismo, A sociedade brasileira tem seus próprios valores, fruto
de sua formação multicultural, racial e religiosa. A tipificação do terrorismo é dirigida (como naqueles famosos editais de licitação), ao procurar excluir certos segmentos sociais do alcance normativo, acaba por
atribuir a uma única classe a possibilidade de nele incorrer. Só faltou
dizer textualmente que a lei aplica-se apenas ao chamado “terrorismo
islâmico”. Essa concepção, uma imposição externa, discrimina a comunidade muçulmana brasileira, que é ordeira e trabalhadora. No Brasil
nunca tivemos um único caso de terrorismo. Por que estabelecer agora
nesse marco discriminatório? A lei deve ser geral e abstrata. Quanto ao
aborto, da forma como está, será ele permitido em qualquer situação,
diferentemente do que a Comissão vinha propalando. Será a completa
legalização do aborto, sem arrimo nos valores sociais”.
O Presidente da OAB/Seção São Paulo –Luiz Flávio Borges D’Urso,
assim se manifesta: Democraticamente a Comissão vem realizando
inúmeras audiências públicas, ouvindo todas sugestões dos diversos
segmentos de nossa sociedade, debatendo exaustivamente as propostas que comporão o anteprojeto. Em audiência pública realizada em
São Paulo, no Tribunal de Justiça, tivemos a oportunidade de nos manifestar a respeito da incoerência de nossa legislação penal no que se
refere à hierarquia de tutela dos bens jurídicos, como por exemplo, o
que ocorre na legislação que pune a conduta de quem falsifica material
de limpeza estabelecendo pena superior à prevista para o homicídio,
levando ao absurdo de se valorizar mais um produto que a vida humana.
O anteprojeto está presente nos trabalhos da Comissão, porquanto
propostas pioneiras e bastante arrojadas, algumas das quais discordamos, foram enfrentadas e incluídas no anteprojeto, assim termos
debates acalorados sobre tais propostas. Esperamos que os nossos
parlamentares, sensíveis aos reclamos da sociedade do futuro, deem
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lugar a um amplo debate do anteprojeto no parlamento, aprovando
esse importante e moderno diploma legislativo, com os ajustes que o
Congresso realizar.
O advogado Alberto Zacharias Toron, ex-Presidente do Instituto
Brasileiro de Ciências Criminais, a respeito do projeto do Código Penal,
se posiciona nos seguintes termos: Juiz muito severo, o ministro Dipp
não poucas vezes o é excessivamente, mas como gestor das coisas
do Judiciário e pensador do Direito revela-se extremamente sensível e
ponderado. Deu mostras disso quando exerceu os cargos de Coordenador da Justiça Federal no Conselho da Justiça Federal e, depois, no
Conselho Nacional de Justiça, como Corregedor. Nos dois casos acompanhei mais de perto seu trabalho. Metódico e atento às dificuldades,
soube enfrentá-las e, em muitos casos, superá-las. Na presidência da
Comissão de elaboração do Código Penal os mesmos traços aparecem.
Convocou não poucos advogados para a Comissão, mas colocou como
Relator dos trabalhos um dos mais qualificados membros do Ministério
Público Federal, Luis Carlos Gonçalves dos Santos, que é doutor pela
PUC-SP e pode-se dizer que é um homem de formação liberal e garantista.
Em boa hora realça-se na entrevista a ideia de que o Código Penal
“será o centro do sistema penal brasileiro”. Isso, concretamente, significa que muitas das situações em que há uma acentuada desproporcionalidade punitiva deverão ter fim. Assim, por exemplo, o tiro dado
na direção da pessoa, que lhe causa perigo direto e iminente e tem
pena de detenção de 3 meses a 1 ano (Código Penal, art. 132) e, de
outro lado, o disparo de arma de fogo nas adjacências de lugar habitado, portanto, sem perigo concreto para a pessoa, que tem pena de
2 a 4 anos de reclusão (Lei nº 10.826/03). Isso para não repetirmos o
exemplo lembrando pelo próprio ministro Dipp na entrevista, da lei que
considera hediondo falsificar ou adulterar cosmético e pune a conduta
mais gravemente do que o próprio homicídio. Recompor o equilíbrio
punitivo e tirar do sistema penal o que não deve mais ser alvo de controle por meio das penas é uma tarefa urgente e presente no horizonte
do entrevistado.
Outro ponto de relevo é a criminalização de novos meios de ataques
entre os quais desponto o terrorismo. Em boa hora e de forma democrática se passa a puni-lo. Na direção oposta, o tratamento do aborto
se mostra muito mais adequado e, embora não se tenha chegado ao
ponto de se propor a descriminalização da sua prática, avançou-se
muito, sobretudo na admissão da sua realização quando a mulher não
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tenha condições de exercer a maternidade.
A previsão da progressão no regime de pena escalonada é corretíssima e efetiva a individualização na sua fase executiva. Tenho dúvidas
sobre a conveniência de se trazer crimes militares para o Código Penal
dadas as especificidades dos assuntos, mas vejo a proposta com bons
olhos. Idem quanto aos crimes eleitorais. A questão do jogo, porém
mereceria, segundo entendo, um completo repensar. Não deveria ser
tema penal. Se hoje temos o jogo se mesclando com atividades da
política e gerando dinheiro sujo, lavado em campanhas políticas, está
mais do que na hora de descriminalizar a conduta. Quem quer jogar
da roleta ao bingo, passando pelo pôquer, se for maior e mentalmente
são, que o faça livremente, e o empresário do jogo que se adeque às
leis administrativas. Estamos vivendo com a história do Carlinhos Cachoeira um repeteco do que os EUA viveram com a Lei Seca (Volstead
Act, de 1919).
Deixei, propositalmente, a questão da criminalização da ofensa às
prerrogativas para o fim. Desde 1979 temos lei que incrimina a conduta em questão (Lei nº 4.898/65, art. 3º, letra j), mas não funciona,
não tem eficácia. Corremos o risco de ver a situação se repetir caso
não se atribua ao ofendido legitimação ativa concorrente. Não adiante
nada o tipo penal se o MP arquivar representações. Mesmo a ação
privada supletiva da pública não funciona quando há pedido de arquivamento. Portanto, o projeto deve avançar permitindo a ação privada
do ofendido concorrentemente. Em resumo, a despeito de eventuais
divergências, há muitos avanços, um esforço hercúleo e o importante
– disso nos dá conta a entrevista – é que não temos alguém que olha
apenas para seu próprio umbigo, mas está com os olhos e os poros
abertos para o diálogo e a consecução de uma boa política criminal,
com um Direito Penal voltado para as suas consequências. Agora, com
a palavra o Congresso.
Conclusão
O anteprojeto da Comissão de Juristas foi, formalmente, apresentado pelo Senador Sarney ao Congresso Nacional e está tramitando no
Senado (Projeto de Lei nº 236/2012), cuja Comissão Especial é presidida pelo Senador Eunício de Oliveira e tem como relator o Senador
Pedro Taques, autor da proposta que indicou a Comissão de Juristas
para a elaboração do então anteprojeto. Haroldo Ferreira apresentou o
assunto na Acadpesp em 17 de maio de 2012.
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DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA
Marcos Antonio Gama
Acadêmico – Cadeira nº 6
Essa expressão usada pelo saudoso Murillo de Macedo Pereira, o
famoso Murilão, nunca vai ser esquecida. Ele não se conformava com
esse nosso mundo político e, com um sorriso, usava a frase mais para
quebrar as tensões diárias de Brasília. Como raros colegas, ele tinha
bom acesso a grupos progressistas e se tornou um dos mais experientes conhecedores dos labirintos do planalto. Em 1988, antes da constituinte, tivemos o exemplo do que viria pela frente, até hoje. Enquanto
os delegados formavam grupos para se aproximar das esquerdas, foi
constatado que o MP e a PM há muito envenenavam esses partidos,
mesmo com a contribuição do MP, com a omissão e a PM com o bastão, durante a ditadura. A pressa na constituinte, sem a polícia civil se
defender de sua utilização pelos militares no poder, fez os perseguidos
“ideólogos” serem facilmente enrolados por essas cobras. Assim, ficou
canalizado e estigmatizado o rancor de alguns políticos contra a polícia
civil, tornando a nossa participação extremamente difícil.
O lobby dos mais poderosos foi predominante na constituinte de
1988. Numa ocasião, durante um jantar pago pelos delegados a alguns políticos, a mulher de um deles, esclarecida e lúcida, comentou:
“Tenho dó de vocês, percebo o sacrifício para essas reuniões, não se
compara a donos de cartório, ruralistas e grupos que ninguém acredita... até pastores!... Tenho medo do futuro... muita coisa está sendo
represada...”. Nesse ritmo, vieram leis criadas por quem nunca abriu a
janela da vida, exemplo do ECA, bancadas cresceram e o Brasil está aí.
Enquanto as ruas não conseguirem mudar, o trabalho em Brasília
exige atenção especial a grupos fechados e estratégias. E o Murilão
aprendeu, ao andar pelos corredores minados, onde os interesses são
notados e anotados, ao sentir quem diz sim e vota não, ao verificar
quem realmente participa de uma comissão, ao estar atento às transferências repentinas de horários e locais de debates, ao observar as
entradas e saídas de plenários e correr para tirar cópias de papéis
importantes. Ele chegava, a noite, ir às gráficas para confirmar o conteúdo de materiais que muitas vezes são alterados pelo caminho. Foi
um classista preocupado com despesas desnecessárias. Sempre tentava uma carona e não se preocupava com hotéis e locais de refeições.
No Congresso, o pessoal almoçava no restaurante do Senado, o local
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mais badalado, frequentado por políticos e jornalistas de destaque.
O Murilão comentava: “ninguém vai sentar ao lado dessas personalidades e nem eles na nossa”. Quando isso ocorria, as conversas eram
evasivas. Ele preferia o bandejão. Nesse local, ele sentava no mesão
ao lado de motoristas, secretárias, assessores, chefes de gabinetes,
redatores, serventes e até políticos. Entrosava-se com todos, brincava,
trocava cartão, dava algum brinde e ganhava um amigo. Funcionários
de gabinete não avaliam muito papéis recebidos, a maioria vai para o
lixo. O Murilão era respeitado e tinha contatos em qualquer gabinete.
O resultado era que quando se necessitava de assinaturas de políticos,
recorria-se a ele, seus pedidos tinham retorno.
Respeitado como exemplo de bom profissional, Murilão publicou
várias matérias voltadas ao tráfego e consumo de drogas. A sua “Pesquisa sobre o problema do abuso de drogas” foi um trabalho executado
com muita dedicação, inclusive com viagens ao exterior. Ele pretendia
dar continuidade. Por ironia da vida, seu grande amor da vida, a esposa Vera, imobilizada, muito antes dele adoecer, acabou falecendo
posteriormente de forma tão trágica - assassinada pelo neto drogado.
Aposentado, ele mantinha contato diário com os colegas, se atualizando da vida policial. Faleceu no segundo dia de 2000, num hospital em
que depois de ter recebido alta, contraiu uma infecção hospitalar. Não
conseguiu terminar um trabalho de fôlego - “A História da Polícia no
Brasil”. Sua vida foi uma provação e um exemplo a todos os cidadãos
de bem.
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O PROFESSOR, O POLICIAL E O ESTADO
Luiz Carlos Pires
Acadêmico - Cadeira nº 12
O Professor, em última instância, no exercício de sua nobre função
forma cidadãos.
É com seu exemplo, com o didatismo que lhe confere o amor que
transmite a seus discípulos, que passa a esculpir, a cinzel, qual habilidoso escultor o caráter bem formado e os procedimentos – quer na
vida pública quanto privada -, daqueles que hoje estão a haurir de
seus preceptores, muitas vezes de forma inconsciente, os ensinamentos que irão acompanhá-los no decorrer de sua existência terrena.
Quanto de nós não nos recordamos, ainda, com imorredoura gratidão, de nossos primeiros professores, aqueles que, no ensino primário, nos ensinaram as primeiras letras, nos alfabetizando e permitindo,
assim e ao depois, que viéssemos a alçar voos sozinhos através dos
caminhos, muitas vezes espinhosos que o Senhor nos reservou, enveredando, cada qual, para a profissão que melhor atendesse aos seus
anseios, sem nos descurar dos procedimentos éticos-morais que em
um passado um tanto longínquo nos foram ofertado, plasmando nosso
caráter de forma indelével.
Meus primeiros professores!
Vejo-os, ainda hoje, como se o tempo não houvera passado. Vejo-os como eram: altaneiros, mas sem soberba; paternais, tratando-nos
como filhos queridos, não se descuidando de nossa formação, nos indicando o bom caminho, mas não se omitindo de nos repreender quando
necessário.
Via em seus olhos- recordo-me, ainda hoje -, o orgulho do ministério que exerciam e o acolhimento e respeito que a sociedade lhes
tributava.
As escolas primárias eram – será que me engano? -, como que santuário do saber. Extremamente limpas, asseadas, refletindo a postura
dos que ali se achavam: uns a ensinar; outros ávidos por aprender.
Já os policiais hão de ser os instrumentos garantidores dos direitos
de cidadania a ser exercitados por homens e mulheres deste país,
indistintamente e independente da coloração da pele, credos religiosos e/ou políticos e pertencentes a quaisquer dos extratos sociais que
compõem a sociedade brasileira.
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Essas garantias, - notadamente as elencadas em o artigo 5º e seus
diversos incisos de nossa Carta Magna -, que são corolário mesmo do
Estado Democrático e de Direito que ora vivenciamos, para que possam ser postos em prática, necessário se torna que tenhamos profissionais de polícia devidamente afinados com suas nobilitantes funções
de oferecer proteção à sociedade que lhes incumbe proteger -, imolando suas próprias vidas se para tanto for necessário, e ensejando que
cada um possa atingir seus desideratos de vida sem maiores percalços
que não os naturais a qualquer atividade humana.
Mas, assim como os professores, de há muitos anos, já veem os
nossos policiais sendo tratados de forma ignominiosa pelos governantes de plantão, notadamente, no mais rico Estado da Federação, o
de São Paulo, com seus salários mais que defasados em comparação
com as demais categorias profissionais, evidentemente que os desmotivando para as funções que lhes são inerentes. Aliás, é bom que
se frise: o Estado de São Paulo, dentre os vinte e sete da Federação,
acha-se entre os que pior remunera seus policiais, conquanto neste
território ache-se – sem demérito para com as demais, frise-se -, uma
das melhores polícias do país, com homens e mulheres em sua maioria
altamente qualificados, até porque oriundos dos bancos escolares da
Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo que vem acolhendo,
inclusive, policiais de outros Estados par aqui aprimorarem seus conhecimentos técnicos.
Por esta razão, nos parece, é mais do que necessário que a nossa Instituição, a polícia civil que, em última instância se consiste em
organismo garantidor dos direitos inseridos em nossa Constituição da
República e hoje tão aviltados por aqueles dirigentes do país, que dos
mesmos fazem tabula rasa, demonstre, à sociedade, que nossa Instituição é composta, em sua grande maioria, por homens e mulheres de
bem, providos de conhecimentos técnico-jurídicos que lhes propiciam
exercitar, com proficiência, atos próprios de polícia-judiciária eivados
de parcimônia e bom senso de modo tal que, através da “persecutio
criminis”, deslinde e leve às barras dos tribunais aqueles responsáveis
pela prática de quaisquer delitos, desde os mais comezinhos até os
praticados com esmerada sofisticação, como sóe acontecer quando
seus protagonistas são os famosos criminosos do “colarinho branco”
que, por ocuparem, muitas vezes, destacadas posições – quer no cenário empresarial quanto político, notadamente -, acreditam, equivocadamente, que jamais serão alvos da ação de uma polícia compromissada com os anseios maiores de nossos cidadãos que almejam um país
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em que o crime não viceje, não importando quem o cometa.
Por mais de três décadas assumi as funções de Delegado de Políci9a. Antes de sê-lo, e após minha aposentadoria, havia certo período
de tempo advogado. Também, por cerca de 20 anos, fui docente junto
à Academia de Polícia do Estado de São Paulo “Doutor Coriolano Nogueira Cobra”, ministrando Ética Policial, Relações Humanas no Trabalho e Chefia e Liderança.
Assim convivendo com os problemas advindos do exercício de minha carreira policial, bem como com a de professor, hei de convir, e me
perdoem aqueles que a estas linhas tiverem acesso, que tanto a Educação (notadamente a de base, pois que alicerce das que lhe advirão),
quanto a Segurança Pública, deveriam contar com a obstinada atenção
de nossos governantes no sentido de tornarem-nas mais consentâneas
com a realidade de um país que se pretende grande.
O fato de ser Delegado de Polícia por tantos anos fez-me entender
melhor os anseios de meus semelhantes, pois que a todos que atendia,
não importando a classe social ou gênero a que pertenciam, sempre
procurava perscrutar seu íntimo, para assim melhor analisar o quanto
se me apresentava ao ensejo, dando melhor encaminhamento aos casos os mais diversos.
A polícia foi uma atividade que me trouxe incontáveis satisfações de
foro íntimo. Não o nego, porém, algumas frustrações...
No entanto, tivesse que refazer minha vida de novo (e vejam que já
me acho longevo), certamente que voltaria à Polícia, a minha Polícia.
Assim não fora, por circunstâncias outras, certamente que me sentiria
muito feliz no exercício da docência, que por muitos anos dediquei à
nossa Academia.
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O LOUCO GENIAL SIMENON
Joaquim Nogueira
Acadêmico – Cadeira nº 20
Em 21 de fevereiro deste ano numa pequena palestra proferida no
auditório da Associação dos Delegados de Polícia de S. Paulo, apresentei algumas considerações sobre um escritor que admiro muito. Um
homem inteligente, brilhante, batalhador, original. Um artista de vida
longa e acidentada. Nascido numa família pobre soube abrir caminhos,
soube se estabelecer metas e lutar por elas. É uma grande qualidade.
Simenon a vida toda amou as coisas boas e positivas. Amou as letras, os amigos, as mulheres, os bons vinhos, bons cachimbos e boas
cervejas. Teve três esposas, quatro filhos, viajou o mundo inteiro, morou em dois continentes, em dezenas de cidades, foi lido e visto em
filmes por milhões de pessoas que gostam de uma boa literatura e um
bom cinema. Seus livros já renderam mais de 500 milhões de exemplares, ele foi publicado em mais de 100 países e traduzido em mais
de 55 idiomas.
Nasceu em 1903 numa pequena cidade da Bélgica, Liége, filho de
um casal humilde e pobre. O pai era simples empregado de uma companhia de seguros e a mãe era prendas domésticas. Além de pobres,
eles eram supersticiosos: tendo o filho nascido no dia 13 de fevereiro,
que era uma sexta-feira, foi registrado como tendo nascido no dia 12,
para evitar o azar. Observei que ele teve uma vida longa e acidentada.
O primeiro acidente se deu logo em 1906, quando nasceu seu único
irmão, Christian.
Simenon também se chamava Christian. Georges Joseph Christian
Simenon.
Sua mãe, Henriette, apaixonou-se pelo filho mais novo, relegando
Georges a um segundo plano. Jogando para escanteio. Ele sentiu muito isso. Qualquer filho sentiria, claro.
Em 1905 a família muda-se para a rua Pasteur, que hoje se chama
rua Georges Simenon. Em 1908 Georges começa seus estudos regulares com os jesuítas, no colégio Saint Servais. Já disse que ele escreveu
muito, e agora digo também que escrevia sob seu próprio nome e sob
pseudônimos. Estes foram 17. Simenon assinou com seu nome 192
romances e 158 novelas. Com pseudônimos, cerca de 176 romances e
inumeráveis contos. Era um trabalhador incansável. Chegava a escre53
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ver 80 páginas em um único dia. Não sei de nenhum outro escritor que
tenha produzido tanto.
É claro que muita gente escreve rápido, mas é comum e previsível
que escreva mal. Em literatura, muito mais que em outros ramos de
arte e atividade, a pressa é inimiga da perfeição. Além de produzir
muito, escrevia bem. Que o digam seus leitores ilustres. André Gide,
prêmio Nobel, disse certa vez que Simenon era o maior escritor da
França daquele tempo.
Em 1914, data da Primeira Grande Guerra, precisando fazer o colegial, ele ingressa no colégio São Luís. Ali fez uma descoberta desagradável. Descobriu que alguns alunos, aqueles que vinham de famílias
abastadas, eram melhor tratados que outros, aqueles que vinham de
famílias humildes, como era o caso dele. A velha história se repetia:
todos são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Em 1915, aos
12 anos, teve a primeira experiência sexual, com uma menina de 15
anos. Deve ter gostado muito, porque depois dela vieram mais 9.999
mulheres, segundo declarações do próprio autor.
Bem..., pelo menos, foi o que ele disse, já perto do fim da vida,
numa entrevista a seu amigo Federico Fellini. Deixou gravado e cravado que havia possuído – a palavra é antiga e injusta com o sexo mais
fraco, mas vá lá – dez mil mulheres...- em certos dias três espécimes
diferentes passavam pela sua cama.
1918: o exército alemão rende-se. Libertação de Liège. O pai do
escritor sofre ataque cardíaco. Georges abandona os estudos, nem o
diploma foi recolher. Passa a encarar vários empregos, subempregos,
na verdade. Aquele em que perdurou mais tempo parece ter sido o
de aprendiz de confeiteiro. No ano seguinte é admitido no jornal La
Gazette de Liège, o que foi ótimo para ele. Ali o garoto aprende os
rudimentos da escrita. Trabalhava muito, escrevia demais, os leitores
gostavam de suas reportagens e crônicas porque eram vívidos, movimentados, bem-humorados.
Quando não estava no jornal, errava pela delegacia de polícia,
acompanhando os trabalhos, e eu até posso “ver” Simenon, de noite, xeretando pelo distrito, pedindo ao delegado para acompanhar o
flagrante, querendo entrevistar preso. Outra coisa da qual ele gostava
muito nessa época era comparecer ao tribunal e assistir aos julgamentos. Sempre foi um trabalhador incansável. E sempre pensando em
subir na vida. Passava-se por importante, fingia-se de indispensável.
Suando a camisa, determinado, arrogante, conquistava postos no jor54
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nal, tanto que com 16 anos já tinha sua própria coluna.
Quando não estava no jornal e na delegacia ou no tribunal ele batia ponto no bordel. Ah, o bordel! Simenon adorava o bordel. Foi
outra paixão que ele curtiu a vida toda.
Imagino que dentro daquele exército de mulheres que ele “possuiu” havia um grande número
de prostitutas. Penso no adolescente entrando na zona, já conhecido
da aliciadora, da cafetina, perguntando, qual a carne fresca de hoje?
Simenon avança em todos os sentidos. Conhece escritores, pintores,
atores, boêmios, que se reunem para beber, falar de arte, discutir filosofia, curtir droga..., ainda bem que a droga não foi uma de suas
paixões. Se fosse, talvez os leitores o tivessem perdido.
Dentro desse grupo de boêmios, que se auto-intitulava La Caque,
ele conhece a mocinha Regine Renchon. Não há muitas informações
sobre ela, exceto que vinha de uma família de ateus, o que não quer
dizer nada. Simenon fora educado como católico, mas não era crente.
Em 1920, com apenas 17 anos, escreve seu primeiro romance, Au Pont
des Arches. Em 1921 morre-lhe o pai. O conflito aberto entre Simenon
e sua mãe, justamente por causa de Christian, seu irmão caçula, xodó
de Henriette, aprofunda-se com aquele desenlace fatal.
(Anos depois Christian morre na Indochina. Henriette diz para o
filho sobrevivente: Que pena ter sido seu irmão que morreu. Devia ter
sido você).
Logo após a morte do pai, Simenon muda-se para Paris, levando
Regine a tiracolo.
E Paris foi ótima para o jovem estourador de portas. Ele adorou a
cidade. Seus cafés, bares, bistrôs, brasseries, bosques, artistas, boêmios... e bordéis, naturalmente. Para se manter ele escrevia obras
comerciais, sem valor literário, que assinava com pseudônimo. Ainda
retorna a Liége, em 1923, só o bastante para casar com Tigy ( Regine
). As pessoas próximas a ele perguntam por que se casava tão cedo,
ele que era amante da boemia e dos prostíbulos, tendo Simenon dado
a seguinte resposta:
“Empregadas domésticas são muito caras em Paris.”
Muitos anos depois, em 1997, um intelectual chamado Pierre Assouline escreveu uma biografia dele. Claro, muita gente escreveu biografias de Simenon. Até ele mesmo escreveu uma. Mas essa de Pierre
Assouline é considerada a melhor, mesmo porque foi elogiada pelo
N.Y.Times. Assouline foi implacável com Simenon. Entre outras coisas
taxou-o de sórdido, oportunista, misógino. A acusação de misoginia
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talvez tenha começado justamente por essa frase, sobre a justificativa
para seu casamento com Regine.
Depois de casar-se, ele volta com a mulher para Paris. Recomeça a escrever para se sustentar. Trabalha como secretário de escritores. Emprega-se com um fidalgo, o Marquês de Tracy, que tinha uma
propriedade grande e bonita, a qual Simenon transportou para sua
literatura, rebatizando de Saint Fiacre. Por essa época fazia muito sucesso em Paris uma dançarina e cantora de origem africana, Josephine
Baker. Simenon e ela tiveram um caso caloroso. Um dia sem mais nem
menos ele rompeu com ela, saiu de Paris, foi morar no interior. Quando
lhe perguntaram por que havia deixado a estrela, ele respondeu:
“Ora, eu não queria ser apenas o Sr. Baker”.
Claro: ser o Sr. Baker era pouco para um homem com o ego do tamanho do ego de Simenon.
Em 1925 vai passar férias perto do porto de Étretat, Normandia,
onde conhece a filha de um pescador local, Henriette Liberge, de 18
anos, que é contratada como criada de Regine. Simenon apelida-a de
“Boule” (bola) e torna-se seu amante.
Em 1928 inicia uma longa viagem de barco pela França, Holanda,
Rússia, África, Turquia, viagem que ele aproveita para tirar fotos, escrever reportagens e vender para jornais. Não só: viajando ele conhecia lugares e pessoas que depois aproveitará em seus livros. Em 1929
há um fato importante na vida dele... como se lhe faltassem fatos
importantes! Nasce Jules Maigret, em Delfzijl, Holanda.
No mesmo ano Simenon manda construir um barco, o Ostrogoth
(vá saber a razão desse nome estranho), no qual passa a morar e
viajar. Quem já esteve em Paris viu aquelas embarcações ancoradas
ao longo do Sena, nas quais moram famílias inteiras. Simenon e família moravam no Ostrogoth. E a família era esta: ele, a mulher Tigy, o
cachorro Olaf, e Boule, a gordinha que era sua amante. Em 1932 ele
escreve OS SUICIDAS. Acho importante abordar a trama desse romance, não porque seja um livro fenomenal, mas porque é típico da técnica
desse grande escritor. Tem nove capítulos. Na edição brasileira da Nova
Fronteira, 132 páginas. O autor só tinha 29 anos.
É típico porque aqui aparecem todos os elementos do seu fazer
literário. Poucos personagens. Um casal de namorados, residentes no
interior da França. O pai dela. A mãe. Um detetive de Paris. O personagem central é um jovem solteiro, filho de uma vendedora de jornais...
eram tempos em que ainda havia vendedores de jornais, gente simples
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e pobre, que batalhava na rua. Bachelin, o jovem solteiro, se apaixona
por Juliette, estudante de piano. O pai dela, Grandvolet, caixa do banco Credit Lionnais, que não via futuro no relacionamento, revolta-se
contra o namorado da filha, saca arma para ele... e pior que não era
uma arma qualquer, mas um mal-encarado fuzil de caça.
Bachelin abandona o local de seus amassos, mas fica revoltado –
ele amava sinceramente Juliette – e na mesma noite compra gasolina
em um posto e ateia fogo na casa do sogro. Ninguém morre, a casa é
recuperada, mas a polícia, conhecendo o autor do crime, persegue Bachelin, que foge para Paris. De lá ele volta à cidadezinha, onde consegue raptar Juliette. Leva-a para morar com ele. Mas a vida dos amantes se torna miserável, pois são obrigados a alugar quartos em hotéis
de terceira, em pensões, de onde são constantemente despejados por
falta de pagamento.
Parágrafos curtos, frases simples, sujeito, verbo, complemento.
Descrições rápidas e completas. Personagens bem definidos. Diálogos
funcionais. Ambiente pobre, com bares, jogos de baralho, prostitutas.
Simenon não esquece o pai da jovem e promissora pianista, Grandvolet. Ele cava uma licença do banco e vai para Paris, onde contrata
um detetive, Emile, com o qual passa a investigar o paradeiro da filha.
O autor aproveita para mostrar hotéis sujos, prostíbulos, bares, e a
polícia. A cada lugar que eles descobrem como destino de Juliette e
Bachelin, o casal já partiu. O suspense continua. A mãe de Juliette
morre, e causa grande sofrimento em Grandvolet, que agora tem mais
um motivo para perseguir e recuperar a filha.
Quando o leitor menos espera, o autor joga de novo o foco narrativo
no casal Juliette/Bachelin. Estranhamente, estão bem agora. Ele usa
sobretudo, ela tem casaco de peles, moram em apartamento de três
peças. Páginas depois o leitor descobre a verdade: Bachelin faz coisas
erradas. Ele e um belga chamado Van Lubbe dão golpes na praça,
comprando mercadorias a prazo (que não pagam) e vendendo à vista.
Juliette, que não concorda com isso, sofre, e entra em conflito com o
companheiro. A situação financeira do casal piora, devido às constantes mudanças de domicílio. Por conta disso, Bachelin planeja arrancar
20 mil francos de van Lubbe, chantageando-o, ameaçando entregá-lo
à polícia. Van Lubbe tenta negociar com ele, oferecendo 2.000 francos. Bachelin, que além de vigarista era burro, recusa a oferta, e Van
Lubbe, um bandidão escolado, quebra a cara dele dentro de um bar,
diante de todo mundo.
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Bachelin volta para a companhia de Juliette completamente arrazado. Tenta salvar um negócio infeliz, cujo valor estipulado não recebeu,
mas a devedora não apenas se recusa a pagar como força a devolução
da mercadoria, pois Emile, o detetive contratado por Grandvolet, vigia
sua casa. Juliette recebe a mercadoria, foge pelos fundos da casa,
atira-a no Sena e volta para o lar de mãos vazias. Acuado, Bachelin
propõe a Juliette um suicídio duplo, que acaba pior do que o planejado,
como tudo na vida desse rapaz infeliz e desvairado. Só Juliette morre,
justamente ela, a mais inocente de todos os personagens.
1932: o escritor e família (com Boule, ainda ) vão morar em La Richardière, Marselha, instalando-se em uma mansão.
Em 1933 Simenon escreve uma novela chamada La Coup de Lune,
com a qual denuncia a corrupção no Gabão, e por isso é proibido de
entrar na África Equatorial. Essa notícia é estranha, pois ele não escrevia livros políticos. Talvez tenha denunciado a corrupção naquele
pequeno país por exigência do enredo do livro que escrevia no momento. Em 1934, dá a volta ao mundo. Dito assim parece muito simples, já que hoje qualquer um pode tomar um avião, descer em outro
país, outro continente, e assim sucessivamente até completar a volta
ao globo. Nos anos 30 do século 20 era mais difícil. Mais longo, mais
dispendioso, só afortunados e aventureiros como Georges podiam se
dar esse prazer e vaidade.
Um passo atrás agora, até 1929, quando nasceu Jules Maigret. É
o personagem mais famoso de Simenon e um dos mais admirados da
literatura universal. Consta que ele veio para concorrer com Sherlock
Holmes, de Conan Doyle, e Hercule Poirot, de Agatha Christie, sendo
melhor que os dois, porque era mais humano, mais compreensivo.
(Simenon dizia que o papel do escritor é compreender, não julgar).
Maigret era filho de um fazendeiro. Inspirado em um avô do escritor.
Mudou-se para Paris a fim de estudar medicina, mas entrou na polícia,
gostou, e não saiu mais. Começou humildemente, como patrulheiro
de rua, montado numa bicicleta, galgou postos, subiu, até chegar ao
cargo de comissário – presumo que os comissários na França correspondem aos nossos delegados de polícia e que seus auxiliares, os
inspetores, equiparam-se aos nossos tiras.
O personagem agradou tanto, os livros com ele venderam milhões,
Simenon escreveu 75 romances e 28 contos “estrelados” por Maigret.
1939 marca o surgimento da II guerra Mundial. A família morava em
uma ilha, Aix. Na noite em que Hitler declarou a invasão do resto da
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Europa, Simenon estava em um bar, o Café de La Paix. Era o ambiente
que ele mais gostava. Bar e boates e rendez-vous eram com ele mesmo. Quando ouviu a notícia da agressão de Hitler pediu uma garrafa
de champanha. Os amigos que estavam perto estranharam. Devem ter
dito mais ou menos assim: Pera aí, meu, a Alemanha está nos invadindo e você pede champanha! Provavelmente o grande escritor ficou
vexado, sem jeito; olhou para a garrafa e disse:
“Bem, pelo menos essa aqui eles não vão beber. Quem vai beber
sou eu”.
Naquele ano nasce seu primeiro filho, Marc.
O período da guerra foi ótimo para Simenon. Ele já era rico e famoso, e nessa fase de sua vida ficou mais rico e famoso ainda. Para
começar, sabendo que os alemães eram anti-semitas, declarou-se logo
anti-semita também. Depois passou a submeter seus escritos aos invasores. Quando um de seus livros ia virar filme, pedia autorização para
as autoridades de Vichy, que era o poder da direita, germanófilo, por
isso mesmo combatido pelos nacionalistas, De Gaulle inclusive. Simenon ganhou dinheiro como água. Pierre Assouline escreveu que ele era
oportunista, e a prova está em seu comportamento na II guerra.
(Foram muitos os livros de sua autoria levados ao cinema e à televisão. Muitos os atores que interpretaram Maigret. O melhor e mais
assíduo, Jean Gabin, ainda hoje pode ser visto em cines e TVs que
exibem obras clássicas).
Surgiram suspeitas de que S. era colaboracionista, mas nunca se
teve certeza. Ele jamais dedurou alguém, jamais ajudou na prisão de
nenhum francês. Além disso, foi investigado pela Gestapo, que talvez
tenha confundido o nome Simenon com Simon, que é nome judeu. De
qualquer forma, quando a guerra acabou, ele foi acusado formalmente
de colaboracionismo, foi processado e sentenciado a cinco anos. Que
ele nunca cumpriu. Mudou-se com toda sua entourage para o Canadá,
fixando-se em St. Luc Masson. Ali contrata os serviços de uma intérprete, a franco canadense Denyse Quimet, que era de Ottawa. Coerente com ele mesmo, no primeiro dia que Denyse começa a trabalhar na
casa, já leva-a para a cama.
Em 1946 a turma toda instala-se em Bradenton, Flórida. Ele viaja
pelos Estados Unidos com Denyse. No ano seguinte visita Havana.
Muda-se para Snob Hollow, Tucson, Arizona. Um ano mais tarde esse
andarilho inquieto está em Stud Barn, Arizona. Chega Boule, vinda da
França, e o ménage à trois que havia na casa se torna um ménage à
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quatre. Cercado por três mulheres, Tigy, Denyse e Boule, consta que
ele batia ponto com as três, todo dia, dando uma com uma e outras
com as outras, na mesma casa.
Além de atleta sexual, Georges era também criativo, pois a esposa e
as amantes jamais bateram de frente, nunca houve nenhum flagrante.
Numa entrevista, Simenon declarou “traí minha primeira mulher
por 20 anos, odiando-a, porque não há nada pior que ser induzido a
mentir”. Então era assim. Ele corneava a esposa, odiava-a, mas não
levantava uma palha para abater o conflito. Em 1949 Denyse anuncia
que está grávida e Simenon informa Regine que precisam divorciar-se.
Ela se muda para a Califórnia com o filho Marc, e no mesmo ano, em
setembro, nasce o filho do escritor com Denyse, John Simenon.
Ele também morou em Nova Iorque, Conecticut, Carmel, etc. Simenon escrevia sempre. Em 1951 suas vendas atingem três milhões de
exemplares em todo o mundo. Os críticos diziam que o estilo hard-boiled dele se parecia com o estilo de Dashiell Hammett e Raymond Chandler, mas talvez não seja verdade. O que nós sabemos hoje da técnica
hard-boiled não parece se coadunar com a técnica de Simenon. Nessa
fase da vida ele escreve Os Irmãos Rico, que, segundo ele mesmo, é
seu melhor trabalho.
Não há notícias de que tenha sido traduzido no Brasil. Uma pena.
Num certo ponto de sua trajetória, há um fato interessante naquela
vida já então pejada de fatos interessantes. Fez um exame de raio X,
o médico errou na interpretação, disse que ele só tinha dois anos de
vida, quando na verdade tinha mais 41. Em razão disso ele escreveu
uma novela autobiográfica, Pedigree, com mais de 500 páginas, contrariando sua própria técnica, de só fazer livros curtos e pequenos;
queria deixar para os descendentes. Queria que os filhos tivessem uma
visão boa dele. Quando o médico confessou que houvera um engano,
ele foi aconselhado por outro escritor a transformar Pedigree num trabalho de ficção. Nunca gostou dela. Disse que se tivesse de escolher
uma obra que o representasse jamais escolheria Pedigree.
Em 1950 ele e Tigy se divorciam, mas ela continua morando com a
família. É cogitado para o prêmio Nobel, que não ganha nunca. Mais
tarde, no fim da vida, diria: se me oferecerem o prêmio Nobel, recusarei. Afirmava não gostar de prêmios. Prêmios eram como medalhas,
penachos e penduricalhos que se colocam em bois e vacas nas feiras
pecuárias. Torna-se presidente de uma poderosa organização americana, Mystery Writers of America. Casa-se com Denyse no mesmo ano.
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Em 1952 é nomeado para a Academia Belga de Letras. Volta para a
Europa, indo morar na Côte D’Azur, onde freqüenta o jet set. Já estava
milionário, naturalmente, e podia se dar esse luxo.
Ao todo ele teve quatro filhos. O primeiro, Marc, com Regine, os
outros com Denyse. Em 1953 nasce a única mulher, Marie-Jo, que vai
desenvolver uma relação obsessiva com o pai. Nesse ano publica “Maigret e o Homem do Banco”, sobre o qual talvez seja útil desenvolver
algumas observações. Porque achamos muito bom. Muito simples e
muito funcional e dentro da melhor técnica do romance de detetive. O
comissário Maigret está em sua delegacia quando recebe um telefonema de um policial de outra área informando que num certo beco, da
circunscrição de Maigret, há um homem morto. O crime fora cometido
com uma facada nas costas. Está estabelecido o primeiro suspense.
Maigret pega sua viatura junto com um dos seus inspetores e vai para
o local. Realmente o homem está caído na rua, com a faca enfiada nas
costas e tudo. É um senhor já entrado em anos, com roupas formais,
de classe média. Dois detalhes chamam a atenção do policial: a gravata vermelha berrante e os sapatos amarelos.
Revirando os bolsos do morto, Maigret descobre que ele se chamara Louis Thouret e morava no interior. Pega a viatura e vai para a
cidadezinha. Para a casa do morto. Lá se depara com uma mulher de
meia idade, a quem Maigret dá a notícia do crime... deve ter dito mais
ou menos assim: olha aqui, minha senhora, eu sinto muito, mas seu
marido....A mulher não dá a menor importância. Fica fria. Mais tarde
o leitor descobrirá o motivo da indiferença da viúva. Na cidadezinha
moravam também duas irmãs dela. Eram bem de vida porque casadas
com ferroviários – naturalmente eram tempos em que ser ferroviário
dava status. A esposa de Louis não gostava dele, não respeitava, já
que era um fracassado, trabalhava havia 26 anos numa firmazinha de
Paris. E porque ganhava pouco. Esse é um personagem característico
da criação de Simenon. O homem entrado em anos, pobre, frustrado,
doente, casado com mulheres arrogantes.
Outros temas que o interessavam, segundo declarou à revista Paris
Review, era o tema do homem que tendo conseguido boas coisas,
fortuna, por exemplo, luta para não perder. E ainda o tema da pessoa
que abandona sua vida, falsifica sua identidade, muda-se de cidade, e
tenta ser o que não fora antes, feliz e realizado.
Maigret convida a viúva a ir a Paris proceder ao reconhecimento. O
corpo já está no IML. A mulher olha o cadáver, diz tudo bem, é o Louis
61

ACADPESP

ANÚARIO 2012/2013

mesmo, mas... e esses sapatos amarelos? O Louis nunca usou sapatos
amarelos. Maigret pergunta: a senhora tem certeza? Claro, diz ela,
sou eu que engraxo os sapatos dele, todo dia. Naquela época risonha
e franca as esposas ainda cerziam meias à noite depois do jantar, e
na manhã seguinte antes do marido sair para o emprego engraxavam
seus sapatos. Maigret fica intrigado, e isso é importante, pois aqui está
o segundo suspense da história.
Por meio da esposa, ele descobre o endereço do emprego da vítima. Entra na viatura e vai para lá. Encontra um prédio decadente,
sujo, triste, com uma mulher na portaria. Maigret pede informações,
a mulher responde: sim, a firma é aqui mesmo. Mas ela fechou já faz
22 anos. Pronto, está criada mais uma camada de suspense, já que
Louis, naqueles anos todos, saía de casa todo dia, religiosamente, para
trabalhar na mesma firma. E Louis Thouret, a senhora conhecia? Sim.
Conhecia. Era boa gente. Mas recebeu um cheque de três meses de
ordenado, como todos os outros empregados, e foi embora. Maigret,
como o leitor, está cada vez mais ouriçado. Consegue informações de
uma certa Leone, amante do morto, que informa que Louis havia um
ano vinha usando sapatos amarelos. Louis pedia dinheiro emprestado
para as prestações da casa em que morava. Maigret procura o contador da firma em que a vitima trabalhava, Saimbron, viúvo, velho,
doente, solitário, sem filhos.
Ferrado, diríamos hoje em dia. Ferrado, como a maioria dos personagens de Simenon. Saimbron apenas confirma as informações de
Leone.
Monique Thouret, a filha do morto, tem um namorado, Albert Jorisse. Maigret tenta interrogá-lo, mas aí surge outra surpresa. Ele desapareceu. Os subordinados de Maigret investigam os comerciantes de
hardware, tentando descobrir quem comprou a faca que matou Louis.
Um dos inspetores procura estabelecer se Louis alugava algum quarto,
e acaba descobrindo uma pensão cujos inquilinos são principalmente
prostitutas. Rameiras são o que não falta nos livros desse belga maluco e criativo. Maigret descobre que Louis recebia uma mulher em seu
quarto. E depara com mais sapatos amarelos.
A amante de Louis se chama Machère, que também via Louis sentado em bancos públicos. E sempre com dinheiro. Seria traficante? Aliciador? Monique informa a Maigret que também via o pai sentado em um
banco. Louis disse à filha que vendia seguros. O comissário desconfia
que Albert matou Louis por dinheiro, já que ele e Monique pretendiam
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fugir para a América do Sul.
A vítima tinha muito dinheiro. De onde? Como fora ganho? Interrogando Monique, M. descobre que ela e o namorado chantageavam
Louis. É mais um ponto de suspense. Mais um mistério que o leitor
tentará descobrir (leitores reais e detetives ficcionais correm juntos na
perseguição da identidade do criminoso). Simenon era mesmo muito
hábil.
Maigret conhece Jef, que fizera anos atrás um furto espetacular, e
desde a morte de Louis vive escondido. O que Jef e Louis tinham em
comum? O que fizeram? Furtaram uma loja de impermeáveis e dividiram o dinheiro. E depois continuaram furtando outras lojas. O diálogo
entre Maigret e Jef é o melhor do livro (a sala fechada na Suretéé,
os dois tomando conhaque). Um subordinado prende Albert Jorisse.
(Naqueles tempos áureos os policiais eram bonachões, pacatos, nem
usavam armas, e os ladrões eram maneiros, hábeis, simpáticos, confessavam crimes sem necessidade de pau de arara). Albert abre o
jogo: realmente tomava dinheiro de Louis, mas não sabia como ele o
ganhava, nem tinha qualquer participação em sua morte. Albert acredita que Monique está grávida. Mas era simulação. Monique enganava
o namorado afirmando estar grávida para induzi-lo a arrancar dinheiro
de Louis. Maigret não pune os jovens. Apenas lhes dá um esporro e
manda-os para casa.
O comissário recebe uma informação de Marselha, a respeito da
faca que matou a vítima. Por conta disso ele vai à casa de cômodos
onde Louis morava. E onde guardava dinheiro. Na casa, Maigret interroga uma prostituta, Arlette, descobrindo um tal de Marco, que era
amante da dona do lugar. O final é só a prisão dos dois cúmplices, pois
Marco foi quem esfaqueou Louis.
Neste livro veem-se mais uma vez as características da obra de Simenon. Do estilo que o tornou famoso. A forma como ele manipulava
o suspense. A descrição precisa de pessoas, lugares e coisas. Diálogos
simples e certeiros e econômicos. Os tipos humanos que povoam suas
histórias. Talvez por isso Simenon tivesse leitores tão famosos. André
Gide, por exemplo, prêmio Nobel; o rei da Suécia; Lyndon Johnson;
Charles Chaplin; Mao Tsé-Tung; Alfred Hitchcock; Henry Miller. No Brasil um grande crítico literário, Otto Maria Carpeaux, dizia gostar dele
porque “Simenon jamais se repete”.
Denyse é internada numa clínica psiquiátrica. Simenon contrata os
serviços de Teresa Sburelin. Como era típico na vida dele, foi ela co63
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meçar o serviço, já passou para a cama. A dele, obviamente. Simenon
muda-se para Epalinges, ao norte de Lausanne, indo morar em uma
mansão. Nos anos 60 começa a sofrer de depressão. Em 1961 é inaugurada na Bélgica a biblioteca Simenon. Em 1964, Denyse (liberada da
clínica psiquiátrica) e Boule deixam a casa da família, em Epalinges.
1966: é desvelada uma estátua de Jules Maigret na Holanda. Na opinião dos críticos, todas essas homenagens eram devidas e justas.
Dizia que um escritor tem sempre um rol de ideias na cabeça. Quando ele decidia começar um romance, simplesmente elegia uma delas.
O número absurdo de romances que escreveu só foi possível devido
a seu método de trabalho. Assim que se decidia por uma das ideias
que lhe enxameavam a cabeça, chamava o médico e pedia um checape, pois só começava a trabalhar se o médico lhe desse o nihil obstat.
Quando isso acontecia, apanhava um envelope de papel manilha, anotava o plano da obra, dia do começo e dia do fim, os dias da revisão,
biografia dos personagens. Apanhava um mapa da cidade onde iria
situar a ação e uma lista telefônica para escolher o nome dos personagens. Sobre a trama não anotava nada, pois ela se desenvolveria à
medida que a escrita avançava
Então começava a escrever. Um capítulo por dia, rigorosamente.
Não recebia ninguém. Não atendia a campainha da porta. Não falava
ao telefone. Conta-se que Alfred Hitchcock o procurou enquanto ele
escrevia uma de suas histórias. A secretária disse para Hitchcock: Ele
não vai atender. O grande diretor de cinema, que conhecia o método
de Simenon, respondeu humildemente, Tá bem, eu volto noutra hora.
Depois de 14 dias (11 para escrever o romance e três para a revisão), o escritor estava exausto, a pressão baixa. Isto porque ele
entrava de tal modo na pele do personagem, sofria tanto com ele,
que depois de duas semanas simplesmente não suportava mais. Se
no decorrer da escrita ele ficasse doente, rasgava os capítulos escritos
e nunca mais voltava àquela história. Era também um homem muito
vaidoso. Apostou com os amigos que escreveria um romance em 24
horas, trancou-se numa cabine de vidro, e escreveu mesmo.
Em 1972 tomou a decisão de parar de escrever ficção. Escreveu o
último Maigret, que se chamou “Maigret e M. Charles”. Num pequeno
gravador, passou a registrar suas memórias, que chegaram a 21 volumes. Depois de por Epalinges à venda mudou-se com Teresa para um
apartamento em Lausanne. Em 78 sua filha Marie-Jo escreveu o livro
Un Oiseaux pour le Chat, cujo destino é desconhecido. Na mesma
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época ela comete suicídio. Tinha só 25 anos. A relação obsessiva desenvolvida com o pai, só Deus sabe o que significava. (Uma pista: ela
usava aliança na mão esquerda). O escritor adorava a filha. Quando
sentiu que a morte se aproximava, deu instruções para que, depois
de cremado sem qualquer cerimônia, suas cinzas fossem juntadas às
cinzas de Marie-Jo e ambas espalhadas debaixo de um grande cedro
que havia no quintal.
Em 1981, escreveu Memórias Intimas, no qual acusou sua mulher
Denyse pela morte da filha. Em compensação, Denyse processou-o,
conseguindo que fossem suprimidas do livro as partes mais comprometedoras. No modesto apartamento de Lausanne tinha um quarto
só para ele. Na verdade, mais estúdio que quarto. Ali ditava suas memórias, bebia vinho e cerveja, fumava cachimbo, que foi uma paixão
da vida toda, e lia seu escritor favorito, Montaigne. Sua mulher Teresa
recordava-lhe as coisas que ele esquecia e tratava de administrar sua
fortuna e manter o público longe de casa.
Anoto neste singelo trabalho algumas frases do grande escritor,
constantes de duas entrevistas dele, uma para a revista Paris Review e
outra para a revista Oitenta:
“Meus escritos são simples porque não escrevo unicamente pela
linguagem. Procuro atingir uma espécie de vocabulário universal. Uso
palavras concretas, que realmente definam as coisas, e não palavras
que só dão uma ideia da coisa. Construo a ação e atmosfera através
de palavras breves. Sou o autor mais lido depois de Lenin e da bíblia.
Jamais tive inspiração literária. Trabalho como um artesão, cumprindo
tarefa; sento-me à mesa e só me levanto depois de cumprir a tarefa
do dia. Não sei se tenho talento. Quem avalia isso são os pósteros.
Talento é capacidade de inventar personagens, situações, paisagens.
Sempre se deve escrever como se fala. Escrever fácil é dificílimo. Não
sou autobiográfico. O sucesso de um livro é determinado pelos leitores. Maigret nasceu em 1929 num vilarejo de pescadores na Holanda.
Ele agrada tanto porque é um homem simples, que sabe compreender
e não julgar. O homem no seu íntimo não tem nada a ver com a guerra,
a resistência, a bomba atômica. Não tenho regras fixas para montar o
romance policial: posso revelar o nome do assassino logo na segunda
página. Não leio autores policiais. Meus autores preferidos (depois de
Montaigne, é claro) : Conrad, Gogol, Tcheckov, Dostoiévsky, Faulkner.
Sou um individualista empedernido. Com as mãos limpas não se faz
política. É o nacionalismo que fomenta a violência. Sou terrivelmente
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ciumento. A solidão é atroz, sobretudo para o homem que não tem
força de caráter e espírito de iniciativa. Sou o meu melhor psicanalista.
Não sou misantropo: adoro as pessoas, a vida. Escrever não é uma
profissão; é uma vocação de infelicidade. No meu passaporte está escrito: sem profissão. A tarefa do escritor é compreender, não julgar.
Cada um consegue o que merece, mas só os vencedores reconhecem
isso. A partir de um pormenor, às vezes insignificante, consegue-se
descobrir os grandes princípios. É necessário que a gente nunca se
aborreça, para não aborrecer os outros. Todos os provérbios se contradizem. O fato de sermos bilhões de pessoas, e não nos comunicarmos totalmente, é uma das maiores tragédias do mundo. Não temo a
morte, mas adoro a vida e gostaria de morrer o mais tarde possível.
Algumas pessoas colecionam selos; eu coleciono seres humanos. O
autor tem que sair da sua pele para entrar na pele do personagem.
Jamais tive inspiração literária. Não sei e não saberei jamais se tenho
talento. Odeio adjetivos e advérbios. Odeio as lantejoulas do texto. É
preciso reduzir tudo ao osso. Maigret existiu e existe apenas na minha cabeça. É meu, exclusivamente meu. Nunca reneguei meus livros.
Simplesmente não releio. Não tenho autor policial favorito; não os leio.
Nunca fiz política. Jamais votei”.
Em 84 é operado de um tumor cerebral. Recupera-se, mas a saúde
nunca volta a ser a mesma. Em 85 morre Tigy, aos 84 anos. 1988 marca a última entrevista dele para a televisão. Em 1989 morre na cama,
dormindo. Tinha 86 anos, vividos maravilhosamente.
(Os fatos narrados fogem à ordem cronológica. Fiz de propósito. De
caso pensado. Imaginei que relatando assim, aleatoriamente, estaria
mais de acordo com a vida desse homem fantástico, autodidata, talentoso, contraditório, cavalheiro e cafajeste, louco e também gênio).
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PERSONALIDADE

JOAQUIM BARBOSA; GÊNIO E FIGURA
Carlos Alberto Marchi de Queiroz
Acadêmico – Cadeira nº 11
Joaquim Barbosa é o primeiro negro a ocupar a presidência do STF.
Todavia, é o terceiro afro-descendente a alcançar o mais alto grau da
magistratura. Antes dele só Hermenegildo de Barros e Pedro Lessa,
ambos mulatos. Indicado ao então presidente Lula da por frei Beto, foi
contemplado com a toga maior, saindo do MPF. Nunca teve ligações
com o PT.
Notabilizou-se como relator do Mensalão e, agora, como presidente
do rumoroso caso em que a maioria dos réus acabou condenada. Ao
contrário do que poder-se-ia imaginar, não favoreceu nenhum réu. A
TV Justiça mostrou ao País as candentes discussões que manteve esporadicamente com Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, e editadas
pelas emissoras de televisão, dando ao público uma falsa ideia de retorsão imediata.
Apesar de haver cometido alguns deslizes como aquele da aplicação
de pena a alguns dos réus utilizando-se de lei nova e não da lei da
época dos fatos, foi salvo pelo detalhe processual de que nem embargos infringentes e muito menos embargos de declaração permitem a
alteração da coisa julgada, ainda que equivocada. De origem humilde,
jogador de futebol de várzea, galgou vários degraus do serviço público,
inclusive diplomático, chegando à presidência da mais alta Corte.
Todavia, ao longo de sua magistratura, tem participado de polêmicas que, no entender de comentaristas políticos, só fazem aumentar o
número de seus adversários. Dotado de temperamento forte, esgrimiu conhecimentos com o eminente ministro Marco Aurélio. Há algum
tempo fez com que o juiz presidente da Ajufe se calasse, dizendo-lhe
que só lhe dirigisse a palavra quando autorizado.
Logo depois, ao censurar advogados que visitam magistrados em
seus gabinetes, foi lembrado, por um causídico que ele, Barbosa, namorava uma advogada de 25 anos, advertência que o desagradou.
Mais recentemente, em tom de brincadeira, disse, em plena reunião
do Conselho Nacional de Justiça, que os advogados só começam a
trabalhar após as 11 horas da manhã, causando grande desconforto
na classe.
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No dia 20 de maio deste ano, ao participar de uma semana jurídica
no Instituto de Educação Superior de Brasília (Iseb), onde é professor,
sobre a Constituição e os Três Poderes, afirmou que o Legislativo é
inteiramente dominado pelo Executivo, que os partidos não têm ideologia e consistência programática, buscando o poder pelo poder. A cereja do bolo aconteceu quando Barbosa, perguntado por um estudante
sobre os 29 partidos políticos , respondeu que eles “são de mentirinha”, assertiva que irritou alguns líderes, que retaliaram alegando que
Barbosa, além de não estar à altura do cargo, parece ter pouco apreço
pela democracia.
Não queremos julgar o mérito dos incidentes antes do episódio do
Iseb, mas entendemos que ao tachar os partidos de “partidos de mentirinha”, Barbosa repetiu o que todos têm ouvido e lido, há muito, a
respeito de algumas agremiações conhecidas como partidos nanicos,
partidos de aluguel ou legenda de aluguel, que servem de massa de
manobra aos interesses do Poder Executivo.
O ministro Joaquim Barbosa, recentemente indicado pela revista
Time como uma das cem personalidades mundiais do ano, já conta
com admiradores que confessam que nele votar para presidente da
República, muito embora esse não seja, no nosso entender, seu objetivo.
Os latinos utilizavam-se de um brocardo lapidar: “notoria non sunt
probanda”, ou seja, fatos notórios não precisam ser provados, Isto
posto, tudo aquilo que Barbosa falou no Iseb ajusta-se ao pensamento
geral da população . A expressão do ministro é tão procedente quanto
uma frase de Pelé que, certa feita, disse: “o brasileiro não sabe votar”.
Nada se pode fazer em relação ao excesso de partidos políticos diante
do que prevê o artigo 17 da CF..Uma PEC pode alterar esse quadro.
No tocante ao ministro Barbosa, acreditamos que não irá mudar.
Como diz o velho ditado português, “gênio e figura, até a sepultura”.
Carlos Alberto Marchi de Queiroz
Delegado de Polícia
Artigo também publicado no Jornal Correio Popular de Campinas
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AUTORIDADE POLICIAL E A BÍBLIA
Maria Solange Ferreira Xavier
Acadêmica – Cadeira nº 32
O entendimento sobre a existência da atividade policial ou profissão
polícia, pode ser aclarado quando se visualiza um triângulo equilátero,
sendo seus vértices assim representados: um deles para a saúde, porquanto o mais essencial para o ser humano é o direito à vida, razão de
sua existência como ser vivo, assim também todas as demais atividades para a sua manutenção como corpo físico e espiritual, neste último
entenda a alma e o espírito.
Em outro vértice a educação, mas esta concebida em sentido amplo, abrangendo os conhecimentos que o ser humano necessita para
bem viver, como princípios éticos, morais, culturais, obtidos na família ou em escolas. Quando a boa educação está prevalecendo, o ser
humano busca trabalho, é cumpridor de leis e regras, dos direitos e
deveres, por eles mesmos estabelecidos, visando convivência pacífica
em sociedade, avanços tecnológicos, enfim cumpre o ditame de que
tem plena liberdade, esta entendida sempre que o seu direito termina
quando se inicia o direito do outrem.
No terceiro vértice os transportes, entendendo-se como a mobilidade colocada à disposição do ser humano, direito deste para que possa
se movimentar em busca de seus desejos e aspirações.
Em seguida, envolvendo esta figura equilátera, tem-se um círculo,
representativo das autoridades policiais e seus agentes, logo a Polícia
como um todo, constituída de seres humanos, destacados do triângulo
descrito, com a missão única e exclusivamente de assegurar a harmonia que deve prevalecer para o bem da sociedade, enfim de todos,
com o dever de prestar a segurança pública para a harmonia do que
circunda, qual seja a saúde, educação e transportes.
Assim, é fácil entender porque a Polícia é tão questionada e fiscalizada, às vezes odiada, muitos querendo estar no lugar a ela destinado, fazem chiste para desacreditá-la, atribuindo corrupção da mesma,
atribuindo-lhes uma remuneração baixa, impedindo o sustento digno
de seus integrantes e embora seja ela a única incumbida da segurança pública dos seres humanos, como seu dever. Porém, reconhecidamente constituída de seres humanos, alguns destes embarcam nas
pressões, esquecendo-se do cumprimento de seu honrado papel e,
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lamentavelmente, cometem deslizes, até mesmo com gravidade desmedida. Mas, para correção disto em relação àqueles que deixam de
praticar a missão que lhes é conferida, devem sim receber a punição
merecida, aliás, o que ocorre e se há falhas, estas são atribuídas aos
próprios seres humanos.
Finalmente, como num fechamento dessa leitura e a envolver as
duas figuras citadas, tem-se o quadrado, atribuído única e exclusivamente a Deus, porque foi Ele quem arquitetou e assim estabeleceu.
O trabalho de uma autoridade policial e de seus agentes deve ser
visto como qualquer outro ramo profissional, sendo importante destacar o caminho a ser percorrido, embasado sempre na direção dada por
Deus, visto que está Ele no comando da vida de todos que temem o
Seu nome e andam segundo a Sua palavra, contida na Bíblia, lembrando que este temor deve ser entendido como o amor absoluto a Ele e a
seu filho amado, o Senhor Jesus Cristo e ao Santo Espírito.
A profissão de policial é honrada e nada há de pecado nela, dependendo, é claro, da conduta profissional, como em qualquer outro trabalho. Até mesmo o fato de portar arma letal não é necessariamente pecaminoso, pelo contrário, basta ler a Bíblia, em Romanos, capítulo 13.
O ensinamento bíblico é de que todo homem está sujeito às autoridades superiores e todas existentes foram por Ele instituídas, logo
procedem unicamente de Deus, significando que a Autoridade Policial
é ministro Dele, para manutenção da ordem e justiça, assim como seus
agentes, de tal modo que todo aquele que se opõe a esta autoridade
resiste à ordenação do Altíssimo.
De outra parte, é bem verídico que Deus também julgará cada autoridade policial ou seus agentes não importando, especificadamente sua
profissão, com o critério de lisura redobrada que deve pautar a atuação
dos mesmos, sem se desviar um milímetro que seja do que se espera
do ser temente ao Senhor.
Torna-se bem natural e saudável as preocupações na busca de conciliar a fé com os procedimentos em uma atividade que possa exigir o
uso da força. É necessário entender que ser enérgico, não significa ser
violento e o mesmo em relação a ser rígido.
Agir com rigidez não implica em práticas que venham a humilhar
alguém ou mesmo envergonhar qualquer pessoa e muito menos submeter o semelhante a uma situação vexatória.
Ademais, todo o regramento policial, as ações operacionais são no
sentido de respeito aos direitos humanos, cumprimento integral das
técnicas exigíveis no exercício das práticas policiais, para que a missão
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da atividade policial tenha o êxito e sucesso que se espera para manutenção da ordem pública, segundo as leis vigorantes. Aliás, o Manual
de Polícia Judiciária, revisto e editado recentemente, em sua 6ª edição,
pela Academia de Polícia, o mesmo podendo ser afirmado quanto ao
Manual Operacional do Policial Civil, em sua 4ª edição, sugerem diretrizes necessárias para tanto.
A ação do policial ou da pessoa investida de autoridade policial deve
ser a favor da justiça e retidão, sempre focada na ciência, lógica e legalidade, conforme dizeres da tese do confrade Marco Antonio Desgualdo,
como uma pura verdade, respeitando, sobretudo, o profissionalismo
que se impõe, aliás, o que deve vigorar sempre diante de quaisquer
circunstâncias ou adversidades, por mais difícil que seja o fato onde é
exigida sua atuação, mesmo diante da crueldade e violência em altos
índices, infelizmente a imperar nos conturbados dias atuais, fruto do
desamor a Deus e consequentemente ao próximo.
Em virtude da propagação do Evangelho no território brasileiro, nota-se a conscientização dos componentes da carreira policial em alta.
Hoje contamos com organizações evangélicas respeitáveis, que se reúnem em dependências policiais, frisando que já contamos com Autoridades Policiais nas funções de pastores, diáconos, conselheiros de
casais, jovens e preparadores para batismo cristão, obreiros, o mesmo
ocorrendo com demais policiais, a exemplo da ocorrência na Câmara
Municipal de São Paulo, para louvar e proclamar a Palavra de Deus,
encontrada na Bíblia e assim buscar a orientação e fortalecimento dos
integrantes da carreira policial, exercida por aqueles que amam e servem apenas a Deus.
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CASO DENARC

O PIC do Ministério Público
Carlos Alberto Marchi de Queiroz
Acadêmico – Cadeira nº 11
Após a rejeição da PEC 37 pela Câmara dos Deputados por expressiva maioria de votos em fins de junho, o MPF e os Ministérios Públicos
estaduais viram-se livres do espectro do texto do parágrafo 10 que
pretendia inutilmente explicar que a investigação criminal é atribuição
da Polícia Federal e das Polícias Civis estaduais, conforme se depreende da interpretação dos artigos 129 e 144 da Lei Maior.
Naquele momento, quase 300 parlamentares que haviam aderido,
com suas assinaturas, ao projeto de autoria de deputado, delegado de
polícia, abichornaram-se diante do clamor do Movimento Passe Livre,
deixando 9 colegas a ver navios, quase todos réus em processos penais deflagrados pelo Ministério Público Federal e por parquets estaduais.
A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, os MP’s
brasileiros criaram, administrativamente, o procedimento de investigação criminal, caderno inquisitorial sem forma nem figura de Direito,
semelhante ao inquérito policial, ou à verificação de procedência de
informações, ou ao termo circunstanciado, utilizados pelos Gaecos ou
Gaercos, que, curiosamente, tornaram-se simpáticos à população, tantas as placas “Não `à PEC 37” vistas nas passeatas da Revolução dos
Vinte Centavos.
Apesar do MP vir investigando desde 1988, não conta com procedimento legal para registrar seus indiscutíveis sucessos. Como diz o
velho ditado, quem não tem cão, caça como gato. Sim, como gato e
não com gato, como diz o povo, corrigido, com propriedade, por Câmara Cascudo. Assim, através do PIC os MP’s brasileiros vêm caçando
suspeitos com êxito. Dentro da legalidade constitucional, o MP conta
com o inquérito civil e com a ação penal pública, mas não com o procedimento investigatório criminal, inexistente nos incisos do artigo 129 e
que poderia ser motivo para uma PEC investigatória ministerial de natureza criminal. Ministérios Públicos investigativos existem na América
do Sul, como os modelos paraguaio, boliviano e peruano, que abraçam
tudo, desde brigas de vizinhos até crimes do colarinho branco. Quem
não se recorda do promotor boliviano que veio recentemente ao Brasil
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ouvir o menor que assumiu a morte do jovem Kevin Espada, vitimado
por um sinalizador disparado do meio da torcida corintiana dentro de
um estádio na Bolívia?
Essa PEC ministerial, que ora sugerimos, também poderia adotar
os modelos francês e italiano, em que os procuradores, os nossos promotores, são magistrados ligados ao Ministério da Justiça, e que investigam no curso do processo, enquanto que os policiais gauleses
e italiotas subordinam-se ao Ministério do Interior, realizando a fase
pré-processual da investigação. Nesses dois países, a promotoria é
degrau necessário para que o interessado alcance a magistratura. Na
Rússia o modelo é idêntico, sendo inegável que o MP pode investigar
processualmente, nunca policialmente, de acordo com o due process
of law, como acontece nos EUA, no Canadá e na Inglaterra. Sentimonos impedidos, por motivos éticos, de entrar no mérito da investigação desencadeada pelos operosos promotores do Gaeco de Campinas,
mesmo porque estamos acompanhando o Caso Denarc pela imprensa
escrita, falada e televisionada, que reportam, em termos jornalísticos,
nunca jurídicos, buscas e apreensões, escutas telefônicas, prisões temporárias, direito ao silêncio que, segundo a CF, o CPP e respectivas
leis especiais são apanágio dos delegados de polícia de carreira, tão
somente.
Escutas telefônicas, nos termos da lei, podem ser pedidas pela Polícia ou pelo MP, mas sempre monitoradas pelas autoridades policiais.
Prisões temporárias idem. Ambas, são adereços exclusivos do inquérito
policial. Quando executadas por não policiais tornam-se provas contaminadas, conforme ensina Rudolph Giuliani, ex- Procurador Geral de
Nova York, ao discorrer sobre a Teoria da Árvore dos Frutos Envenenados.
A Câmara dos Deputados, que pretendia aprovar a PEC 37, deveria
estar atenta aos procedimentos investigatórios criminais, inserindo-os,
querendo, no artigo 129 da Lei das Leis, legitimando-os, de vez, caso
entenda alguma Comissão de Constituição e Justiça.
Quem tem boca, vaia Roma. Isso mesmo. Vaia Roma. Este artigo é
uma vaia ao Congresso Nacional que até hoje se mostrou inerte no tocante ao equacionamento definitivo da investigação criminal no Brasil,
após 5 de julho de 1988.
Carlos Alberto Marchi de Queiroz
Delegado de Polícia
Artigo também publicado no Jornal Correio Popular de Campinas
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IMPUTABILIDADE PENAL E O ADOLESCENTE
AUTOR DE ATO INFRACIONAL
Jaqueline Makowski de Oliveira Bariani
Acadêmica – Cadeira 18
Sumário:
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1. Legislação pertinente;
2. Consciência da ilicitude e inimputabilidade penal: caso específico do
adolescente autor de ato infracional;
3. O adolescente autor de ato infracional sob a perspectiva da criminologia;
4. Questões controvertidas:
4.1. Redução da maioridade penal;
4.2. (I)maturidade;
4.3. Penalização proporcional;
4.4. Infra-estrutura da sociedade;
4.5. Disposição legal;
4.6. Direito comparado;
4.7. Estabelecimento educacional;
5. Conclusão;
6. Bibliografia.
Introdução
O homicídio é o crime por excelência, uma vez que atinge o bem
jurídico de maior valor que é a vida, pois deste decorrem todos os demais bens de interesse ao ser humano.
Portanto, o estudo a propósito do autor do crimen homicidii é fundamental para a ciência jurídico-penal, em especial quando se depara
com o adolescente em conflito com a lei, ou seja, a criminalidade
juvenil.
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O presente trabalho aborda os insti¬tutos da consciência potencial
da ilicitude e da inimputabilidade penal do adolescente autor de ato
infracional, sob o prisma da Convenção sobre os Direitos da Criança,
da Constituição Federal, do Código Pe¬nal, do Estatuto da Criança e
do Adolescente e da Criminologia.
Ao adolescente autor de ato infracional, no campo jurídico-penal foi
imposta a inimputabilidade penal pela Carta Magna e pelo Código Penal, restando ao Estatuto da Criança e do Adolescente um tratamento
diferenciado ao adolescente autor de ato infracional, pois deve levar
em consideração a condição peculiar da criança e do adolescente como
pessoa em desenvolvimento, o que não significa, por outro lado, total
impunidade.
Na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente responsabiliza
o adolescente em conflito com a lei, ou seja, o jovem a partir dos 12
(doze) anos de idade, com medidas chamadas sócio-educativas.
Essa previsão estatutária, no entanto, não condiz com a gravidade
de determinados atos infracionais praticados por adolescente autor de
ato infracional, a exemplo de um homicídio perpetrado na forma dolosa
e com crueldade.
Diante do exposto, eterniza-se a discussão da viabilidade ou não
da redução da maioridade penal, isto é, o enquadramento como imputável do jovem a partir dos 16 (dezesseis) anos de idade ante o atual
contexto sócio-cultural-político-econômico e técnico-científico, com a
perspectiva de que esta situação fática seria responsável por provocar,
por si só, o desenvolvimento mental completo do adolescente autor de
ato infracional, a ponto deste compreender o caráter criminoso de sua
conduta, bem como determinar-se de acordo com esse entendimento.
O assunto é polêmico, de forma que não se pretende esgotá-lo
senão analisa-lo frente ao ordenamento jurídico vigente e eventuais
propostas em debate, hodiernamente, em razão de homicídios perpetrados com crueldade por adolescente em conflito com a lei.
1. Legislação Pertinente
A respeito do tratamento jurídico dispensado ao jovem, inicialmente, é mister registrar que, dentre outros instrumentos internacionais
de proteção dos direitos humanos, a Convenção sobre os Direitos da
Criança, adotada pela Resolução L.44 (XLIV) da Assembléia Geral das
Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989, e ratificada pelo Brasil,
em 24 de setembro de 1990, dispõe em seu artigo 1º o que segue:
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“Para os efeitos da presente Convenção, entende-se por criança todo
o ser humano menor de 18 anos de idade, salvo se, em conformidade
com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes.”
Os direitos fundamentais da pessoa humana foram objeto de proteção em momentos históricos distintos, mas com a mesma importância,
daí a sua classificação doutrinária em gerações, a saber: 1. direitos
individuais e políticos/liberdade; 2. direitos sociais, econômicos e culturais/igualdade; 3. direitos coletivos/fraternidade. Desde então novas
gerações tem sido identificadas de acordo com doutrinas ainda em
construção: direitos ligados à globalização; biodireito e bioética; cibernética e informática; direito à democracia, à informação correta e ao
pluralismo; direito à paz.
Nesses termos, os direitos de fraternidade correspondem aos direitos fundamentais da 3ª geração, em meio aos quais está a proteção à
infância e à juventude.
A Constituição Federal de 1988 reza, em seu artigo 228, que: “São
penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial”. Dessa forma, recepcionou a legislação penal vigente e com a ratificação sobredita, a Lei Suprema alinhou-se aos
direitos fundamentais relativos ao jovem.
O Código Penal de 1940, por sua vez, estabelece, em seu artigo 27,
que os menores de 18 (dezoito) anos são inimputáveis e estão sujeitos
à norma penal especial.
A propósito da Exposição de Motivos da Nova Parte Geral do CP de
responsabilidade do então Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça
Ibrahim Abi-Ackel (2006, p. 7), ressalte-se o nº 23 que trata da inimputabilidade penal nos seguintes termos:

Manteve o Projeto a inimputabilidade penal ao menor de 18 (dezoito)
anos. Trata-se de opção apoiada em critérios de Política Criminal. Os
que preconizam a redução do limite, sob a justificativa da criminalidade crescente, qua a cada dia recruta maior número de menores, não
consideram a circunstância de que o menor, ser ainda incompleto, é
naturalmente anti-social na medida em que não é socializado ou instruído. O reajustamento do processo de formação do caráter deve ser
cometido à educação, não à pena criminal. De resto, com a legislação
de menores recentemente editada, dispõe o Estado dos instrumentos
necessários ao afastamento do jovem delinquente, menor de 18 (dezoito) anos, do convívio social, sem sua necessária submissão ao tratamento do delinquente adulto, expondo-o à contaminação carcerária.¹
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A Lei n.° 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente – ECA, que fixa o princípio da proteção
integral à criança e ao adolescente, bem como estabelece as medidas
aplicáveis aos menores de 18 (dezoito) anos de idade em razão da
prática de atos infracionais.
A Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, ao mesmo tempo em que
revogou a Lei nº 2.252, de 1º de julho de 1954, que tratava sobre a
corrupção de menores, criou, dispondo do mesmo assunto, o artigo
244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente, constituindo crime de corrupção
de menor: Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito)
anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la;
pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
À nova redação legal foram acrescentados os seguintes parágrafos:
1º Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as
condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos,
inclusive salas de bate-papo da internet; e 2º As penas previstas no
caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração
cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1º da Lei nº 8.072,
de 25 de julho de 1990.
Trata-se de uma disposição legal com o escopo de responsabilizar o
adulto que tenta assegurar a própria impunidade, valendo-se de crianças e adolescentes, numa visão de que o jovem pode ser influenciado
pelo adulto, deturpando a formação de sua personalidade a ponto de
inseri-lo no mundo da criminalidade, o que representa um sério risco
para a pessoa em desenvolvimento e para a sociedade.
O crime tipificado no artigo 244-B do ECA, antigo artigo 1º da Lei
nº 2.252/54, tal como antes, é crime formal, sendo irrelevante perquirir se a criança ou o adolescente com o qual se praticou a infração
penal registrava ou não antecedentes, sendo suficiente a comprovação
da participação do inimputável em prática delituosa na companhia do
maior de 18 anos de idade. Ocorrerá, no caso concreto, concurso formal entre a prática criminosa e a corrupção de menor.
2. Consciência da ilicitude e inimputabilidade penal: caso
específico do adolescente autor de ato infracional
Com o escopo de tratar do aspecto jurídico-penal da maioridade
penal, é importante transcrever o artigo já publicado desta autora com
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o mesmo tema deste tópico, com atualizações pertinentes e mudança
de posicionamento face à efetivação de novas pesquisas doutrinárias e
experiência profissional.²
A prática de uma infração penal só pode ser atribuída a quem lhe
deu causa e se essa pessoa pudesse, naquelas circunstâncias, ter procedido de outra forma, evitando aquele evento.
Numa primeira etapa, é mister analisar se foi praticada uma conduta que produziu uma lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico,
devendo haver relação de causalidade entre a conduta e o resultado
e, por fim, a tipicidade, ou seja, o enquadramento do fato concreto na
descrição da conduta proibida feita pela lei penal.
A conduta pode decorrer da vontade do agente — crime doloso, ou
pode decorrer da previsibilidade - crime culposo, este último dependendo ainda de previsão expressa na norma penal.
Num segundo momento exige-se a contradição entre a conduta e
o ordenamento jurídico, ou seja, para a existência do ilícito penal é
necessário que a conduta típica seja antijurídica.
No campo da culpabilidade exigem-se os seguintes elementos: a
imputabilidade, a consciência potencial da ilicitude e a exigibilidade de
conduta diversa.
A imputabilidade é a condição pessoal de maturidade e sanidade
mental que confere ao agente a capacidade de entender o caráter
ilícito da conduta e determinar-se de acordo com esse entendimento.
Para a possibilidade de conhecimento da ilicitude do fato, é indispensável que o agente possa entender, através de um esforço de consciência, a antijuridicidade de sua conduta. Enfim, se o autor da ação
podia estruturar uma conduta conforme o direito, ao invés daquela
vontade antijurídica da ação praticada, pode-se falar em falta ao dever
imposto pelo ordenamento jurídico.
Por fim, há necessidade da exigibilidade de conduta diversa. Consideram-se as circunstâncias do fato, para analisar se era possível exigir
do agente um comportamento diverso daquele que tomou ao praticar
a infração penal, pois existem circunstâncias e motivos pessoais que
tornam inexigível conduta diversa do agente.
A ausência de um dos elementos sobreditos exclui a culpabilidade,
esta como condição indeclinável para a imposição da pena.
Dentre as hipóteses de exclusão da culpabilidade, será analisado
somente o caso da inimputabilidade do agente por desenvolvimento
mental incompleto por presunção legal, isto é, a hipótese do menor de
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dezoito anos de idade, por ser o tema principal deste estudo.
A culpabilidade é um juízo de reprovação e somente pode ser responsabilizado o autor da ação, quando poderia ter agido de acordo
com o direito penal.
Assim, para se falar em censurabilidade da conduta é necessário
saber quando se pode atribuir, ao agente, a prática do crime.
De acordo com a teoria da imputabilidade moral, ou livre arbítrio,
o Homem é um ser livre e inteligente, capaz de determinar-se entre o
bem e o mal, por essa razão é responsável por seus atos, inclusive pela
prática de atos ilícitos. Essa atribuição chama-se imputação.
Nesses termos, a imputabilidade é a aptidão para ser culpável.
Se o autor da ação é capaz de compreender a ilicitude de sua conduta e de agir de acordo com esse entendimento, há imputabilidade.
A inimputabilidade surge, então, da ausência de um dos requisitos
da imputabilidade, isto é, ou o sujeito é inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato, ou o agente é inteiramente incapaz
de determinar-se de acordo com o entendimento da reprovabilidade
do fato.
Existem três critérios de aferição da inimputabilidade.
O primeiro é o critério biológico, o qual verifica tão somente se a
pessoa apresenta uma anomalia psíquica para considerá-la inimputável, não importando se a causa tenha ou não, excluído ou diminuído a
capacidade de compreensão ou de determinação da conduta delituosa.
Esse critério foi adotado pelo legislador, de acordo com o disposto no
artigo 27 do Código Penal, mais precisamente, quanto ao adolescente
autor de ato infracional, sem indagar a respeito da maior ou menor
precocidade psíquica dessas pessoas em desenvolvimento.
Para o segundo critério, o psicológico, leva-se em conta se o agente,
no momento da prática do fato, tinha condição de compreender o seu
caráter ilícito e de determinar-se de acordo com essa compreensão ou
não. Inexistindo a capacidade de entendimento e de determinação, o
agente é considerado inimputável, sem necessidade de estabelecer a
causa.
Por fim, o terceiro é o critério biopsicológico, constituído da junção
dos dois primeiros. Segundo este, deve-se analisar, inicialmente, se
o autor da ação é doente mental ou possui desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Em caso negativo, é imputável. Em caso
positivo, verifica-se se era capaz de entender o caráter ilícito do fato;
não tendo essa capacidade, será inimputável. Havendo capacidade de
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entendimento, verifica-se se o agente era capaz de determinar-se de
acordo com essa consciência. O agente também será inimputável se
inexistente essa capacidade de determinação. Esse critério foi adotado
nos artigos 26, caput, e 28, § 1°, ambos do código penal.
O artigo 26, caput, do Código Penal estabelece que: “É isento de
pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento”.
Nesses termos, para ser considerado inimputável, além de ser portador de “doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou
retardado”, exige-se que o agente, em conseqüência desses estados,
seja “inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento”.
A inimputabilidade decorrente do desenvolvimento mental incompleto, ou seja, desenvolvimento mental que ainda não se concluiu, diz
respeito às pessoas menores de 18 (dezoito) anos de idade.
Assim, se uma pessoa menor de 18 (dezoito) anos de idade pratica
um fato típico e antijurídico, não responde pelo crime nos termos do
Código Penal, por ausência de imputabilidade, que exclui a culpabilidade. Conforme anotado acima, o critério biológico foi adotado em relação ao adolescente em conflito com a lei, diferentemente dos demais
casos de inimputabilidade em que foi adotado o critério biopsicológico.
Dispõe o artigo 27 do Código Penal que: “Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas
estabelecidas na legislação especial”.
Essa inimputabilidade decorre de uma presunção absoluta, juris
et de jure, que não admite prova em contrário. Uma vez adotado o
critério biológico não se exige que, em decorrência da menoridade,
o adolescente autor de ato infracional seja “inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento”.
Assim, a menoridade, como fator biológico, gera a presunção absoluta de inimputabilidade, estabelecida em lei, ou seja, a pessoa menor
de 18 (dezoito) anos é considerada inteiramente incapaz de entender
o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.
A doutrina dominante adotou o critério de que o jovem completa 18
(dezoito) anos, ou qualquer outra idade, no primeiro minuto do dia em
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que festeja o aniversário, independentemente da hora do nascimento.
Assim, se o agente comete um crime no dia em que completa 18
(dezoito) anos, responderá pela prática delituosa, pois não se indaga a
que hora completará a maioridade penal.
Outra questão a ser abordada é o tempo do crime: leva-se em conta
o momento da atividade e não o momento da produção do resultado.
Portanto, se o menor de 18 (dezoito) anos agride fisicamente uma
pessoa, a qual vem a falecer em decorrência desse ferimento alguns
dias após, quando o autor da conduta já tenha completado 18 (dezoito) anos, esse autor responde nos termos do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
O artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre
a proteção integral à criança e ao adolescente, bem como estabelece
as medidas aplicáveis aos menores de 18 (dezoito) anos de idade pela
prática de fatos definidos como infrações penais, dentre outras disposições legais.
Considera-se criança a pessoa até 12 (doze) anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de
idade incompletos. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o estatuto da criança e do adolescente às pessoas entre 18
(dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade (artigo 2°, caput e parágrafo
único, do ECA).
O legislador fez questão de frisar que “a criança e o adolescente
gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurandose-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade” (artigo
3° do ECA).
O estatuto em questão considera ato infracional a conduta descrita
como crime ou contravenção penal (artigo 103 do ECA).
Dessa forma, se a criança pratica um ato infracional, deve ser apresentada ao Conselho Tutelar, se estiver funcionando, ou ao Juiz da Infância e da Juventude, que o substitui, pois ela está sujeita às medidas
de proteção (artigos 101 e 105, ambos do ECA).
Já o adolescente, ao completar 12 (doze) anos de idade, pode enfrentar um procedimento contraditório, com ampla defesa e aplicação
das medidas sócio-educativas (artigo 112 do ECA), como prestação
de serviço à comunidade ou internação, que não deixam de ser penas
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restritivas de direito ou recolhimento com nomenclatura própria.
O jovem entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade também
estará sujeito à jurisdição menorista em alguns casos, por exemplo, no
do autor de ato infracional que tenha completado 18 (dezoito) anos de
idade e esteja sendo sindicado, nem por isso o Juiz da Vara da Infância
e da Juventude deixa de continuar funcionando em sua sindicância,
com possível aplicação de corretivo.
O estatuto prevê expressamente que a internação do adolescente,
em nenhuma hipótese, excederá o período de 3 (três) anos. Expirado
o referido prazo, deverá o autor de ato infracional ser colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida, e, mais, a libertação
será compulsória aos 21 (vinte e um) anos de idade (artigo 121, §§ 3°
ao 5°, do ECA).
Enfim, depreende-se que, em razão da situação peculiar de pessoa
em desenvolvimento, ao adolescente autor de ato infracional existe
uma previsão legal especial que é o Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. O adolescente autor ato infracional sob perspectiva da
criminolia
A criminologia analisa a infração penal como fato humano e social,
perquirindo a conduta delitiva, o delinquente, a vítima e o controle
social. Naturalmente que a visão científica da realidade humana e social é sempre provisória ante a constante dinâmica desses objetos de
estudo.
Este trabalho, por sua vez, limita-se à análise do delinquente juvenil, pois o aumento da criminalidade da infância e da adolescência
é um fato que não pode ser ignorado, cada vez mais precocemente
aparecem os impulsos anti-sociais.
É cediço que os fatores desencadeantes da criminalidade são decorrentes de diferentes causas endógenas e exógenas, somente auferidas
a cada caso em concreto.
O ser humano está em contínuo processo de transformação de
cunho biológico, psicológico e sociológico. Assim, pretender engessá-lo
é algo extremamente irreal.
A história da humanidade mostra que, em diferentes realidades sócio-cultural-político-econômico e técnico-científico, a prática criminosa
sempre existiu, de forma que se conclui que o comportamento delitivo
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é uma resposta esperada no contexto social.
Outro aspecto fundamental é que o mundo científico repudia a idéia
de patologia mental como pretexto do comportamento delitivo, posto
que é o homem real e histórico que cumpre ou não o ordenamento
jurídico. Assim, o ser normal e o anormal podem ou não praticar infração penal.
Conclui-se, então, que existem somente conjecturas no afã de tecer as causas da delinqüência juvenil, visto tratar-se de um fenômeno
complexo.
4. Questões Controvertidas
A discussão em torno da redução da maioridade penal tem dividido
as opiniões, não só de doutrinadores como da sociedade. Trata-se de
um debate sazonal, que vem à tona ante a prática de atos infracionais
por adolescente em conflito com a lei, em especial, com a perpetração
de homicídio com requintes de crueldade.
Seguem, abaixo, algumas questões controvertidas em torno dessa
temática:
4.1. Redução da maioridade penal
Opina-se no sentido de ser mantida a maioridade penal aos 18 (dezoito) anos de idade, de acordo então com a legislação vigente, sob a
alegação de que a delinquência juvenil é um problema social e baixar
a maioridade penal não solucionará o alto índice da criminalidade, em
que pese o envolvimento de jovens em práticas criminosas contra a
vida.
Isso porque a questão poderia se estender ao “ciclo da diminuição”,
isto é, quando se deparar com um adolescente autor de ato infracional
com 14 (quatorze) anos de idade então a lei reduziria novamente a
maioridade penal e assim, sucessivamente, até atingir a criança em
conflito com a lei.
Na esteira da citada corrente doutrinária, argumenta-se, inclusive,
o risco em manter um jovem, que ainda não alcançou a maturidade de
caráter, ao lado de criminosos perigosos, bem como sustenta o perigo
de retirar do adolescente a perspectiva de futuro.
Éder Jorge (2007), no entanto, acompanhado por outros estudio83
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sos, defende a tese de reduzir a maioridade penal para 16 (dezesseis)
anos de idade, face ao desenvolvimento mental dos adolescentes nos
dias de hoje, inclusive como medida para equiparar aos direitos políticos conquistados pelo jovem com 16 (dezesseis) anos de idade, que
já pode votar, ou seja, decidir o futuro do país³ , inclusive cometer ato
infracional eleitoral.
4.2. (I)maturidade
Anote-se que um adolescente com 16 (dezesseis) anos de idade,
por exemplo, pode concluir o ensino médio e frequentar um “cursinho”
preparatório para o vestibular e aos dezessete anos de idade cursar a
faculdade, logo, encontrar-se em formação universitária. Isso, somado
aos avanços tecnológicos que colocam o jovem, em tempo praticamente real, em consonância com as informações de todo gênero, não
só local como internacionalmente, torna difícil compreender a falta de
maturidade dessa pessoa. No entanto, toda essa perspectiva de mudança e adaptação à sociedade não é suficiente para predeterminar o
grau de seu desenvolvimento mental, quiçá do jovem excluído.
4.3. Penalização proporcional
Ante o disposto nos §§ 3° ao 5º, do artigo 121, do ECA que prevê
a internação do adolescente pelo período máximo de 3 (três) anos e
liberação compulsória aos 21 (vinte e um) anos de idade, alguns doutrinadores ponderam que há casos em que, dada a gravidade do ato
infracional, requerem um prazo maior de internação, como por exemplo, na hipótese de perpetração, de forma dolosa e com crueldade, de
um ato infracional com resultado morte ou lesão corporal de natureza
gravíssima.
Isso porque a atual previsão estatutária é considerada irrisória ante
a gravidade de determinados atos infracionais, a exemplo do que ocorre na prática do crime de homicídio, de forma dolosa e com requintes
de crueldade. Ao adolescente, em conflito com a lei, a pena máxima
fixada é de apenas 3 (três) anos. E, mais, o § 2º do artigo 121 do ECA
dispõe que: “A medida não comporta prazo determinado, devendo sua
manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 (seis) meses.”
Sob outra ótica, alerta-se para o risco de destruição dos sonhos
de estruturação de um futuro por parte do adolescente, autor de ato
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infracional, com um tempo maior de internação.
4.4. Infra-estrutura da sociedade
Sustenta-se a necessidade da adoção, independentemente de previsão jurídico-penal a ser implementada quanto à responsabilidade
penal do adolescente, de medidas sócio-cultural-político-econômicas
com o fim de formar no adolescente a consciência de sua participação
e responsabilidade social, bem como engendradas na incursão social
do jovem.
Assim, é mister investir em estruturas voltadas à valoração da família, à religião, à educação, à saúde, à moradia, ao esporte, ao lazer,
à capacitação profissional, dentre outras medidas que busquem incessantemente a prevenção da prática criminosa, deixando a aplicação
do Direito Penal como ultima ratio, isto é, a última etapa do processo
social, responsável que é pela preservação dos bens jurídicos de maior
valor.
De forma que o respeito aos direitos do adolescente deve caminhar,
lado a lado, com a conscientização de seus deveres, dando-lhe responsabilidade, em conformidade com o seu estado peculiar de pessoa em
desenvolvimento e abrir espaço para a sua integração social em todos
os níveis.
É necessário ressaltar que a criminologia estuda o controle social
como forma de adaptação do indivíduo ou sua conformidade aos postulados normativos. O controle social é classificado em: agentes informais (Família, Escola, Profissão, Opinião Pública entre outros); e
agentes formais (Polícia, Justiça, Ministério Público, Administração Penitenciária e outros).
Por outro lado, critica-se a proposta sobredita sob o argumento
de que se trata de uma solução a longo prazo e, de qualquer forma,
medidas relativas à infra-estrutura da sociedade devem ser implementadas sempre. Neste momento, reclama-se por um debate a respeito
de medidas imediatistas.
4.5. Disposição legal
Inicialmente, cita-se a doutrina de Luiz Flávio Gomes (2007) de que
a menoridade penal, por estar diretamente relacionada à personalidade humana, assumiu o perfil de cláusula pétrea de forma que não pode
ser alterada, nem mesmo por emenda constitucional4.
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A despeito de disposições legais pertinentes, lembra Júlio Fabbrini
Mirabete (2004, pp. 216-217) que o projeto do Código Penal de 1969,
que não vingou, previa a imposição de sanção penal ao adolescente
em conflito com a lei, entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos de idade, desde que fosse capaz de compreender o caráter ilícito do fato e
de determinar-se de acordo com esse entendimento, ou seja, adotava
o sistema biopsicológico, necessitando uma avaliação psicológica para
auferir se, ao tempo do fato, o jovem possuía o discernimento exigido
por lei. Entretanto, foi severamente criticado face a impossibilidade de
sua implementação5.
4.6. Direito Comparado
Até mesmo no direito alienígena existem divergências quanto à indicação da maioridade penal.
De acordo com o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete (2004, p. 216)
em alguns países os jovens com tenra idade podem ser considerados
imputáveis, a saber: “17 anos (Grécia, Nova Zelândia, Federação Malásia); 16 anos (Argentina, Birmânia, Filipinas, Espanha, Bélgica, Israel);
15 anos (Índia, Honduras, Egito, Síria, Paraguai, Iraque, Guatemala,
Líbano); 14 anos (Alemanha, Haiti); 10 anos (Inglaterra).6” Ao passo
que em outros países como a Suécia, Chile, Ilhas Salomão, a maioridade penal foi eleita aos 21 anos de idade.
O autor Luiz Eduardo Pascuim (2006, pp. 155-156) em publicação
referente à menoridade penal apresenta rol de Estados que diferentemente tratam da adoção da idade penal para crianças e adolescentes,
a saber: 10 anos (Colorado); 12 anos (Canadá); 13 anos (Georgia e
Haiti); 14 anos (Alemanha, Alabama, Áustria, Califórnia, Hungria, Itália
e Japão); 15 anos (Suécia e Arizona); 16 anos (Bolívia, Cuba e Alaska);
17 anos (Massachussetts e Polônia); 18 anos (Argentina, Austrália,
Bélgica, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha,
Arkansas, Maine, França, Honduras, Irlanda do Norte, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Suíça e Uruguai); e, 21 anos (Portugal).7
4.7. Estabelecimento educacional
O Estatuto prevê no artigo 112, inciso VI, a internação em estabelecimento educacional. No entanto, a antiga FEBEM - Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, atualmente, com a nova designação
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Fundação CASA – Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo
ao Adolescente responsável pelo cumprimento da medida privativa da
liberdade do adolescente em conflito com a lei, não tem atingido os
seus objetivos, dentre os quais, o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
A reintegração social do adolescente autor de ato infracional ainda
é um postulado utópico.
5. Conclusão
Para tratar da responsabilidade do adolescente autor de ato infracional foi imperioso entrar em conexão com a 3ª geração dos direitos
fundamentais, num momento histórico em que o mundo jurídico exige
a proteção, dentre outros, dos direitos da infância e da juventude,
elegendo, a priori, a idade de 18 (dezoito) anos como limítrofe entre a
adolescência e a vida adulta.
Tão sério questionamento (Qual o caminho a ser seguido em busca da paz social? Ou pelo menos que vise um índice de criminalidade
tolerável, já que inexiste na história da Humanidade o registro de taxa
zero de prática criminosa, nem mesmo a intimidação extremada do
Estado com pena capital ou cruel tem o condão de atingir a estaca zero
da problemática) necessita de um posicionamento condizente com as
realidades jurídico-penal e criminológica do assunto.
E, para a sua legitimação, é fundamental orientar a sociedade, destinatária da paz social, dos enfoques que a questão merece, sem paixão e nem sede de vingança, senão posturas técnico-profissionais.
A reestruturação da sociedade, em todos os seus níveis, é necessária como consequência da dinâmica do meio social. Há a necessidade
de investir em educação, valoração da família, capacitação profissional,
lazer, saúde, moradia, dentre outras medidas capazes de minimizar,
como primeira instância, a problemática da delinquência juvenil. Com o
escopo de garantir o desenvolvimento espiritual, físico, mental, moral e
social em condições de liberdade e dignidade, nos termos da legislação
vigente.
Outro aspecto primordial é a resposta estatutária, célere e eficiente,
para cada caso concreto, com a consecução efetiva das propostas de
reeducação e reinserção social do adolescente autor de ato infracional.
O estabelecimento educacional responsável pelo cumprimento da
medida de internação deve ter estruturas humana e material adequa87
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das ao trato com jovens cuja personalidade ainda não se completou.
Parece a melhor política criminal, que o Estatuto da Criança e do
Adolescente seja aplicado, exceto ante a perpetração dolosa de ato
infracional com evento morte ou lesão corporal de natureza gravíssima, hipóteses em que o Estatuto carece ser modificado, dilatando o
limite máximo de internação e o prazo para a liberação compulsória,
os quais, no entanto, sempre deverão ser inferiores ao previsto para o
adulto em caso semelhante no Código Penal. Do exposto, tem-se que
o adolescente em conflito com a lei sofre as medidas previstas em lei
especial que não o Código Penal e apesar do Estatuto dispensar um
tratamento diferenciado que visa sua condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento não deixa de perquirir a sua responsabilidade.
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MEMÓRIAS
Lopes da Fonte
Delegado de Polícia

PREFÁCIO
Ao menos uma fase da vida profissional de Delegado de Polícia havia sido marcante, de tal sorte que não poderia ficar esquecida. Quem
haveria de lembrar a existência, por um período breve, do que sempre
chamei de prisão aberta, envolvendo sucessão de fatos e providências
ligados à função pública, tudo quanto contrariava os princípios conhecidos por prisão?
A propósito da nossa história, costuma-se dizer que o brasileiro tem
memória curta e sintetizada, se verdade, a pouco importância dada a
acontecimentos relevantes. Que dizer, então – reflito – de episódios
havidos em lugar um tanto desconhecido, apesar da curta distância da
capital de São Paulo, onde um Delegado de Polícia, no terceiro ano de
carreira, sem consultar ninguém, tinha decidido a tomar providências
capazes de contrariar (como sucedeu) os donos do poder?
Era época da chamada Revolução de 1964, cheia de arrocho e atos
intimidantes. Haviam decretado a suspensão dos direitos políticos, a
cassação de mandatos parlamentares, a suspensão da estabilidade no
serviço público e até mesmo a vitaliciedade de juízes.
E lembrar por quê? Era outra questão que fazia. Nem o esquecimento nem a lembrança tinham peso suficiente para, isoladamente,
levar a uma decisão. Cismei muito tempo até decidir que escreveria as
memórias, não só por causa da prisão aberta, mas pela soma de tudo
o que havia feito de bom na carreira e de mal para mim mesmo (os
pecados não contam). Muito provavelmente a prisão aberta, prova de
coragem e independência, que me deixava em paz com a consciência,
o espírito cristão de querer bem ao próximo, e o melhor direito ao
alcance, como se a Constituição de 1946, retocada pela revolução, se
mantivesse inatingível, deixava provavelmente em estado de guerra
com a hierarquia da instituição e certamente teria pontuado toda a
vida funcional, quase sempre, de modo desfavorável. É bom lembrar
que o famoso DEOPS, Departamento Estadual de Ordem Política e
Social, ainda existia e colaborava ativamente com os propósitos ditos
revolucionários. Muito provavelmente contrário ao que acontecia em
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Bom Jesus dos Perdões.
Não sei, sequer, se foi a prisão aberta o maior peso no conceito
adquirido na carreira ou o único, para alcançar a imagem de estranho,
o coisa parecida. Ao longo da atividade oficial, não foi difícil notar que
parecia rebelde a alguma direção que desconhecia, apesar de cumprir
os deveres e manter-me fiel ao juramento de bem servir.
Levara parcela importante daquela coleção para a aminha casa. A
Escola de Polícia estava um pouco lá, graças à ajuda de um encarregado, chamado Lírio, que me atendia pelo reembolso postal. A Rua da
Glória, eu a tinha ali comigo, na minha mesa de estudos.
O que faltava obviamente não está nos livros: o exemplo, o estímulo, a força, enfim o mais importante, que a palavra do professor nem
sempre transmite por escrito, mas à viva voz, na sala de aula. Chamo
isso de filosofia da instituição, que havia de descobrir sozinho. Preocupado, mas estava livre de qualquer doutrina que não se ajustasse à
minha personalidade.
Volto hoje os olhos para o passado, descortino o panorama da vida
profissional de Delegado de Polícia, e vejo, quase sempre, uma só
diretriz: dedicação social somada ao respeito dos direitos humanos.
Eis aí a polícia que consegui. Até quando terei errado – para o prisma
da corporação policial – um desses valores havia sido primordial: ou a
dedicação aos direitos humanos, ou a paz com a minha personalidade.
Por vezes a amálgama de ambos.
O processo de conhecimento da figura do Delegado de Polícia não
se faz em tempo delimitado. É um processo lento, que demanda paciência a quem não teve o preparo antecipado na própria instituição. A
situação, todavia, talvez seja a única, ou seja, talvez não exista outro
exemplo, ao menos em São Paulo. Nos dias atuais, em que não há o
mencionado Curso de Criminologia e os candidatos aprovados em concurso são conduzidos a um curso de formação, torna-se impossível o
aprendizado solitário.
A incerteza de me tornar Delegado de Polícia deu lugar a uma certa
alegria (misto de orgulho e altivez) tomou conta de mim e passei à
observação dos colegas que sucediam na minha presença, esperando
alcançar o padrão autêntico da figura da autoridade policial; afinal estava mudando de status, parecendo importante a busca de um padrão.
Já havia visto alguns no dia em que estivera na Secretaria da Segurança, mas aqueles não contavam – eram homens de gabinete, situados na cúpula oficial, cheios de sorriso e salamaleques protocolares
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-. Seria sumamente difícil extrair dentre eles o padrão apropriado, a
quem ia dar os primeiros passos no entendimento de autoridade policial. Talvez, quando muito, merecesse estudar, algum dia, sem pressa
alguma, a polidez aparente; quem sabe até a razão de semelhança
entre todos?
O estilo de um se reproduzia no outro. Estudo nesse sentido, entretanto, seria um rematado despropósito, uma temeridade, ser cometido
a quem mal deu os primeiros passos em psicologia e continuou a vida
inteira nos limites estreitos do que estudou para o concurso. O mais
veio do laboratório da vida, principalmente do gabinete de trabalho,
ainda que intenso, insatisfatório para uma pesquisa científica, isto é,
criteriosa. Trabalho para psicólogo mesmo e, portanto, formado e juramentado, quiçá com extensão universitária.
Amadurecia a ideia, ainda relutei muito se devia narrar o feito, para
mim de valor histórico. O período chamado revolucionário se prolongava. Ainda no Governo Costa e Silva veio o Ato 5, ampliando ou renovando as velhas ameaças de cassação dos direitos políticos e não seria
conveniente publicá-las nem mesmo tocar no assunto. Coragem tem
limites, principalmente se põe em riso o “ganha pão”, mormente em
conflito com a prudência.
Tinha sido guerreiro a meu modo, sem enfrentar os donos do poder.
Tinha um título a meu favor, que era único e, que saiba, continua sendo: o acórdão do STM aos meus custodiados.
Não só, vale repetir, mas principalmente em razão da prisão aberta,
acabei consentindo nas memórias. Interessante manifestação literária,
desobrigada sempre de fastidiosas citações eruditas, mas acatado o
respeito científico ao decurso de mais de trinta anos relatar fatos havidos como históricos.
Conhecia livros técnicos, que conduziam a uma certa visão de polícia: privilegiava a doutrina de polícia judiciária, mas havia feito a minha
polícia, pautada claramente nos padrões legais (de acordo com as velhas normas estampadas principalmente no Código de Processo Penal,
e colorido próprio). Mas isso não era tudo. Não tinha sido aluno da
antiga Escola de Polícia e, por isso obtido a nota zero relativa ao título
de Criminologia, oriundo do principal curso da mencionada escola, que
não detinha, e dava as ferramentas necessárias ao exercício funcional
do cargo.
Sem compromisso algum, portanto, com o aprendizado policial, vindo de qualquer professor, senão do magistério da Faculdade de Direito,
sem uma cartilha para obedecer, sobravam os princípios básicos de Po94
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lícia Judiciária e o acatamento a normas éticas, bastantes para produzir
doutrina própria, podendo dissertar sobre vários pontos dispersos do
serviço público, sem necessidade de basear comentários nas obras dos
outros, nem sempre mais doutas, nem sequer mais abalizadas. Além
de tudo, uns voos solitários.
Apesar do redondo zero em títulos, fui designado para Delegacia de
Polícia que só existia na Lei (Lei nº. 6.053, de 27 de fevereiro de 1961).
Instalei a repartição num velho Posto Policial. Caso não existisse dito
prédio, teria instalado na Pensão, onde me hospedei. Daí a ousadia de
definir: Delegacia de Polícia é o lugar onde se encontra o Delegado de
Polícia.
A instalação da Delegacia de Polícia de Bom Jesus dos Perdões havia
se dado em 20 de dezembro de 1961, um dia após a visita ao Dr. Prado, em Campinas e, ipso facto, meu primeiro dia de trabalho policial.
O estágio probatório estaria cumprido em 19 de dezembro de 1963.
Bem próximo desse dia (noventa dias após), em 31 de março de
1964, começava o longo período dito revolucionário, que logo suspendeu a garantia de estabilidade no serviço público.
Enfim, sem me opor ostensivamente à nova ordem, assim mesmo
foi possível fazer polícia em moldes democráticos e serenos, enfrentando alguns incidentes de provocação, inclusive de patente do Exército.
Memórias tem essa importância, onde o autor não se filia a opiniões
alheias, mas às suas, de cunho elevado ou não, mas nunca mesquinhas, de que se possa envergonhar. Como forma de literatura, é óbvio
que não busca a graça, a singeleza, ou o colorido da ficção, o que não
isenta, contudo, do lavor e da exatidão. Tanto quanto se exige no Direito, há de se exigir na história: a verdade.
As memórias, como relato pessoal, avaliadas à luz da história, assumem a função chamada de crônicas, dentre as suas fontes. Obviamente em razão dessa característica própria, é vista pelo estudioso com
cuidado e severa limitação.
O plano do livro é a narração dos atos e fatos realmente marcantes,
diferentes e, às vezes nitidamente pessoais. O ramerrão cotidiano do
plantão policial não tem a mínima graça, sem razão alguma que mereça destaque. Embora pouco amistoso com o Direito Administrativo,
entendi sempre que o serviço público só tem valia quando ajustado à
norma de bem servir. Fiz, por isso mesmo, um compromisso pessoal
de não calejar, avaliando sempre o ajustamento de cada ato à função
adequada ao Direito.
Esse bem servir já havia sido avaliado pela instituição. Os dois anos
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de estágio probatório tinham decorrido, o que significa real adaptação
à função pública, então vista pelo crivo da instituição.
Na filosofia-mirim do memorialista, entretanto, significava muito
mais. Sempre entendi que o serviço público conduz ao dever de servir bem à coletividade. No caso de polícia, trata-se do empenho em
devolver à sociedade a paz pública que o delito afetou. Não foi por
outro motivo que lá, na minha quinta-classe, neófito ainda nos meus
misteres, entendia encarnar a segurança pública. Desse entendimento
retirava o estímulo necessário para ser orgulhosamente o Delegado de
Polícia. Quando algum interesse mesquinho ou menos nobre me foi
participado (por superior hierárquico ou gente de fora), permaneci fiel
aos propósitos de dedicação social. Guardado o sigilo recomendável
pelo bom senso, calo-me por vezes. Quando o ato assume grosseria
insuportável, no momento esgrimo ao meu modo, defendendo a honra, mas a revolta se transmuda em estilo de linguagem, que o leitor
atento pode perscrutar. Aí não se trata de fato histórico relevante, mas
de pura e notória legítima defesa.
Nem tudo cabe nas memórias estampadas e ficam recolhidas no
íntimo do memorialista. Basta a afirmação de não ser verdade eterna
estratificada no dizer: quem cala, consente. A ofensa não ficou sem
resposta, por isso a esgrima, mas depois mormente se o ofensor já
morreu, vale o perdão. Não havendo perdão, trato a instituição com
nobreza, e o ofensor, como inexistente nos seus quadros.
O início da carreira se deu na Comarca de Atibaia, vale dizer para
incluir eventuais exercícios na Delegacia local e na bucólica Nazaré
Paulista, de onde, aliás, se desmembrou Bom Jesus dos Perdões. Toda
a quinta-classe, portanto, eu a exerci nesse triângulo. Bragança Paulista não conta, pois o exercício lá não foi além de três dias – mero favor,
pura cortesia ao colega.
O exercício na quarta-classe teve início em São José do Barreiro.
Dois capítulos fazem referência à antiga cidade do Vale do Paraíba, talvez uma das “Cidades Mortas” da obra de Monteiro Lobato. O período
mais tranquilo da carreira, mas a quarta-classe se prolongou na Capital
do Estado, onde permaneci, como sede de trabalho, até a aposentadoria, sempre removido de um lado para outro, turrão e teimoso nos
princípios de polícia que sabia imprimir.
Na Capital, a maior parcela de tempo, servi no Departamento, então
chamado Degran, mas servi também na Delegacia Geral de Polícia e
na Academia de Polícia. Ao aposentar-me, a pedido, estava de volta ao
Degran. Era o tempo da chamada Abertura da república Militar, duran96
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te o Governo do Gal. Figueiredo, em 198 e o Governador do Estado era
o eminente e saudoso Professor Franco Montoro.
Graças à decisão desse ilustre Governador, autorizando a contagem de tempo presado à advocacia para somar ao tempo de serviço
público, contei quatro anos para completar o tempo precioso para a
aposentadoria. No ano seguinte, prestei concurso para o magistério
policial, fui orador da turma e o exercício decorreu até meus sessenta
e nove anos de idade, bem perto dos setenta. Fiz, portanto, dois concursos para a Segurança Pública paulista, entrando sempre pela porta
da frente.
Baldados foram os esforços para do comentar, com inteireza, a prisão aberta. Havia um livro de visitas, que o Dr. Lauro de Almeida, MM.
Juiz de Direito da Comarca de Atibaia, na primeira visita em correição
havia pedido. Nesse mesmo livro, já carregado de outras visitar, inclusive do Dr. Julio Fabrini Mirabete, então Promotor Público de Atibaia,
feita à Cadeia de Perdões durante a custódia de presos políticos, tendo
reconhecido adequado o sistema examinado: “O cumprimento das penas se vem efetuando nessa Cadeia Pública a pedido da referida Auditoria, tendo em vista as dificuldades encontradas quanto aos locais disponíveis da Justiça Militar. Os detidos estão recolhidos nas duas celas
gozando de liberdade de almoçarem e jantarem emuma casa situada à
frente da Delegacia, onde eles próprios preparam seus alimentos. O regime punitivo brando está de acordo com o dispositivo da Lei nº 1.802,
de 5.1.l953, art. 45, e foi considerado perfeito pelo MM. Juiz Auditor
da 2ª. Auditoria da 2ª. Região Militar, conforme ofício nº 1.677/66, a
mim exibido”. Dr. Pedroso Horta, que havia sido Ministro da Justiça do
Governo Jânio Quadros, esteve lá em visita, em razão da prisão aberta.
Lamentavelmente o livro sumiu no porão da ditadura militar.
As visitas aos custodiados eram numerosas, compelindo-me a restringir um pouco, através de portaria, naturalmente transcrita em livro
próprio. Ambos os livros despareceram. Talvez para que a história de
Perdões se pareça com tantas outras, em que sempre resta um mito,
alguma coisa oculta na penumbra do tempo.
E a História? Qual a sua real importância?
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INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

PEC 37 E O PROMOTOR DE CLEVELAND
Carlos Alberto Marchi de Queiroz
Acadêmico – Cadeira nº 11
Promulgado o Código de Processo Penal em 7 de dezembro de 1940
e em vigor desde 1º de janeiro de 1942, ficou estabelecido que a
apuração das infrações penais seria atribuição das polícias judiciárias
do País. Os artigos 4° a 23 detalharam, claramente, os trâmites do inquérito policial bem como a eventual intervenção do Ministério Publico
dentro do procedimento, mediante formulação de requisições.
Essa situação procedimental perdurou até a década de 70 do século
XX, quando o então promotor de justiça Hélio Bicudo, ainda durante
os governos militares que caminhavam para a abertura democrática,
comandou, pioneiramente, investigações sobre as atividades do Esquadrão da Morte no Estado de São Paulo.
A Constituição Federal de 1988, ao tratar do Poder Judiciário, do
Ministério Público, da Advocacia e da Segurança Pública, deixou assentado que compete à polícia civil a apuração das infrações penais,
ao Ministério Público o exercício da ação penal pública, inclusive da
condicionada, aos advogados a defesa dos réus e aos magistrados o
julgamento da carga acusatória. Essa é a opinião do professor Ives
Gandra da Silva Martins.
A Constituição Cidadã, por sua vez, conferiu ao Ministério Público a
possibilidade de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a
apuração de fatos não criminais, o controle externo da atividade policial e a requisição de inquéritos policiais.
Jovens promotores paulistas, logo a seguir, instituíram o PIC, Procedimento de Investigação Criminal, disseminando-o por todo o País,
iniciativa que fomentou, logo a seguir, discussão sobre a legalidade ou
ilegalidade da investigação ministerial, e que se estende até os dias
atuais, dividindo opiniões, inclusive de ministros do STF. A OAB, em
sua totalidade, opõe-se a esse tipo de investigação, assim como as
Associações e Sindicatos de Delegados das Polícias Civis e da Federal.
A PEC 37, chamada da “PEC da Impunidade” está, na atualidade,
sendo objeto, na Câmara Federal, de uma reavaliação por parte de
uma comissão igualitária de procuradores da República, promotores e
delegados, a fim de se evitar novos atritos.
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Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: a investigação
criminal feita pelo MP no Brasil encontra similar no exterior? A resposta
é negativa. No Peru e na Bolívia, especialmente no caso da morte do
menor Kevin Espada, as investigações são sempre feitas pela Polícia e
presididas por um Fiscal da Nação, promotor de justiça, que poderia
ser comparado, a grosso modo, com o nosso delegado de polícia.
Em Portugal, as investigações são presididas pelo delegado do Ministério Público e realizadas pela Polícia. Na África do Sul, como vimos
no episódio protagonizado por Oscar Pistorius, as primeiras investigações foram feitas pela Polícia que, dias depois, apresentou-o ao juiz
competente para o arraignement, uma espécie de audiência preliminar,
onde o acusado diz ser inocente ou culpado, caso em que é denunciado através de uma peça denominada indictment.
A partir desse momento, o promotor de justiça, ou attorney, passa
a presidir as investigações que são feitas pela Polícia, embora contando
com investigadores emprestados por ela própria e que passam a trabalhar no gabinete ministerial, servindo de elo de ligação com a força
policial.
Esse tipo de procedimento é o mesmo adotado no recentíssimo
caso do sequestro de três mulheres mantidas em cativeiro por dez
anos e de uma menina, por seis, em Cleveland, Ohio.
Os leitores de jornais e os telespectadores puderam observar que
a Polícia, chamada por um vizinho da casa-cativeiro, realizou as primeiras investigações, apresentou o acusado e seus irmãos, que foram
exculpados, em juízo, 24 horas depois. Oferecida a denúncia contra
o autor, a Polícia continua a investigar sob a presidência do promotor
distrital.
As investigações até aqui feitas pelo Ministério Público, contra criminosos de alto coturno, não se ajustam aos modelos peruano, boliviano,
português, sul-africano e norte-americano, muito embora valendo-se
ora da Polícia Federal, ora da Polícia Militar, ora da Polícia Rodoviária
Federal.
Nosso objetivo não é acirrar ânimos. Muito pelo contrário. Através
de estudos comparados queremos colaborar para que se chegue a um
modelo brasileiro que satisfaça a todos nós.
Carlos Alberto Marchi de Queiroz
Delegado de Polícia
Artigo também publicado no Jornal Correio Popular de Campinas
99

ACADPESP

ANÚARIO 2012/2013

DO MEU TÍTULO DE MESTRADO NA USP
Por Bismael B. Moraes
Introdução
Para quem, como eu, nascera no interior de Pernambuco, nos canaviais de Catende e chegara a São Paulo, em 1950, antes de completar
15 anos, aquela manhã do dia 18 de dezembro de 1984, seria, como
foi, o grande divisor de águas de uma vida ‘nordestino-severina’: a
defesa de um título de pós-graduação em Direito na USP, na Sala da
Congregação, no 1º andar da Faculdade do Largo de São Francisco,
no centro da Capital Bandeirante. Depois de concluir o Curso de Bacharelado, em 1975, e aprovado no Concurso Público de 1976, para a
Carreira de Delegado de Polícia, cumpri breve estágio como autoridade
policial em alguns Municípios do Interior do Estado de São Paulo, bem
como em plantões de Distritos Policiais da Capital, aqui, por cerca de
sete anos.
Na Capital, inscrevi-me no Curso de Pós-Graduação ‘Stricto Sensu’,
no Departamento de Direito Processual. Após submissão ao exame de
proficiência, em inglês, traduzindo um texto de Direito Constitucional
para o português, fui aprovado e iniciei o Mestrado, em 8/03/1978.
Foi-me solicitado um Plano de Trabalho para pesquisa, e eu ousei fazer
incursão no Processo Penal, para buscar cientificamente e escrever
sobre um tema que, embora básico na sistemática processual penal
brasileira, era, até certo ponto, desprezado por alguns juristas, quando não objeto de preconceito e chacota: “O Inquérito Policial e seu
Relatório em Polícia Judiciária”. Cumpridos os créditos das várias disciplinas, fui aprovado no Exame de Qualificação, em 30/06/1980, passando a correr o prazo para a entrega do trabalho. E, em 11/10/1984,
apresentei, para análise da Banca Examinadora e para os arquivos da
Faculdade de Direito, 10 exemplares encadernados da minha dissertação, com o título acima, composta por 480 páginas datilografadas!
(Nem precisava de tantas páginas, nem da pesquisa feita em mais de
100 obras, pois bastariam de 100 a 120 páginas sobre o tema proposto
no Plano de Trabalho).
A Banca Examinadora foi composta por três Professores-Doutores:
Rogério Lauria Tucci, livre-docente da Faculdade (e que viria a ser
Professor Titular de Processo Penal, naquele Templo do Direito), como
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Presidente da Banca, e os membros Professora Henny Goulart, Doutora
em Direito Penal, e Professor Sergio Marcos de Moraes Pitombo, Doutor em Processo Penal (e que seria, pouco tempo depois, Desembargador do TJSP). Na pequena sala de argüição, naquela manhã, eu fiquei
sentado logo à frente dos membros da Banca, enquanto, nas cadeiras
logo atrás de mim, ficaram algumas pessoas a quem eu não conhecia,
mas, também, o Delegado Murillo de Macedo Pereira, “Dr Murillão”,
grande pesquisador sobre a rota das drogas no mundo e estudioso
da História da Polícia, e, na última fileira, aos fundos, acompanhado
de sua esposa D. Cida, em idade avançada e mesmo adoentado, lá
estava o Dr. Coriolano Nogueira Cobra (que hoje dá nome à Academia
de Polícia, na Cidade Universitária), que já exercera, por duas vezes,
o cargo de Delegado-Geral de Polícia de São Paulo, além de ser autor
do livro clássico “Investigação Policial” (Edição Saraiva,SP). Aliás, o Dr
Cobra, denominado pela Revista ‘O Cruzeiro’, nos anos 60, como “o Delegado de Ferro”, antes do início da minha argüição pelos Professores,
dizendo-se feliz por ver um Delegado de Polícia defendendo um Título
de Direito, pediu escusa, em razão de seu estado, caso saísse sem
aguardar o final. Muito honrosa para mim, à época um Delegado de 4ª
Classe, aquela assistência qualificada. E, ao término, lá ainda estava o
“Delegado de Ferro” e sua esposa!
Primeiramente, foi-me franqueada pela Banca uma exposição do
trabalho, pelo tempo de 30 a 40 minutos, para, em seguida, também
por igual prazo, eu ser arguido pelos Professores sobre a Dissertação
escrita. Ao término, foi solicitado que todos esvaziassem a sala, para
que os Professores confabulassem sobre a nota. Em seguida, fui chamado à frente dos mestres, quando recebi o grau 90 (nove) sobre esse
primeiro trabalho, em nível de pós-graduação na universidade brasileira, defendido sobre a Polícia! Presentes estiveram, também, o Major
PM Nelson Freire Terra, que no futuro, como Coronel, seria Comandante da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e, ainda, o Prof. Dr.
Cândido Rangel Dinamarco, livre-docente da Faculdade e Desembargado do TJSP, que me deu um cartão e aconselhou-me procurar, em
seu nome, o Dr. Álvaro Malheiros, então Diretor da Editora Revista dos
Tribunais, onde meu trabalho de Mestrado foi publicado como “Direito
e Polícia – Uma Introdução à Polícia Judiciária”, em 1986 (já esgotado).
Do Plano de Trabalho
“O que nos encorajou a pensar neste trabalho, em nível de Pós101
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Graduação, na área de Direito Processual Penal, foi a estranheza que
sentimos com o destaque costumeiramente dado, com espantosa freqüência, apenas aos fatos policiais e seus desdobramentos, não se cuidando, com a mesma intensidade, de estudar e conhecer a POLÍCIA.
Intriga-nos que, de certo modo, não somente o cidadão comum, mas
as próprias autoridades públicas, e mesmo alguns juristas, talvez até
por eventuais lapsos das universidades, tenham uma visão desfocada
da organização policial.
Ao lado de uma espécie de preconceito social e político, há, no que
tange a tal instituição, também – o que aberra ao Direito – certo preconceito jurídico, em relação aos seus atos, como se pudesse existir
sociedade sem Polícia. Havendo essa idéia preconcebida, de sedimentação negativa, torna-se pouco atraente às cabeças pensantes, como
alguma exceção, fazer uma análise desapaixonada, mas real, da importância histórica e sociológica deste serviço público imprescindível a
qualquer forma de Estado em nosso Planeta.
Por essa razão, a Polícia tem sido tratada, amiúde, mais pelo seu
lado patológico e panfletário, pouco lisonjeiro, do que pelo seu lado
técnico e científico, dentro de suas reais finalidades. Tem até servido
de trampolim para alguns, por inversões políticas, sendo usada, também, tanto pela situação como pela oposição, dependendo do lado que
mais convenha a uma ou a outra. E o prejuízo será da sociedade.
Até que ponto todo esse preconceito sócio-político-jurídico em relação à Polícia, sedimentado aos poucos, quase que imperceptivelmente,
atingindo inclusive a escola, não contribui para a formação deficiente
de alguns dos seus integrantes (que são a média do todo social) e, em
decorrência, para distorções no serviço policial e na segurança pública?
Por que, nas escolas jurídicas brasileiras, ainda não foi criada, como
ramo peculiar de estudo inserido na formação dos bacharéis, a cadeira
de Direito Policial, quando de outras matérias menos abrangentes das
necessidades sociais já o foram?
A Polícia Judiciária, que mais de perto diz respeito ao nosso trabalho, encontra-se em nosso ordenamento jurídico como instituição
híbrida, dependente do Poder Executivo, mas destinada a auxiliar o
Poder Judiciário, para a realização da justiça criminal. E, nesse particular, estão sob sua responsabilidade e competência a investigação das
infrações penais, a descoberta dos seus autores e a colheita de provas,
elementos estes que, contidos no Inquérito Policial, são in dispensáveis
para a denúncia do Ministério Público, ou a queixa do ofendido ou seu
representante, e, consequententemente, para a sentença do Juiz de
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Direito, no processo penal.
Inicialmente, como introdução ao tema, procuramos tratar a Polícia de forma genérica, conceituando-a. Logo após, a veremos em
um resumo histórico desde a antiguidade. Em seguida, palmilharemos
os seus limites na lei, quando estudando o Poder de Polícia. Depois,
mostraremos, sinteticamente, a sua divisão nos dois grandes ramos –
Polícia Administrativa (ou Preventiva) e Polícia Judiciária (ou de Investigação), inclusive, fazendo alguma incursão nos sistemas jurídicos de
outros países. A seguir, daremos uma visão do que significa a autoridade policial. Em tudo, sempre que necessário, repassando os atos de
competência da Polícia Judiciária, desde as Ordenações Portuguesas,
passando pela legislação do Império, até os nossos dias, com o Código
de Processo Penal e leis posteriores.
Em continuação, entraremos, especificamente, no estudo do Inquérito Policial – embrião do processo penal brasileiro -, analisando a sua
origem, sua criação entre nós, bem como a sua importância e o seu
valor para a justiça criminal, mostrando as peças que o compõem e
os atos jurídicos que em seu bojo podem ser praticados. E, depois de
falarmos sobre os atos formais do Inquérito, traremos observações referentes ao auto de prisão em flagrante, peça das mais sérias a cargo
da Polícia Judiciária.
Por fim, falaremos do Relatório da autoridade policial, documento
que sintetiza a apuração de uma infração penal dentro do Inquérito,
procurando conceituá-lo e mostrar o seu conteúdo, tentando, ao mesmo tempo, dar contornos à sua natureza jurídica. Esta peça, de magna
importância para o Inquérito Policial, de vez que o encerra, tem sido
relegada a desprestígio inconcebível, embora sendo ato exigido pelo
Código de Processo Penal. A sua elaboração cuidadosa e imparcial,
trazendo à luz os elementos de que necessita o Estado para a realização da justiça criminal, somente dignifica a autoridade que o redigiu,
engrandecendo, juridicamente, o procedimento policial, na esfera de
sua competência.
Logo a seguir, reservamos um capítulo para o estudo, de forma
sintética, dos atos especificamente processuais praticados pela Polícia
Judiciária. E, prosseguindo, ousamos uma pergunta: seriam ou não
aplicáveis à Polícia Judiciária os Princípios Fundamentais do Processso
Penal? E, para que vejamos o desfoque pelo qual são vistas as atividades policiais (por influência de vícios de toda a ordem), tocaremos no
assunto em capítulo destinado à imagem da Polícia.
Finalmente, para conclusão do estudo, faremos uma síntese da im103
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portância da Polícia Judiciária, da imprescindibilidade do Inquérito Policial no processo penal brasileiro e da necessidade, urgente, da criação
da Cadeira de Direito Policial nas escolas jurídicas do Brasil.
Em todo o trabalho, também, procuraremos trazer à tona, até com
críticas contundentes, se e quando necessárias, possíveis falhas das
atividades de Polícia Judiciária entre nós, tudo para a correção e melhoria, com a colaboração de todos.

ABOUT THE WRITTEN POLICE INQUIRY
AND ITS REPORT
(Summary)

By Bismael B Moraes
Introduction
What encouraged us to think of such a work, on a Post-Graduation
level, in the field of Penal Process Law, was the strangeness we felt
with the projection given, with astonishing frequency, only to the police
facts themselves and their unfolding, not caring, with the same intensity, to study and know the Police as a whole. What makes us to wander,
in a certain way, is the fact that not only the ordinary citizen, but also
the public authorities themselves, and even some jurists, maybe due
to eventual failures or faults of the Brazilian universities, have a burred
view of the Police organization.
Besides a certain kind of social and political prejudice, in relation to
such an institution, there is also – which is an evident absurdity according to the law – a certain juridical prejudice, in regard to its acts, as
though a society without Police could exist. With such a preconceived
idea, based on negative sedimentation, it becomes less attractive to
the “thinking heads’, with some exceptions, to make an unbiased, but
real, analysis of the historical and sociological meaning of this public
service, essential to any kind of State on our Planet.
Thus, Police have been treated, very often, more for their pathological and grotesque side, which is less pleasing, then for their technical
and scientific side, according to their real purposes. Such an organization has even been used as a stairway or lever by some individuals, through political distortions, being used, either by the dominant
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political power or by the opposition, depending on the side they feel
more convenient. And, In such a way, doing all that in detriment of the
people.
To what point all that social, political and juridical prejudice, towards
the Police, laid in, little by little, almost imperceptibly, reaching even the
school, contributed to the defective upbringing of some o their members (who are the average of a social body as a whole) and, therefore,
to distortions in the police services and in the public safety? Why was
not a Cathedra of Police Law created in the Brazilian universities, yet,
as a proper branch of study to be inserted for the degree of bachelors
in juridical sciences, when we know that other subjects less comprising
os the social needs have already been?
The Judicial Police
The Judicial Police, to which this work has been elaborated, stands
in our judicial ordinance as a hybrid institution, depending on the Executive Power for existing, but assigned to help the Judiciary Power, for
the criminal law enforcement. And, in this particular matter, under its
responsibility and competence are the criminal investigation, the detection of violators, and the search of evidence, subjects that, inserted
in the Written Police Inquiry, are necessary for the Public Attorney’s
accusation or for the suit of the plaintiff or his (her) representative,
and, consequently, for the sentence of the Judge, in the penal process.
Starting, as an introduction to the matter, we try to treat the police
institution in its generic form, since way back. Following, we will see
its borders in the law, when studying the Police Power. Afterwards, we
will show, in short, its division in two big branches – Administrative (or
Preventive) Police and Judicial (or Investigative) Police, as well as plunging in the judicial systems of other countries. Continuing, we will give
a quick glance of the meaning of the police authority. In all, whenever
necessary, reviewing the acts within the competency of the Judicial
Police, since the Portuguese Ordinances, going through the Empire
Legislations up to the present days, with the Penal Process Code and
later laws.
In sequence, we will go, specifically, into the study of the Written
Police Inquiry – embryo of the Brazilian penal process -, analysing its
origin, its birth among us, as well as its importance and value for the
Criminal Justice, showing the pieces that form it and the judicial acts
that can be developed in it. And after talking about the formal acts of
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the Written Police Inquiry, we will make some observations referring to
the act of arrest, that is, as legal procedure, one of the most important
pieces assigned to the Judicial Police.
Finally, we will write about the Police Authority’s Report, document
that sums up the investigation of a penal violation within the Written
Police Inquiry, trying to give its concept, and show its contents, and,
at the same time, outline its judicial nature. Such a piece (Report), of
utmost importance for the Written Police Inquiry, has been disregarded
to an inconceivable discredit, although being an act required by the Penal Process Code. Its careful and impartial elaboration, bringing to light
the elements of evidence, will only dignify the authority who wrote it,
exalting juridical the police proceedings, in the field of its competence.
Shortly after, we reserved a chapter for the study, in a synthetic
form, about specifically acts of penal process developed by the Judicial Police. And going on, we dare to make a question: Would the
Fundamental Principles of the Penal Process be or not applicable to the
Judicial Police? And, for us to see how distorted police activities are
seen (by all sorts of influences and vices), we will touch the subject in
a chapter just reserved to the Police image.
Ending, for the conclusion of the study, we will make a synthesis of
the importance of the Judicial Police, of the essentiality of the Written
Police Inquiry in the Brazilian Penal Process Law, and of the urgent
necessity of creating a Cathedra of Police Law in the school of Juridical
Sciences in Brazil.
All over the work, we will also try to bring afloat, even with bruising
criticism, when and if necessary, possible mistakes and/or vices of the
Judicial Police activities among us, all for correction and improvement,
with the collaboration of everybody.”
Bismael Batista de Moraes
Acadêmico - Cadeira nº9
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HOMENAGEM AOS 25 ANOS DE FUNDAÇÃO DA ACADPESP NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Não podemos negar que uma das maiores riquezas da Adpesp (Associação dos Delegados do Estado de São Paulo) é a ACADPESP (Academia de Ciências, Letras e Artes dos Delegados de Polícia do Estado
de São Paulo). Sodalício constituído por grandes homens e mulheres
responsáveis pela difusão dos saberes relacionados às ciências da língua, da literatura nacional e das artes.
Os 25 anos de existência da organização agregada por Delegados
de Polícia em suas funções de escritores, intelectuais e humanistas
certamente deixarão em seu legado o fortalecimento da cultura e da
arte literária na essência intelectual da Polícia Civil do Estado de São
Paulo. E, por sua notável trajetória, a ACADPESP foi homenageada
pela Câmara Municipal de São Paulo com a entrega da Salva de Prata,
em cerimônia realizada em 13 de agosto de 2012 proposta pelo vereador Celso Jatene e pelos Delegados de Polícia.
Aos imortais que hoje ocupam as 40 cadeiras, honra conquistada
por méritos corroborados, cabe o encargo de zelar pelo maior tesouro
desta entidade: a continuidade da produção e da propagação dos bens
intelectuais.
De maneira indubitável, o cabedal científico da ACADPESP será um
patrimônio cultural transmitido às futuras gerações de Delegados de
Polícia, que inspirará nossa carreira, nossas referências e a nossa identidade.
Marilda Pansonato Pinheiro
Presidente da Associação dos Delegados de Polícia
do Estado de São Paulo
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25 ANOS DE NOSSA ACADEMIA
Uassyr Martinelli
Acadêmico – Cadeira nº 1
Há no profundo do ser humano, de todo ser humano, em toda sua
trajetória de vida, determinando-lhe a natureza, a marca do eterno.
O eterno em cada um de nós.
Essa mesma marca acompanha e impregna todas as obras e ações
dele decorrentes, compondo o estuário da vida – da empolgante vida
humana – no processo natural da evolução psíquica planetária.
A nossa Academia nasceu para integrar nosso lugar de viver, e de
trabalhar este nosso difícil ofício.
Esse eterno de dentro de cada um de nós, essa ansiedade de continuidade, foi quem fez aflorar, despontar, e deu à luz o fruto.
Fruto de sabor raro e exótico, só nascido em terras férteis como
neste São Paulo/Brasil queridos e onde há sempre um punhado de
nobres homens delegados de polícia, que vivem e se sustentam com
o conhecimento integral da lei, das ciências, das letras e das artes; do
discurso, da discussão e da tese acadêmica, e, para lazer, no morrer da
tarde, quando falam e tecem poemas.
25 anos.
Parabéns.
“Aquilo que anda é porque pode andar”
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SAUDAÇÃO AOS 25 ANOS DE FUNDAÇÃO DA ACADPESP NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Edson Luis Baldan
Acadêmico – Cadeira nº 26
Saúdo, por primeiro, os Nobres Edis paulistanos, nossos anfitriões,
registrando agradecimentos sinceros por proporcionar noite tão especial à Academia de Ciências, Letras e Artes dos Delegados de Polícia
do Estado de São Paulo.
Cumprimento, ainda, meus queridos confrades e colegas Delegados
de Polícia da Acadpesp.
Aos familiares, Senhoras e Senhores presentes, também meu boa
noite.
Orgulha-nos ser chamado a proferir estas singelas palavras de gratidão à Casa de Leis de São Paulo que nossa Academia de Ciências,
Letras e Artes atinge seus 25 anos de existência, tempo suficiente para
o amadurecimento de alguns ideais, construção de outros tantos postulados e, além das pranteadas perdas daqueles cuja companhia – no
plano material – não podemos mais partilhar.
É-nos motivo de honra esta recepção na Casa Legislativa do Município onde, com a riqueza de representações ideológicas e programáticas, própria de uma saudável e democrática vivência pluripartidária,
são discutidas as questões que de forma mais direta atingem a comunidade, eis que se situa no município “locus” onde o cidadão nasce,
vive e morre. Aqui os problemas se especificam de acordo a cultura, as
necessidades, as aspirações e os caminhos de solução indicados pelos
representantes eleitos pelos munícipes.
Em outros níveis administrativos também leis são feitas. As normas
permeiam as relações entre os paulistanos, paulistas, brasileiros e tantos mais que aqui venham estar. Outra coisa não é condução de um
indivíduo em sociedade senão a condução de seus atos segundo códigos normativos. As leis nos acompanham desde antes do nascimento
e geram efeitos para muito além de nossa partida.
Como as leis vertidas de nossas Casas Legislativas não serão, presumivelmente, cumpridas espontaneamente pelos seus destinatários,
resta à sociedade estabelecer órgãos aos quais confere a dificílima
tarefa de vigiar nossos passos em grupo, a fim de evitar que o mau
proceder de alguns fira o bem viver de outros tantos. Eis-nos aqui.
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Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, sistema penitenciário, pela
atribuição de sopesados castigos, fomos instituídos para ensinar que
nem sempre se pode o que se quer, se deve o que se pode ou se quer
o que se deve.
Esses perscrutadores permanentes de nosso caminhar solidário
tem, no entanto, limites precisos para nos cingir às vezes às veredas da
Lei. Também eles se submetem à Lei. Sim, porque conquista preciosa,
do iluminismo herdada, é que também os soberanos às Leis se submetam. Portanto, os poderes e instituições, num Estado Democrático de
Direito, guiam-nos pelas leis e por elas são igualmente guiados.
Inquieta-nos, porém, a resposta possível à indagação de serem
sempre as leis intrinsicamente justas e, por isso, a inquietude de ser
o chamamento à sua observação sempre um tributo à distribuição da
paz e da justiça entre as pessoas.
Permitam-me adiantar a minha percepção de que o antagonismo,
entre o Direito que nos é dado aplicar e a Justiça que almejamos praticar, existe e, por vezes, aflora de forma violenta, materializando-se em
arbítrios, injustiças e desgraças.
Sinto-me, neste ponto, tentado a ilustrar o que acabo de afirmar
com um triste episódio, retirado das páginas da História da Polícia Civil. História tantas vezes registrada em páginas de sangue, rodapés de
lágrimas, encadernação de pesares.
Corria o alvissareiro ano de 1888 e a servidão de negros cativos era,
ainda, realidade em nosso país, nódoa anos envergonhar eternamente. Os abolicionistas – jocosamente alcunhados de ‘caifazes’ – eram
rechaçados pelos representantes da oligarquia latifundiária que viam
na libertação dos escravos a sua reina financeira.
Ao crescente movimento abolicionista foi se somar o Doutor Joaquim Firmino de Araújo Cunha, Delegado de Polícia da então chamada
“Penha do Rio do Peixe”, hoje Itirapina. Tornara-se ele ferrenho defensor do abolicionismo ao ouvir encantando os brilhantes tribunos
desta Capital partidos. Causava escândalo, todavia, ouvir o Delegado
de Polícia, convertido ‘caifás’, a pregar contra as leis vigentes, logo ele
que, como autoridade, deveria não apenas garantir-lhe a observância
dessas normas, mas igual e principalmente, prestar-lhes obediência.
Logo corriam pela cidade os boatos de que o Delegado de Polícia
abolicionista, usando o prestígio de sua autoridade, protegia e auxiliava escravos foragidos, enviando-os para refúgio em quilombos de
Cubatão. No dia 11 de fevereiro de 1888, uma multidão (de cerca de
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200 pessoas, lideradas pelos fazendeiros mais ricos do lugar, composta
ainda por Oficiais da Guarda Nacional e políticos dos partidos Conservador e Liberal), juntou-se defronte a casa do Delegado, dispostos a
trucida-lo na presença da esposa e da filhinha de 9 anos de idade. Os
jornais da época registraram o evento trágico em pormenores: os capangas, armados de pau e trabuco, sem dó nem piedade, investiram
contra o Doutor Joaquim Firmino, numa assuada medonha e pavorosa,
como verdadeiros canibais sobre a presa. A valente esposa, interpondo-se entre o amado e a choldra, teve costelas e braços quebrados
pelos agressores, vendo ainda a filha ser chutada para longe. Ao amanhecer, casa do Delegado estava destruída e saqueada. Os linchadores
foram, ao final do processo, absolvidos. O Delegado não sobreviveu
para saber como lícita, pouco mais de um mês depois, a liberdade dos
negros, graças à “Lei Áurea”.
Não era diferente nesta Capital, onde a edição de 5 de agosto de
1829 do periódico “O Farol Paulistano” noticiava que um professor de
francês, da recém-formada Academia de Direito, fora repreendido por
um aluno ao jogar capoeira em um chafariz com um grupo de negros.
Esta e outras situações, envolvendo capoeiras na cidade de São Paulo,
por volta de 1830, ajudam a compreender porque esta Câmara Municipal criou um alei, em 1833, proibindo tal jogo “ou qualquer outro do
gênero de luta” em locais públicos (conforme Atas da Câmara Municipal de São Paulo, 1833:79-82).
Hoje, com satisfação assistimos, anualmente, às comemorações cívicas relativas à Lei Áurea, inclusive neste ano quando alunos da Escola Estadual Maria Augusta Saraiva acorreram a esta mesma Câmara
Municipal de São Paulo, para participar de tais homenagens, podendo
ouvir de um de seus Edis, o nobre Vereador Jamil Murad (PCdoB), que
a data 13 de maio é um marco, ou, nas suas palavras “o dia [é] para
lembrarmos o fim de um regime infame e [que] significa a abertura das
possibilidades de o Brasil se tornar uma grande nação”. Naquela oportunidade também ouviram a primeira vereadora e deputada estadual
negra de São Paulo, Teodosina Ribeiro, a discorrer sobre a importância
das cotas em universidades.
Inegável, portanto, que o câmbio de valores acarreta a alteração
das leis. Assim deve ser. Escreveu Jayme de Altavilla1 que “a consciência jurídica do mundo, assemelha-se a uma árvore ciclópica e milenária, de cujos galhos nodosos rebentam os densos ramos e, deles, a
floração dos direitos. Quando em vez, as flores legais emurchecem sob
o implacável calor do tempo e a ventania evolucionista e revolucioná112
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ria, oriunda das carências sociais, agita as ramagens e as faz rolar para
o solo poroso, onde são transformadas em adubo e absorvidas pelas
raízes poderosas e insaciáveis.”
Por isso as leis mudam no espaço e no tempo. O que dantes era
permitido torna-se, de repente, a mais horrenda conduta proibida. O
que hoje é ilícito severamente reprovado pode, amanhã, converter-se
em virtude apreciável. No antigo Egito era crime causar dados aos crocodilos, ali então considerados sagrados2 . Entre determinados povos
antigos, o parricídio era um dever que o costume impunha ao filho,
diante do pai enfermo.3 Na Melanésia sacrificavam-se os filhos nascidos depois de outro ou de outros4 . Até o século IXI acenderam-se
fogueiras na Europa para queimar as “bruxas”5. A tortura foi adotada
por largos séculos como válido meio de prova no processo penal ou
como sanção penal6 . Em Roma no sistema da Lex lulia estupro e
adultério igualavam-se em gravidade e recebiam idêntica pena7 . Na
Grécia, não era passível de censura ou condenação o pai que, julgando
inconveniente criar o filho, abandonasse o bebê recém-nascido à fome
ou às feras8 . No início do século passado, na então socialista União
Soviética, os atentados contra o patrimônio alheio eram sancionados
de forma extremamente indulgente9 .
Portanto, no momento de aplicação da lei a orientação deve processar-se pelo imanente senso de justiça, tendo sempre como sinalizador
a distinção entre o legal e o justo, pois, como adverte Dworkin, o Direito é diferente da Justiça: “o Direito é uma questão de saber o que
do suposto justo permite o uso da força pelo Estado, por estarem incluídos em decisões políticas do passado, ou nelas implícitos”10. A respeito, de maneira lapidar, vaticinou Al Ross, grande mestre das letras
escandinavas, que “O papel do jurista como homem político é atuar,
na medida do possível, como um técnico racional; neste papel ele não
é nem conservador, nem progressista. Como outros técnicos, simplesmente coloca seu conhecimento e habilidade à disposição de outros,
em seu caso aqueles que seguram as rédeas do poder político”11. .
Também Calmon de Passos dissera por outro modo que “jurista é esse
homem apaixonado pela perseguição dessa bela mulher inconquistável
que se chama justiça”.
Pretendi, com isso, chamar a atenção quanto à inconveniência em
se confundir Justiça e Direito, pois este até o execrável regime nazista
afirmou ter produzido. Já Platão vislumbrava a Justiça como harmonia
entre as três classes da cidade: os filósofos, os guardas e os soldados;
além da harmonia entre as três partes da alma: o apetite, o coração e
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a razão.
Quis, ainda, enfatizar que a arte, assim como as letras, têm o condão de, ao nos aproximar do toque sensível ao humano, propiciar uma
leitura mais correta do Direito, tornando o fazer e o aplicar das leis
muito mais vizinhos da Justiça. Como advertiu Fisher, “a função da arte
não é de passar por portas abertas, mas a de abrir portas fechadas.
Quando o artista descobre novas realidades, porém, ele não o consegue apenas para si mesmo; ele realiza um trabalho que interessa a todos os que querem conhecer o mundo em que vivem, que desejam saber de onde e para onde vão. O artista produz para uma comunidade”.
Inegável a conexão entre Direito e Literatura, pois ambos são disciplinas narrativas, contribuindo para a construção de imagens e dos
simbolismos da sociedade. O Direito, como Literatura, oferece vários
caminhos de exploração e pode ser compreendido como exercício de
retórica, pois, como exemplificado por Garcia Amado: “quando defendemos em qualquer âmbito de nossa atividade jurídica que a interpretação correta da norma X é esta ou aquela, não descrevemos
realidades preexistentes ao discurso, mas sim tratamos de persuadir
o destinatário de nosso discurso de que a realidade é assim como a
contamos”. Por este caminho o Direito torna-se uma criação contínua,
um romance em que não existe um final único, mas sim um último
“contador”. Na arte como no direito, novas formas revelam novos sentidos, aquilo que adormecia na alma coletiva.
Certo que as artes e as letras não fazem milagres no Direito, pois há
os que sob aquelas indevidamente se abrigam. Antes de se converter
num dos maiores tiranos da História, Hitler também rondou as artes e
a literatura, pintando quadros inexpressivos e escrevendo letras dignas
de não serem lidas. Não nos iludamos; nunca fez uma ou outra coisa
com a alma de um verdadeiro escritor ou com o real encantamento de
um pintor.
A Ética é uma arte. Chamamos arte não apenas a pintura, a escultura, a arquitetura e a música, mas qualquer ato humano no qual
reluz a sublimidade. A arte é genialidade criadora, síntese de razãocorpo-espírito, relâmpago divino, magia no estilo de pensar, falar, escrever, amar, trabalhar, educar, sorrir, semear, colher, vender, construir,
inventar. Nenhuma ação humana existe, que não possa ser vivida com
arte.12
Sintetizando, com isso, o enlace que pretendi entre o estético das
artes e o ético do Direito, o abraço entre o que faz as leis e quem as fez
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cumprir, encerro com os votos de profícuo atuar à Casa Legislativa de
nossa sempre grande São Paulo, com os encômios à Polícia Judiciária
bandeirante e os desejos de longa vida à já adulta Academia de Ciências, Letras e Artes dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo.
Não encontraria epílogo mais adequado para esta noite que não o
escrito de 420 a.C., de Tucídides, em “Guerra do Peloponeso”.
“Amamos o belo com medida e a cultura sem apatia...nas mesmas
pessoas encontra-se o cuidado dos negócios privados e dos negócios
públicos...somos a cidade onde há liberdade e tolerância...onde se administra em favor não de poucos, mas da maioria...onde nos tratamos
como iguais...onde todos participam do bem comum e participam das
discussões e decisões...onde os cidadãos não têm motivo de descontentamento por serem governados por pessoas indignas...por isso somos o farol da humanidade”.
Obrigado!
Legendas:
1 - ALTAVILLA, Jayme de. Origem dos Direitos dos Povos. São Paulo:Melhoramentos, 1964, p.7
2 - MONTERO, Pedro Dorado, Bases para um Nuevo Derecho Pebal.
Buenos Aires:Depalma, 1973, p.25
3 - GARCIA, Basileu, Instituições de Direito Penal, vol.I, tomo I.São
Paulo:Max Limonad, 1973, p.193
4 - CORTÉS, César Silió y.La Crisis Del Derecho Penal. Madrid:Fuentes
y Capdeville, 1891, p.79-80
5 - ASÚA, Luis Jiménez de. La Ley el Delito, Principios de Drecho Penal.
Buenos Aires:Sudamericana,1967,p;202
6 - Veja-se o suplício do parricida Damién relatado por Michel Foucalt
in Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão. Petrópolis, RJ:Vozes, 2001,
passim
7 - COGLIOLO, Pietro. Completo Trattato e Pratico di Diritto Penal
Secondo II Códice Único del Regno d’Italia. Vol.I. Miliano:Leonardo
Vallardi, 1888, p.29
8 - SMITH, Adam. Teoria dos Sentimentos Morais.São Paulo:Martins
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Fontes, 2002, p.259
9 - MAURACH, Reinhart. Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires:
Astrea, 1994, p.336
10 - DWORKIN, Ronald. O Imperio do Direito. São Paulo:Martins Fontes, 2003, p.122
11 - ROSS, Alf. Direito e Justiça. Bauru,SP:Edipro, 2000,p.430
12 - MARCHIONI, Antonio. Ética, a Arte do Bom. Petrópolis,RJ:Vozes,
2008, p.17
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HOMENAGEM AO DR. ARY JOSÉ BAUER
Domingos Paulo Neto – Delegado de Polícia
Excelentíssimo Senhor Doutor João Kiss Paterno, digno Presidente
da Academia de Ciências, Letras e Artes dos Delegados de Polícia do
Estado de São Paulo, na pessoa de quem cumprimento os honrados integrantes desta fraternidade, que completa 25 anos de existência, em
especial os Doutores Carlos Noel de Mello e Antonio Carlos de Castro
Machado (Dr. Caio) pelo convite que me fizeram para colaborar nesta
justa homenagem ao Dr. Ary José Bauer, sócio fundador da Cadeira
32 desta Academia, cujo patrono é o Dr. José Sigmaringa de Morais
Cordeiro.
Dr. Fernando Pinto Silva, atual Presidente da Associação Delegados
pela Democracia, na pessoa de quem cumprimento todos os Delegados de Polícia presentes a esta solenidade, merecendo destaque os
ex-presidentes da ADPESP, Doutores Abrahão José Kfouri Filho, José
Niles Gonçalves Nucci, Wilson Maceloni, Benedito Costa Pimentel, Carlos Eduardo Benito Jorge e Paulo Fernando Fortunato hoje conosco.
Aos prezados membros da Família Bauer agradeço a presença e,
através dos senhores, cumprimento todos os familiares dos demais
homenageados, em especial os Doutores Rodrigo e Rui Baracat Guimarães Pereira, ambos meus amigos e filhos do Dr. Maurício Henrique
Guimarães Pereira, a quem muito admirava.
Dr. Álvaro Alfredo Fraga Moreira, digno Presidente da Associação
dos Parlamentares do Estado de São Paulo, e sobrinho do homenageado.
Senhoras e Senhores.
Ingressei na Polícia Civil em 1976, na carreira de Investigador de
Polícia, mas conheci pessoalmente o Dr. Ary José Bauer somente no
início da década de 80, quando fui aprovado no concurso para a carreira de Delegado de Polícia, à época, por ele presidido. Esse encontro
ocorreu por obra do ilustre colega Márcio Souza e Silva Dutra, também
aprovado na oportunidade, mas não oriundo das demais carreiras policiais civis, e com quem mantenho laços de amizade até hoje.
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Deixei o Gabinete dele na certeza de que havia conhecido um valoroso defensor da nossa classe e da Polícia Civil. Era um exemplo a ser
seguido.
A minha admiração e respeito por ele aumentou nos anos seguintes quando retornei a São Paulo, após trabalhar, por breve período,
na região de Catanduva. As campanhas à ADPESP e a luta classista
sedimentaram nossa amizade, principalmente em 1993 quando, pela
primeira vez, fui candidato à presidência da nossa Associação.
Na oportunidade, percorremos várias cidades do interior paulista,
e com o carro dele, sempre fazendo questão de custear tudo. Embora
aposentado e com 73 anos, sentia-se um 5ª Classe. Seus discursos
eram inflamados e prendiam a atenção de todos, porquanto proferidos
com o coração. Era tarefa difícil, até para o mais experiente orador,
falar depois do Dr. Ary. Tinha coragem cívica e grandeza moral para
dizer o que bem entendesse.
São dele as expressões: “Delegado tem que ter vergonha na cara”;
“Delegado tem que ser independente e vocacionado”; “A carreira de
Delegado é a mais importante de todas” e “Delegado pode ser vítima
de vários crimes, até de roubo, mas nunca de estelionato !! ”.
Fui testemunha de que ele gostava de fazer o bem, pois tinha amor
ao próximo no coração, e foi com essa convicção que aceitei este honroso convite e desenvolvi esta pesquisa em homenagem àquele que
considero um dos maiores Delegados de Polícia da história da Polícia
Civil de São Paulo, e cuja ausência já é sentida por todos.
O Dr. Ary José Bauer nasceu “no Jahu”, em 17/07/1920, filho caçula
de Sylvia de Paula Leite Bauer e Alfredo Bauer, teve mais quatro irmãos
e viveu sua infância e adolescência naquela cidade. Depois estudou
em Limeira, no Rio de Janeiro e formou-se pela Faculdade de Direito
do Largo São Francisco, na turma de 1944. Sempre foi muito alegre e
brincalhão. Na juventude gostava de dançar e frequentar o Jahu Clube.
Isso, porém, não o impedia de ter amigos em todas as rodas da cidade.
Frequentava o Círculo Italiano, o Clube Comercial e o Clube Luís Gama.
Sempre rodeado de amigos, manteve contato com diversos companheiros dessa época, até o final de sua vida. Era festeiro e adorava
comemorar o seu aniversário com todos os amigos e parentes. Ficaram
famosas as festas que dava, trazendo conjuntos caipiras e paraguaios
para tocar. Os amigos vinham de São Paulo para prestigiá-lo, o que o
deixava muito feliz. Outro fato marcante de sua vida foi o auxílio que
prestou a várias pessoas, pois estava sempre disposto a ajudar. Muito
ponderado e reflexivo, por diversas vezes, seus comentários e orienta118
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ções indicavam o caminho mais certo a ser tomado, conforme palavras
de sua nora Regina D’Alessandro Bauer.
Era corintiano, mas também torcia para o XV de Jaú e, segundo seu
filho Otávio, não deixava de assistir os jogos pela televisão.
Seu pai Alfredo Bauer faleceu em 10/03/1942, aos 57 anos (quando
o Dr. Ary tinha 21 anos), e sua mãe Sylvia em 08/06/1972, aos 86 anos
(quando o Dr. Ary contava com 51 anos).
Foi casado com a Srª. Maria Elvira Pacheco de Almeida Prado Bauer,
também de família tradicional, amada esposa até o final de sua vida.
O Dr. Ary teve 5 filhos, são eles:
• O Dr. Ary José Bauer Júnior, Desembargador aposentado, casado
com a Srª. Jacira Bueno Cordeiro Bauer;
• A Srª. Maria Inez de Almeida Prado Bauer Tortoni, Professora e
Empresária, casada com o Sr. Ailton Tortoni;
• O Dr. Otávio de Almeida Prado Bauer, Engenheiro Agrônomo, casado com a Srª. Regina Célia D’Alessandro Bauer;
• O Dr. Sebastião Roberto Martins Bauer, Delegado de Polícia aposentado, casado com a Srª. Marilda Aparecida Bertolozzo Martins Bauer;
• E o Dr. Alfredo Bauer, Médico, casado com a Srª. Marilei José
Bauer.
Teve 12 netos e 08 bisnetos.
O Dr. Ary ingressou na Polícia Civil de São Paulo em 1942, como
Pesquisador Dactiloscópico, sendo nomeado Delegado de Polícia em
fevereiro de 1945, pelo então interventor de São Paulo Macedo Soares,
a pedido do Dr. Laudelino de Abreu, sendo inicialmente designado para
o Município de Macatuba.
Quanto a essa época, destaca o seu filho Ary Júnior: “Lembro, com
satisfação, a história que me contou de que em Macatuba, em 1945,
passou a noite toda em um bar, jogando snooker com o Escrivão de
Polícia para não adormecer e, assim, poder aplicar injeções de antibiótico em uma senhora de duas em duas horas, porque naquela época
os remédios não tinham a potência que hoje apresentam”.
Depois, em 1946 para Barra Bonita e Torrinha; em 1947 para Quatá
e Bastos; em 1948 para Getulina, onde permaneceu até 1951.
Quanto a esse período, diz Ary Júnior: “ Em minha memória está
gravada a imagem da horta existente na Delegacia de Polícia de Getulina em 1950, de onde saíam produtos para distribuição gratuita às
famílias dos estudantes da escola pública e, igualmente, a imagem de
meu pai e de uma senhora daquela cidade, quando visitamos os fami119
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liares dela em 2005, ambos a valsar na calçada, recordando o baile de
formatura do ginásio em que ela, uma das formandas, dançou com o
Delegado de Polícia”.
Já em 1952 estava em Cafelândia, onde permaneceu até 1954,
quando foi para Pederneiras.
Em 1955, para São Pedro, onde se recorda, ainda, seu filho mais
velho: “Os grandes amigos de meu pai eram o Juiz de Direito Pedro
Paes Filho e o Cônego Higino, em cuja casa reuniam-se com frequência
à noite para conversar; ali, meu pai literalmente ensinou o Cônego a
dançar, vestido de batina, enquanto o Magistrado gargalhava”.
E arremata dizendo:
“Tais recordações servem para mostrar que ele como Delegado de
Polícia procurava, de fato, conviver com a comunidade, servindo-a
com denodo e prazer.
Talvez, por isso mesmo jamais se arrependeu de haver recusado a
oferta de seu sogro, Octavio Pacheco de Almeida Prado, feita quando
ele e minha mãe moravam em uma casa muito simples de Macatuba,
com banheiro no quintal, com fossa e chuveiro Tiradentes (balde com
orifícios em sua parte de baixo que se levantava com auxílio de uma
corda e de uma roldana instalada no madeiramento do telhado), qual
seja, a de trocar a profissão de Delegado de Polícia pela de gerente da
concessionária Ford de Jaú ou de fazenda de sua propriedade, assim
como também não se arrependeu de recusar a oferta de ingressar no
Ministério Público, feita por João Baptista de Arruda Sampaio sob a
alegação de que ele era uma pessoa de bem e que São Paulo, após
a queda de Getúlio Vargas, estava se estruturando com pessoas de
boa formação moral, de modo que ele seria bem recebido por aquela
instituição, recusa apresentada com a justificativa de que também a
Polícia Civil passava pelo mesmo processo de renovação e igualmente
precisava de gente de bem em seu quadro de Delegado de Polícia,
tendo então o chefe do Ministério Público naquela ocasião, que depois
foi Secretário da Segurança Pública e Desembargador do Tribunal de
Justiça de São Paulo, encerrado educadamente o assunto, dizendo:
“Você tem razão, Ary; fica o dito por não dito”.
Em 1956 foi para Santo André, após o que chegou a São Paulo.
Consta de seus assentamentos funcionais muitas informações a
partir de 1953, das quais destaco:
• A promoção, por merecimento, à 3ª Classe, em 13/06/1956;
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• A promoção, por merecimento, à 2ª Classe, em 28/12/1958;
• A promoção, por merecimento, à 1ª Classe, em 13/05/1961;
• O Curso de manejo do Polígrafo, 1ª Turma, em 1963;
• A Chefia de Gabinete da Secretaria da Segurança Pública em
01/07/1966;
• A Medalha Santos Dumont, concedida pelo Ministério da Aeronáutica, em 1968;
• E a Diretoria da 7ª Auxiliar-Santos, sendo que a esse propósito destaco dois fatos narrados, recentemente, via internet, pelo Dr.
Abrahão José Kfouri Filho:
“Conheci Ary José Bauer em 1968, quando, recém promovido para
4ª Classe, fui lotado no antigo DERAL (atual Deinter-6), por ele dirigido. Designou-me para o Distrito de Itapema (hoje Vicente de Carvalho), onde viviam 70 mil pessoas, na então maior favela do Brasil, sem
qualquer infraestrutura. Trabalhei com um destacamento da antiga
Força Pública e outro da extinta Polícia Marítima. Sem escrivão, designei como “ad-hoc” um soldado, que acabou se revelando um excelente
profissional. No Cartório, pendentes de solução, mais de 400 boletins
de ocorrência, pessimamente redigidos pelos “soldados de piquete”.
Um deles tinha como título: “Ômissidio”!!! Disse-me o Dr. Ary, com
um sorriso matreiro, que essa designação revelava toda confiança que
depositava em mim... Fiquei lá pouco mais de três anos e, confesso, foi
onde eu mais me senti realizado como Delegado de Polícia.
São dessa época dois fatos que o tempo já me permite contar e que
bem revelam a personalidade desse Homem ímpar, desse “Chefe” raro.
Determinado fim de expediente, recebi um ofício da Sociedade Protetora dos Animais, denunciando a existência de uma rinha de galo na
área. Dirigindo o jeep da Delegacia, consegui achar o local e verifiquei
que ali funcionava uma imensa rinha, com iluminação, arquibancada, balcão de bebidas, dezenas de gaiolas, etc. Na manhã seguinte,
convoquei o Sargento, mais 4 soldados e fomos ao local, levando 4
machados, um fotógrafo e o fiscal da Sociedade Protetora. Fotografamos as instalações, arrecadamos dezenas de galos “índios” e mandei
derrubar tudo, restando a rinha em escombros. Até hoje me questiono
por que fiz aquilo... Na mesma madrugada, fui despertado em meu
apartamento, em Santos, pelo insistente assobio de uma sirene. Era
um policial do Guarujá que me informou estar a Câmara Municipal reunida extraordinariamente, a pedido do Prefeito, para verberar minha
atitude, dado que o dono da rinha era um importante cabo eleitoral
do Alcaide. Pela manhã, um colega assistente do Dr. Ary telefonou-me
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dizendo que todo o poder político do Guarujá estava com o “chefe”,
pedindo minha cabeça. Elaborei então um boletim de ocorrência sobre
crueldade contra animais e desobediência a um decreto que proibia
“briga de galos”. Passei o dia preocupado, aguardando ser convocado.
Nada. Nem no dia seguinte. No terceiro dia pedi autorização para falar
com o “chefe”. Ele me recebeu com a cordialidade de sempre e eu,
constrangido, perguntei se não havia nada que ele quisesse conversar
comigo, especialmente sobre o episódio da rinha e da “visita” da caravana política. Deixando-me pasmo, o Dr. Ary disse-me: “Ah, não liga,
esse pessoal esteve aqui e eu disse a eles que o Dr. Kfouri tinha feito
exatamente aquilo que, por telefone, eu determinara que ele fizesse”.
Estava eu, casualmente, numa tarde, no prédio do Deral, quando
um certo alvoroço ocorreu na antessala da Diretoria. O Dr. Ary se trancara em seu gabinete com um delegado substituto que, momentos
antes, fora pilhado num ato de indignidade profissional, raro então.
Deu ordem para que ninguém entrasse, trancou a porta por dentro e,
no melhor jargão policial, “deu um pau” no infeliz. Porta aberta, cara
toda vermelha, saiu o tal, já com o pedido de exoneração assinado...
Assim era o Dr. Ary: chefe amigo e confiável, homem de coragem
e de decisão, policial atilado, companheirão, bom papo, “vivia Polícia,
24 horas por dia”, falava olhando nos olhos, coração enorme, classista
(para minha extrema honra, foi meu 1º Vice Presidente quando presidi
a ADPESP), um “eterno 5ª Classe”, como ele mesmo se definia.
Já não se fazem Chefes como ele...”.
• Por Decreto publicado em 08/04/1970 foi nomeado Diretor Geral
do Departamento Estadual de Trânsito;
• Por Decreto de 26/01/1971 lhe foi conferida a Cruz do Mérito
Policial;
• Por Decreto de 20/03/1971 foi nomeado Diretor do DEIC (em face
da exoneração, a pedido, do Dr. Celso Telles);
• Por Decreto de 13/10/1971 assumiu a Diretoria do DADG;
• Em 04/03/1974, o General de Brigada Sérvulo Motta Lima, ao
deixar o cargo de Secretário da Segurança Pública, elogiou o Dr. Ary
“pelo seu alto espírito de disciplina, abnegação, lealdade e zelo no
cumprimento do dever, durante a sua Administração”;
• Conforme Decreto de 13/07/1979, foi designado Delegado Chefe
do DEGRAN;
• Em 07/06/1980 foi novamente designado Delegado Chefe do
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DADG;
• Em 16/03/1983 foi designado Delegado Chefe do Departamento
Estadual de Polícia Administrativa;
• A sua aposentadoria foi publicada em Diário Oficial de 06/07/1985;
• Seu último registro funcional data de 08/08/1994, em face da Lei
Complementar nº 731/93.
O homenageado foi um dos sócios fundadores da Associação dos
Delegados de Polícia do Brasil que participou da reunião, em São Paulo,
realizada em 01/11/1970, data de sua fundação e que aprovou seu 1º
Estatuto, elegendo como Presidente de Honra o Dr. Coriolano Nogueira
Cobra e Presidente o Dr. Ary José Bauer, portanto seu 1º Presidente
de 1970 a 1975, sendo reeleito para um 2º mandato, de 1981 a 1983.
A ADEPOL, quando presidida pelo Dr. Jair Cesário da Silva, também
já falecido, publicou matéria em homenagem ao Dr. Ary, intitulada “Um
símbolo da luta classista no País”, da qual destaco o seguinte trecho:
“Quando em atividade, sempre soube ser conciliador, porém, quando
necessário, agia e decidia com firmeza e determinação. Na luta classista, sempre se portou com idealismo e com vigor redobrado, mesmo
diante das constantes adversidades”.
Neste ano, por Resolução de 06/07, a ADEPOL, através de seu Presidente, o Dr. Paulo Roberto D’Almeida, instituiu o 1º Concurso Cultural
“Delegado Ary José Bauer” in memorian, destinado à seleção de artigos jurídicos.
Foi Vice-Presidente da ADPESP, onde participou ativamente de várias campanhas, sendo um de seus sócios fundadores, sob nº 138
como assistiremos, agora, ao DVD contendo trechos de entrevistas e
imagens do homenageado em momentos de descontração (Seguem
20 minutos do filme).
O corajoso, leal e classista Delegado de Polícia, Dr. Ary José Bauer,
um homem de coração extremado e experiente profissional, faleceu às
05 horas do dia 08 de maio de 2012, aos 91 anos de idade.
A ele, a minha eterna gratidão e respeito, à família, parabéns pela
demonstração de amor e carinho, e aos colegas, paciência até que
surja outro Delegado de Polícia tão destemido quanto o homenageado.
Foi uma grande honra tê-lo como amigo.
Muito obrigado.
DOMINGOS PAULO NETO, Delegado de Polícia.
São Paulo, 27 de agosto de 2012.
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HOMENAGEM AO DR. ZAIR DORNAIKA
DELEGADO DE POLÍCIA
João Gilberto Pacífico
Delegado de Polícia
Exmo.Sr. Dr.JOÃO KISS PATERNO.
DD.PRESIDENTE DA ACADEMIA DE CIÊNCIAS,LETRAS E ARTES DOS
DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Srs.Menbros daACADPESP,
Srs.Ex.Presidentes da ADPESP,
Sras; Srs; representantes dos Ex-Presidentes dos quais sentimos a falta,
Sra.Dra. Marilda Aparecida Pansonato Pinheiro,atual presidente da ADPESP.
Exmo.Sr.Dr. Carlos Noel de Melo – Presidente da Comissão de Redação
Convidados,Senhoras e Senhores.

É uma honra estar presente nesta solenidade,afim de homenagear
os ex-presidentes da nossa ADPESP,iniciativa esta que a atual diretoria
está de parabéns,pois resgata a tempo e a hora a história e os valores
dos colegas que por mais que se faça é muito pouco.
Represento nesta oportunidade o querido amigo e colega DR.ZAHIR
DORNAIKA, que solicitou que externasse seus agradecimentos aos
membros da diretoria da ACADPESP.
É uma tarefa difícil, pois ele é irrepresentável. Quem o conhece e o
acompanhou em sua trajetória Policial, quando atuou em vários Municípios do Estado como Delegado, como Diretor da Academia de Policia, como Presidente de nossa entidade, Professor de Direito, sempre
se destacando pela sua cultura invejável. Colega polêmico, ferrenho
defensor da Policia Civil. Quem não se recorda das memoráveis assembleias da categoria, quando com total independência e isenção se
colocava à frente das nossas reivindicações.
ZAHIR sempre se destacou como ser humano consciente do seu
papel junto à sociedade, e, com os percalços da vida pessoal nunca
esmoreceu na profissão.
Com a abertura dos trabalhos da Constituinte, participou ativamente e juntamente com o saudoso colega Ciro Vidal Soares da Silva,
Presidente da ADEPOL-BR e Ex-Presidente da ADPESP, ressaltando na
Comissão do Senado, quando surgiu a decepção e o desalento do fato
125

ACADPESP

ANÚARIO 2012/2013

de não haver sido constituída de plano uma comissão para tratar especificamente da Segurança Pública a exemplo do que aconteceu com
o Judiciário e o Ministério Público. Insistiu no seu pronunciamento que
se convocasse homens da Segurança para debaterem e encontrassem
o melhor caminho que possibilitasse a reformulação dos órgãos da
Segurança.
Assim, nascia a luta que inseriu na Constituição o capítulo destinado
a Segurança Pública “artigo 144”. Cujo discurso foi publicado no Diário
da Assembleia Nacional Constituinte (suplemento-Pags.43 e 44).
É de ressaltar que nesse período a dedicação, o trabalho incansável
de colegas que de uma forma ou outra contribuíram para que a Polícia
Civil não sucumbisse diante das pressões vindas inicialmente da Policia
Militar seguidas pelo Ministério Público, Magistratura e finalmente o
Exército.
Cumprimento a todos os Ex Presidentes presentes ou representados, aos saudosos Drs. CORIOLANO NOGUEIRA COBRA, IVAHIR DE
FREITAS GARCIA,MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA, AMIR
NEVES FERREIRA DA SILVA, com os quais participamos na memorável
luta e em especial a ABRÃO JOSÉ KFOURI, BENEDITO COSTA PIMENTEL, muitos ainda se recordam da nossa missão para com a ADPESP.
Para finalizar invocarei parte do Artigo Publicado na Folha de São
Paulo em 11/08/último da lavra do meu colega de bancos escolares Dr.
Roberto Rodrigues, Ex-Ministro da Agricultura, Professor de Economia
rural da UNESP-Jaboticabal, criador do Cooperativismo da Agricultura
e ao se aposentar pela compulsória disse: A minha última turma de
alunos foi boa, sendo um prazer trabalhar com ela. Turmas são como
safras existem as boas, as más, as médias... E não há razões que determinem a qualidade delas pois simplesmente são assim e ponto final.
Então, comparando com a nossa Policia diria que tivemos safras boas e
que nos deu prazer, alegrias, sensação de dever cumprido e felizmente
participei destas boas safras.
Obrigado,
JOÃO GILBERTO PACÍFICO-DELEGADO DE POLÍCIA
São Paulo, 27 de agosto de 2.012.
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HOMENAGEM PÓSTUMA A DONA JOSEPHINA
SCARAMUZA
Thereza Limiéri Guimaraes
Membro Honorária
UMA LADY
Só podia ter nascido na primavera, estação que desabrocham as
mais belas flores.
Em 1914, ano que ela veio ao mundo ,a Europa ainda era um lugar
invejado no mundo inteiro fervilhava de nobres, mas a nossa Lady,
por aqueles acontecimentos que não sabemos explicar,não nasceu nos
palácios em meio a realeza, mas em São Paulo ,em uma casa simples
talvez porque os planos de Deus era que ela brilhasse aqui ,contudo
não tirando dela o seu porte de nobre, sua fidalguia , sua elegância .
Filha de José Scaramuza de D. Aldara da Conceição Scaramuza, a
mãe amada que ela cuidou até os 95 anos .Tinha também um irmão
de nome Vicente Scaramuza que vitima de um acidente morreu aos
20 anos , fato esse que marcou sua alma tão profundamente que
ainda recentemente quando relembrava a juventude com ele, percebia-se em seu falar a melancolia que envolvia o seu coração.
Como era bela na Juventude, era a nossa Greta Garbo e por essa
época já estava brilhando no que ela mais gostava de fazer , servir aos
outros.
Quando entrou para a Administração Pública, começou pela gloriosa e extinta Guarda-Civil, na Policia Militar, passando depois para a
Policia Civil, ambas as corporações subordinadas a Secretaria da Segurança Pública .Sua amada Secretaria que ela serviu até o 70anos de
idade com uma competência e com uma dedicação , responsabilidade
profissional e compromisso com o trabalho, que em tempos modernos
não sei se existem outras Josephinas a cuidar da coisa pública como
ela cuidou.
Quando comecei a trabalhar ainda jovem em outra Secretaria, mas
que tinha relação com o trabalho dela e recebia os processos assinados por ela com aquela bela assinatura e sabendo quem era,morria de
vontade de conhecê-la. Mas como chegar na nossa Dama de Ferro?
Até que um dia eis a oportunidade, estivemos juntas em uma mesma reunião e eu fiquei pelas beiradas tentando me aproximar, criando
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coragem até que cheguei perto e me apresentei.A partir de então nos
tornamos grandes amigas estava-mos sempre juntas.
Depois que ela se aposentou, foi convidada pelo então Deputado
Ary Kara para acessora-lo na Assembleia Legislativa e depois foi levada
pelo Dr. Kfouri, para ocupar um cargo na Associação dos Delegados de
Policia, Presiente da mesma na época.
Sabedora que eu chegava muito cedo no trabalho , antes de seguir
para o seu ia falar comigo sobre os inúmeros pedidos de informação
que ela recebia diariamente e que fazia questão de a todos atender.
Relembrando esta época ,consigo ve-la chegando cedinho com
aquele sorriso que lhe era peculiar sempre com seu porte de Lady.
Ela gostava de falar do passado ,de sua rica vida profissional ,das
autoridades que ela serviu com muita competência , enfim ouvi-la era
uma lição de vida , tanto no campo profissional como no pessoal e no
espiritual já que ela era um pessoa altamente espiritualizada.E certo
que também deve ter tido um grande amor , mas isto ficou guardado
em seu coração só esternando através da frase, “não devemos amar
sofremos muito o bom mesmo é ser amada”
Eu teria muito o que falar dela,pois sua vida foi rica e plena, e até
a amargura final tenho certeza que com a sua grande sabedoria ela
administrou com grande competência.
Aprendi muito com ela e não só eu como muitos devem ter um sentimento de gratidão por ela. Ter participado de sua vida e ganhado a
sua amizade só me fez crescer e enriquecer como pessoa..
Tenho certeza que agora no lugar onde ela está ela encontrou a
menina que um dia ela deixou chorando na estrada quando ela foi ser
quem foi.
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COMEMORAÇÃO DOS 26 ANOS DE EXISTÊNCIA
DA ACADPESP - 08/07/1987 a 23/09/1988
São datas que enriquecem o calendário deste sodalício.
E porque se tornaram tão marcantes e, sobretudo, tão evocativas?
A primeira delas, marca a fundação desta Academia quando dezoito
Delegados de Polícia liderados por Uassyr Martinelli e movidos pelos
mesmos ideais concretizavam o sonho daqueles que lutam sem esmorecimento pela grandeza da instituição a que se vinculavam e que viam
nesta academia um marco indelével pra o engrandecimento da Polícia
Civil. Objetivo esse, que todos afanosamente buscavam.
A segunda, marca a instalação solene daquela que hoje comemora
o seu aniversario natalício, impregnada do orgulho de participar da
consecução de um ideal. E porque alimentavam esse ideal?
Talvez possamos encontrar a resposta dessa indagação nas sabias
palavras do pensador José Ingenieros: “Sem ideias, seria inexplicável a
evolução humana sempre existiram e existirão sempre. Palpitam atrás
de todo o esforço magnífico realizado por um homem ou por um povo.
São faróis sucessivos na evolução mental dos indivíduos, bem como,
de raças. A imaginação os acende, ultrapassando continuamente a
experiência, antecipando-se a seus resultados. Essa é a lei do vir-a-ser
humano: os acontecimentos destituídos de significação, de per si, para
a mente humana, recebem vida a calor dos ideais sem cuja influencia
jazeriam inertes e os séculos seriam mudos. Os afetos são ponto de
partida: os ideais são faróis luminosos que de trecho em trecho iluminam a rota.”
Como bem lembrou nosso estimado confrade Dr. Milton da Silva Angelo, em seu discurso de posse neste sodalício: “nada se deve esperar
do homem que entra na vida sem se entusiasmar por algum ideal, aos
que nunca foram jovens, parece desvairado todo sonho. Não se nasce
jovem: é preciso adquirir a juventude. E sem ideal não é possível adquiri-la”.
A participação nesta academia, nada mais é do que um privilégio,
sobre ser um complemento da atividade profissional que animou e,
porque não dizer, continua sempre animando seus membros num somatório de relevantes serviços prestados à sociedade.
E porque servir sempre?
Atento aos conselhos da consagrada poetisa chilena Gabriela Mistral, encontramos a resposta a essas impertinente questão:
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Seja você o que serve.
O servir não é faina dos inferiores,
Deus que dá o fruto e a luz serve
Seu nome é: aquele que serve.
A plêiade de Delegados de Polícia afetos às ciências, às letras e
às artes, lançou a semente da fertilidade a exemplo do semeador do
verso bíblico:
Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá
corrupção
Mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna.
Gálatas 6-8.
Como bem acentuou o nosso inesquecível confrade Joao Ranali
numa de suas memoráveis intervenções nesta casa, ao rememorar os
primeiros passos do surgimento deste sodalício: “não procuraram os
seus fundadores, como não procuram os atuais ocupantes das suas
quarenta, devidamente patronadas, a imortalidade natural, em virtude da qual o ser humano jamais morre, perenizado pela imortalidade
da alma. Imortalidade essa, que se assenta no pressuposto de que a
nosso corpo compõe-se de matéria e espirito, aquela perecível com o
desenlace e este, ascendendo aos paraísos superiores, com a preservação da sua individualidade, para sua sobrevivência infinda”.
A imortalidade, consistente na vida após a morte já era cogitada em
priscas eras, conforme se deduz das palavras do inamovível Homero:
“non ominis moriar” (não morrerei de todo).
Chega-se por essa linha de raciocínio, ao magno ensinamento de
Maomé: “morto o homem está finda a sua ação, exceto em três coisas:
numa obre permanente de benemerência, um saber útil após a morte
e um filho predicante que por ele rogue sempre.”.
Seria a imortalidade então uma espécie de vida que adquirimos na
lembrança dos homens.
Porem, os homens que vivem apenas as necessidades da dia a dia,
anelos e anciãs do corpo, esses, realmente morrem.
Mas jamais morrerão aqueles que projetam suas vidas nas dos semelhantes, os que se dedicam à felicidade coletiva, como sacerdócios
e não como negócios, os que renunciam aos momentos de descanso
e lazer para, se concentrarem em árduas pesquisas e aprofundados
estudos que redundaram na harmonia e na prosperidade social.
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Aqui se fazem presentes homens que ao longo de suas vidas aprenderam que superar toda sorte de adversidades, tornando-se poetas,
cronistas, mestres do Direito, pintores e compositores, sempre em
busca de glórias, sonhos e amores, não descerrando jamais do respeito ás leis e encaminhando seus semelhantes para o caminho do bem
e da virtude.
Homens que malgrado envolvidos em espinhosas missões, reúnem
forças para darem com pinceladas magistrais, novas cores aos encantos da natureza, esquecidos momentaneamente, da hostilidade que
muitas vezes caracteriza o ambiente que os cercam.
Com esse conjunto de virtudes que teimam em nos acompanhar,
nós os Delegados de Polícia, outro não poderia ser o nosso objetivo,
a não ser a conquista da imortalidade através da sua Academia de Ciências, Letras e Artes, não os eterna, garantida pela sobrevivência da
alma sobre o corpo, mas o terrena. E é aí que entra a nossa entidade,
uma vez que o termo “academia”, nada mais é do que um substantivo
coletivo que identifica uma comunidade cultural ou científica engajada
na mais alta educação e pesquisa.
A partir da idade contemporânea o vocábulo “academia” é empregado em termos genéricos como sinônimo de mundo intelectual. Em
termos específicos designa as sociedades científicas, literárias ou artísticas estabelecidas como patrocínio público ou privado. Seu papel
como instituição é o formato de uma atividade cultural (literatura, música, língua ou dança, ou ainda, cientifica (promoção de uma ciência ou
de alguma especialidade determinada).
Agora, ao festejarmos o nosso vigésimo sexto aniversário rememoramos aqueles idealistas que anteviam um futuro promissor para a instituição policial civil, tendo como suporte intelectual a nossa academia.
Certos estamos, que o futuro a Deus pertence e que o futuro, como
prelecionava Santo Agostinho, nada mais é do que o presente prolongado. A certeza, essa deusa em cujo altar depositamos flores é tão
difícil quanto a verdade.
Parabéns Academia de Ciências Letras e Artes dos Delegados de
Polícia do Estado de São Paulo.
Antonio Carlos de Castro Machado
Titular da cadeira nº 37
Palestra proferida em 28/8/2013.
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FOTOS DA HOMENAGEM AOS 25 ANOS DE FUNDAÇÃO
DA ACADPESP NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Abertura Homenagens

Adherbal Gomes Figueiredo

Alberto Angerami

Antonio Carlos de Castro Machado

Antonio José Romano Curia

Antonio Oscar Guimarães

Bismael Batista de Moraes

Câmara Municipal de São Paulo
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Câmara Municipal de São Paulo

Carlos Noel de Mello

Edemur Ercílio Luchiari

Edson Luis Baldan

Erwin Theodor Rosenthal (APL)

Haroldo Ferreira

Ives Gandra da Silva Martins (membro
honorário)

Ives Gandra da Silva Martins
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Jaqueline M. de O. Bariani João Kiss Paterno (esq.) e Antonio Luiz
Ribeiro Machado (centro)

José Oswaldo Pereira Vieira

Marcos Antonio Gama

Marilda Ap. Pansonato Pinheiro (presidente ADPESP)

Milton da Silva Angelo

Milton José Triano

Miriam Pereira Baptista
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Paulo Nathanael Pereira de Sousa Paulo Planet Buarque (membro hono(APL)
rário)

Roberto Maurício Genofre
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CRÔNICAS
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CRÔNICA RÁDIO ESTAÇÃO ESPN
Antonio Penteado Mendonça
Presidente da Academia Paulista de Letras
Não, com certeza não é um pensamento lógico, quando pensamos
em delegados de polícia. Dificilmente, alguém pensaria que um delegado de polícia pode ser um poeta, e, mais, um bom poeta. E pode, não
só pode, como acontece com relativa frequência.
Duvida? O poeta Mário Chamie, criador da escola Praxis de poesia,
começou a vida como delegado de polícia. Aliás, foi quando ele respondia por delegacias no interior do estado de São Paulo que escreveu
seus primeiros livros. No seu tempo, dependendo do município, a atividade de delegado de polícia não era das mais corridas.
Mas Mário Chamie não é, nem foi o único delegado poeta, escritor, intelectual, pintor ou músico. Não, as artes não escolhem este ou
aquele profissional para definir quem tem talento para elas.
E os delegados de polícia, como todos os demais seres humanos,
independentemente de serem ou não profissionais com maior ou menor atuação em outras áreas, também têm seus talentos no campo
das artes.
Por conta disso, faz 25 anos que fundaram a Academia de Ciências,
Letras e Artes dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. E é
uma Academia é atuante, tanto que foi recentemente homenageada
pela Câmara Municipal de São Paulo, em função de sua contribuição
para a vida cultural da cidade.
Quem me perguntou se escrevia uma crônica sobre a Academia de
Letras dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo foi o acadêmico Carlos Noel, um dos seus mais ativos integrantes.
Carlos Noel, que até o final do ano será recebido para visitar a Academia Francesa, aí vai a crônica, mais do que merecida, para você e
seus pares acadêmicos.
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GONZAGA, FOLCLORE E MORTE
Milton da Silva Ângelo
Acadêmico – Cadeira nº 34
Registro é uma cidade do Vale do Ribeira muito acolhedora. Produz
muita banana, maracujá e principalmente chá preto.
Muitas pessoas, trabalhando na zona rural, conseguem fazer fortuna. Foi o que aconteceu com o agricultor Gonzaga. Não sabia ler
e escrever. Um amigo letrado gerenciava suas economias no banco.
Conta-se que certa vez, uma professora pediu um frango ao Gonzaga.
Ele, que era gago, explicou que não tinha. Na verdade tinha, mas era
pessoa muito cautelosa com seu dinheiro e não era fácil conseguir
alguma coisa dele. Alguém, de forma jocosa, aconselhou a professora que demonstrasse interesse em casar com ele e assim talvez lhe
daria uma galinha. A professora, também com espírito brincalhão, ao
encontrar-se com Gonzaga, lhe disse que estava interessada em casar-se. Elogiou Gonzaga, alegando saber que era homem trabalhador,
respeitável, enfatizando saber que ele vivia isolado, e tinha certeza que
ele precisava de companhia. Gonzaga escutou, meditou e gaguejando
pediu tempo para responder. A professora ficou de passar na outra semana, o que fez. Contudo, a resposta foi negativa. Uma pessoa que o
conhecia, Ives, e sabia desse diálogo, procurou-o, sequiosa por saber
a razão da negativa.
A professora era 20 anos mais jovem que o sexagenário, bonita,
prendada e certamente faria dele o homem mais feliz de Registro. Passando pela praça principal, encontrou Gonzaga sentado, com o cigarro
de palha nos dedos, observando uma dupla que jogava dominó. Aproximou-se dele, sentou-se ao seu lado e puxou prosa. Conversa vai,
conversa vem, até que o interlocutor, lançou a pergunta: -- Gonzaga,
por que você rejeitou o pedido de casamento da professora ? Gonzaga,
olhou assustado, jogando o cigarro fora e disse:
- Nun, nunca acei, aceita...ria.
-- Mas por que ? Ela é professora, ganha bem.
-- Por, por isso mesmo. E, ela, ela sabe, sabe ler, escrever e con,
contar.
-- E que mal há nisso ?
-- Ela, ela vai, vai contar meu, meu di, din, dinheiro.
Gonzaga, quase não saía de Registro. Dificilmente ia a S.Paulo. Cer138

ACADPESP

ANÚARIO 2012/2013

ta vez, pediu ao amigo que lhe reservasse algum dinheiro, porque tinha a ideia de comprar uma camisa na cidade grande. Com o dinheiro
no bolso, viajou de ônibus até S.Paulo.
Desembarcou na Estação Rodoviária. Daí foi até o centro. Passou
por várias lojas. Em uma delas avistou um manequim que ostentava
uma bonita camisa, justamente a camisa que ele queria. Olhou bem
para o manequim e perguntou quanto custava. Repetiu a pergunta
umas três ou quatro vezes. Como não recebesse resposta, ficou nervoso e deu uma gospida na vitrina. A balconista, moça no norte, ficou
furiosa. Aproximou-se de Gonzaga, e disse-lhe, que o que ele fez custava dois reais e cinquenta centavos. Gonzaga pegou com uma nota de
cinco. A moça percebendo tratar-se pessoa simples, da roça, disse que
não tinha troco. Gonzaga não se fez de rogado, e tacou outra gospida,
dizendo:
-- Então, moça, tá tudo pago...
Muitas e muitas histórias contavam do Gonzaga. Outra ocorreu com
o seu cavalo. Gonzaga saiu do sítio e veio até a praça, amarrando o cavalo numa árvore frondosa. Outro agricultor estacionou o seu jipe com
capota de lona, bem perto do cavalo. O cavalo, talvez estivesse com
muito apetite, e comeu parte da lona. O agricultor reclamou. Gonzaga
pagou o estrago e como castigo amarrou o cavalo, em sua fazenda,
com a cabeça bem erguida, deixando-o o dia inteiro sem água.
Essa, a pessoa folclórica e muito conhecida na cidade. Vivia sozinho,
mas tinha uma casa de madeira que mandou levantar na fazenda.
Talvez por preguiça ou por gosto mesmo, Gonzaga almoçava e jantava
ovos. A casa da fazenda foi erguida um metro acima do nível da terra.
O chão sempre estava forrado de casca de ovo.
A simplicidade de sua vida bucólica despertava a cobiça dos vizinhos. Certa vez perguntaram porque Gonzaga não colocava empregado para manobrar o trator. Ele dizia que não pagava para empregado
trabalhar sentado...
Esse homem, bom e trabalhador, encontrou o fim de sua existência
de maneira muito cruel.
A cidade de Registro é cortada pela Rodovia Régis Bitencourt, que
passa por S.Paulo e vai para o Paraná, Santa Catarina, Rio de Grande
do Sul.
A rodovia é muito perigosa. Os caminhoneiros não respeitam acostamento. Acidentes são comuns e dão origem a muitos boletins de
ocorrência, quase sempre com vítimas fatais.
Na manhã quente que se iniciava, por volta de oito horas, chegou
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a notícia de que foi encontrado o cadáver de um homem, de idade
avançada, com o rosto todo desfigurado.
Como a vítima não dispunha de documentos, e sendo impossível o
reconhecimento, determinei que se colhessem as impressões digitais
para pesquisa junto ao IIRGD (S.Paulo), bem como foto da vítima.
A burocracia impõe tempo para aguardar resposta. O ocorrido consternou a população e antes que viessem notícias de S.Paulo, já se
tinha quase certeza que o cadáver era de Gonzaga, fato que depois foi
comprovado com o resultado das pesquisas feitas por aquele instituto.
Teria ocorrido um acidente na perigosa pista da BR 116 ou se tratava de crime de homicídio?
Os investigadores se puseram a campo, colhendo informações e
fazendo relatórios a respeito da morte de Gonzaga. Uma testemunha
afirmou que viu Gonzaga num fusca amarelo que se dirigiu para a rodovia.
Localizado o fusca foi detectada a existência de sangue. Convocados peritos, análise feita, concluíram tratar-se de sangue de animal,
provavelmente porco. As investigações prosseguiram. Várias pessoas
que tiveram contato com Gonzaga foram intimadas. Uma delas que
frequentava centro espírita afirmou que “Guinho” incorporou durante
uma sessão e disse que Gonzaga foi assassinado. Foram convocados
dois homens suspeitos, sendo um deles japonês e outro português. O
japonês foi colocado numa cela, enquanto eu conversava com o português. Às perguntas que eu fazia, o português respondia negativamente
ou que não se recordava. Era totalmente evasivo. Por fim disse-lhe que
o japonês Satushi havia confessado o crime e o acusou como sendo o
autor do homicídio. Motivo: ficar com o sítio do Gonzaga. Antonio ficou
lívido. Começou a gaguejar e por fim disse: -- Seu dotô, eu não matei
ninguém. O Satushi é mentiroso, é safado. Pra escapar da lei, joga a
culpa em mim. A verdade é que ele foi quem matou o Gonzaga. Colocado Antonio na cela, foi a vez de ser interrogado o Satushi. Inicialmente
negou qualquer envolvimento. Quando lhe disse que o Antonio o havia
acusado de ser o autor do crime, ficou furioso e disse que o assassino
era Antonio. Assim, os dois se acusavam, mas ninguém confessava.
A cidade era pequena. Fácil era fazer amizade com comerciantes,
entre os quais meu amigo Manoel, dono de um farmácia.
Durante as investigações, passei pela farmácia, e Manoel chamoume. Depois de pedir sigilo e que eu jurasse que o não comprometeria,
confidenciou que determinada pessoa esteve no seu estabelecimento
e contou que havia matado Gonzaga a pedido de Satushi e de Antonio.
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Com essa informação foi fácil localizar e prender Aristides. Sabia-se
que Gonzaga fora morto e seu rosto desfigurado a golpes de chave de
trator.
Com a presença de Aristides na Delegacia, teve início o interrogatório. Aristides era pessoa baixa, troncuda, com idade aproximada de
28 anos. Negou a participação no crime. Havia um investigador que
me pediu para levá-lo até um congá, e se ele fosse culpado confessaria.
Embora não acreditasse nos poderes de “santos” para resolver
problemas policiais, concordei. Pelo visto, tudo em vão. O rapaz voltou, e continuou a dizer que nada sabia sobre a morte de Gonzaga.
Foi formalmente ouvido. Assinou e foi liberado. Passado alguns dias,
fui à farmácia comprar aspirina. Para minha surpresa, Manoel me chamou num canto e disse baixinho: Doutor, sabe quem passou por aqui?
-- Não faço ideia. Manoel, olhando, desconfiado para todos os lados,
completou: -- O rapaz, envolvido com o caso do Gonzaga, o Aristides.
Perguntei-lhe o que ele dissera. Manoel, embrulhando a aspirina, confidenciou: -- Ele falou que levou uma surra e não confessou... Neguei
que ele tivesse sofrido qualquer violência. Na Delegacia falei com “Turcão”, o investigador que havia levado o suspeito ao congá. “Turcão”
negou qualquer gesto agressivo contra o suspeito. A verdade é que o
suspeito foi ao forum, fez acusações contra os policiais e depois desapareceu da cidade... O Inquérito Policial foi relatado e encaminhado ao
forum. Eu fui transferido para S.Paulo, e passei a trabalhar na Corregedoria, perdendo totalmente o contato com a cidade e assim nunca
fiquei sabendo o desfecho desse caso...
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SEGREDOS
Milton da Silva Ângelo
Acadêmico – Cadeira nº 34
Em determinada manhã, acordei e meditando um pouco, usando
uma pequena parte do cérebro, descobri que nunca bebi H2O. E por
quê? Se “H” é hidrogênio e “O” é oxigênio, conclui que não são líquidos, e não sendo líquidos não bebo, inspiro e expiro. Fui ao médico
e contei-lhe que estava bebendo muita água oxigenada e tomando
banho de água oxigenada. Ele achou estranho e perguntou-me por
que esse exagero. Perguntei-lhe qual a tal da fórmula da água. Ele, de
pronto, respondeu H2O. Perguntei-lhe em seguida: Doutor, como retirar o oxigênio da água que vou beber? Como retirar o oxigênio da água
que cai do chuveiro? A piscina está cheia de água oxigenada. A chuva
é água oxigenada. Ele respondeu: Você me pegou... Continuei defendendo minha tese. Quando abro a torneira não sai somente hidrogênio
e oxigênio. Aquele líquido tem sais minerais e o líquido é também
mineral. Afinal, Doutor, qual a fórmula daquele líquido? Quem sabe
a fórmula da água, ou seja, do líquido que sai da terra? Toda água é
hidrogenada, oxigenada e mineral. Contudo, existiu um IGNORANTE
que denominou um medicamento de “Água Oxigenada”. Analisando
a composição química desse produto, constatei que não é somente
água. Contém peróxido de hidrogênio, acetanilida, álcool etílico, ácido
oxálico e água purificada. O interessante é que ninguém fala pinga
alcoólica, sal salgado ou açúcar doce. Mas fala água oxigenada. Toda
água é oxigenada. A fórmula química da água - H2O – é um importante instrumento para explicar várias de suas propriedades, inclusive as
mais notáveis e incomuns. No entanto, a fórmula nada mais é que uma
representação da substância. Como tal devemos usá-la, apropriandonos das informações que ela pode nos fornecer, mas tomando o cuidado de não confundi-la com a realidade mesma da substância água,
muito mais complexa e profunda do que aquilo que duas letrinhas do
alfabeto e um número permitem antever.
Outro segredinho. Costumo perguntar se a natureza é sábia. Descobri que não. Por quê? Produção de gêmeos grudados. Terremoto
matando mais de 2.500 pessoas no Japão. Envelhece e já vem o tal de
mal de Alzheimer. A audição diminui, a visão, o paladar, etc. Aproveito
para contar outro caso, também com médico. Domingo, dez horas da
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manhã procurei posto de saúde. Estava com dores no tórax. Estava
de sandália e shorts. Peguei a fila, retirei minha senha e finalmente
cheguei à médica. Perguntou-me o que sentia. Respondi-lhe dores no
peito, apontando a altura do coração. Ela aconselhou fazer eletro, o
que fiz. Pensei, estou num país do primeiro mundo. Domingo, dez
horas, fazendo eletro, e sem pagar nada. Apresentei-lhe o resultado e
ela simplesmente orientou que eu consultasse um cardiologista. Sem
saber se era caso grave ou não, fiquei preocupado. Perguntei à médica
qual era sua área de atuação na medicina. Ela respondeu: Psiquiatria.
Se uma psiquiatra pode avaliar problema cardíaco, propus-me a fazer
um diagnóstico da médica. Perguntei-lhe se poderia fazer o diagnóstico. Ela perguntou-me: O Sr. é médico ? Respondi negativamente. Em
seguida, ela consentiu com o meu dignóstico. Afirmei, inicialmente que
ela tinha graves problemas de audição, olfato e de visão. E que aqueles
problemas iriam piorar. Ela perguntou-me se eu era espírita. Respondi
que não. Ela quis saber porque eu fiz esse diagnóstico. Respondi-lhe:
Fácil. Quem tem melhor audição, a doutora ou um cão? Um cão. Quem
tem melhor sistema de olfato? O cão. Eu para ler, preciso de óculos.
A doutora enxerga bactérias na mesa? Não. É necessário microscópio, ceguinha, ein. São deficiências. A natureza fez o homem inferior
aos cães nesse aspecto e outros que desconhecemos. Quem tem cão
e convive com ele, sabe do que estou falando. A doutora não gostou da comparação e reclamou porque eu estava comparando-a com
cachorro. Expliquei que os sábios dividiram os seres em racionais e
irracionais. Doutora, com quem estamos sendo comparados? Despedime, chateado, querendo saber porque o diretor de um pronto-socorro
coloca psiquiatra para atender à população.
Outro segredinho: Por que a Constituição permite eleição de semi-analfabeto para o legislativo e ainda é indicado para fazer parte de
Comissão de Educação? Para ser advogado, delegado, juiz, promotor,
professor de direito é necessário estudar leis. É necessário fazer faculdade para tentar entender a lei. Esses profissionais trabalham com a
lei. E para fazer a lei, é necessário ter algum curso? Não. E aí, quais são
as consequências? Ler a Folha de S.Paulo (A13) do dia 15/03/11. “Deputados estaduais pouco fazem além de propor leis sobre nomes de
ruas e ações de menor importância ao cidadão”. O Legislativo é onde
são “fabricadas leis”. Na fábrica de tijolos, são necessários pessoas
com conhecimento da área. Se alguém está doente, procura-se pessoa
formada na área. E para fabricar leis? Serve qualquer um?
No dia 15 de março, foi publicado na Folha de S.Paulo que o STJ
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pode anular investigação da Polícia Federal. Sabem por quê? A P.F.
com autorização da Justiça de São Paulo fez interceptações telefônicas
partindo de denúncia anônima, o que é ilegal. Segredo: Pode a P.F.
violar a lei? A ministra Maria Thereza de Assis Moura considera ilegal
a interceptação telefônica. Lá se vai para água a baixo o trabalho da
P.F. – Quem ganhará e quem perderá com isso?
Outro segredo:- Por quê a mídia brasileira, quando se refere aos
americanos do norte, usam a expressão “americanos”?. Assim, lemos
e ouvimos a expressão “americanos”, dando a impressão que somente
eles são americanos.
Obama esteve no Brasil e foi ao meu escritório. Quando chegou,
foi logo perguntado se sou americano. Respondi-lhe que sim e ele
disse que venha um abraço, você é dos meus. Expliquei-lhe que sou
sul-americano e que não concordo com o nome do país dele. Ou seja,
Estados Unidos da América. O certo seria Estados Unidos da América
do Norte. Perguntou-me ele se sabia ler e escrever. Respondi-lhe: não
muito porque não conheço o dicionário do Aurélio todo e ainda tenho
dificuldade de ler e entender bula de remédio. Em seguida disse-lhe
que poderia fazer suas perguntas.
Ele escreveu no papel a expressão “e mail” e pediu que eu lesse. Li,
falei em bom português e mail. Ele corrigiu, disse que estava errado, a
pronúncia correta era “imeio”. Ele escreveu Washington. Li “Vaxinton”.
Ele corrigiu. Perguntou-me como se chama aquele aparelho do computador que arrastamos de um lado para outro. Falei “rato”. Ele corrigiu.
Disse “mouse”.
Em seguida, perguntei-lhe se sabia ler e escrever. Dada a resposta afirmativa, escrevi a palavra “Brasil”. Ele todo satisfeito pronunciou
bem mal. Eu, com entusiasmo, o corrigi. Perguntei se deveria escrever com “s” ou como “z”. Ele, todo metido, disse que era com “z”. Foi
quando aproveitei para dizer que não sei porque, sendo brasileiro sou
obrigado a pronunciar e escrever termos norte-americanos do jeito
deles e eles não estavam nada preocupados em fazer o mesmo com
nosso idioma. Ele, com toda empáfia, disse que sendo um “bom americano” pertencia a um povo inteligente e criador e que os outros, ora
os outros.
Depois dessa conversa, entrei num bar e disse para o rapaz: Quero
um “oli vood”. Ele disse, hiii, já vi que o senhor não sabe o que quer,
aponte com o dedo. Apontei e ele todo satisfeito disse: Holy Wood.
Perguntei se ele sabia o que era holy e Wood. Claro que não sabia.
Expliquei-lhe “Mato Sagrado”. E cigarro é mato sagrado?
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E o casamento, tem segredos?
Sempre aconselhei meus filhos a fazer um contrato de dois anos,
renovável se houver interesse, com todos os princípios do contrato, até
clausula penal. Outra orientação, antes de casar, conviver dois anos
juntos, sem comprometimento de filhos. Por quê? A natureza humana
produz seres diferentes um do outro. Quem tem uma determinada
natureza, um determinado temperamento, não muda. Talvez pudéssemos comparar com um gatinho e um cachorrinho. Por mais amor
que você tenha no gatinho e queira que ele dê uns latidos, não consegue. E se quiser que o cão dê uns miados, também não consegue.
Temperamento é temperamento. Você não pode colocar pássaro no
aquário ou peixe na gaiola. Outra orientação. Antes de iniciar o relacionamento amoroso, antes de levar a fim essa sociedade, que é mais
importante para o homem e a mulher, faça um rol de perguntas em
forma de teste e peça para ela fazer o mesmo. Depois de preenchido,
analisado e respondido, você saberá se vai dar certo ou não. Exemplo:
20 perguntas. Uma delas: à noite depois de um dia estafante, teremos
na TV jogo de futebol e novela. Alternativa (a):- Assistiremos o jogo.
Alternativa (b), assistiremos a novela. Alternativa (c): compramos outra TV e cada um assiste o que quiser em quartos separados. Quanto à
situação econômica, quem administra as contas e quem paga? Haverá
um acordo? E assim, cada casal cria as suas questões, dependendo
de seu temperamento e de sua natureza. Aliás, ia me esquecendo de
outro ponto altamente importante. Pergunta: Nas nossas noites privativas, vale tudo o que eu queira. Você determina como será? Tenho
gosto por tais e tais situações. Você concorda com a, b, c? Feita as
trocas das questões e de acordo com as respostas, saberão se vai dar
certo ou não.
Bem, por hoje chega de segredos. Não espalhem para ninguém.
São Paulo, 31 de julho de 2013.
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AO CAIR DA TARDE
Antonio Oscar Guimarães
Acadêmico – Cadeira nº 25
Fim de tarde,
Brisa mansa
Como seu olhar...
Na vista alegre
Do meu apartamento
E, no horizonte, o céu
Tão amarelo como ouro,
Céu branco como a prata,
A enfeitar a nossa vida.
Fim de tarde,
Brisa mansa
Como seu olhar...
Como a dizer,
Como a falar,
Eu gosto de você
Quando a tarde
Morre pra valer
E... deixa no ar
Muita saudade.
Saudade dos tempos
Da juventude,
Saudade que tem
Sabor de uma grande vida
Bem vivida.
Fim de tarde,
Brisa mansa
Como seu olhar...
Fica comigo para sempre,
Não morra,
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Como o sol que foi
Na quebrada da montanha
Que eu vejo ao longe,
Lá no pico do Jaraguá
Anos dizer “até amanhã,
Se Deus quiser”.
Oh, como é lindo
O fim da tarde
Na brisa mansa
Do seu olhar!
Fim de tarde,
Brisa mansa
Como seu olhar...
Na vista alegre
Do meu apartamento
E, no horizonte, o céu
Tão amarelo como ouro,
Céu branco como a prata,
A enfeitar a nossa vida.
Fim de tarde,
Brisa mansa
Como seu olhar...
Como a dizer,
Como a falar,
Eu gosto de você
Quando a tarde
Morre pra valer
E... deixa no ar
Muita saudade.
Saudade dos tempos
Da juventude,
Saudade que tem
Sabor de uma grande vida
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Bem vivida.
Fim de tarde,
Brisa mansa
Como seu olhar...
Fica comigo para sempre,
Não morra,
Como o sol que foi
Na quebrada da montanha
Que eu vejo ao longe,
Lá no pico do Jaraguá
Anos dizer “até amanhã,
Se Deus quiser”.
Oh, como é lindo
O fim da tarde
Na brisa mansa
Do seu olhar!
São Paulo, 31 de setembro de 2009
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DOIS CORAÇÕES
Antônio Oscar Guimarães
Acadêmico – Cadeira nº 25
Se pensar pudéssemos
Num mundo muito melhor,
Se sonhar pudéssemos
Em alguma coisa muito superior,
Se quiséssemos alguém muito bom,
Se pudéssemos ter o céu azul em volta a nós,
Muito perto,
Se tudo de puro, alegre e feliz se juntasse,
Como numa aureola de sonhos
Alcandorada...
Apenas dois corações solitários restariam,
Num tumulto de dias e noites que se sucedem...
Apenas dois corações amigos, ternos e
Companheiros.
Apenas dois corações plenos de amor,
Carinho e santidade...
Apenas os corações que confortam
Na alegria e na tristeza,
Na angústia e na solidão...
Apenas os corações que nos deram tudo
E a própria vida...
Apenas os corações tão queridos,
De Jesus e de Maria!
São Paulo, Junho/1975
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PAI
Antonio Oscar Guimarães
Acadêmico – Cadeira nº 25
Homem bom,
Homem amigo
E companheiro,
É o pai,
O nosso pai.
Desde a infância,
Desde tenra idade,
O pai nos acompanha,
Nos leva pelas mãos.
Através os anos,
Através a vida passar,
Ele nos ensina,
Ele nos conduz.
E...conduz bem
Por força de seus
Exemplos, de sua vida,
Mais que suas palavras!
Pai e mãe unidos,
São a vitória no
Lar cristão
De cada um de nós.
A figura do pai
Vem de muito longe!
Lá no direito romano,
“Pater familiae”.
Juntos, o pai e a mãe
São, certamente,
Bênçãos de Deus
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A nos unir,
A nos fazer feliz.
Obrigado, pai dos
Pais, Nosso Senhor,
Que nos deu
O presente maior,
Jesus Cristo,
Filho seu dileto
A dar sentido,
A dar paz
Às nossas vidas!
São Paulo, Junho/1975
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NEGRAS VISÕES
Ariovaldo Felix de Melo
Delegado de Polícia
Negras visões, riscos brancos e multicoloridos,
Vozes longínquas, clamores hesitantes.
Rosto transfigurado de sulcos profundos
Dosado num misto de dor e gemidos.
Das profundezas inatingíveis e inteligíveis,
Do âmago profundo do meu ser,
Sinto-me nas profundezas desses abismos,
Na negra escuridão sem nada ver.
Oh! Funério preparativo da morte,
Voltar a si, quase sem ter noção,
É a mesma coisa que ter surgido das entranhas,
Voltar a ser um simples embrião!
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PRESIDENTE DE HONRA DA ACADPESP

Uassyr Martinelli
Idealizador e fundador da Academia de Ciências, Letras e Artes dos Delegados
de Polícia do Estado de São Paulo, 1987, cadeira nº 1. Primeiro Presidente da
Acadpesp (1987/1989). Autor dos livros publicados: Flores de crepom, 1977
(poesia); Pela vidraça, 1993. (poesia) e Poemas de um homem sem rosto,
2013.
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POEMAS DE UM HOMEM SEM ROSTO
UASSYR MARTINELLI
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ILUSÕES PERDIDAS
De pesado que estava o bolso de minha calça
ele furou
e dele caiu um punhado de bolinhas de vidro
que eu carregava,
as bolinhas esparramaram-se pelo chão
correram pulandinho pela sargeta
caíram num bueiro
fundo
fundo
fundo...
Nunca mais
achei minhas bolinhas de vidro.
O bueiro
é fundo
fundo
fundo...
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O MENINO DE SAIGON
Perdido no meio da procissão de refugiados
- sozinho
sem ninguém ao lado
sem farnel para a jornada –
caminha
o menino de Saigon.
Onde estão
seu pai
sua mãe
seus irmãos,
os outros meninos amigos das tardes despreocupadas
seu pião pipa canto de passarinho onde estão?
Que pedaço de pão
comerá o pequeno retirante
hoje
quando o sol for noite?
Como se agasalhará ele nas noites de inverno
quem tomará sua febre
quem o aconchegará nos seus temores
quando fantasmas noturnos o acordarem em meio ao
seu sono?
Sozinho
sem ninguém ao lado
sem farnel para a jornada
- a perna direita amputada
os braços apoiados às muletas de pau –
caminha
o menino de Saigon.
(Não há terras para chegar.)
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PÉS ESQUERDOS
Levantou-se
- na manhã clara
de sol forte –
calçou
os dois pés esquerdos
e desapareceu
no meio
da multidão.

159

ACADPESP

ANÚARIO 2012/2013

ROTINA DE PAIXÃO
A Shirley, minha mulher
Teu rosto de hoje
como se parece
ao teu rosto de ontem
- na plataforma ferroviária
na chegada do trem!
Por que
se já faz tantos anos
que o trem passou?
São teus olhos
(neles a própria vida)?
dos teus olhos o brilho?
Não!
não são os teus olhos...!
são os meus...!
na rotina de minha paixão
ainda de hoje
ainda de ontem
na plataforma ferroviária...
não importa
se já faz tantos anos
que o trem passou...
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ESTRELAS
Na concatenação
no encadeamento
de todas as porções humanas
- de pensamento
ou de matéria –
subsiste
o pequeno.
Por isso
olho as estrelas,
onde não encontro
nenhum passo
nenhum rumor
nenhum gesto
humano.
A estrela é grande
o meu coração é grande
a Terra não é grande.
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RESIGNAÇÃO
Todas as portas abertas
todas as janelas abertas
foram apenas
assim esquecidas.
Nenhuma delas para mim.
Sem saída
deixo-me.
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DIMENSÕES DA VIDA
Já não salta mais
sobre a presa.
Já não abate o antílope
e o descarna
para a companheira
e para a cria.
O leão velho
escolheu o último pouso
escolheu a árvore
escolheu a sombra
para a morte.
Seu corpo
logo apodrecerá
e virá o abutre
e virá a hiena
e virão os vermes.
Só ficará a árvore
só ficará a sombra da árvore
e só ficará a chapada extensa.
O leão velho morreu.
Para depois da natureza
no além plano material da vida
- ao lado e em paralelo
ao espírito do homem –
descansa
(sobrevivo
independente)
o leão velho.
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EVOLUÇÃO
Pesado caminhão
passou
- vagaroso pela estrada de terra batida
amassada
pedregosa
e quebrou
partiu
em muitos pedaços
(pequenos pedaços)
as pedras
ali deitadas
imóveis
e silenciosas.
(Mas a vida continuou:
independente
não interrompida
livre
e igual
- e evolvendo
e subindo
e ascendendo
na matéria e na energia
de cada pequeno pedaço de pedra quebrada
partida
sobre o leito
da estrada de terra
onde o pesado caminhão
passou.)
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CREPÚSCULO
A vida
perdeu o sentido:
acabaram-se as buscas
os objetivos diluíram-se
dissolveu-se a esperança.
A energia transcendente
(onde mora o espírito)
condensou-se na razão,
nada mais existindo senão a matéria e o
movimento.
A água a terra e o homem ficaram areia.
Os poetas não têm mais verso
calaram-se as musas e as deusas,
nenhuma expressão mais em nenhuma coisa
porque as coisas também perderam o elo
humano.
Ninguém no mundo se importou
os homens não se importaram.
Em nenhum lugar.
Em nenhum continente.
Restaram apenas
- no terraço dos exílios humanos o canto triste das vãs esperas
a inércia dos pés e das mãos
o nada absoluto dos olhos cansados de
ver.
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DEUS
Deus é it.
O terceiro gênero.
Vida: eclosão e pulsar.
Vida:
desconsiderada a forma
desconsiderado o tempo
desconsiderado o movimento
- na neutralidade absoluta
do princípio nascido com o
imemorado.
A linha da morte
não é linha paralela à linha da vida
porque a morte não existe
o que existe é a vida.
Pedra planta lobo e homem não se parecem
mas it impregna eles todos.
Então eles todos se parecem.
O princípio vital cósmico neles ascende e
sobe e se imaterializa,
em espirais de muitas faces e de muitos
planos não manifestos
- não ele mas a forma o tempo e
o
movimento que estão nele.
Porque it é pleno.
Pedra planta lobo e homem são como os raios do Sol.
É esse o processo de evolução:
todo o criado está um pouco depois
da primeira origem
(quando a matéria e o imanente se encontram)
e um pouco antes da última ascese
( quando o princípio primário sefunde em it)
no turbilhonar da vida.
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GOTA DE ÁGUA
A gota de água sobejada
- translúcida e
tímida
escorregou pela parede lisa do copo
de vidro
que o lavrador tinha à mão,
e caiu sobre o chão de terra à semente.
A terra
- ávida e sedenta logo absorveu o sol e a lua,
absorveu as nuvens, o vento que soprava
e todo o céu de galáxias escondidas
que a gota de água continha
e ofertava.
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CONFITEOR
No imemorado do tempo
pisei sobre duas cidades soterradas
e pisei sobre três cidades soterradas.
Pisei sobre estrelas de uma galáxia inteira
e vivi muitas vidas.
Hoje
- na Terra,
tanto tempo depois só me resta esta alma cheia de angústias e de
escombros do que fui.
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VIDA
Uma pedra.
Uma pedra
ao abandono
no fundo dum vale ignoto.
Uma outra pedra,
do mesmo jeito,
E outra.
No profundo delas
- sem som sem movimento lateja-lhes o surpreendente da vida.
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SUBTERRÂNEOS
Da estação central da Sé
trens metropolitanos
partem e chegam de todas as direções.
O átrio e a plataforma são de concreto
armado.
os vagões em aço e vidro.
Há luzes fortes
claras
brancas,
artificiais.
Trilhos,
saídas
e chegadas de novos trens.
Pelas catracas
descendo escadas
(subindo escadas),
na plataforma,
homens e mulheres
- apressados trazem subterrâneos
no rosto.
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CATEDRAIS E CARACOIS
Na manhã chegada de inverno
raios de sol filtravam-se por todos os espaços
do céu,
dando-se em luzes e estrelas às paredes
enegrecidas da catedral
e dando-se ainda
em morno e de aconchego
ao pequeno caracol que rastejava lentamente
sobre a calçada centenária da cidade que
acordava.
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SOLIDÃO
Nostálgico bando de quero-queros sobrevoa a cidade
em direção ao sul,
gracioso casal de pombas-rolas aninha-se por sobre
os ovos à espera do choco,
estrelas muitas logo se agruparão no céu,
em
galáxias e constelações.
Passos fortes de homens, passos pequenos de
crianças lá fora na calçada.
Sons de automóveis passando e de trabalhadores
trabalhando,
o tempo que passa três ponteiros que a todos os
momentos se encontram.
A Terra gira devagar, gira depressa, roda; a Lua o
Sol e todos os astros.
Ninguém bate à porta de minha casa.
Ninguém clama o meu nome
No terraço estou só, e não tenho nenhuma espera
por esperar.
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OS OPRIMIDOS
Sobre a superfície planetária terrestre
nenhuma coisa fora de lugar:
homens e destinos humanos
as próprias coisas
o bem o mal.
Não adianta.
No rastro da história e da geografia da Terra e
do mundo
tudo flui,
desde sempre e para sempre,
do mesmo jeito
- igual, rotineiro e crônico
em dor e opressão.
O tempo passou, passou, passou...
... não é preciso mais tempo por esperar:
o tempo acabou.
Não é preciso mais os rios correrem
nem o sol trazer amanheceres que não ficarão,
porque de tarde (de noite, esta noite) tudo ficará
como antes,
escuro frio e triste.
Por que mais esperas, por que mais futuros que
não virão,
por que mais expectativas se todas as propostas
humanas falharam?
Serenamente
(resignadamente)
recolho-me ao conto dos infortúnios humanos,
onde desembocam todas as ruelas, todos os becos
e todas as quelhas
dos oprimidos da vida.
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O CAMINHO

À procura do caminho
buscou todo o conhecimento humano enciclopédico.
Só encontrou veredas, sendas, trilhos,
até atalhos.
Todos pisados, de rastros,
batidos mais de uma vez
mais de duas vezes
mais de muitas vezes.
O caminho não. O caminho não encontrou.
Nunca mais buscou o conhecimento humano enciclopédico
para encontrar o caminho.
Simplesmente deu-se.
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LAMENTO INCA
Pôr de Sol, em Machu Picchu.
Angústia e Silêncio no céu, por sobre a
Cordilheira dos Andes.
É vã a busca do Condor
em seu último voo de Vida...
(Nenhum Inca para nele encarnar-se.)
O Sol se põe.
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DESTINOS
Todos os destinos humanos
de toda a humanidade
considerados
isoladamente.
Separadamente.
Um por um
seis bilhões de vezes.
A dor humana?
Ei-la, Homem!...
Seis bilhões de vezes.
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TROPEÇOS
Na vida, tantos foram os tropeços estrada
afora,
tantos os tombos e as quedas
mais a impressão dava duma penada alma
(frívola, despreparada...)
(... não fossem a nobreza de seus levantares,
o rastro de luz que ficou
da caminhada pela estrada afora...)
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SEM FACES
Sobre as sandálias gastas no humilhante mister,
as vestes em andrajos cobrindo o corpo esquálido
a mulher que não tinha rosto
recolheu as sobras e os restos das latas de
resíduos,
sobre a calçada deixadas.
(Nenhuma palavra nos lábios cerrados.)
(Alguma queixa por pequena que fosse.)
E pôs-se para seu caminho não conhecido,
de algum ponto também como ela sem faces.
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MORADOR DE RUA
Debaixo dum dos muitos viadutos da metrópole
sobre surrado cobertor feito enxerga,
velhos jornais, trapos, trastes miúdos,
aconchegara-se o morador de rua
- apático ao seu trem de vida,
dormindo descansado, parecia.
As estrelas do céu amanheceram logo logo
e o homem de rua sem demonstrar nenhuma
ansiedade nenhuma aflição
levantou-se e pôs-se em caminho,
em suas buscas de todos os dias.
Tralha às costas, seus passos descompassados
indiferentes
duros
e pesados do cansar da vida
moldaram o cimentado da calçada da avenida.
De estranho, só os meus próprios passos,
que no mesmo cimentado da calçada da avenida
gravaram os mesmos passos do
homem morador de rua.
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ESPÓRTULA
Lamento profundo, doído, penoso
tomava a praça repleta,
misturando-se aos sons vários,
na tarde de coisas, de pedras e de homens.
Os circunstantes conversavam alto, trocavam
cumprimentos, riam e faziam compras
- indiferentes, alheios à dor dos versos do
cantador,
em meio ao largo, solitário, o sol a bater-lhe
o rosto, ainda assim sem luz...
De vez em quando, deuses que passavam
apressados,
atiravam, sem nenhuma empatia, uma moeda
para o pedinte,
em seu chapéu emborcado
(como sua própria vida)
sobre a calçada suja.
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ASSIM CAMINHA O HOMEM
Todas as águas.
Todos os continentes e todas as terras descobertas.
Toda a humanidade fragmentada em todas as
nações, em todos os países e
em todas as etnias.
Todos os homens sós e isolados em todas as famílias, em todas as
ruas, em todos os escritórios e em todas as igrejas.
Todas as sedes e todas as fomes do mundo, todas as doenças, todos
os infortúnios não solidários.
Todas as mensagens de paz e todas as doutrinas de amor, todos os
apelos dos santos, todos os que se sacrificaram e todos os mártires,
esquecidos.
A caminhada do Gólgota, já sem trilho, já sem rastros, sem poeira,
sem pedras e sem flores de água.
Assim caminha o homem.
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O GRANDE ENCONTRO
O pânico atormenta-lhe a mente, conturbada e
surpresa ante a vida incipiente.
A alma, inquieta e impaciente, agita-se ante
o caos e a desordem da natureza,
que esplende o começo da criação.
Só e angustiado, o primata - na meia-luz e na meia-sombra da Terra – atônito e sob o choque ante todo o criado, sente-se perdido e
abandonado no ignoto da esfera de fogo.
Num súbito e primeiro acordar da consciência
- no maior dos episódios da epopeia humana - o primata “sente” e
“conhece” Deus, em transcendente e divino encontro
(instante de fascínio e encantamento, eclosão e luz, de não mais
abandono e solidão),
em que, dentro dele, na alvorada do tempo, levantam-se os mágicos
de sua ascensão psíquica...
... na Teofania da Revelação e do Amor.
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ROSAS VERMELHAS
Sobre a mesa da sala
no vaso de cristal translúcido e de água morna,
já não mais fresca,
as rosas colhidas no jardim
pendiam murchas de seus ramos
- sem perfume, sem viço, sem frescor algumas pétalas vermelhas caídas sobre o móvel.
O espírito delas porém, ainda sonhava o sonho
das flores, e lá estava
- de outro jeito,
sob outra forma
em nova dimensão de existir e não morrer nas rosas vermelhas murchas e nos ramos
pendentes
no vaso de cristal
na própria água morna nele encerrada,
no perfume que ao éter se misturara.

183

ACADPESP

ANÚARIO 2012/2013

LUZES QUE SE APAGAM
Céu de nuvens de chumbo, prenunciando chuva
forte por cair sobre a mata.
Chia o gavião no alto, zumbem as abelhas, cicia
a cigarra.
Insetos e pássaros, bichos de chão e de árvore,
todos se recolhem ao aconchego do abrigo.
No lusco-fusco do entardecer
apenas grupos de vaga-lumes brincam de fingir
galáxias e constelações
- como as estrelas
acendendo apagando acendendo apagando –
ilusões
querenças
esperanças.
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QUADRO DE EXPOSIÇÃO
Traços à bico-de-pena e nanquim preta
mostram velho casarão colonial
no quadro exposto no amplo átrio.
Penetro – timidamente – em pensamento, na
grande sala de estar,
onde as coisas e os móveis, os tapetes, os lustres e
os livros
libertam sua ênfase reprimida,
em misto de velhas lembranças, sombras, silêncio
e solidão.
Integro-me, e ouço e sinto, ruídos e sons de
passos e de conversas dum tempo que passou,
de risos, cochichos e segredos vividos.
Vislumbro tênues vultos e formas materializadas
de pensamentos de sinhás e de barões.
E deixo a sala em êxtase, atravesso a varanda e
desço a escada de mármore e corrimão de ferro
para tornar à calçada de pedras portuguesas do
século em que vivo atualmente.
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PRECE PARA UM DESCONHECIDO
No Cemitério Nossa Senhora da Conceição
apenas uma placa e um número
indicam a cova rasa
de terra ainda fofa:
727
A placa é oval, pequena,
pregada numa estaca de madeira fincada no chão,
fundo azul forte
um número em branco:
727
Nas imediações, defronte, ao lado
ninguém
nada
- somente o céu liso
o vento do sul
nesga de sol que escoa por entre árvores
e a placa pregada na estaca de madeira fincada no
chão,
oval e pequena
fundo azul forte
um número em branco:
727
Deito uma prece.
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ESPERANÇA
Olhou para trás
(as águas ainda cobriam todas as partes secas);
olhou para os lados
(povos do ocidente e povos do oriente);
e olhou para a frente
(para o futuro último da raça humana).
Viu todo o bem e todo o mal
no fluxo de tempo corrido e no fluxo de tempo a
correr.
Viu também todo o esforço da alma humana
na busca do Perfeito,
a Terra cansada e sofrida à espera da sua hora.
E achou que valia a pena continuar.
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GOTA DE ÁGUA
Caída a chuva
a gota de água escorreu sobre a
folha lisa e verde
e caiu sobre o chão,
onde todos os planetas e estrelas
- que nela habitavam pousaram de suas órbitas.
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GAFANHOTO
Na fragilidade verde
do pequeno gafanhoto
- imóvel dentro da natureza em silêncio a presença de rotas e luzes estelares,
a presença de vidas e destinos humanos
na harmonia universal
Homem
Inseto
Estrela.
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SONS, CORES, SILÊNCIO E LASCA DE PEDRA

As pedras entenderam
as pedras
e continuaram quietas e imóveis,
só assobiando ao vento forte
contra suas quinas.
O lamento do uivo das quinas das pedras
comoveu as hastes frágeis do arroz e do
trigo plantados nos campos,
que vergaram até o chão,
em dor.
Os sons e as cores do mundo inteiro
esparsos e sem morada certa
viraram
cor azul de onda de mar
cor azul de pedaço de céu
cor azul de grito de liberdade de condor.
Aguardando
o tempo
a vez
e o corpo para encarne
uma
lasca
de pedra,
em cima da crosta esfriada da Terra.
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FRAGMENTOS
Ajuntou
- com os dedos das mãos parecendo estrelas
- e gafanhotos de luz todos os fragmentos de coisas que encontrou
à toa,
largados
inservíveis
imprestáveis para nada,
e integrou-se
à harmonia universal
íntima
dos próprios fragmentos de espírito nelas
viventes,
ajuntados a esmo sobre o chão pisado
de terra
da Terra em órbita evolutiva.
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