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Honra-me escrever uma breve introdução ao livro da Academia de Ciências, Letras e
Artes dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Honra-me, também, por
generosidade de seus ilustres acadêmicos ter, anos atrás, recebido o título de
acadêmico honorário deste Sodalício.
A Academia comemora seus 30 anos de existência, ostentando já, como se pode
perceber do extenso currículo de suas atividades, uma sólida contribuição cultural ao
Estado de São Paulo através de seu quadro acadêmico efetivo e honorário, numa
clara demonstração da importância do pensamento dos delegados que a compõem e
dos intelectuais convidados no conformar esta dimensão artística, literária e científica,
nas terras paulistas.
O papel de seu presidente Carlos Noel de Mello, há longos anos, verdadeiramente
artífice das grandes realizações elencadas no relato constante de seus arquivos, é de
se realçar, pois tem permitido uma permanente atuação da entidade em não poucos
eventos culturais com esplêndida participação.
Desde sua fundação, a Academia mostrou-se uma decidida parceira de grande parte
dos movimentos culturais de São Paulo, lembrando-se que seu primeiro presidente,
Uassyr Martinelli, ocupante da Cadeira 1 da instituição escolheu como patrono um dos
mais inspirados poetas do século passado, ou seja o delegado Benedito Dalmo
Florence.
Fomos contemporâneos da Faculdade de Direito da USP, à época em que era meu
colega de turma o titular da Cadeira 10 Roberto Genofre, intelectual de expressão,

cuja inquietude com os grandes temas nacionais já se vislumbrava naqueles tempos
de bancos acadêmicos.
Dalmo é um dos mais injustiçados poetas da literatura brasileira. Paulo Bonfim, Mário
Chamie, Saulo Ramos, Guilherme de Almeida e eu mesmo tínhamos por ele uma
admiração quase mística. É de se lembrar que foi dos poucos poetas brasileiros a
merecer de Agripino Grieco, elogios e não críticas.
O seu “Maneco” é um poema antológico
“Maneco não era o tipo
Que se pode imaginar,
Pintou a lua de verde,
Depois não sabia amar.
...........
Maneco nasceu poeta,
Tinha sonhos aos milhares,
Um papagaio vermelho
E outro azul, cortando os ares
..........
No dia das 4 rosas
Como soe acontecer,
Maneco sonhava sonhos
Que não podia viver”.

Sempre lembro-me com saudades de nossas noites de sadia boemia. Compúnhamos
versos nos bares. Nosso pequeno grupo de escritores naqueles cinco anos na velha
Escola do Largo São Francisco, quase todo, entrou para a Academia Paulista de
Letras e muitos são acadêmicos honorários da ACADPESP.
Sempre tive a convicção de que quem estuda Direito mais do que em qualquer outra
Faculdade está mais vocacionado para as artes e principalmente para a Literatura,
lembrando-se que pela instituição do Largo passaram grandes poetas como Álvares
de Azevedo, Fagundes Varella, Castro Alves, Olavo Bilac, Guilherme de Almeida,

Menotti Del Picchia, Paulo Bomfim, sendo que quatro dos seis príncipes da poesia
brasileira cursaram Direito na nossa Escola (Olavo Bilac, Guilherme de Almeida,
Menotti de Picchia e Paulo Bomfim).
O relatório constante do presente livro elaborado pela acadêmica delegada Maria
Solange Ferreira Xavier fala por si só, pois exibe toda a gama de atividades realizadas
nos últimos tempos e parte da história da Academia, como poderão os leitores desta
edição perceberem.
É uma entidade das mais relevantes no cenário nacional constituída por delegados de
carreira de vocação cultural.
Tenho, na minha carreira profissional, escrito que considero que o delegado de polícia
exerce função tão relevante quanto a da magistratura. Não sem razão, o constituinte
no artigo 144 § 4º da Carta da República declarou que são os delegados de carreira
os únicos intitulados a servir de “polícia judiciária”, sendo, a meu ver, os únicos que
poderão presidir os inquéritos policiais.
Entendo que o Ministério Público é sempre parte acusatória e, na dúvida, deve acusar,
da mesma forma que a advocacia exerce o sagrado direito de defesa existente nas
democracias e não nas ditaduras. São partes, todavia, não tendo a isenção que um
magistrado deve ter ou que o delegado, por atuar no vestíbulo do processo judicial.
Por isto o constituinte deu-lhes a incumbência de ostentar o título de “polícia judiciária.”
A lei suprema está assim disposta (art. 144 § 4º):
“§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira,
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto a militares”. (grifos meus).

Dúvida inexiste, portanto de que só os delegados de carreira devem exercer tais
funções, sendo, pois, a meu ver, inconstitucional a atuação do Ministério Público
quando invade, fora de sua competência, tal competência constitucional de presidir
inquéritos.

Talvez, por esta razão, tenha tanta simpatia pela carreira dos delegados de polícia,
carreira jurídica, que entendo gozar do mesmo “status” da magistratura, do “parquet”
e da advocacia pública.
São breves considerações que faço nesta brevíssima introdução ao livro tão bem
elaborado pela nova diretoria da Academia dos Delegados de Polícia do Estado de
São Paulo, o qual tanto orgulho traz aos meios culturais da região.
No velho estilo coimbrão, saudo-o com a expressão “Bem haja”.

Ives Gandra da Silva Martins GOIH (São Paulo, 12 de fevereiro de 1935) é
um jurista, advogado, professor e escritor brasileiro.

É

professor

emérito

da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e membro
da Academia Brasileira de Filosofia.
É pai do ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Ives Gandra da Silva Martins
Filho, bem como irmão do pianista e maestro João Carlos Martins e do pianista e
professor José Eduardo Martins.
Jurista de orientação conservadora, é membro da prelazia católica Opus Dei.

Trajetória acadêmica
Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em
1959. Na mesma instituição, cursou especialização em Direito Tributário, em 1970, e
em Ciência das Finanças, em 1971. Tornou-se Doutor em Direito pela Faculdade de
Direito da Universidade
catedrático de Direito

Presbiteriana

Mackenzie,

Econômico e Direito

em

1982.

Constitucional na

Foi professor
Universidade

Presbiteriana Mackenzie de 1980 a 1992, tendo recebido o título de professor
emérito dessa universidade em 1990. Foi presidente e professor do Centro de
Extensão Universitária e recebeu o título de doutor honoris causa pela Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).

Advocacia
Foi conselheiro da seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de 1979
a 1984 e de 1987 a 1988, além de membro da Ordem dos Advogados
Portugueses (OAP) de 1989 a 2005.

É sócio benemérito, conselheiro nato e foi presidente (1985-1986) do Instituto dos
Advogados de São Paulo. É membro do Instituto dos Advogados Brasileiros.

Outras associações
É membro da Academia Paulista de Letras (APL) desde maio de 1992, tendo-a
presidido de 1994 a 1996.
É conselheiro vitalício do São Paulo Futebol Clube, tendo sido presidente do Conselho
Consultivo desse clube. De 1962 a 1964, presidiu o diretório metropolitano do Partido
Libertador em São Paulo. É também membro da Academia Brasileira de Filosofia,
ocupando a cadeira de número 30.
Conservador e católico, foi um dos primeiros brasileiros a ingressar no Opus Dei. É
seu principal super numerário no Brasil e considerado seu porta-voz mais influente na
política nacional.
A 18 de julho de 2016, foi feito Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique,
de Portugal, por ocasião da visita do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ao Brasil.
É membro do Conselho Editorial do Centro Interdisciplinar de Ética e Economia
Personalista, um think tank neoliberal que faz parte da rede Atlas Network,
uma organização sem fins lucrativos norte-americana libertarianista.

Ficha Catalográfica

N196d NASCIMENTO, Maria Helena
Desaparecimento de pessoas sob a Óptica da Polícia Civil do Estado de
São Paulo. / Prof. Dr. Benedito Ignácio Giudice (orient). São Paulo: Academia de
Polícia “Dr. Coriolano Nogueira Cobra”. 2017. 85 p.
Monografia apresentada à ACADEPOL: Secretaria de Cursos Complementares,
de Pesquisa e Apoio à Produção Científica e Coordenação da Pós-Graduação. X
Curso de Especialização em Polícia Judiciária e Sistema de Justiça Criminal.
Inclui Bibliografia.
1. Desaparecimento - busca. 2. Conflitos familiares. 3. Localização – desaparecidos.
I. Título. II. Orientador
CDU 351.746.2+7.06
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CARLOS NOEL DE MELLO

_______________________________________________
Filho de Adelino de Mello e Angelina de Mello, é natural de Batatais-SP, nascido em
12 de agosto de 1930.
Delegado de Polícia, Classe Especial – Inativo.

Endereço Profissional
Avenida Ipiranga, 919, 15º andar – Condomínio Cinerama. Bairro República, São
Paulo - Capital. CEP: 01039-902 – Tel: (11) 3367-3710.
E-mail: acadpesp@adpesp.com.br
Academia de Ciências, Letras e Artes dos Delegados de Polícia do Estado de São
Paulo – ACADPESP. Website: www.adpesp.org.br – Menu: Acadpesp.
Recados: (11) 3367-3728 – Horário comercial – Biblioteca da Associação dos
Delegados de Polícia do Estado de São Paulo – ADPESP.
E-mail: biblioteca@adpesp.com.br

Formação Acadêmica
1953/1954 – Faculdade Católica de Direito em Santos – SP;
1955/1958 – Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil – Rio de
Janeiro-RJ, diplomando em Direito em 19/12/1958;
1955 – Faculdade de Jornalismo em Santos – SP.

Atuação Profissional
Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo na Polícia Civil do Estado
de São Paulo como Delegado de Polícia em períodos ininterruptos, conquistou
promoções na carreira, sempre por merecimento, desde a 4ª Classe até a Classe
Especial.
1959 – Atuou no município de Águas de Lindóia;
1965 – Atuou no município de Herculândia;
1967 – Após prestar Concurso Público, foi aprovado e nomeado em 20/1/1967 e
posteriormente designado para o Município de Barão de Antonina-SP, também
exercício em Pedra Bela-SP, Jaguariúna e Vargem Grande do Sul;
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1968 – Atuou no município de Socorro-SP;
1968 – Atuou no município de Serra Negra – SP;
1974 – Veio para São Paulo, para assumir o então DEGRAN – Departamento das
Delegacias Regionais de Polícia da Grande São Paulo, retornando no mesmo ano
para o município de Campinas-SP, designado para a Delegacia Seccional de Polícia
como Delegado Assistente;
1978 – Classificado no DERIN – Departamento das Delegacias Regionais do Interior:
São Paulo – Capital.
1979 – Designado como Titular da Delegacia Secional de Polícia do município de
Campinas-SP e foi nomeado como Delegado de Polícia do DOPS;
1981 – Designado para a Assessoria da Polícia Civil na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (12/12/1981);
1984 – Retorna a São Paulo para o DEGRAN; para a Delegacia Seccional de Polícia
da Zona Leste, onde é nomeado no ano seguinte Titular deste mesmo Distrito Policial;
1986 – Em 17/1/1986 é nomeado para a 2ª Delegacia Regional de Polícia (DEGRAN).
Na data do dia 26/1/1986, nova nomeação; Assistente Técnico do Gabinete do
Secretário da SSP – Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo;
1987 – Nomeado Chefe da Assistência Policial Civil da Administração Superior da
Secretaria e Sede da SSP; integrando o Conselho da Polícia Civil do Estado de São
Paulo;
1988 – Em 2/9/1988 é afastado de suas funções como Delegado de Polícia, para
prestar serviços junto a Secretaria de Estado de Esportes e Turismo, no período de
31/12/1988 a 3/1/1989, e presidir a Empresa de Turismo do Estado de São Paulo –
PAULISTUR;
1989 – Em 20/1/1989 é nomeado Diretor do Instituto de Identificação “Ricardo
Gumbleton Daunt” – IIRGD;
1992 – Designado Delegado Divisionário de Polícia no DEPC – Departamento
Estadual de Polícia Científica do Estado de São Paulo;
1993 – Em 16/1/1993 é nomeado para a Assessoria da Polícia Civil na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo;
1995 – É designado para a DEATUR - Divisão Policial de Aeroportos e Proteção ao
Turista;
1997 – É nomeado para a Assessoria na Câmara Municipal de São Paulo na
Assistência Policial Civil até a data de 31/12/1997;
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1998 – Em 14/3/1998, aposenta-se como Delegado de Polícia de Classe Especial
(Assistência Policial do DEPATRI);

Atividades Policiais
1965 – Na condição de Delegado de Polícia no Setor de Trânsito, criou e implantou o
Centro Nobre Modelo – permitindo o estacionamento gratuito, por meio de discos
indicativos de permanência (atualmente Zona Azul);
1966 – Atuou para a construção do prédio da Delegacia de Trânsito de Campinas,
sem ônus para o Estado, visto sua participação no sentido da implantação do Sistema
de Guinchamento de veículos irregulares e o respectivo recolhimento de taxas
veiculares à Prefeitura Municipal de Campinas. Determinou por meio de Portaria de
Trânsito, a designação de 10.000 (dez mil) ruas como preferenciais e secundárias,
emplacamento das consideradas de importância vital, instalação de semáforos,
também sem ônus para o Estado de São Paulo;
1968 – Implantou e dirigiu a 116ª Circunscrição de Trânsito da Delegacia de Polícia
do município de Socorro-SP;
1970 – Realizou amplo trabalho de Coordenação, com o desenvolvimento do
“Programa Polícia-Povo”, com instalação nas Administrações Regionais (ARS) da
Prefeitura Municipal de Campinas, das 18h às 24h, trabalhos de assistência policial
efetividados nos bairros da cidade;
1973 – Agraciado com o Título de Cidadão Serrano pela Câmara Municipal de Serra
Negra-SP, pelos relevantes serviços prestados naquela Municipalidade;
1974 – Propôs a instalação do Metrô em Campinas (no sistema monorail), que saindo
da Rodovia Anhanguera percorrendo a Fazenda Chapadão à Rua Andrade Neves,
passando pelo Viaduto André Cury, Avenida Moreira Sales, destinando-se em linha
reta sobre a Nova Campinas e terminando na estrada Dom Pedro I (descrito no artigo
da coluna “Tome nota do Diário do Povo”, com a seguinte frase: “Agora sim temos um
prefeito que anda pelos ares e um delegado pelo subterrâneo”.
1977 – Criou o Setor de Acidentes de Trânsito, centralizando o serviço que era
atribuído aos sete Distritos Policiais de Campinas;
1978 – Idealizou e instalou a Delegacia de Menores de Campinas, a primeira
implantada no interior do Estado de São Paulo;
1985 – Criou os primeiros Conselhos Comunitários de Segurança da Zona Leste de
São Paulo;

18

1989 – Presidiu a Associação Brasileira dos órgãos Oficiais de Turismo (ABRASTUR),
criada em Dezembro de 1988, durante a relização do I Encontro das Empresas
Estaduais de Turismo realizado em São Paulo, cuja associação congregava 25
Estados Brasileiros. Neste mesmo ano, no dia 6/9/1989 foi agraciado com Diploma de
Honra, na qualidade de “Cidadão Emérito do Município de Batatais”, ano de
comemoração do Sesquicentenário desta cidade;
1992 – Em dezembro foi agraciado com Diploma de Honra, na qualidade de “Cidadão
Lindoiense”, outorgado pela Câmara Municipal da Estância de Águas de Lindóia;
Biênio 1994-1995 – Foi Tesoureiro Geral da Associação dos Delegados de Polícia do
Estado de São Paulo (ADPESP);
Biênio 1998-2001 – Exerceu a Presidência da Academia de Ciências, Letras e Artes
dos Delegados de Polícia (ACADPESP) da Associação dos Delegados de Polícia do
Estado de São Paulo, sendo Acadêmico Fundador e Titular da Cadeira 39, desde
27/8/1987 do referido sodalício, aliás, atuante como Responsável, pela redação da
Revista Acadêmica produziada, e que depois se tornou ANUÁRIO;
Biênio 2002-2003 – Foi Secretário Geral da Academia de Ciências, Letras e Artes
dos Delegados de Polícia (ACADPESP) da Associação dos Delegados de Polícia do
Estado de São Paulo (ADPESP);
Biênio 2004-2005 / 2007-2008 / 2009-2010 / 2013-2014 – Reeleito como Presidente,
através dos votos dos acadêmicos nos 4 Biênios (votos unânimes); em 7/11/2014, lhe
foi outorgado Diploma no grau de COMENDADOR, pelos relevantes serviços
prestados à classe de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, de acordo com a
Resolução do Conselho de Honorificências e Regulamento da Ordem do Mértio do
Servidor Público do Estado de São Paulo da Associação dos Servidores Públicos do
Estado de São Paulo;
Biênio 2015-2016 – Presidindo mais um Biênio na ACADPESP, assim como, editor
responsável pelo Anuário do solalício, mas por aclamação dos acadêmicos, passa a
ser intitulada como Revista Acadêmica.
Biênio 2017-2018 – É reeleito unanimemente como Presidente através dos votos dos
acadêmicos; dando prosseguimento à publicação da Revista Acadêmica, como editor
responsável e demais atividades acadêmicas.
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Atividades Educacionais e Culturais
1953 – Foi Presidente da 1ª Conferência Nacional Universitária, Coordenador da
Campanha dos excedentes da Faculdade Católica de Santos, redundando no
aumento do número de vagas de 60 para 150. Diretor Cultural do Centro Acadêmico
“Alexandre de Gusmão” na cidade de Santos-SP, do qual foi também um dos
fundadores. Instituiu o primeiro Centro de Preparação aos exames vestibulares
mantidos pelo Centro Acadêmico, além de ser representante junto à União Estadual
dos Estudantes – UEE, de São Paulo, até o ano de 1955;
1954 – Eleito como Conselheiro do Centro Acadêmico “Alexandre de Gusmão”,
quando obteve a maior votação. Foi Vice-Presidente da União Estadual de Estudantes
– UEE, até o ano de 1955;
1955 – Criador e Vice-Presidente do Centro Acadêmico “Frei Gaspar” da Faculdade
de Jornalismo de Santos-SP. Promotor do Reconhecimento da Faculdade de Direito
de Santos, junto ao Ministério de Educação e Cultura – MEC, com a participação do
Ministro Candido Mota Filho e do Vice-Presidente da República do Brasil, Café Filho;
1956 – Idealizador e Presidente da Primeira Conferência de Imprensa Nacional
Universitária, promovida pela UEE do Rio de Janeiro; no Biênio 1956-1957 – Reeleito
Vice-Presidente da União Estadual de Estudantes – UEE do Rio de Janeiro;
1957 – Presidente da Festa Nacional do Estudante, realizada no Aterro da Glória, hoje
abriga o Monumento em honra aos Pracinhas Brasileiros, quando foi o Orador da
Solenidade, com presença do Presidente da República Juscelino Kubitschek e outras
autoridades. Foi também Presidente da Comissão de Defesa do Cinema Nacional,
que propiciou a criação da EMBRAFILME;
1999-2003 – Criou e implantou na Academia de Ciências, Letras e Artes dos
Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ACADPESP), a Revista Acadêmica, a
intitulada Revista da ACADPESP, publicação periódica de textos produzidos pelos
acadêmicos, membros honorários e membro correspondente, retratando atividades
do sodalício, sendo o Coordenador Geral das edições de nº 01 a nº 09, posteriormente
transformada em Anuário.

No mister de divulgação da Acadpesp, preocupou-se em criar e implantar o
ANUÁRIO da Academia, que na primeira edição, reportou-se aos anos de 1987-1999,
porquanto a data de fundação do sodalício foi em 28-7-1987. Assim, com a publicação
dos Estatutos de Fundação, Regimento Interno e noticiando o quadro de acadêmicos
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com suas respectivas biografias e ao longo do tempo publicando artigos, crônicas,
poesias, discursos, palestras, noticiando todas as atividades realizadas anualmente
no

sodalício

por

parte

dos

acadêmicos,

membros

honorários,

membros

correspondentes, sendo o editor responsável das aludidas publicações, de 19992000, n.2 e 2000-2001, n.3;
2004-2005 – Retomando a publicação do Anuário da Acadpesp, como o Editor
Responsável, do exemplar de n.4;
2008-2009 – Editor responsável pela publicação do Anuário da Academia, a de n.5,
preparando a edição do ano seguinte (2010), a de n.6;
2011-2012 – Participou da Comissão de Redação da Revista, para a publicação do
Anuário da Acadpesp neste período, passando a ser publicado em período de biênio,
inclusive pela Comemoração dos 25 anos de fundação do sodalício e, relatando como
Reminiscência de viagem, para a França, onde, pela primeira vez, visitou a Academia
Francesa;
2013-2014 – Deu sequência à publicação do Anuário, como editor responsável,
quando constou homenagem ao Titular da Cadeira 1 – Doutor Uassyr Martinelli,
grande incentivador para a fundação do sodalício, com a publicação de poesias
escritas por ele;
2015 – Atuou como Presidente da Academia de Ciências, Letras e Artes dos
Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, eleito para o Biênio 2015-2016,
também na preparação ao ANUÁRIO como seu editor responsável.
2017-2018 – Atuando como Presidente da Acadpesp, empossou novos acadêmicos,
convidou novos palestrantes e proporcionou homenagens a acadêmicos in
memoriam.
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REGISTROS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL

_______________________________________________

Semáforo no Cruzamento 13 de maio
21/12/1966

Inauguração de Semáforo em Campinas
02/02/1967

“Sê poeta, senão conseguires
Difunde a poesia alheia
Como se tua fosse”.

Dr. Carlos Noel de Mello
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DIRETORIA ACADPESP – 2017/2018

_______________________________________________
Diretoria Biênio 2017 – 2018
Presidente

Carlos Noel de Mello – Cadeira 39

Secretário Geral

Milton da Silva Ângelo – Cadeira 31

1º Secretário

Bismael Batista de Moraes – Cadeira 9

2º Secretário

Miriam Pereira Baptista – Cadeira 36

1º Tesoureiro

Robinson Fernandes – Cadeira 35

2º Tesoureiro

Cloves Rodrigues da Costa – Cadeira 38

Bibliotecário

Marcos Antonio Gama – Cadeira 6

Comissão de Contas
Jaqueline Makowski de Oliveira Bariani – Cadeira 18
Edson Luis Baldan – Cadeira 26
Antonio Jose Romano Curia – Cadeira

Comissão de Redação da Revista
Antonio Carlos de Castro Machado – Cadeira 37
Roberto Mauricio Genofre – Cadeira 10
Carlos Alberto Marchi de Queiroz – Cadeira 11
Comissão de Bibliografia
Carlos Afonso Gonçalves da Silva – Cadeira 22
Edemur Ercílio Luchiari – Cadeira 21
Mario Leite de Barros Filho – Cadeira 27
Coordenação Geral
Luciane Baptista – Bibliotecária ADPESP
Corpo do texto
Renan Masato Pereira – Colaborador ACADPESP
Ilustrações e Fotografias
Lucas Martins – Depto de Comunicação ADPESP
Revisão e Correção
Carlos Alberto Marchi de Queiroz – Cadeira 11
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ACADÊMICOS:
27-8-1987
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UASSYR MARTINELLI
Acadêmico Titular da Cadeira 1

_______________________________________________

Uassyr Martinelli. Brasileiro, natural de Campinas, Estado de São Paulo,
nascido a 26 de dezembro de 1929, casado, filho de Mafaldo Martinelli e de Thereza
Martinelli, Delegado de Polícia aposentado, residente em Campinas.
- Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo 1955.
- Delegado de Polícia Aposentado.
- Membro Efetivo da Academia Campinense de Letras Cadeira 22 em 1985.
- Secretário Geral da Academia Campinense de Letras 1/12/1996 – 7/4/1987.
- Presidente da Academia Campinense de Letras 1995/1996 – reeleito em: 2/12/1996,
e renunciou em: 9/12/1996
- Membro efetivo da Academia Campinense Maçônica de Letras Cadeira 11 em 1986.
Idealizador e fundador da Academia de Ciências, Letras e Artes dos Delegados de
Polícia do Estado de São Paulo Cadeira 1 em 1987.
- Primeiro Presidente da Academia de Ciências, Letras e Artes dos Delegados de
Polícia do Estado de São Paulo 1987/1989.
- Eleito para o novo biênio a 16/4/98, renunciou em 29/4/98.
- Membro da Diretoria Executiva da Associação Campineira de Imprensa 1987/1989.
- Honra ao Mérito: Câmara Municipal de Indaiatuba em 1977.
- Honra ao Mérito: Câmara Municipal de Campinas e Liceu Salesiano Nossa
Auxiliadora em 1996.
- Medalha Carlos Gomes Câmara municipal de Campinas em 1995.
Livros publicados: “Flores de Crepom” em 1977 (poesia); “Pela Vidraça” em 1993
(poesia).
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ABRAHÃO JOSÉ KFOURI FILHO
Acadêmico Titular da Cadeira 4

_______________________________________________

Abrahão José Kfouri Filho. Nasceu em Matão – SP, aos 9 de janeiro de 1940, filho
de Abrahão José Kfouri e Nabiha Kfouri. É casado com Maria Marly Ribeiro Dantas
Kfouri, de cujo casamento nasceu sua filha Célia Regina Ribeiro Dantas Kfouri,
advogada. Tem dois netos, João Lucas e José Henrique. Aposentou-se como
Delegado de Polícia de Classe Especial, em maio de 1991.
- É advogado inscrito na OAB/SP, sob nº 16.146. Atua na área dos Direitos dos
Servidores Públicos.
- Frequentou e concluiu os seguintes cursos:
- Primário - Grupo Escolar “José Inocêncio Costa”, em Matão, de 1947 a 1950;
- Ginásio – Instituto de Educação “Canadá”, em Santos, de 1951 a 1954;
- Científico – Instituto de Educação “Canadá”, em Santos, de 1955 a 1957;
- Superior – Faculdade Católica de Direito de Santos, em Santos de 1959 a 1963;
- Frequentou também os seguintes cursos de extensão e especialização:
- Curso Especial de Administração – Faculdade de Economia e Administração da USP,
em Convenio com a Secretaria da Segurança Pública – São Paulo em 1976;
- Certificado de frequência e participação do Ciclo de Conferências sobre Segurança
Nacional e Desenvolvimento - ADESG, Santos, em 1970;
- Certificado de frequência à I e II Semanas de Estudo Policiais, organizadas pela
ADPESP, em 1975 e 1976;
- Certificado de frequência ao I Ciclo de Estudos de Criminologia – organizado pelo
Instituto dos Advogados de São Paulo e pelo Departamento Estadual de Polícia
Científica – São Paulo, em 1975;
- Certificado de conclusão do Curso COM-PERT – Planejamento, Programação e
Controle, ministrado pelo IDORT, São Paulo, em 1976;
- Certificado de participação no I Congresso Brasileiro de Administração Penitenciária
– São Paulo, em 1978;
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- Curso de mestrado em Direito Público – conclusão dos créditos pela Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo, em 1977 e 1978;
No Serviço Público, exerceu os seguintes cargos e funções:
- Escriturário da Secretaria de Segurança Pública, na então Delegacia Auxiliar da 7ª
Divisão Policial de Santos, de 1959 a 1966;
- Chefe de Seção de Diversões Públicas de Santos, em 1966;
- Delegado de Polícia – ingressou na classe inicial da carreira, por concurso público,
em 1/2/1967;
- Delegado de Polícia de Ibaté (acumulando a Delegacia de Transito e a Chefia do
Setor de Investigações de São Carlos), em 1967;
- Delegado de Polícia de Vicente de Carvalho – Guarujá, de 1968 a 1970;
- Delegado de Plantão no 2º Distrito Policia de Santos, em 1971;
- Delegado Adjunto do 4º Distrito Policial de Santos. De 1972 a 1974;
- Delegado Titular do 2º Distrito Policial de Santos, em 1975;
- 1º Delegado Assistente da Delegacia Regional de Polícia do Litoral, em 1976;
- Assistente Técnico do Centro de Planejamento e Controle de Polícia Especializada,
da Delegacia Geral de Polícia, em São Paulo, de 1976 a 1980;
- Delegado de Polícia Titular de São Vicente, em 1981;
- Assessor Especial do Delegado Geral de Polícia, em 1982;
- Assessor Civil do Secretário da Segurança Pública, em 1983;
- Diretor do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN – em 1984 e 1985;
- Delegado Geral de Polícia, em 1986;
- Secretário de Cursos Complementares da Academia da Polícia Civil em 1987;
- Assistente do Departamento de Planejamento da Polícia, de janeiro de 1990 a março
de 1991;
- Delegado Titular da Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes, do
Departamento de Narcóticos, de março a 22/5/1991, quando se aposentou.
- Na carreira de Delegado de Polícia, suas promoções de 4ª Classe a Classe especial
foi por merecimento;
- Presidiu a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, durante o
Biênio 1988/1989;
Possui os seguintes títulos:
- Diploma de “Amigo da Marinha”, em 1974;
- Professor de Polícia Judiciária e Direito Constitucional da Academia de Polícia Civil;
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- Cidadão Emérito de Matão, em 1986;
- Cidadão Honorário de Ibaté, em 1986;
- Membro fundador da Academia de Ciências, Letras e Artes dos Delegados de Polícia
do Estado de São Paulo;
- Professor Adjunto II, da disciplina de Direito Administrativo da Faculdade de Direito
da Universidade Paulista – UNIP, Campus Vergueiro, desde 1992.
- Foi membro de diversas comissões, entre elas a que alterou a legislação penal,
processual penal e contravencional e sobre a Lei nº 6637/77 – a nova lei Antitóxico,
em 1977. Foi ainda membro da comissão que que propôs a reformulação do sistema
disciplinar dos policiais civis, em1981 e co-redator do Projeto do Decreto que
organizou a Polícia Civil em março de 1983.
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BISMAEL BATISTA DE MORAES
Acadêmico Titular da Cadeira 9

_______________________________________________

Bismael Batista de Moraes. Bismael Batista de Moraes (como autor: Bismael B.
Moraes), nascido em Catende, Estado de Pernambuco aos 20 dias do mês de marca
de 1936, filho do Sr. José Batista de Moraes e da Sra. Quitéria Batista de Moraes.
Casado com a Sra. Maria Teresa F.B.B. de Moraes, tendo filhos: Bismael Jr., Ximena
e Fábio.

FORMACÃO/GRADUAÇÃO
- Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da USP;
- Especialização em Direito Penal e Criminologia pela FADUSP;
- Mestrado em Direito Processual pela Universidade São Paulo, com o trabalho “Do
Inquérito e seu Relatório em Polícia Judiciária”, publicado como “Direito e Polícia –
Uma Introdução à Polícia Judiciária”, pela Editora Revista dos Tribunais, SP, 1986;

FUNÇÕES COMO DELEGADO DE POLÍCIA
- Delegado de Polícia dos municípios de: Iepê, Regente Feijó, Capão Bonito, Alvares
Machado que respondeu por: Rancharia, Taciba, Tarabai;
- Foi Titular do 3º e 2 º Distritos Policiais de Guarulhos;
- Foi Titular de Equipes de Plantão em Guarulhos, Osasco, 19º DP – Capital, 42º DP
– Capital, 30º DP – Capital;
- Foi Titular da Equipe de Correição na CORREGEPOL;
- Foi Titular da 2ª Delegacia de Crimes Contra a Economia Popular do DECON;
- Foi Delegado Assistente do DEPC;
- Foi Delegado Assistente do DEGRAN;
- Foi Delegado Assistente do DCS;
- Montou e foi o 1º Titular da Delegacia de Aeroporto Internacional de São Paulo
Guarulhos.
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FUNÇÕES DOCENTES
- Professor de Inquérito Policial e Polícia Judiciária, na Academia de Polícia “Dr.
Coriolano Nogueira Cobra” de São Paulo – ACADEPOL;
- Professor de Direito Administrativo, na Faculdade de Direito de Guarulhos, da
Sociedade Guarulhense de Educação – SOGE;
- Professor de Direito Processual Penal no Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”
(Especialização), da Faculdade de Direito das FIG-Guarulhos.

OUTRAS ATIVIDADES
- Foi membro e Presidente da Academia de Letras da Faculdade de Direito de São
Paulo, quando universitário, em 1972;
- Autoridade Policial Civil (Delegado de Polícia), agora aposentado Membro da
Academia de Ciências, Letras e Artes dos Delegados de Polícia de São Paulo;
- Membro da Academia Guarulhense de Letras – Guarulhos – SP;
- Sócio da UBE – União Brasileira dos Escritores/SP, sob nº 1627;
- Compositor popular, inscrito na Ordem dos Músicos do Brasil/SP (nº 5902);
- Advogado, inscrito na OAB/SP, sob nº 103.492;

TRABALHOS PUBLICADOS
Livros:
- “Paulista 2073, etc.”. São Paulo: Editora 4 Artes”, 1965;
- “A Ponte Imaginária”. São Paulo: Editora A Voz dos Livros, 1967;
- “Ipiranga do Sol e da Lua”. São Paulo: Editora Cúpolo, 1973;
- “Pensa! Ação” (poesia). São Paulo: Editora Nova Época, 1977;
- “Fatores de Crime, Estatística e Espaço Prisional”. São Paulo: Editora Nova Época,
1980;
- “Apenas Dois Contos da Terra”. São Paulo: Editora Nova Época, 1982;
- “Polícia, Governo e Sociedade”. São Paulo: Editora Sonda, 1985 (está na 28.ed);
- “Direito e Polícia – uma Introdução à Polícia Judiciária”. São Paulo: Editora dos
Tribunais, 1986;
- “Artigos de Polícia e Direito”. São Paulo: Editora Ibrex, 1990;
- “A Polícia à Luz do Direito”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1991.
(publicação em parceria com outros autores);
- “Praça da Sé, Meu Coração” (poesia). São Paulo: Editora Estação da Arte, 1995;

30

- “Um Breve Ensaio de Polícia”. São Paulo: Maggeart Editora, 1997;
- Também coordenador do livro “O Papel da Polícia no Regime Democrático”, com
trabalhos dos Professores Doutores Paulo Sérgio Pinheiro, Dalmo de Abreu Dallari,
Carlos Alberto Di Franco, Maria Victória de Mesquita Benevides e Fábio Konder
Comparato. São Paulo: Maggeart Editora, 1996.
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ROBERTO MAURÍCIO GENOFRE
Acadêmico Titular da Cadeira 10

_______________________________________________

Roberto Maurício Genofre. Nasceu em São Paulo, filho de Maurício Genofre e Maria
Olga Leopoldo e Silva Genofre. Cursou o primeiro e o segundo grau no Colégio São
Bento e Presidente Roosevelt.
Ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (USP), formando-se
em 1958. Bacharelou-se, também, em Administração de Empresas, Pedagogia e
Estudos Sociais, concluindo o Mestrado em Direito Penal e Processo Penal, em 1981,
pela Faculdade de Direito da PUC-SP.
Trabalhou nos “Diários Associados” e Caixa Econômica Federal.
Ingressou na carreira de Delegado de Polícia, prestando concurso público,
homologado em setembro de 1961. Exerceu suas atividades policiais, no interior, nos
municípios de Mariápolis, Pacaembu, Jales, Paulo de Faria, Americana e Franca. Em
São Paulo participou em 1976 da criação dos Centros de Planejamento, onde
trabalhou. Na Capital exerceu ainda suas atividades no 3º e 14º Distritos Policiais. Em
1983 foi Chefe de Gabinete de dois Secretários da Segurança Pública, Manoel Pedro
Pimentel e Miguel Reale Júnior. Foi Diretor, em duas oportunidades, da Acadepol, e
da Corregedoria da Polícia Civil, Delegado Divisionário no DEPLEN, DEPC E DECON,
Delegado Seccional da 8ª Delegacia Seccional de Polícia. Exerceu ainda a Chefia da
Assistência Policial Civil do Gabinete do Secretário José Afonso da Silva. Foi Diretor
do DEPLAN.
No Magistério lecionou na Faculdade de Direito de Ciências Econômicas de Franca e,
em São Paulo, nas Faculdades de Direito da UNIB, UNIP e PUC-SP, onde foi Chefe
do Departamento de Penal e Processo Penal. Professor, ainda, na Academia de
Polícia de São Paulo.
Foi Conselheiro da FEBEM e Secretário Geral da Associação Brasileira de Juristas.
Atualmente é Conselheiro de Ética Efetivo na Associação dos Delegados de Polícia
do Estado de São Paulo (Gestão 2018-2020).
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CARLOS ALBERTO MARCHI DE QUEIROZ
Acadêmico Titular da Cadeira 11

_______________________________________________

Carlos Alberto Marchi de Queiroz é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade
Católica de Campinas, da turma de 1968. Advogou de 1968 a 1976, quando ingressou
nos quadros da Polícia Civil do Estado de São Paulo, como delegado de polícia, após
prestar concurso de provas e títulos. Tem cursos de mestrado e de doutorado pela
Universidade de São Paulo. É mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito do
Largo de São Francisco, desde 1987. Foi professor titular de Direito Penal em onze
Faculdades de Direito do Estado. É delegado de polícia de classe especial
aposentado e professor, por concurso, aposentado, de Inquérito Policial e de História
da Polícia, na Academia de Polícia de São Paulo, onde, em 1991, como membro da
Congregação, dirigiu a Unidade de Polícia Administrativa. No primeiro semestre de
2016, foi reconvocado para lecionar novamente na Academia de Polícia Civil, de cujos
quadros havia sido desligado por força de sua aposentadoria em fins de 2013. É Oficial
da Reserva do Exército, da Arma de Infantaria, tendo sido convocado para o serviço
ativo nos anos de 1965, 1966 e 1967, para servir no 1º BCCL, atual 28º BIL. É membro
ativo da IACP – International Association of Chiefs of Police. Participou como membro
do Grupo de Trabalho instituído conjuntamente pelas Secretarias da Justiça e da
Defesa da Cidadania e da Segurança Pública, em julho de 1991, na elaboração da
programação da disciplina “Direitos Humanos”, inserida no currículo das Escolas de
Polícia do Estado. Tem especialização em combate ao narcotráfico pela National
Police Agency, do Japão, em 1988. Em outubro de 1993 participou, como
representante da Polícia Civil de São Paulo, do 100º Congresso da IACP, em Saint
Louis, Missouri, EUA. Em novembro de 1995 foi selecionado pela Royal Canadian
Mounted Police-Gendarmerie Royale du Canada, para o Forensic Interviewing Course
of Canadian Police College, em Ottawa. É colaborador dos jornais O Estado de S.
Paulo, Tribuna do Direito, do Boletim do IBCCrim, Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais, da Revista dos Tribunais e do Correio Popular, de Campinas. Tem o Curso
Superior de Polícia da Academia de Polícia de São Paulo. Publicou vinte livros.
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Atualmente milita como advogado criminalista e administrativo-disciplinar. É ocupante
da cadeira 11 da Academia de Ciências, Letras e Artes dos Delegados de Polícia, da
cadeira 18 da Academia de Ciências Letras e Artes da AFPESP, da cadeira 43 do
Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas, e da cadeira 22 da
Academia Campinense de Letras.
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JOSÉ FRANCISCO SETA
Acadêmico Titular da Cadeira 17

_______________________________________________

Nascido em São Paulo, filho do Sr. Francisco Seta e Emilia Seta.
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso de Oficiais da Academia da Polícia Militar – Superior.
Curso de Direito na Faculdade do Largo de São Francisco – USP.
NA ÁREA DE SEGURANÇA
- Curso para Delegado de Polícia;
- Curso de Polícia Florestal para Oficiais – PMESP;
- Curso de Especialização em Rádio Patrulha – PMESP;
- II Ciclo de Estudos de Criminologia – SSP;
- Curso de Segurança e Informações – SSP;
- Curso de Sabotagem e Terrorismo;
ATIVIDADE PROFISSIONAL
- Professor Titular de Direito Penal – Faculdade de Direito de Guarulhos/SP;
- Professor da Academia de Polícia de São Paulo, curso para Delegados de Polícia,
Escrivães e Investigadores;
- Advogado Criminalista;
PUBLICAÇÕES
- “Crimes Contra os Costumes”. Editora Tecia, 8.ed.;
- “Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração Pública”. Ed.
Tecia, 6.ed.
EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE SEGURANÇA
- 1º Tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 1956 a 1969;
- Delegado de Polícia do Estado de São Paulo, de 1969 a 1989;

35

- Aposentou-se no último graúda carreira – classe especial. Prestou serviços nos
principais Departamentos da Polícia Civil, inclusive como assessor direto do Delegado
Geral;
- Chefe de Segurança da cadeia “Hilton” de Hotéis, 1972 a 1989, em São Paulo.
Participou como membro de banca de examinadores, nos mais diversos concursos de
ingresso na Polícia Militar e na Polícia Civil – concurso para Cabos, Sargentos, Oficiais,
Escrivães e Delegado de Polícia.

TITULOS HONORÍFICOS
- Medalha valor Militar – PMESP;
- Amigo da Cidade de São Paulo – Câmara Municipal de São Paulo;
- Medalha “Dedicação e Mérito”;
- Membro da Academia de Ciências, Letras e Artes da ACADPESP;
- Membro da Academia de Letras da Faculdade de Direito de Guarulhos.
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In Memoriam
BENEDITO NUNES DIAS
Cadeira 2

_______________________________________________

Filho de Antônio Gonçalves Dias e de Julieta Nunes Quadros, nascido em Avaí,
Estado de São Paulo, a 2 de agosto de 1917, era casado. Delegado de Polícia Classe
Especial.
Estudos realizados: primário no Grupo Escolar Duartina; secundário Ginásio
Diocesano Santa Maria, Campinas; superior: Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo (USP);
Complementou e especializou-se realizando curso de Criminologia na Academia de
Polícia de São Paulo; Técnica do Polígrafo entra vários cursos de extensão
universitária.
Como professor atuou como Assistente da Cadeira de Direito Constitucional da
Faculdade de Direito de Guarulhos, desde o ano de 1969; Professor Assistente das
Faculdades Integrada de Guarulhos, de Teoria Geral do Estado, desde 1971;
Professor Titular de Direito Administrativo das Faculdades Integradas de Guarulhos
(parecer nº 188/75 – processo nº 10.979/1974); Professor de Direito Constitucional
aprovado no MEC pelo parecer número nº 1.209/1975, no processo nº 12.170/1975.
Além do Magistério exerceu outras atividades como:
Por Portaria publicada a 17 de setembro de 1959, foi designado para preparar
anteprojeto de Decreto sobre Regulamento das Cadeias Públicas do Interior do
Estado;
- Foi Membro da Comissão destinada a organizar em regulamentos, as Guardas
Noturnas do Estado; Membro da Comissão da Investigação Social dos Candidatos ao
Concurso da Ingresso à Carreira de Delegado de Polícia;
- Diretor do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), de 16 de setembro a
30 de março de 1970;
- Chefe do Serviço Disciplinar da Polícia Civil (1968);
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- Membro da Banca Examinadora do Concurso de Ingresso na Carreira de Delegado
de Polícia – matéria de Direito Constitucional (1969);
- Membro da Banca Examinadora do Concurso de Ingresso na Carreira de Delegado
de Polícia – matéria: Direito Constitucional e Direito Administrativo (1970);
- Supervisor da Equipe Técnica do Grupo Setorial de Planejamento (1970);
- Coordenador do Grupo Setorial de Planejamento (1970);
- Membro do Grupo de Trabalho destinado a definir o equipamento de microfilmagem
para a Secretaria da Segurança;
- Diretor Geral do Departamento de Administração da Secretaria da Segurança
Pública;
- Membro do Grupo de Trabalho para a elaboração do Manual Policial;
- Membro do Grupo de Trabalho para a elaboração da lei Orgânica da Polícia de São
Paulo (complementar à Constituição Estadual);
- Diretor do Departamento das Delegacias Regionais do Interior do Estado (DERIN);
- Assessor Jurídico da Secretaria do Estado dos Negócios da Segurança Pública;
- Curso de Sistemas de Informação para executivos pela PRODESP;
- Diretor do Centro de Planejamento e Controle de Polícia Especializada;
- Membro do Conselho da Polícia Civil;
- Assistente da Cadeira de Sociologia da Faculdade de Direito de Guarulhos, desde o
ano de 1975;
- Recebeu vários títulos honoríficos entre eles, foi agraciado com o título de Cidadão
Araraquarense, pelo Decreto nº 22, publicado a 24 de fevereiro de 1970;
- Cidadão Itabense em setembro de 1971;
- Agraciado com a medalha “Euclides da Cunha”, em 25 de março de 1972;
- Agraciado com a venera “Cruz do Mérito Policial”, pelo Decreto nº 7814, de 19/4/1976,
do Governo do Estado de São Paulo.
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FRANCISCO GUIMARÃES DO NASCIMENTO
Cadeira 3

_______________________________________________

Filho de Francisco Jardim do Nascimento e Beatriz Guimarães Nascimento, natural
de São Paulo, Capital, nascido aos 21 de setembro de 1929.
Era casado com D. Ophelia Siqueira Papis do Nascimento com quem teve uma filha,
Luciana Rita Siqueira Papis do Nascimento.
Em 1943 ingressou no jornalismo, no “Correio Paulistano”, de onde saiu após formado,
em 1956, ascendendo todos os degraus da carreira, de repórter a secretário de
redação.
Ingressou no serviço público em 1950, na Secretaria da Saúde. Prestou concurso para
Delegado de Polícia, em cuja carreira ingressou em abril de 1957, sendo promovido
por merecimento em todas as classes.
Exerceu suas funções nas seguintes delegacias e órgãos: cidades de Adamantina,
Dracena, Monte Azul e Cananéia. No DEIC, foi plantonista, adjunto da Delegacia de
Vadiagem, assistente do Doutor e do Diretor do Departamento de Arquivos e
Registros, onde criou o “Boletim do DEIC”, órgão de divulgação de assuntos de
interesse policial. No DOPS, chefiou por duas vezes o Serviço de Informações,
editando órgão de divulgação sobre problemas de natureza interna, denominado
“Carta Mensal”; foi titular do Serviço de Expulsados da Divisão de Estrangeiros. No
DEGRAN, foi Assistente do Diretor. No Instituto de Criminalística, quando Assistente
do Diretor, criou órgão de divulgação científica, denominado “Polícia Técnica”. Foi
diretor da então Divisão de Identificação Civil e Criminal, hoje Instituto de Identificação
“Ricardo Gumbleton Daunt”, cuja denominação propôs em homenagem aquele
cientista, e conseguiu alojá-lo em sede própria e implantou o sistema de
Processamento de Dados no Registro Criminal. Foi Diretor do DETRAN, por duas
vezes, nele desenvolveu a computação eletrônica de dados. Foi Diretor do Instituto
de Crimes Funcionais do DECON. Aposentado, presidiu o Conselho Estadual de
Trânsito por três anos, exonerando-se a pedido.
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No campo associativo, foi eleito sucessivamente para vários cargos na Associação
dos Delegados de Polícia, até chegar à presidência. É fundador da Associação dos
Delegados de Polícia do Brasil, da qual foi vice-presidente regional por vários anos,
tendo sido o editor dos “Anais dos Encontros Nacionais da ADEPOL”. Foi membro
nato do Conselho de Ética da ADPESP.
Reiniciou, como redator chefe, a publicação oficial “Arquivos da Polícia Civil”,
afastando-se de sua direção ao assumir, em março de 1980, pela primeira vez, a
direção do DETRAN.

TRABALHOS PUBLICADOS
- ABC do Comunismo (1966 – edição SSP);
- Aspectos da Nova Sistemática Subversiva – (1967 edição SSP);
- Utilização de Modernas Técnicas na Identificação – (Arquivos da Polícia Civil – 1977);
- Contribuição para o Estudo da Estatura dos Universitários Leucodermos, Residentes
em São Paulo, (apresentado em co-autoria, no 5º Congresso de Medicina Legal em
Belo Horizonte – Arquivos da Polícia Civil – 1978);
- Necessidade de Planejamento Plurianual para as Atividades de Segurança Pública
(tese aprovada em Encontro da ADEPOL – Anais, 1973);
- É Indispensável a Participação do Usuário nos Estados Para Implantação de
processamento de Dados na Polícia (tese aprovada em Encontro da ADEPOL, Anais,
1976);
- Estudos da Violência Através de Sua Máxima Expressão: O Homicídio (em co-autoria
– Arquivos 1980);
- Direito de Trânsito – Editora Oliveira Mendes – 1999;
- Publicou, ainda, artigos e cartas em periódicos da Capital e do Interior.

ATIVIDADES CULTURAIS
- Pronunciou aulas e conferências sobre temas policiais, notadamente no Curso de
Estágio da Faculdade de Direito da USP;
- Professor da Academia de Polícia desde a década de 1970;
- Como presidente da ADPESP, instituiu as “Semanas de Estudos Policiais”, das quais
realizou três na sua gestão.
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ATIVIDADES RELACIONADAS COM A POLÍCIA
Presidente de várias bancas de concursos para cargos da Polícia Civil;
No governo Paulo Egydio, presidiu dois Grupos de Trabalho:
- do Estatuto da Polícia Civil;
- da Remuneração do Policial Civil;
- foi vice-presidente e terminou como presidente do GT que estudou a Lei Básica da
Polícia Civil.
Membro da Comissão Reformadora da Lei Orgânica, em 1976.

CURSOS
- Orçamento Intensivo – Fundap, 1979 e 1980;
- Planejamento em Processamento de Dados, 1968;
- Conceituação Lógica de Computadores Digitais, 1968;
- Tiro Policial, 1967;
- Relações Públicas Governamentais, 1968;
- Novos Rumos da Medicina Legal, 1955;
- Sexologia Forense, 1956;
- I Curso de Acidentes de Trânsito, 1975;
- Administração Por Objetivos, 1977;
- Utilização Dos Produtos de Computação Eletrônica, 1978;
- A Nova Organização da Polícia Paulista, 1969;
- Liderança de Reuniões, 1977;
- Análise Transacional, 1978;
- Rito Sumário, 1965;
- Introdução à Administração, 1978.

SEMINÁRIOS E CONVENÇÕES
- Simpósio Nacional de Previdência Privada – 1974;
- Ciclo de Estudos Sobre Segurança Nacional, ESG – 1967;
- 2º Congresso Nacional de Criminalística – 1966;
- 2º Congresso Estadual da polícia Gaúcha – 1972;
- Seminário Sobre Segurança Pública, RJ – 1975;
- Segurança de Computadores, Nova Iorque – 1975;
- Estudos sobre o Novo Código Penal – 1974;
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- Gerência de Processamento da Dados, RJ – 1977;
- IV Ciclo de Estudos de Criminologia do Instituto dos Advogados, Araçatuba – 1977;
- I, II, III, IV, V E VI Encontros Nacionais de Delegados de Polícia.
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CYRO BRAGA
Cadeira 5

_______________________________________________

Cyro Braga. Nascido a 23 de março de 1928, filho de Francisco Braga Filho e Ignez
Braga, Natural de São Paulo/SP.
Após o curso primário, completou o curso ginasial no Colégio Nossa Senhora Carmo
e concluiu o curso colegial (clássico) no Colégio Estadual de São Paulo;
Frequentou a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (Largo de São
Francisco), onde se bacharelou em Ciências Jurídicas e Sociais, no ano de 1951.
Possui ainda mais dois diplomas de curso superior, relativos ao Magistério de Piano
no Conservatório de São Paulo e Canto Orfeônico no Conservatório Paulista de Canto
Orfeônico e na Escola Caetano Campos;
Prestou, em agosto de 1952, concurso de provas e títulos para a cadeira de Delegado
de Polícia, profissão que exerceu até sua aposentadoria na classe especial;
Foi professor da Academia de Polícia de São Paulo, onde lecionou Relações Públicas,
Organização e Pratica Policial, Investigação Policial e Português (Redação Oficial) em
diversos cursos ali ministrados.
Organizou em São Paulo, o Congresso Nacional de Criminalística, havendo recebido
no ensejo medalha comemorativa e diploma de honra;
Estudou idiomas: inglês na Cultura Inglesa e União Brasil Estados Unidos; Francês
na Aliança Francesa e Castelhano na Câmara de Comércio Brasileiro-Mexicana;
Concluiu o Curso Superior de Polícia, diplomando-se em 12/12/54;
Já como profissional de Relações Públicas, com registro no CN do Trabalho. Foi sócio
titular da Associação Brasileira de Relações Públicas de São Paulo;
Lecionou Direito Usual e Legislação Aplicada no Curso Secundário;
Professor da Academia de Polícia de São Paulo.
Exerceu os seguintes cargos de representação:
Em duas administrações, o cargo de Chefe de Relações Públicas e Oficial do Gabinete
do Secretário de Segurança Públicas de São Paulo e, na oportunidade, em razão de
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seu desempenho, foi agraciado com a medalha JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E
SILVA, da Sociedade Heráldica e Medalhística;
Foi membro da Comissão de Desvelamento de Estado, junto ao Gabinete do
Secretário do Planejamento, na qualidade de Oficial de Gabinete, orientando a
campanha no que tange às implicações de ordem e segurança pública;
Fez visitas às Polícias dos Estados Unidos, Argentina, Uruguai e Paraguai, a fim de
realizar estudos comparados de suas respectivas organizações.
Atuou como estagiário na Delegacia de Incêndios e Danos, enquanto estudante de
Direito, ali observando fatos da rotina administrativa;
Sintetizou, para fins didáticos, as matérias de “currículo”, da Academia de Polícia de
São Paulo: Relações Públicas, Prática Policial, Direito Processual Penal, etc.;
Realizou palestras na Federação das Indústrias e Associação Comercial de Santo
Amaro, sobre o tema: “Colaboração do Público em Ocorrências Policiais”;
Foi entrevistado pelo saudoso SILVEIRA SAMPAIO no canal de televisão “4”, dando
aula sobre provas balísticas”.
Recebeu, em solenidade oficial da presidência da Câmara Municipal de São Paulo, a
medalha ANCHIETA, por serviços relevantes prestados à cidade;
Integrou a comissão no Gabinete do Secretário da Segurança Pública para assessorar
a preparação de relatório anual da Pasta;
Foi Membro da Comissão do Gabinete do Secretário da Segurança Pública, com a
finalidade de melhorar os padrões de compreensão público-polícia, realizando ampla
pesquisa no campo de Relações Públicas;
Integrou, como Presidente, banca examinadora de Peritos Criminais;
Foi promovido na carreira de Delegado de Polícia, da 5ª até classe especial, por
merecimento.
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MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA
Cadeira 6

_______________________________________________

Nascido na cidade de Cruzeiro-SP, em 19 de janeiro de 1931; filho de Henrique Pinto
Pereira e de Dona Carmen Guimarães Pereira: casado com D. Lila Baracat Guimarães
Pereira, de cujo consórcio têm os filhos: Maurício Henrique Guimarães Pereira,
nascido em 10/1/1962, Ruy Baracat Guimarães Pereira Filho, nascido em 1/2/1963,
Pedro Baracat Guimarães Pereira, nascido em 10/2/1965 e Rodrigo Baracat
Guimarães Pereira, nascido em 4/6/1970.
- Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Niterói, turma de 1955.
- Tem o Diploma de sócio colaborador da Sociedade Brasileira de Criminologia e
Ciência Penitenciária, expedido em 18/10/1955.
- Diploma de Aproveitamento no Curso “O Problema da Prostituição”, da Sociedade
Brasileira de Criminologia e Ciência Penitenciária.
- Ingressou na Polícia Civil do Estado de São Paulo, no cargo de Delegado de Polícia
de 5ª Classe, por Ato publicado a 18 de janeiro de 1956. Classificado na Delegacia de
Itapecerica da Serra, ocupou, sucessivamente, as Delegacias de Itararé, Santo
Antônio da Posse, Guarulhos e unidades policiais da 7ª Divisão Policial sediadas em
Santos.
- Após sete anos na 5ª Classe, foi promovido à 4ª Classe, por merecimento, pelo
Decreto publicado a 25 de maio de 1963. Comissionado em 3ª Classe, foi removido
para Pindamonhangaba em 20 de fevereiro de 1964 e, sucessivamente, para São
José dos Campos, São Roque, e 4ª Divisão Policial – Departamento de Investigações
Criminais, DEIC – que deixou em julho de 1967.
- Promovido à 3ª Classe, por merecimento, conforme o Decreto publicado a 23 de
dezembro de 1966, ficou mantido no DEIC e, comissionado em 2ª Classe, foi
autorizado a ter exercício em Presidente Prudente. Nessa regional e pela sua
marcante atuação na carreira, foi promovido à 2ª Classe, por merecimento, a 19 de
abril de 1968, classificado a seguir, na Delegacia Seccional de Taubaté, importante
cidade do Vale do Paraíba. Promovido por merecimento à 1ª Classe, em agosto de
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1969 e à Classe Especial, em abril de 1974 foi designado para a Delegacia Regional
de Marília e, a seguir, foi autorizado a ter exercício no Gabinete do Secretário da
Segurança Pública, até 20 de junho de 1975.
Com a criação do Centro de Planejamento e Controle da Polícia Territorial, em 28 de
abril de 1975, enfeixando o planejamento, organização, coordenação e controle das
atividades da polícia judiciária e administrativa, subordinado diretamente ao Delegado
Geral, Maurício Henrique Guimarães Pereira foi designado para exercer funções da
Diretor Geral desse órgão técnico. Mais tarde, em decorrência das modificações
introduzidas no Centro de Planejamento pela Lei Complementar nº 128, de 1975, foi
nomeado, em 14/2/1976, para o cargo de Assistente Técnico de Polícia, abrangendo
a coordenação das atividades dos órgãos criados. Em setembro de 1976, a seu pedido,
foi dispensado das funções e classificado na Delegacia Geral de Polícia.
Em março de 1979, foi classificado na Delegacia de Acidentes de Trânsito, onde
permaneceu até o dia 15 de agosto, quando foi designado, por decreto de 16/8/1979,
para as funções de Delegado de Polícia, Chefe do DEGRAN. Exonerado dessas
funções, a pedido, por Resolução de 12 de abril de 1980. Em 14 de maio desse
mesmo exercício, foi classificado na Delegacia Geral.
Por decreto de 16/3/1983, foi nomeado para o cargo de Delegado Geral de Polícia.
Concomitantemente foi, nessa mesma data, e sua lavra, publicado o Decreto nº
20.872, de 15 de março de 1983, fixando nova estrutura da Polícia Civil,
modernizando-a consoante as exigências de sua época. Exerceu as funções de
Delegado Geral até 31/10/1983, quando foi exonerado a seu pedido. Em 22/11/1983,
foi classificado na Delegacia de Acidentes em Trânsito e, por decreto publicado a
15/3/1986, foi designado para Delegado de Polícia, Chefe do DEPLAN e, a seguir, em
25/9/1986, para Delegado de Polícia, Chefe da Academia de Polícia, cargo que deixou
em 20/3/1987, a seu pedido. Classificado na Delegacia de Acidentes de Trânsito em
20 de março de 1987, permaneceu nesse órgão policial até a data de sua
aposentadoria, por Resolução publicada a 15/3/1991.
Paralelamente às funções de seu cargo, foi Professor da Academia de Polícia desde
30 de outubro de 1975.
Em dezembro desse ano, 1975, foi eleito por expressiva votação, para Presidente da
Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, para o biênio
1976/1977.
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Maurício Henrique Guimarães Pereira, além das atribuições como Delegado de
Polícia, entre outras, foi Professor da Academia de Polícia Nível II, estável, de Direito
Penal; Professor Titular de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito de
Guarulhos, da Sociedade Guarulhense de Educação; Professor Adjunto III de Direito
Processual Penal do Curso de Direito da Universidade Paulista e advogado.
Realizou palestras sobre: “Polícia e Imprensa”, em 21/8/1975, na II Semana Paulista
da Estudos Policiais, promovida pela ADPESP; “o Binômio, Policia-Povo e o
Entorpecente”, em 8/10/1976, na Faculdade de Ciências e Letras de Ourinhos, em
Ourinhos; “A Organização Policial”, em 6/4/1977, para o 4º ano do Curso de
Graduação da Faculdade de Direito da USP; “Polícia Judiciária”, em 14/4/1977, para
o 4º ano do Curso de Graduação da Faculdade de Direito da PUCSP; “A Mulher na
Prevenção Criminal”, em 19/5/1978, no Movimento de Arregimentação Feminina –
Núcleo de Santos; “Nulidades Processuais”, em 8/10/1980, no 1º Encontro dos
Delegados de Polícia de Mato Grosso, em Cuiabá/MT; “Técnica de Investigação de
Crimes de Auditoria Desconhecida”, em 8/10/1980, também no 1º Encontro dos
Delegados de Polícia de Mato Grosso, em Cuiabá/MT “Reconhecimento de Pessoas
e Coisas”, em 21/7/1981, no 2º Encontro dos Delegados de Polícia de Mato Grosso,
em Cuiabá/MT ; “Informações Criminais”, em 21/7/1981, igualmente no 2º Encontro
dos Delegados de Polícia de Mato Grosso, em Cuiabá/MT; “Procedimentos Policiais”,
em 17/10/1983, na Faculdade de Direito de Guarulhos/SP; “O Direito e a Carreira
Policial”, em 13/8/1987, no Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade de
Taubaté, em Taubaté/SP; “A Polícia Civil e a Constituição Federal”, 16/8/1989,
também no Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté, em
Taubaté/SP; “A Polícia e os Sistemas Processuais”, em 9/11/1989, no Primeiro
Seminário Interdepartamental sobre “A Polícia à Luz do Direito”, promovido pela
Faculdade de Direito da USP e outras entidades; “A Polícia Civil e os Sistemas
Processuais”, em 16/7/1990, no Centro Integrado de Ciências Humanas e Educação
da Universidade de Guarulhos; “Modificações no Processo Penal, Operadas pela
Constituição Federal”, em 11/9/1990, na Casa do Advogado de Taubaté; “A Violência
e o Estado de Direto”, em 4/12/1990, no Encontro Brasil-Alemanha, organizado pelo
Instituto Goethe São Paulo e outras entidades.
DEBATES: “Segurança nas Escolas”, em 10/10/1984, da iniciativa da Subcomissão
de Educação da Câmara Federal e da Comissão de Educação da Assembleia
Legislativa de São Paulo; “Juizados Especiais de Informações Penais de Menor
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Potencialidade Ofensiva”, em 7/10/1989 no Curso de Extensão Universitária em
Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da PUCSP; Ciclo de Debates sobre
o “Anteprojeto da Lei das Pequenas Causas Penais”, em 11/8/1989, promovido pelo
Instituto Brasileiro de Direito Processual e pela OAB, Secção de São Paulo; “Violência
e Cidadania”, em 22/8/1990, promovido pelo Grupo Tortura Nunca Mais/SP e Centro
Oscar Romero de Direitos Humanos.
ARTIGOS PUBLICADOS: “Afiançamentos”, no Boletim 06 de junho de 1968, da
Divisão de Arquivos e Registros Especiais do Departamento Estadual de
Investigações Criminais da Polícia Civil de São Paulo; “Polícia de Entorpecentes”, na
Revista “Arquivos da Polícia de São Paulo” / 2º Semestre de 1975; “Polícia &
Imprensa”, na Revista “Arquivos da Polícia Civil de São Paulo” 1º Semestre de 1976;
“A Mulher na Prevenção Criminal”, na Revista “Arquivos da Polícia Civil de São Paulo”
/ 2º Semestre de 1979; “Detenção Policial”, na Revista “Arquivos da Polícia Civil de
São Paulo” / 2º Semestre de 1980; “Reconhecimento de Pessoas e Coisas”, na
Revista “Arquivos da Polícia Civil de São Paulo” / 2º Semestre de 1981; “Modificações
no Processo Penal, Operadas pela Nova Constituição”, separata do “Boletim da
ADPESP” nº 7, de setembro de 1988, órgão oficial da Associação dos Delegados de
Polícia do Estado de São Paulo; “A Polícia Ideal”, na Coletânea “Questões de
Segurança”; “O PT, A Polícia, As Prisões”, Organização de Paulo Frateschi e Sérgio
Amadeu da Silveira – Editora Brasil Urgente / São Paulo, 1990; “A Polícia Civil e os
Sistemas Processuais”, na Coletânea “A Polícia à Luz do Direito”, organizada por
Bismael Batista de Moraes, Editora Revista dos Tribunais – São Paulo, 1991; “Habeas
Corpus” e Polícia Judiciária”, na Revista Justiça Penal, Críticas e Sugestões ,
coordenado por Jaques de Camargo Penteado – Editora RT, São Paulo, 1997, página
198-245;
PUBLICAÇÕES: “A Polícia & Espírito de Corpo”, editado pela ADPESP e impresso
pelo Serviço Gráfico da Polícia Civil de São Paulo, em 1978; “Prestação de Contas” –
Teclado Industria Gráfica – Guarulhos, 1987.
HONRARIAS: Presidente de ADPESP – Associação dos Delegados de Polícia do
Estado de São Paulo, no biênio 76/77; Medalha em 2ª Categoria da “Cruz do Mérito
Policial”, pelo Decreto Estadual nº 7.814, de 19/4/1976; Membro Efetivo Fundador da
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Academia de Ciências, Letras e Artes dos Delegados de Polícia do Estado de São
Paulo, em 27/8/1987; Agraciado com os títulos de Cidadão Honorário pelas Câmaras
Municipais de Taubaté e Santo Antonio da Posse.
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MANOEL MESSIAS BARBOSA
Cadeira 7

______________________________________________

DADOS PESSOAIS:
Manoel Messias Barbosa, natural de Oscar Bressane-SP, nascido a 3 de maio de
1942, era casado, filho do Sr. Claudemiro Barbosa e Lourdes Rodrigues Barbosa.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
1964 – Conclusão do 1º grau no Ginásio Estadual em Junqueirópolis/SP;
1968 – Conclusão do Curso de Magistério no Colégio Estadual e Normal de Barra
Bonita/SP;
1973 – Conclusão do Curso de Ciências Jurídicas e Sociais, pela Faculdade de Direito
da Instituição Toledo de Ensino de Bauru/SP;
1979 – Conclusão do Curso de Especialização em Direito Processual Penal, na
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/SP;
1996 – Conclusão do Curso Superior de Polícia, 1ª Turma, em junho de 1996.

FUNÇÃO PÚBLICA
1962 – Nomeado por Concurso Público para o cargo de Auxiliar de Secretaria da
Câmara Municipal de Junqueirópolis/SP;
1968 – Nomeado por Concurso Público de Provas e Títulos, para o cargo de Escrivão
de Polícia, tendo exercido suas funções nas cidades de Bocaina e Jaú;
1975 – Aprovado em Concurso Público de Provas e Títulos, foi nomeado para o Cargo
de Delegado de Polícia de 5ª Classe na cidade de Cabrália Paulista/SP, em seguida
foi comissionado em 4ª Classe e designado para a Cidade de Martinópolis/SP, onde
também acumulou, periodicamente, as Delegacias de Polícia de Anhumas, Caiabu,
Indiana, Regente Feijó e Taciba;
1977 – Promovido para 3ª Classe, removido, a pedido, para a cidade de Jaú/SP, onde
foi Diretor da 11ª CIRETRAN;
1985 – Comissionado em 2ª Classe, designado para a Cidade de Mogi-Guaçu, onde
foi titular do município e diretor da 143ª CIRETRAN;
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1987 – Promovido para 2ª Classe e lotado no Município de Paulínia, como Titular do
Município, tendo, também presidido a Comissão Municipal de Trânsito;
1990 – Promovido para 1ª Classe e lotado, como Titular, na Delegacia de Arquivos e
Registros Criminais da Delegacia Seccional de Polícia de Campinas/SP;
1992 – Após indicação do Delegado Seccional de Polícia de Campinas/SP, foi
nomeado pelo Diretor do Departamento Estadual de Trânsito, para o cargo de Diretor
da 7ª CIRETRAN de Campinas/SP, onde permaneceu até 17 de janeiro de 1997;
1997 – Classificado no Departamento Estadual de Trânsito, para exercer a função de
Delegado Divisionário de Polícia da Assistência Técnica;
1997- 1997 – Nomeado membro do CETRAN-SP – Conselho Estadual de Trânsito de
São Paulo, por um mandato de 2 anos, na qualidade de representante do DETRAN/SP;
1997 – Promovido por merecimento, para Classe Especial;
1998 – Por ato do Excelentíssimo Senhor Secretário da Segurança Pública, foi
nomeado como Diretor do Departamento da Polícia Civil, onde permaneceu até
janeiro de 1999;
1999 – Classificado no Departamento Estadual de Trânsito, para exercer a função de
Delegado Divisionário de Polícia da Assistência Técnica;

ATIVIDADES CULTURAIS
Obras e Artigos publicados:
1 – “Manual para Candidatos a Condutores de Veículos Automotores”. Editora Jalovi,
1979;
2 – “Imprudência à Luz da Jurisprudência”. Editora Jalovi, 1983;
3 – “Delitos do Automóvel Doutrina e Jurisprudência”. 6.ed. Universitária de Direito;
4 – “Coautor do Código de Trânsito Brasileiro Anotado”. 3.ed. Editora Mizuno;
5 – “Inquérito Policial e Prática Processual. 3.ed. (no prelo). Editora Universitária de
Direito;
6 – “Reflexões – Frases e Pensamentos (no prelo);
7 – “Artigos publicados na revista “Justitia”, do Ministério Público do Estado de São
Paulo;
Na “Revista ADPESP”; nos jornais de Campinas/SP e região;
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TÍTULOS HONORÍFICOS
1 – Titular da cadeira nº 7 da Academia de Ciências, Letras e Artes da Associação
dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo;
2 – Título de Cidadão Campineiro, concedido pelo Câmara Municipal de Campinas,
através do Decreto Legislativo nº 830, de 27 de março de 1996 e recebido em sessão
solene, realizada em 20 de setembro de 1996.
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CELSO TELLES
Cadeira 8

______________________________________________

Nasceu na Capital de São Paulo, em 11 de março de 1926. Era filho de Miguel Telles
Junior e de Dona Carmela Telles.
Formado em Direito pela Faculdade do Largo São Francisco (USP), frequentou ali
mesmo o Curso de Criminologia.
Por ato publicado em 11 de julho de 1950 foi nomeado para exercer a função de
estagiário da Delegacia de Repressão à Vadiagem.
- Foi nomeado por decreto publicado em 1º de fevereiro de 1951 para o cargo de
Delegado de Polícia, classe "K", lotado na Delegacia de Analândia. Na sequência, foi
classificado nas seguintes unidades da Polícia Civil do Estado de São Paulo:
- Departamento de Investigações - DI - de 31/12/1961 a 29/5/1963;
- Primeira Delegacia Auxiliar, em 29/5/1963;
- Quarta Divisão Policial (DI), em 20/7/1964;
- Quinta Divisão Policial (DOPS), em 15/6/1966;
- Departamento de Investigações Criminais (DEIC), por promoção, em 8/8/1969;
- Autorizado a ter exercício no DOPS até 31 de março de 1970;
- Diretor Geral de Polícia do DEIC, por Decreto de 31/3/70;
- Professor da Disciplina "Estudos Brasileiros" no Curso Superior de Criminalística da
Academia de Polícia - Resolução de 23/1/1971;
- Chefe de Gabinete de 20/3/70 a 23/5/72;
- Diretor Geral de Polícia do DEGRAN, de 24/5/1972 a 17/3/1975;
- Diretor do Departamento de Polícia Científica, por decreto de 18/3/75.
- Exerceu essas funções até 21 de março de 1979, quando foi designado para
implantar Nova Sistemática de Registro e Controle de Ocorrências Policiais.
- Nomeado em comissão, por Decreto de 22 de março de 1979, para o cargo de
Delegado Geral de Polícia.
- O delegado Celso Telles aposentou-se, a pedido, com mais de 35 anos de serviço,
por Resolução publicada em 12 de março de 1983.
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No decorrer de sua carreira, o Dr. Celso Telles foi promovido a todas as instâncias,
sempre por merecimento.
Recebeu elogios do Sr. Diretor do DEIC - 4º Delegado Auxiliar "... por sua atuação na
prisão em flagrante delito de tráfico praticado por Hans Heider, de 1 (um) quilo de
cocaína".
Outrossim, em 14 de agosto de 1958, o Secretário da Segurança Pública, "... pela
brilhante atuação, dedicação e alta competência na elucidação do crime de homicídio
de que foi vitima a menor Marina Giovanazzio".
Por despacho do Delegado Geral de Polícia, em junho de 1959, o Dr. Celso Telles foi
elogiado "pela dedicação e esforço durante muitos dias, colaborando, assim, na prisão
de uma quadrilha de traficantes de tóxicos e passadores de cédulas falsas".
Congratulações apresentadas pela Câmara Municipal de Atibaia pelas brilhantes
conferências pronunciadas na Escola Superior de Guerra e junto à Marinha de Guerra.
Elogiado por Resolução do Secretário de Segurança Pública, em 8 de junho de 1972,
"pelo extraordinário espírito de compreensão, lealdade, colaboração e por seu
brilhante desempenho distinção em todos os cargos que ocupou".
Elogios também não faltaram do General Sérvulo Motta Lima, ao deixar o cargo de
Secretário de Segurança Pública "...pelo seu alto espírito de disciplina, abnegação,
lealdade e zelo no cumprimento do dever, durante sua administração".
Participou da Comissão Julgadora da Bolsa de Estudos do Primeiro Ciclo de
Criminologia, a qual daria como prêmio ao participante, cuja monografia fosse
classificada em 1º lugar, uma viagem aos Estados Unidos, com estada de 30 dias.
Foi autorizado a participar do V Congresso de Prevenção do Crime e Tratamento dos
Delinquentes, em Genebra (Suíça), de 26/8/1975 a 13/9/1975.
Recebeu a Medalha "Cruz do Mérito Policial" - 2ª categoria, outorgada por Decreto nº
7.814, de 19 de abril de 1976.
Participou do Seminário "Projeto de Redes de Teleprocessamentos e Sistemas de
bancos de dados para o futuro", realizado no Rio de Janeiro, de 22 a 26 de março de
1976, autorizado por resolução do Chefe da Casa Civil do Governo do Estado.
Como também, por autorização do Chefe da Casa Civil participou do curso de
Demonstrações Especiais e Estudos de Cooperação Técnica, sobre o funcionamento
do moderno sistema automatizado de impressões digitais, realizado na Califórnia EUA, de 10 a 28/8/1976.
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Por fim, participou de um "Ciclo de Conferências" sobre legislação brasileira referente
a tóxicos, na Faculdade de Direito da Universidade Católica de La Plata - Argentina,
no período de 14 a 16/11/1977.
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BRAZ GIUDICE NETTO
Cadeira 12

______________________________________________

DADOS PESSOAIS
Nascido em 4 de fevereiro de 1932, na cidade Pindamonhangaba-SP, era casado.

FORMAÇÃO ESCOLAR
Superior: Faculdade Direito da Universidade Mackenzie, turma de 1959.

CURSOS
Faculdade de Direito do Largo São Francisco;
Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica;
Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie;
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo;
Associação dos Advogados de São Paulo;
Associação dos Advogados Criminais de São Paulo;
Academia de Polícia de São Paulo – Curso de Criminologia;
Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo;
Curso Superior de Polícia – ADEPOL.

ATIVIDADES PROFISSIONAIS
Delegado de Polícia do Estado de São Paulo, desde novembro de 1959;
Professor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, desde 1975;
Atuou nas Delegacias de Cedral, Joanópolis, Piracaia, Tatuí, Sexta Delegacia AuxiliarRádio Patrulha, Primeira Delegacia Auxiliar-300º Distrito-Tatuapé;
Primeira Delegacia Auxiliar-23º-Distrito-Perdizes; Quarta Delegacia Auxiliar –
Departamento de Investigações; Delegacia de Hotéis e Similares; DEGRAN – 49º
Distrito de São Matheus; Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo.

ATIVIDADES POLÍTICAS
Eleito Vice-Prefeito do Município de Joanópolis-SP (1989-1992); Delegado Partidário
do PMDB.
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ATIVIDADES ARTÍSTICAS
Pianista, Violonista, Cantor e Compositor.

TÍTULOS
Membro Fundador da Academia de Ciências, Letras e Artes dos Delegados de Polícia
do Estado de São Paulo, ocupando a cadeira de nº 12, tendo como patrono o
Delegado de Polícia e Ex-secretário da Segurança Pública, Dr. Arthur Leite de Barros
Júnior.
Cidadão Joanopolense, com título conquistado pelos relevantes serviços à
comunidade, em 17 de agosto de 1998.

57

NEWTON FERNANDES
Cadeira 14

______________________________________________

DADOS PESSOAIS:
Newton Fernandes, nascido em São Paulo/Capital, casado, Delegado de Polícia,
Professor, Escritor, Poeta, Criminólogo e Pedagogo, Professor de Psicologia,
Professor Titular de Sociologia Jurídica da UNIBAN (Universidade Bandeirante).

CURSOS SUPERIORES E ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO
- Direito – Turma de 1956 pela PUC (São Paulo/Capital);
Inspeção Escolar de Primeiro Grau – Faculdade de Educação Senador Flaquer;
- Pedagogia (tendo se graduado em 1º lugar numa turma de 120 alunos) pela
Faculdade de Educação Senador Flaquer;
- Criminologia – Cursos de dois anos – Escola de Polícia – USP – São Paulo, onde
obteve o 1º lugar da turma;
- Especialista em Educação registrado no MEC sob nº 2.596;
- Professor de Sociologia e Psicologia Educacional registrado no MEC sob o nº 50.971;
- Faltou-lhe crédito de um semestre para Licenciatura em Filosofia;
- Professor designado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para
disciplina de Problemas Brasileiros (1ª Turma);
- Ex Professor do Colégio Estadual Prof. Antonio Alves Cruz (área de Moral e Cívica
e Sociologia);
- Professor de Direito Penal e Polícia Judiciária da Academia de Polícia de São Paulo;
- Professor da Unidade Docente de Criminologia de Academia de Polícia de São Paulo,
lecionou as disciplinas de Criminologia e Direito da Criança e do Adolescente;
- Escritor registrado no UBE sob o nº 1268;
- Poeta, Pensador, Palestrista, Escritor e Jornalista;

LIVROS PUBLICADOS/TRABALHOS
- “Sociologia Geral, Judiciária e Criminal” em 2 volumes de parceria com o Dr. Getúlio
Chofard – Editora Rumo;
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- A Polícia à luz do Direito (em parceria), editado pela Editora Revista dos Tribunais
(livro técnico-cientifico);
- O Amor em Poesias, Pensamentos e Prosas;
- A Natureza em Versos;
- Aforismos, Meditações e Pensamentos;
- Rimas e Reflexões de Minha Insônia;
- Mulher de Alvorada;
- O Sacro e o Profano;
- Máximas, Reflexões e Mínimas;
- Vida de Palhaço (poema esparso);
- Deus (poema esparso);
- Natal, Iguaria do Espírito (poema esparso);
- O Policial;
- “Criminologia Integrada” em parceria com Valter Fernandes – Ed. Revista dos
Tribunais;
- Análise do Caráter de Proteção Feminista do Código Penal e o Assédio Sexual –
Apêndice – de sua autoria inserido no livro de Sociologia Criminal;
- “O Estatuto da Criança e do Adolescente” – Análise da dogmática jurídica e
considerações doutrinárias;
- “Teoria Geral do Crime” – livro científico sobre como acontece o crime;
- “A Falência do Sistema Prisional Brasileiro” livro (no prelo).

CONFERÊNCIAS PROFERIDAS
- Faculdade de Direito de Guarulhos – Tema: “Fatores Criminogenéticos”;
- Faculdade de Direito de Guarulhos – Tema: “Evolução da Criminologia”;
- Faculdade de Direito de Guarulhos – Tema: “Psicopatologia Forense”;
- Faculdade das Organizações Toledo de Ensino – Presidente Prudente, tema:
“Personalidade e Crime”.
- Conferências em todas as Delegacias Regionais de Polícia de São Paulo sobre
Polícia Científica e Ensino Policial;
- Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, tema: “Estatuto da Criança e do
Adolescente”;
- Coordenadoria Cultural da Universidade de São Paulo;
- Departamento de Ciências Sociais, com o tema: “O Menor Infrator”;
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- Prefeitura Municipal de Barueri, tema: “Violência, Criminalidade – A Criança e o
Adolescente – 1º Fórum pela Criança e pelo Adolescente”;
- Conferência e debate em Ouro Preto – Minas Gerais, sobre “Sistema Prisional –
Polícia Judiciária – Processo Crime – juntamente com o ex Ministro Ibrahim Abi Ackel,
Hélio Bicudo e Farabulini Júnior.

TRABALHOS TÉCNICOS PUBLICADOS
- “Da Ilegalidade das Correições na Polícia Judiciária em São Paulo e das Sindicâncias
Judiciais contra Policiais” (em parceria com Bismael B. Moraes) Editora Revista dos
Tribunais – volume 614 – ano 75, dezembro de 1986;
- “Análise sobre a Administração Pública e da Delegacia Geral” – Revista Arquivos da
Polícia Civil;
- “Pena de Morte” – Revista Arquivos da Polícia Civil;
“Formas de Governo” para a ADESG;
- “A Presença da Juventude na Problemática Brasileira” (em parceria) – ADESG –
Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra;
- “A Falibilidade do Exame Psicotécnico” – Revista Arquivos da Polícia Civil;
- “Criação do Centro de Orientação Psicológica na Academia de Polícia” – Revista
Arquivos da Policia Civil;
- Trabalho sobre a Problemática do Menor – publicado pelo Diário Oficial do Estado e
constante dos Anais da Assembleia Legislativa de São Paulo;

CARGOS EXERCIDOS
- Assistente Técnico dos Secretários de Educação: Hely Lopes Meirelles, Paulo
Ernesto Tolle e Esther de Figueiredo Ferraz;
- Assessor por quatro anos da Delegacia Geral de Polícia (1971-1975);
- Diretor da Divisão de Habilitação do DETRAN (4 anos);
- Orador da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (2 anos);
- Diretor Geral da Academia de Polícia Civil, por duas vezes;
- Conselheiro da Fundação do Bem Estar do menor (FEBEM), nomeado por Decreto
do Exmo Senhor Governador do Estado em 20 de outubro de 1976. Reeleito para um
segundo mandato em 1978, permanecendo por 5 anos nesse Conselho;
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- Diretor e Redator – Chefe da Revista Oficial da Polícia Civil do Estado de São Paulo,
intitulada “Arquivos da Polícia Civil” (de caráter técnico-científico), distribuída
internacionalmente;
- Diretor e Redator – Chefe da Revista “Polícia Paulista”;
- Diretor da Divisão de Crimes Contra a Saúde Pública e o Meio Ambiente – DECON;
- Diretor Geral do DEGRAN (Departamento de Polícia da Grande São Paulo), Capital
e 38 municípios;
- Diretor Geral do Departamento de Polícia Científica – DEPC – (cujo Departamento
estavam subordinados o Instituto Médico Legal, o Instituto de Criminalística, o Instituto
de Identificação e a então Divisão de Informática); Igualmente foi Diretor, por duas
vezes desse Departamento;
- Membro da Banca de Concurso para Ingresso na Carreira de Delegado de Polícia
de São Paulo, sendo examinador de Direito Penal;
- Presidente da Banca de Concurso de Escrivão de Polícia e Membro da Banca de
Concurso para Ingresso na Carreira de Investigador de Polícia;
Advogado, Delegado de Polícia Estagiário, Delegado de Polícia Substituto, Delegado
de Polícia Efetivo;
- Exerceu o cargo de Delegado de Polícia nas seguintes cidades: Sorocaba, Cabreúva,
Mairinque, Ibiúna, Porto Feliz, São Roque, Itu, Salto, Piratininga, Duartina, Cabrália
Paulista, Gália, Agudos, Santos ne finalmente São Paulo; Delegado de Polícia Adjunto
do DOPS de Santos;
- Delegado de Polícia Adjunto da Ordem Social (DOPS – São Paulo);
- Delegado de Polícia Adjunto à Ordem Política (DOPS – São Paulo);
- Foi Presidente da Comissão de Sindicância para apuração de corrupção nos órgãos
pertencentes à Secretaria de Educação no ano de 1969;
Assistente da Corregedoria Geral da Polícia de São Paulo;
- Diretor da DIVECAR;
- Delegado Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes;
- Delegado de Polícia Titular da Delegacia Especializada de Menores;
- Corredor Geral do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo;
- Diretor da Divisão de Prevenção aos Narcóticos;
- Diretor de Recursos Humanos do Departamento de Planejamento da Polícia Civil;
- Decreto Governamental prestou serviços à Secretaria de Justiça do Estado de São
Paulo, na Comissão de Lei de Guerra (CLG); (hoje extinta);
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- Membro do Grupo de Estudos sobre Problemas de Menores – indicado pelo exgovernador André Franco Montoro, tendo por presidente a então primeira dama, Dona
Lucy Franco Montoro;
- Membro da Comissão de Estudos sobre a Problemática de Atendimento ao Menor,
designado pelo Governo do Estado junto à Secretaria do Menor, presidida pela
Secretária Drª Alda Marco Antonio; (Governo Quércia);
- Como Diretor Geral de Polícia do DEGRAN (Departamento das Delegacias de Polícia
da Grande São Paulo) foi organizador e instalador da 1ª Delegacia de Mulher em São
Paulo e a 1ª do País, unidade que veio a alcançar renome internacional;
- Responsável pela criação da Delegacia de Polícia do Aeroporto de Cumbica –
Guarulhos – São Paulo;
- Autor do Anteprojeto, do qual se originou a Delegacia de Polícia do Metrô de São
Paulo;
- Responsável pela criação dos Postos de Identificação Civil ao longo das estações
do Metrô de São Paulo;
- Autor de trabalho encomendado pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito)
sobre Exames Psicotécnicos para motoristas (Publicado);
- Membro da Banca Examinadora para Concurso de Ingresso Professores da
Academia de Polícia de São Paulo.

CARREIRA POLICIAL
- Foi o primeiro colocado no Concurso de Ingresso na Carreira de Delegado de Polícia
realizado pelo DEA – São Paulo, com 400 candidatos;
- Conta com 45 anos de carreira, sem qualquer mácula em seu prontuário;
- Possui noções e elogios de quase todas as Câmaras Municipais onde exerceu o
cargo de Delegado de Polícia;
- Galgou todos os graus da carreira: Delegado de Polícia Substituto, 5ª Classe, 4ª
Classe, 3ª Classe, 2ª Classe, 1ª Classe e Classe Especial, sendo promovido sempre
por merecimento.

PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES DE CLASSE
- Orador da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo;
- Membro do Conselho Fiscal da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de
São Paulo;
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- Foi Membro do Conselho de Ética de Associação dos Delegados de Polícia do
Estado de São Paulo;
- Presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (cargo
que exerceu por quarto anos, em virtude de reeleição);
- Presidente da Associação Internacional de Polícia (IPA) Internacional Police
Association – que congrega mais de 150 países, pela Secção de São Paulo;
Presidente da Associação dos Professores da Academia de Polícia de São Paulo
(tendo sido o seu 1º mandatário);
- Vice-Presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, por quase doze
anos, sendo atualmente o 2º Vice-Presidente da Entidade (ADEPOL);
- Ex-Presidente do Conselho de Ética da Associação dos Delegados de Polícia de
São Paulo;

CONDECORAÇÕES RECEBIDAS
- Diploma Medalha de Mérito Integração Nacional, outorgada pela Soberana Ordem
dos Cavalheiros de São Paulo Apóstolo;
- Diploma de Acadêmico da Academia de Ciências, Letras e Artes dos Delegados de
Polícia do Estado de São Paulo, da qual é membro efetivo fundador;
- Diploma de Benemérito Cultural da Editora Caravellas Ltda, filiada à Câmara
Brasileira do Livro;
- Medalha de Honra ao Mérito, fornecida pelo Instituto Médico Legal do Estado de São
Paulo, por relevantes serviços prestados à Medicina Legal;
- Medalha D. Pedro I, O Proclamador, comemorativa do Sesquicentenário da
Independência do Brasil, outorgada pela Sociedade Brasileira de Heráldica e
Medalhística;
- Medalha do 2º Centenário do Nascimento de José Bonifácio de Andrada e Silva, o
Patriarca, outorgada pela Sociedade de Heráldica e Medalhística;
- Medalha – Colar do Mérito Cristão, no grau do Comendador outorgada pelo Centro
de Estudos e Pesquisas de Parapsicologia e Psicologia Cristã – Entidade Cultural de
Âmbito Nacional;
- Medalha no grau cavalheiresco de Grande Oficial, outorgada pelo Centro de Estudos
e Pesquisas de Parapsicologia Cristã;
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Troféu “Destaque do Ano”, fornecido pela Televisão Gazeta, Editora Bloch e Revista
Amiga (abril de 1980), por sua atuação como Delegado de Polícia do Estado de São
Paulo;
- Diploma de Honra ao Mérito fornecido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo.

OBRAS:
1) “A Falência do Sistema Prisional Brasileiro” (edição 2001);
2) “Ideário Filosófico – 7777 Pensamentos e Reflexões de Newton Fernandes” (edição
2001);
3) “Rimas e Versos de Amores Diversos” Poesias (edição 2001).
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MURILLO DE MACEDO PEREIRA
Cadeira 15

Brasileiro, Casado Natural de Recife-PE.
Foi Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal
Fluminense (Niterói/RJ); Ciências Sociais, pela UMC de Mogi das Cruzes; M.Sc.Mestre

em

Ciências

Sociais/Fundação

Sociais,

Escola

de

pela

Escola

Sociologia

e

Pós-Graduada
Política

de

São

em

Ciências

Paulo,

com

“memória/dissertação”, diante de banca examinadora de Profs. Da USP (8/8/90),
aprovada com nota máxima; D.Sc-Doutorado em Ciências Sociais (créditos
concluídos, com nota máxima), faltando defesa de tese, já publicada in “Nota Prévia”,
em revistas nacionais e internacionais, com repercussão no exterior (Alemanha,
França, Inglaterra, Suíça, etc.), Cursos de Extensão Universitária / Especialização:
diversos (incluindo um deles pela UBC, s/planejamento urbano de 360 hs/aula; e
outros dois pela Academia de Polícia Civil / SP, de 240 hs/aula).
Tem diversos trabalhos científicos publicados: mais de 60 no Brasil e exterior
com repercussão internacional (Alemanha, França, Inglaterra, Suíça, etc.). “Abstract
sumário/ keywords”, escritos em alemão, espanhol, francês, inglês e português.
Relação consta de referência bibliográfica/bibliotecas/serviços de computação
eletrônica) do “Projeto AQUARIUS”, do PRODASEN (Processamento de Dados
Computadorizados do Senado Federal/Câmara dos Deputados / Congresso Nacional,
ao menos 44 deles; em rede interligada / integrada junto ao STF, STJ, MJ, Ministérios,
CNPq, IBICT, Universidades, etc. / “AQUARIUS”; Do Governo Alemão (Ministério para
a Juventude, Família, Mulher e Saúde/DER Bundesminister Für Junged, Familie,
Frauen und Gesundheit & Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes
Nerddrheit-Wesrfalen e revista “Dokumentation” – Gefähdung Durch Alkohol,
Rauchen, Drogen, Aezneimitell”, com suporte de diversas Instituições Cientificas da
Alemanha; da Library of Congress / Washington, DC/EUA; etc.
Apresentou ainda, várias pesquisas: desde Janeiro 1970, em 3 áreas de
concentração científica:
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1) Problemas de Dependências de Drogas/Uso Indevido de Drogas, particularmente,
uso de: a) “Cannabis Sativa L. – Maconha – Algumas Considerações à base de
pesquisas científicas mais recentes” etc..., com trabalhos publicados in “6ª parte” (já
publicados); b) “Coca, a planta sagrada. Ensaio etnográfico, etnológico, linguístico,
arqueólogo e antropológico sobre as origens do uso das folhas de coca/Erythroxylum
coca L. – cocaína, pasta de coca, free base, freebasing, “crack: a coca fumada” etc.,
com trabalhos publicados já in “6ª parte” (“Nota Prévia”, p/Tese – “D.Sc”); c) Papaver
Somniferum L. – opiatos.opióides, opiáceos/ ópio, morfina, heroína, etc.:
2) Segurança Pública / Segurança / Atividade Policial / Polícia, com diversos títulos,
já in “9ª Parte” (sequencial), esta última para a Federação Nacional dos Delegados de
Polícia Federal / FNDP – Brasília/DF, em comemoração aos 500 anos da Descoberta
(“500 anos de Polícia do Brasil”).
Seu trabalho científico aqui referido é citado em acórdãos de Tribunais de Justiça do
país:
RT 546/327, Des. Lauro Junqueira, TJSP;
RT 552/383, Des. Sérgio Martins Sobrinho, TJPR;
RT 553/344, Des. Geraldo Gomes, TJSP;
RT 564/324, Des. José Alberto Weiss Andrade.

Desde 19/10/1952, exerceu as funções de Delegado de Polícia, em Delegacias
de município (Titular e/ou acumulando): Cardoso, Jales, Angatuba, Itirapuã, Nazaré
Paulista, Cabreúva, Araçoiaba da Serra, Fartura, Pacaembu, Irapuru, Flora Rica,
Flórida Paulista, Inúbia Paulista, Lucélia, Adamantina, Franco da Rocha, Francisco
Marato, Caieiras, Arujá, Guarulhos, Echaporã, Garça, Vargem Grande do Sul, Casa
Branca (quando em Vargem Grande do Sul), Presidente Bernardes, Presidente
Prudente, Santa Isabel, Igaratá, Jacareí (quando em Santa Branca), São José dos
Campos (2 vezes), Mogi das Cruzes (2 vezes como Titular e 2 vezes como Seccional),
Biritiba Mirim, Salesópolis, Delegacia Especializada de Crimes contra o Patrimônio,
Plantão do DEIC (quando na Especializada de Roubos/DI “hoje, Divisão de Crimes
contra o Patrimônio), DEOPS, DGP, DADG, DEPAD, Assistente da Diretoria do
DEGRAN (duas vezes, quando percorreu todos os Distritos Policias da Capital e
Delegacias da Periferia e, participou das Rondas Distritais e “Blitz”, bloqueios de áreas
da Capital, Policiamento Preventivo, polícia territorial, “rondas”, “arrastão”,
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“policiamento preventivo/repressivo ocasional”, DCS (Divisão de Comunicação Social),
CORREGEPOL, DEPC, ACADEPOL.
Na vida associativa estadual, participou de Diretorias da ADPESP nas gestões:
Ivahir de Freitas Garcia, Amir Neves Ferreira da Silva e Abrahão José Kfouri Filho e
de campanhas de reivindicação da classe de que lhe resultou inúmeras remoções
como se vê acima, demorando 17 anos de 5ª para 1ª classe e 18 anos de 1ª para
Classe Especial; Conselho de Ética/Diretoria = Biênio 1996/97 – Presidente: Bismael
Batista de Moraes.
Teve também sua participação, desde 1970, em vários “Encontro Nacional de
Delegados de Polícia”;
Foi indicado pela ADPESP, para trabalho junto à “Comissão Provisória de
Estudos Constitucionais” (dos “50 Notáveis”, Comissão Afonso Arinos, em 1986),
assistindo no Hotel Glória e em Itapava/Petrópolis/RJ, a proposta vitoriosa da
desmilitarização do policiamento (vide artigos de fundo do JORNAL DO BRASIL/RJ,
distribuídos em todos os Estados para “MURILÃO”.
Atuou também em Trabalho no Processo Legislativo Constituinte, em Brasília,
indicado por unanimidade de votos, pela Diretoria da ADPESP, para que
representasse em Brasília os interesses da classe junto aos Membros da Constituinte,
fornecendo-lhes subsídios de interesse da Polícia Civil (ATAS da ADPESP:
23/12/1986; 6/10/1986; 23/11/1986; 14 e 19/1/1987; 17/2/1987; 10/3/1987; 12,15 e
25/5/1987). Assistiu a todo o processo legislativo constituinte. Em decorrência desse
trabalho, distribuiu mais de 8.000 livros/livretos, documentação/publicações do Centro
Gráfico do Senado Federal e do PRODASEN a todas as Delegacias de Polícia do
Estado de São Paulo, bibliotecas da Associação de Delegados de Polícia das
Unidades da Federação, ADPESP, DADG/DGP e ACADEPOL.
Trabalhou em ampla divulgação da figura do Delegado de Polícia – Bacharel
em Direito, quando contatou pessoalmente, com outros colegas, junto ao s 559
Constituintes, entregando-lhes a revista ADPESP nº 14, de 1987, “Edição Histórica”
(273 p.), onde constou seu trabalho “Segurança Pública – Polícia” (págs. 63-171),
pesquisa original em 26 países no direito constitucional e policial comparados. Esse
trabalho caracterizou a unicidade da atividade policial: uma só polícia, uma, indivisível,
integrada, civil, com um ramo uniformizado. Além desse, distribuiu aos Constituintes,
“Separatas” de seus trabalhos científicos (atendendo a pedidos) e publicações sobre
“Polícia Civil”. Depois da Reunião da ADEPOL – Brasil (28/2/1989), Brasília,

67

juntamente com o colega Caio Brasil/RGSul, conseguiu 404 assinaturas de
congressistas/constituintes à “Carta aos Governadores”, de 1/3/1989, publicada no
Diário do Congresso Nacional, nº 25, de 17/3/1989, págs. 759-761, interpretando:
“Isonomia de Vencimentos/Igualdade de Vencimentos”.
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AMIR NEVES FERREIRA DA SILVA
Cadeira 16

Filho de Antônio Ferreira da Silva e de D. Olga Neves da Silva.
Nascido em Piratininga-SP, aos 24 de fevereiro de 1933.
Foi Escrevente do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de
Piratininga, no período de 3/2/1955 a 16/4/1955 e de Escrevente do 1º Cartório de
Registro de Imóvel e Anexos da Comarca de Bauru, no período de 15/6/1955 a
5/8/1957, no total de 2 anos, 4 meses e 4 dias de exercício.
Foi casado com D. Aparecida Negreiros D’Ávila, Bacharel em Direito pela Faculdade
de Direito de Bauru, em 10/2/1958. Filhas: Gislene D’Ávila Ferreira da Silva, Arlene
D’Ávila Ferreira da Silva, Gisele D’Ávila Ferreira da Silva e Luciene D’Ávila Ferreira
da Silva.
Nomeado em caráter interino a Delegado de Polícia, por decreto publicado a
23/11/1961, 5ª Classe; lotado em Cabrália Paulista – 24/11/1961 até 28/12/1961;
Gália 7/12/1961, acumulou exercício em Alvilândia, de 8/2/1962, acumulou exercício
em Lupércio a partir de 12/2/1962 até 7/4/1962.
Removido em 4/4/1962 para Nova Odessa, onde assumiu em 16/4/1962 até 3/9/1962;
Piratininga, foi autorizado a ter exercício de 1/9/1962 a 11/6/1966; Cabrália Paulista,
autorizado a acumular por ato público a 4/6/1963; Agudos – autorizado a acumular de
11/9/1964 a 10/10/1964; Oficial do Gabinete do Secretário da Segurança Pública –
14/6/1966; Piratininga – autorizado a ter exercício a partir de 23/12/1966 até 15/2/1967;
Casa Civil do Governador, de ½/1967 declarado à disposição até 16/6/1967; São José
do Rio Preto, de 17/2/1968 a 16/8/1969; Barretos, de 30/5/1969; Catanduva,
autorizado a ter exercício publicado em 10/4/1974; DERIN-Sede, Portaria publicada a
4/2/1978 até 4/4/1979; Marília, de 4/4/1979, para responder pela Delegacia Regional
até 5/9/1979; Marília, confirmado por Resolução de 12/7/1979, na Regional; Marília,
Titular-Resolução publicada a 4/5/1982; Presidente Prudente-Delegado Regional, por
Resolução publicada a 4/1/1984, até 2/3/1984; DICON – Portaria de 3/3/1984; DGP-
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Resolução publicada a 22/2/1986; ADPESP, Presidente, assumindo mandato
conforme Resolução publicada em 9/4/1986, Biênio 86/87; Corregedoria da Polícia
Civil – Portaria publicada a 15/1/1988, até 21/12/1988; DEGRAN – Delegacia Especial
de Menores, 21/12/1988 a 21/3/1991; Cartas Precatórias, Portaria publicada a
12/4/1990, Titular DINFOR, publicação de 27/3/1991.
Aposentou-se a pedido, conforme Resolução publicada a 6/2/1992, tendo exercido
mais de 30 anos de serviço.
Promoções:
- Decreto publicado a 23/12/1966, por Merecimento, à 4ª Classe;
- Decreto publicado a 26/4/1967, por Antiguidade, à 3ª Classe;
- Decreto publicado a 8/8/1969, por Merecimento, à Antiguidade, à 2ª Classe;
- Decreto publicado a 27/2/1976, por Antiguidade, à 1ª Classe;
- Decreto publicado a 28/4/1982, por Merecimento, À Classe Especial.
- Combate ao Tráfico – Autorizado a frequentar o curso sobre “Combate ao Tráfico de
Entorpecentes, sob a orientação do Departamento de Polícia Federal, com
Cooperação e Orientação do Bureau de Narcóticos dos Estados Unidos, realizado no
Estado de Guanabara, por Decreto de 28/11/1973;
- Elogios: pelo extraordinário êxito do Torneio de Futebol realizado na Fazenda
“Vassununga”, município de Santa Rita do Passa Quatro, que reuniu policiais civis e
militares das Seccionais de Bauru, Barretos, Ribeirão Preto e Araraquara, em
29/5/1972.
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ACADEMIA DE CIÊNCIAS, LETRAS E ARTES DOS DELEGADOS DE POLÍCIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nº
1
2

Patrono
Benedito Dalmo Florence
Ruy Tavares Monteiro

3

Aulo Marcondes Homem
de Melo Lacerda
Amando Franco Soares
Caiuby
Emygdio Álvaro de Britto
Ignácio da Costa Ferreira

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Laudelino de Abreu
Durval de Villalva
Raymundo Álvaro
de Menezes
João Amoroso Netto
João Leite Sobrinho
Arthur Leite de Barros
Francisco de Assis
Carvalho
Coriolano Nogueira Cobra
Augusto Gonzaga
Afonso Celso de
Paula Lima
Eduardo Tavares do Carmo
João Batista De Souza
Leandro Bezerra Monteiro
Octávio Ferreira Alves
Raphael Cantinho Filho
Humberto Sá
De Miranda
Eduardo Lousada
da Rocha
Antonio Bráulio Ribeiro
Mendonça Filho
Franklin de Toledo Piza
Geraldo Mangella
Cardoso de Melo

27

Ascânio Cerqueira

28

Thyrso Queirolo
Martins de Souza
Artur Xavier
Pinheiro e Prado
Cisalpino de
Souza e Silva
Anor Scatimburgo

29
30
31

Fundador
Uassyr Martinelli
Benedito Nunes Dias
1º Sucedido: Vicente Lopes
Francisco Guimarães
do Nascimento
Abrahão José Kfouri Filho
Cyro Braga
Maurício Henrique
Guimarães Pereira
Manoel Messias Barbosa
Celso Telles
Bismael Batista de Moraes
Roberto Maurício Genofre
Carlos Alberto Marchi de Queiroz

Titular
Uassyr Martinelli
José Geraldo da Silva
Marco Antonio Desgualdo
Abrahão José Kfouri Filho
Cyro Braga
Marcos Antonio Gama
Orlando Miranda
Haroldo Ferreira
Bismael Batista de Moraes

Braz Giudice Netto
Guido Fonseca

Roberto Maurício Genofre
Carlos Alberto Marchi de
Queiroz
Luiz Carlos Pires
Dionísio Pires de Andrade

Newton Fernandes
Murillo de Macedo Pereira
Amir Neves Ferreira da Silva

Fernando Pinto Silva
Alberto Angerami
José Oswaldo Pereira Vieira

José Francisco Seta
Luiz Prado

José Francisco Seta
Jaqueline Makowski de
Oliveira Bariani
Valter Fernandes
Joaquim Nogueira da Costa
Edemur Ercílio Luchiari
Carlos Afonso
Gonçalves da Silva
Octacílio de Oliveira
Andrade
Milton José
Triano
Antonio Oscar Guimarães
Edson Luis
Baldan

Valter Fernandes
Antonio Manino Jr.
Edemur Ercílio Luchiari
Adipe Abmussi
1º Sucedido: João Kiss Paterno
Guilherme Pires de Carvalho e
Albuquerque
Cleto Marinho
de Carvalho
Antonio Oscar Guimarães
Luiz Carlos
Rocha
Paulo José de Azevedo Bonavides
1º Sucedido: Paulo Novaes de P.
Santos
Antonio José
Romano Curia
José Carlos
Gomes
João Ranali
Humberto da Silva Ramos

Mário Leite de Barros Filho
Antonio José
Romano Curia
Adherbal Gomes
Figueiredo
Higor Vinicius
Nogueira Jorge
Milton da Silva Ângelo
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32
33
34
35
36
37
38
39
40

José Sigmaringa de
Moraes Cordeiro
Rafael Américo Ranieri
Nestor Sampaio Penteado
Antonio Ribeiro
de Andrade
Alfredo Eugênio
De Paula Assis
Luiz Colombo
D’Ávila Florence
Braz Di Francesco
João Carneiro da Fonte
Virgílio Nascimento

Ary José
Bauer
Jorge da Silva Lemos
Viriato Correa da Costa
Ravengar Pereira
Marcondes
Horácio José
Guerra
Antonio Carlos de Castro
Machado
Antonio Carlos da Silva
Carlos Noel de Mello
Alberto Corazza

Ariovaldo Félix
de Melo
Maria Clementina de Souza
Nestor Sampaio Penteado Filho
Robinson
Fernandes
Miriam Pereira
Baptista
Antonio Carlos de Castro
Machado
Cloves Rodrigues da Costa
Carlos Noel de Mello
Alberto Corazza
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Uassyr
Martinelli

José Geraldo
da Silva

Marco Antonio
Desgualdo

Abrahão José
Kfouri Filho

Cyro
Braga

Orlando
Miranda Ferreira

Haroldo
Ferreira

Bismael
Batista de Moraes

Roberto
Maurício Genofre

1-Uassyr

Marcos
Antonio Gama

Carlos Alberto
Marchi de Queiroz

Luiz Carlos
Pires

José Oswaldo
Pereira Vieira

José Francisco
Seta

Dionísio Pires
de Andrade

Jaqueline M. de
Oliveira Bariani

Fernando Pinto
Silva

Alberto
Angerami

Valter Fernandes

Joaquim
Nogueira da Costa
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Edemur Ercílio
Luchiari

Edson Luís
Baldan

Milton da Silva
Ângelo

Miriam Pereira
Baptista

Carlos Afonso
Octacílio de
Gonçalves da Silva Oliveira Andrade

Mário Leite
de Barros Filho

Ariovaldo
Félix de Melo

Antonio Carlos de
Castro Machado

Milton José
Triano

Antonio Oscar
Guimarães

Antonio José
Romano Curia

Adherbal Gomes
Figueiredo

Higor Vinicius
Nogueira Jorge

Maria Clementina
de Souza

Nestor Sampaio
Penteado Filho

Robinson
Fernandes

Cloves
Rodrigues Costa

Carlos Noel
de Mello

Alberto
Corazza
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MEMBROS HONORÁRIOS DA ACADPESP

ANDRÉ RICARDO HAUY – Delegado de Polícia e ex-Secretário Geral da ADPESP.
ANTONIO CARLOS MOREIRA DUARTE – Presidente da Associação dos
Funcionários Públicos do Estado São Paulo – AFPESP.
ANTONIO LUIS RIBEIRO MACHADO – Presidente da Academia de Letras, Ciências
e Artes da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo – AFPESP.
CELSO JATENE – Delegado de Polícia, Vereador em São Paulo, 2º Secretário da
Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Paulo, Membro da Comissão de
Educação, Cultura e Esportes.
DOMINGOS PAULO NETO – Delegado de Polícia, Diretor da Corregedoria Geral da
Polícia Civil de São Paulo.
FRANCISCO DE PAULA LEÃO – Delegado de Polícia Aposentado.
GERALDO NUNES – Jornalista/Radialista da Rádio Estadão em São Paulo.
JARIM LOPES ROSEIRA – Escrivão de Polícia Aposentado e Presidente da IPABrasil e IPA-São Paulo.
JOÃO ANTONIO PINTO – Delegado de Polícia Aposentado.
MARCELO DE LIMA LESSA – Delegado de Polícia.
MARILDA A. PANSONATO PINHEIRO – Delegada de Polícia e Ex-Presidente da
ADPESP.
MILTON PEREIRA DOS SANTOS – Delegado de Polícia Aposentado.
ORLANDO PADOVAN – Delegado de Polícia Aposentado.
OSCAR VILHENA VIEIRA – Professor Universitário e Diretor da Escola de Direito de
São Paulo: Fundação Getúlio Vargas – FGV.
PAULO PLANET BUARQUE – Advogado, Jornalista, Comentarista de Futebol, exDeputado Federal (eleito 2 vezes), ex-Presidente do Tribunal de Contas do Município
de São Paulo.
PAULO ROBERTO ROBLES – Delegado de Polícia Aposentado.
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RENATO BELLO – Delegado de Polícia Aposentado.
RENATO FUNICELLO – Delegado de Polícia Aposentado.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA – Desembargador do TJSP, Mestre
e Doutor em Direito, ex-Professor da Acadepol-SP, Presidente do INTERPOJ –
Instituto Internacional de Estudos de Política Judiciária.
RINA RICCI CAGNACCI – Agente de Telecomunicações da Polícia Civil, Professora
Universitária e da Acadepol-SP, Titular da cadeira 17 (Academia de Letras, Ciências
e Artes da AFPESP.
THEREZA LIMIERI GUIMARÃES – Diretora na Secretaria da Fazenda-SP
Aposentada.

MEMBROS HONORÁRIOS DA ACADPESP
INTEGRANTES DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS - APL

______________________________________________
ANNA MARIA MARTINS – Cadeira 7.
ANTONIO PENTEADO MENDONÇA – Cadeira 32.
CELIO DEBES – Cadeira 4.
EROS ROBERTO GRAU – Cadeira 11.
IVES GANDRA DA SILVA MARTINS – Cadeira 31.
JOSÉ FERNANDO MAFRA CARBONIERI – Cadeira 26.
JOSÉ RENATO NALINI – Cadeira 40.
CELIO DEBES – Cadeira 4.
LYGIA FAGUNDES TELLES – Cadeira 28.
PAULO NATHANAEL PEREIRA DE SOUZA – Cadeira 12.
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MEMBROS HONORÁRIOS DA ACADPESP
INTEGRANTES DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS - ABL

______________________________________________
CÍCERO SANDRONI – Cadeira 6.
LYGIA FAGUNDES TELLES – Cadeira 16.

MEMBROS HONORÁRIOS DA ACADPESP
PERSONALIDADE INTERNACIONAIS

______________________________________________
EDMUNDO MAGALHÃES CARNEIRO – Músico de São Paulo – Percussionista
Internacional.
MME. HÈLÉNE CARRÉRE D´ENCAUSSE – Secrétaire Perpetue´l da Academia
Francesa.
MARCEL STAELEN – Chef de Corps – Police Boraine: Bruxelas - Bélgica.
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MEMBROS HONORÁRIOS IN MEMORIAM

______________________________________________
ADA PELLEGRINI GRINOVER
ADOLPHO TIOSSI BERNARDES
DESEMBARGADOR ÉMERIC LEVAY
EMBAIXADOR SÉRGIO CORRÊA DA COSTA
ERWIN THEODOR ROSENTHAL
ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ
JOSÉ RENÊ MOTA
JOSEFINA SCARAMUZA
LUCIUS LOTFALLAH MIZIARA
NEMR JORGE
ODILON NOGUEIRA MATOS
SENADOR ROMEU TUMA
SOLON BORGES DOS REIS
WANDERICO DE ARRUDA MORAES
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HOMENAGEM PÓSTUMA AOS ACADÊMICOS
E MEMBROS HONORÁRIOS FALECIDOS

______________________________________________
Saudade – O que será... não sei... procurei sabê-lo
Em dicionários antigos e poeirentos
E noutros livros onde não achei o sentido
Desta doce palavra de perfis ambíguos.
...
Saudade... Oiça, vizinho, sabe o significado
Desta palavra branca que se evade como um peixe?
Não... e me treme na boca seu tremor delicado...
Saudade...
Pablo Neruda, in “Crepusculário”.

A morte não é o fim, mas uma passagem para a eternidade.
As recordações e boas lembranças permanecerão; e em 2017 pessoas
inestimáveis e especiais nos deixaram. Dentre elas nossa Membra Honorária, Ada
Pellegrini Grinover: foi jurista, advogada ítalo-brasileira e professora titular da
Universidade de São Paulo e Procuradora do Estado de São Paulo. Faleceu em 13
de julho de 2017.
Outros 3 acadêmicos também deixarão saudades: Jorge da Silva Lemos, era
titular da cadeira 33 da ACADPESP, Delegado de Polícia aposentado, escritor e
escultor.
Maria Solange Ferreira Xavier, era titular da cadeira 32 da ACADPESP, foi a
primeira mulher a exercer a função de Delegada de Polícia na cidade de Indaiatuba e
chefiou a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), ex-vereadora e exercia a função de
Secretária Geral da ACADPESP, além de revisora do Manual Operacional da Polícia
Civil da Acadepol.
Manoel Messias Barbosa, era titular da cadeira 07 da ACADPESP, Delegado
de Polícia aposentado, publicou livros e artigos.
Continue lendo: http://liberal.c om.br/ci dades/americ ana/morre-a- ex- ver eadora- maria-sol ange-668200/ - Sede por notíci as ? Assine O Liberal. Também estamos no F ac ebook, siga: /Gr upoliberal

79

NOTÍCIAS
ACADÊMICAS

80

REMINISCÊNCIAS DE VIAGEM
HOMENAGEM À ACADÉMIE FRANÇAISE

______________________________________________
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Esta é a mais antiga biblioteca pública da França. Foi construída no século XVII,
depois da morte do cardeal Mazarin, e mantém suas características há mais de três
séculos desde que foi aberta ao público em 1643. Ela oferece um fundo enciclopédico
e um grande número de livros sobre a história regional e local da França. Atualmente
está vinculada ao Institut de France. Acesso gratuito.
Sua origem está na biblioteca pessoal do cardial Mazarin (1602-1661), que foi
ministro chefe do governo monárquico durante a minoridade de Louis XIII. Sob a
direção de Gabriel Naudé, médico erudito e autor do primeiro tratado moderno de
biblioteconomia (1627) a coleção cresceu muito e tornou-se, por volta de 1652, a mais
importante da Europa, com cerca de 40 mil volumes. Para perenizar a biblioteca,
Mazarin a vinculou ao Collège de Quatre-Nations, que muito anos mais tarde se
transformaria no Institut de France.
O palácio que abrigaria o Collège des Quatre-Nations foi construído entre 1662
e 1682 em frente ao Louvre, na margem esquerda do Sena. Uma ala foi reservada
para abrigar os livros e para ela foram transferidos os revestimentos de madeira e as
magníficas colunas coríntias que decoravam a sala que a biblioteca ocupava no
palácio de Mazarin. A biblioteca foi reaberta para o público em 1689. Cem anos
depois, durante a Revolução Francesa, ainda que o Collège tenha sido suprimido, ela
continuou funcionando sem grandes transtornos graças ao seu caráter público.
O Institut de France ocupa desde 1805 o edifício que pertenceu ao Collège; em
1945, logo após a Segunda Guerra, a biblioteca passou a ser a ele vinculada. A sala
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de leitura foi cuidadosamente restaurada entre 1968 e 1974, recuperando toda a aura
de uma biblioteca histórica excepcional.
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REGISTRO DA VISITA À BIBLIOTECA

______________________________________________
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REUNIÕES EFETIVADAS NA ACADPESP EM 2017

______________________________________________
322ª Reunião / Posse da Diretoria 2017-2018: 11/1/2017
Palestrante: Dr. Carlos Alberto Marchi de Queiroz – Acadêmico: Cadeira 11
Tema: “O Delegado de Polícia na MPB”.

323ª Reunião: 22/2/2017
Palestrantes: Dr. Gustavo Mesquita Galvão Bueno e
Dr. Rafael Corrêa Lodi
Tema: “Extorsão mediante sequestro e suas variáveis”
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324ª Reunião: 29/3/2017
Palestrante: Dr. José Oswaldo Pereira Vieira – Acadêmico: Cadeira 16
Tema: “Os militares na República Brasileira”.

325ª Reunião: 12/4/2017
Palestrante: Dr. Robinson Fernandes – Acadêmico: Cadeira 35
Tema: “Visão Internacional sobre Lavagem de Dinheiro e a participação da Polícia
Civil de São Paulo perante Delegação Brasileira em tratativas internacionais no
âmbito do GAFI (Grupo de Ação Internacional) – FATF (Financial Action Task Force)
na OCDE em Paris, França”
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326ª Reunião: 24/5/2017
Palestrante: Dr. Nestor Sampaio Penteado Filho – Acadêmico: Cadeira 34
Tema: “Polícia Judiciária e Criminologia”

327ª Reunião: 21/6/2017
Palestrante: Dra. Maria Clementina de Souza
Tema: “Violência contra a pessoa idosa”
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328ª Reunião: 26/7/2017
Palestrante: Dr. Antônio Carlos Araújo
Tema: “Morte em decorrência de Intervenção Policial”

329ª Reunião: 30/8/2017
Palestrante: Dr. José Oswaldo Pereira Vieira – Acadêmico: Cadeira 16
Tema: “Movimento de 64: Golpe ou Revolução?”
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330ª Reunião: 27/9/2017
Palestrante: Dra. Maria Clementina de Souza
Tema: “Reflexões históricas: Revolução ou Golpe em 1964?”

331ª Reunião: 25/10/2017
Palestrante: Dr. Bismael Batista de Moraes – Acadêmico: Cadeira 09
Tema: “Prevenção Criminal desconhecida da Polícia”
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332ª Reunião: 25/11/2017
Palestrante: Dr. Marcos Antonio Gama – Acadêmico: Cadeira 06
Tema: “Vila Buarque, o caldo da regressão”
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ROBERTO MAURÍCIO GENOFRE
Acadêmico Titular da Cadeira 10
Conselheiro de Ética Efetivo - ADPESP

_______________________________________________
“400 ANOS SEM WILLIAM SHAKESPEARE” (I)
“O fim para que os homens inventaram os livros foi para conservar a memória das
coisas passadas contra a tirania do tempo e contra o esquecimento dos homens, o
que, ainda, é maior tirania”.
Roberto Maurício Genofre1

SUMÁRIO: 1 BIOGRAFIA DE WILLIAM SHAKESPEARE 1.1 A origem: StratfordUpon-Avon 1.2 A trabalhosa juventude de William 1.3 Rumo a Londres 1.4 A produção
literária de Shakespeare - as três fases de Dowden 1.5 A morte de William
Shakespeare 2 OS PLÁGIOS NA OBRA TEATRAL 2.1 Os “plágios” 2.2 Os plágios de
“Romeu e Julieta” e “Hamlet” 2.3 Conclusão 3. AS “HIPOTÉTICAS” TESES DA
AUTORIA, NAS OBRAS DO BARDO 3.1 Sir Francis Bacon 3.2 Cristopher Marlowe
3.3 Edgard de Vere - Conde de Oxford. 3.4 Conclusão 4 AS FAMOSAS FRASES DE
SHAKESPEARE: CURIOSIDADES 4.1 Frases famosas 4.2 Shakespeare na Língua
Portuguesa 4.3 Obras mais encenadas - a mais longa e a mais curta 5
SHAKESPEARE NO CINEMA 5.1 Filmes premiados 5.2 Os Desenhos de Disney 6
AS POESIAS DE WILLIAM 6.1 Os Sonetos 6.2 As dedicatórias nas poesias 6.3 A
homenagem à Hammet
1 BIOGRAFIA DE WILLIAM SHAKESPEARE

1.1 A origem: Stratford-Upon-Avon
Em 1550, o comerciante John Shakespeare instalou-se em Stratford-Upon-Avon2, a
130 km de Londres, vindo de um pequeno povoado, Sniterfield, e, sete anos depois
(1557), casou-se com Mary Arden. Desta união, em 21 de abril de 1564, dia em que
a cidade homenageava São Jorge, “vencedor do Dragão”, nasceu o seu terceiro filho,
William Shakespeare, o futuro criador de poesias, histórias, e, principalmente, de
“homens e mulheres, humildes ou importantes, graves e alegres, cômicos e trágicos,

1

Palestrante que proferiu Reunião Mensal da Acadpesp em 30 nov 2016, no V Centenário da morte de
Shakespeare.
2 Stratford-Up-Avon, cidade inglesa, onde Shakespeare nasceu, tinha, na época do seu nascimento,
1.500 habitantes. O seu nome significa: “lugar onde a estrada romana (straet) cruzava, passava (forded),
por cima (upon,) do (Avon) rio, em galês”. Neste lugar, ainda existe a antiga Ponte sobre o Rio Avon.
(HOLDEN, A. “Shakespeare”, p.24).
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nobres ou ignóbeis”. No ano de 1568, próspero, John tornava-se “Bailio” da cidade,
um misto de prefeito e magistrado.

1.2 A trabalhosa juventude de William
Em 1571, com sete anos de idade, William já frequentava a escola local, King Edward
VI, onde aprendeu grego, latim e inglês. Emma Smith, pesquisadora e autora do “Guia
Cambridge de Shakespeare” assinala que, nesta Escola, “deve ter aprendido
gramática e retórica, utilizando livros didáticos e peças de Terêncio e Plauto, tratados
retóricos de Cícero e a poesia de Ovídio3”.
Possivelmente, entre 12 e 15 anos, William teve que deixar a escola, onde estudava,
para ajudar seu pai, mercador de lãs e fabricante de luvas de couro, agora endividado,
em dificuldades financeiras, aprendendo, na zona rural, habilidades diversas, tais
como, esquartejar bois e abater carneiros.
Com 18 anos, engravidou Anne Hathaway, filha de um abastado agricultor, oito anos
mais velha, casando-se com ela em 1582, premido pelos familiares da moça, mas,
também, gratificado pela generosa situação financeira encontrada. Desta união,
nasceram três filhos; uma filha, Susan e, três anos após, um casal de gêmeos, Judith
e Hamnet.

1.3 Rumo a Londres
Em 1591, aos 23 anos, sem motivo aparente, deixou sua casa para se aventurar em
Londres. Duas versões são apresentadas pelos seus biógrafos para justificar a
repentina mudança; a primeira, é que teria fugido de Sir Thomas Lucy, proprietário de
terras que pedira sua prisão por invasão de sua propriedade, em Charlecote Park, e,
daí, considerado “caçador furtivo” de veados, juntamente com um grupo de
desajuizados que ali caçavam, sem autorização e, ainda, por galhofa, havê-lo
ridicularizado numa canção satírica, sua primeira experiência nas habilidades poéticas;
a segunda, mais provável, foi o seu entusiasmo aventureiro, despertado quando da
visita de duas companhias de teatro à sua cidade, uma delas, a Companhia da Rainha,

3

A autora, Emma Smith, é professora no Herford College, Universidade de Oxford e autora de vários
artigos e obras sobre o dramaturgo. A fundamentação da sua afirmação deveu-se à pesquisa no
currículo escolar da melhor escola da cidade, “King’s New School”, pois, sendo ele, filho do prefeito da
cidade era plausível que frequentasse a melhor escola da cidade. (SMITH, E. “Guia Cambridge”, p.253).
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cujos dirigentes se apresentaram na Câmara Municipal, quando seu pai exercia o
cargo de prefeito. As duas versões podem se completar, como verdadeiras.
Em Londres, para sobreviver, pois já havia gasto as economias que trouxera em
alegres noitadas boemias, torna-se guardador de cavalos dos espectadores mais
abastados4 que se dirigiam ao Teatro de James Burbage (The Theater)5, proprietário
e ator principal nas peças ali encenadas, conseguindo, graças a essa fortuita amizade,
colocação como “ponto”, ator e, também, refundidor de textos teatrais. Copiando e
revisando textos alheios, aprendeu a técnica de escrever peças de dramaturgia,
possibilitando a criação de seus próprios textos...
A sua primeira peça apresentada estreou no Teatro Rose, em março de 1592, “Harry,
the Sixty”, com grande sucesso, provavelmente a 1ª parte de “Henrique VI”. Mas, o
sucesso maior eram os versos que ele compunha, todos eles com grande aceitação
popular, em especial, “Vênus e Adonis” e “O estupro de Lucrécia”6, ambos escritos
em 1593/1594, quando os teatros encontravam-se fechados, em face da peste. Foi o
início de uma alentada atividade literária, um campo novo que o acompanhou até a
sua morte...

1.4 A produção literária de Shakespeare. As três fases de Dowden
Analisando a produção e o estilo do homem de Avon, em 1875, o professor de
literatura e poeta irlandês, Edward Dowden7, dividiu as suas obras, apresentando a
Hoje é voz corrente que, o hábito dos atores, antes do início do espetáculo, desejar “merda” para os
seus colegas artistas, equivalendo aos votos de “sucesso”, teria nascido, rememorando essa primeira
atividade de “guardador de cavalos”, exercida por William, pois as entradas dos teatros, quanto mais
espectadores chegavam, mais ficavam cheias de excrementos dos animais que puxavam as carroças
e carruagens. Daí, sendo maior o número de pessoas, sinalizaria “estar a casa cheia”, logo, “muito
sucesso artístico...”
5 The Theatre, construído pelo ex-carpinteiro, e depois proprietário e ator, James Burbage, foi
inaugurado em 1576, fora dos limites urbanos de Londres, para se livrar do controle dos puritanos que
administravam a cidade e junto à zona boêmia, ali situada. Foi o primeiro estabelecimento
exclusivamente destinado à realização de espetáculos teatrais. Até então, os espetáculos realizavamse no interior das hospedarias, em seu pátio interno. Em 1599, vencido o contrato, Burbage e alguns
sócios, entre os quais Shakespeare, construiu em um lugar próximo, à beira do Rio Tâmisa, outro teatro,
com o nome de Globe Theatre, mudando a Companhia Lord Chamberlain para lá. Esse novo teatro
Globo, posteriormente foi destruído em um incêndio, em 1613. (Heliodora, Barbara, “Os teatros no
tempo de Shakespeare” p.2)
6 Os dois poemas em forma de narrativa, “O estupro de Lucrécia” e “Vênus e Adônis”, são considerados
“poemas narrativos”, mais longos que a peça mais curta de Shakespeare. Foram escritos em 1593 e
1594, durante o período em que os teatros foram fechados por causa da peste. Os dois poemas foram
inspirados em Ovídio, o primeiro em “Metamorfoses” e o segundo em “Fastos”. Ambos foram dedicados
ao Conde de Southampton em termos bastantes bajulatórios, sugerindo uma “intimidade calorosa”
entre eles. (SMITH. E. Guia Cambridge, p.71 e 246).
7 Edward Dowden, (1843/1913), em seu livro “His Mind in Art”, editado em 1880, dividiu as obras de
Shakespeare, segundo as características de suas obras, mas o professor de Yale, Reuben Post Halleck,
4
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“teoria das três fases”, que logo se disseminou entre os estudiosos do Bardo; a
primeira, no período de 1590/1601; a segunda de 1602/1608 e a terceira de 1608/1613,
ano de sua morte.

1.4.1 A 1ª fase literária (1590/1601)
Apesar das suas obras haverem sido divididas de forma tríplice, o professor de
psicologia e literatura inglesa, Reuben Post Halleck (1859/1936), da Universidade de
Yale, redividiu essa primeira fase em duas; numa primeira até 1595 e a segunda, daí
até o ano de 1601. Para o professor Haleck, William, nessa “primeiríssima fase”, é
mais “light”, escrevendo poesias românticas e, marcando sua presença como autor
de poesias amorosas. Inicia, nesse período, a elaboração de textos teatrais mais
populares, como; sobre o amor na juventude entre um casal de famílias rivais (Romeu
e Julieta), em 1592; sobre o amor de uma moça de gênio bastante difícil para ser
controlado, quer pela família, quer pelo pretendente e seu complicado convívio
conjugal, (Megera Domada), em 1594; e, ainda, uma história de dois casais
apaixonados, que tem suas vidas transformadas, após passarem uma noitada na
floresta (Sonho de uma Noite de Verão), também em 1594.
Num “segundo momento” dessa fase, 1596/1601, já mais experiente, escreve com um
olhar mais profundo sobre os diversos conflitos humanos; como o problema de uma
onerosa dívida de um comerciante com um mercador judeu e de uma jovem, em busca
de marido, ocasião em que essa heroína, Pórcia, assume o protagonismo jurídico,
para solucionar um intrincado contrato que envolve judicialmente o amigo do marido,
(Mercador de Veneza), em 1596.
Aproveitou, também, o histórico cenário inglês, escrevendo sobre o rei Henrique V,
lutando, juntamente com os seus soldados, contra a França (Henrique V), em 1598.
Romanceia, ainda, sobre a inteligente personagem Rosalina, que foge da corte
francesa, escondendo-se na floresta, sendo testada em inúmeras provações nessa
sua jornada, (Como Gostais), em 1599.

1.4.2 O início da produção literária
Além dessas obras, nessa 1ª fase, no ano de 1590, Shakespeare iniciou uma profícua
e intensa atividade literária, escrevendo seus primeiros sonetos amorosos, que lhe
em reexame, redividiu a primeira fase em duas (1590/1594 – o aprendizado e 1595/1601- fase áurea).
Os biógrafos, na sua maioria, aceitaram a alteração, hoje dominante.
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trouxeram bastante popularidade junto à comunidade londrina, por ser o “período
áureo dos sonetos”. Seus críticos asseguram que, “nessa época era mais famoso e
prestigiado pelos sonetos do que pelas peças”.
Para os seus biógrafos, todavia, é neste ano de 1590, que escreve sua primeira peça
teatral, Os dois cavalheiros de Verona, porém, a sua primeira peça histórica
encenada é escrita em 1591, Henrique VI, (2ª parte), com tal sucesso que é levada
à cena em outro teatro maior, Teatro da Rosa, dando início a emergente produção
literária.
Segundo a coletânea, “First Folio”8, publicada sete anos após a morte de Wiliam, por
dois amigos e ex-sócios, John Hemings e Henry Condell, estão listadas, na sua
produção completa, trinta e seis peças que os históricos compiladores dividiram, em
três gêneros; a) Catorze Comédias, b) Dez Dramas Históricos, e, c) Doze tragédias
sendo, posteriormente, acrescida ao fólio, a peça “Péricles” e uma coletânea de
versos, “Sonetos”, (reunindo seus 154 sonetos) e duas longas e sensuais poesias,
“Vênus e Adônis” e “A Violação de Lucrécia”, inspiradas em Ovídio, num total de
38 obras.
Aliás, o sucesso deveu-se a que; as comédias tinham um grande apelo popular; as
peças históricas, a maior parte sobre a Inglaterra9, com popularidade garantida pelos
temas ligados à realeza do país e, as tragédias, inovadas, contadas pelo dramaturgo,
a partir de Romeu e Julieta (1592), sobre temas ligados às grandes emoções
sentimentais. As tragédias, diferentemente das tragédias gregas, mostravam um
grande número de “mortes” e não eram simplesmente narradas por terceiros, como
nas tragédias gregas, mas sim mostradas ao vivo, como elas realmente aconteciam...

8

O First Fólio, publicado em 1670, por dois amigos, colegas e sócios de Shakespeare, John Heminges
e Henry Cordell, (últimos integrantes do Grupo Chamberlain’ Men’s) sete anos após a sua morte, reuniu
os textos publicados como “quartos”, incluindo, ainda, 20 peças que nunca haviam sido publicadas
antes e que só sobreviveram ao tempo por causa dessa coletânea, visando, ainda, corrigir e restaurar
as versões existentes, eis que eles tinham anotações de próprio punho do Bardo e exemplares da
própria companhia. Foram editados 750 fólios, dos quais ainda existem 234 conhecidos, sendo vários
em museus. O último encontrado foi em 2016, numa mansão na ilha escocesa de Bute. (Bryson, B.
“Shakespeare - O mundo é um palco”, p.154).
9 Os dramas históricos sobre a História da Inglaterra, a saber; Henrique V, Henrique VI, Ricardo III,
Ricardo II, Rei João e Henrique IV foram escritos até 1599, ocasião em que a Rainha Elisabeth I proibiu
a representação de peças teatrais “cujo tema fosse a história inglesa”. Os autores da informação,
professores da USP, Maria Elisa Cervasco e Walter Lelis Siqueira, justificam que tal medida deveu-se
a que, a Rainha “temia as referências indiretas ao presente, através de paralelismos históricos”.
Shakespeare só voltou a escrever sobre esse tema em 1613, em Henrique VIII, 10 anos após a morte
da Rainha, já sob o reinado de James I. Essa medida não Impediu que ele usasse expressões como:
“Existe algo de podre no Reino da Dinamarca”, em “Hamlet”, que alguns biógrafos dizem que pode ser
aplicado à Inglaterra... (CERVASCO, M.E.; SIQUEIRA, V.L ”Rumos da Literatura Inglesa”, p.17).
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Os historiadores listam nada menos do que cerca de 60 mortes nelas descritas,
número superior às ocorrentes na atual série de TV, “Game of Thrones”...
Nas 38 peças de Shakespeare, somente assassinatos há 29, sendo os mais
importantes, os de Desdêmona, Ricardo III, Henrique IV, Júlio Cesar, o pai e o tio de
Hamlet e outros mais; suicídios contam-se 13, sendo os mais importantes, de Romeu,
Julieta, Macbeth, Otelo, Brutus e outros; além de 18 outras mortes, todas por motivos
diversos, pois como escreveu o crítico e historiador francês Hippolyte Taine
(1828/1893), membro da Academia Francesa:
“nas suas peças, os maiores repositórios sobre a natureza humana; os
sentimentos sublimes, os sórdidos, a perversidade, a generosidade, a
melancolia, o desespero, a paixão correspondida, a paixão sem esperança,
a paixão proibida, o deboche, a ironia, o humor corrosivo, o humor ingênuo,
o ciúme, a inveja, a ambição pelo poder, um legado que se constitui numa
das manifestações artísticas mais importantes da humanidade”.

Após a encenação de Henrique VI, seguem-se, agora, em 1592, as demais, peças,
Tito Andrônico, A Comédia dos Erros (a primeira comédia encenada), Ricardo III,
A Megera Domada, todas com muita aceitação popular. O sucesso estimula a crítica
ao seu trabalho, e o já famoso poeta Robert Greene o desdenha, usando o termo “o
corvo em ascensão”. Shakespeare já está incomodando...
Entusiasmado com o inesperado prestigio granjeado, William edita suas duas
primeiras publicações poéticas longas, escritas em 1593 e 1594, durante a prolongada
epidemia de peste que conseguiu fechar os teatros de Londres nesse período,
dedicando as duas obras ao seu protetor Conde de Southampton, que o recompensou
com mil guinéus, avultada quantia para a época! A peste abandona a cidade e
Shakespeare junta-se a uma nova companhia teatral como sócio e dramaturgo
exclusivo, a “Lord Chamberlain’s”.
Nesse ano, morre assassinado, aos 28 anos, seu rival literário, Cristopher Marlowe,
intelectual, oriundo da Universidade de Cambridge, criador dos “versos brancos”,
versos sem rimas, adotado e usado, também, por Shakespeare. A partir daí, ele
produz bastante, até 1596 (ano da morte do seu único filho homem, Hannet, com 11
anos de idade, fato que o abalou profundamente). Em 1599, torna-se sócio de
Burbage no novo Theatre Globe, à beira do Rio Tamisa. Está rico e aplica o dinheiro
em imóveis, em Stratford, inclusive adquirindo a segunda melhor mansão da cidade
que denominou New Place, alternando o local de moradia entre a sua cidade e
Londres.
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Nesse período, escreve várias obras: além de Os Dois Fidalgos de Verona, Sonho
de uma Noite de Verão, Vida e Morte do Rei João, Henrique IV (2 partes),
Henrique V, Henrique VI (3 partes), Júlio Cesar, Mercador de Veneza, Como
Gostais, Muito Trabalho por Nada, A Noite dos Reis, Trabalhos de Amor
Perdidos, e a mais célebre, Romeu e Julieta.

1.4.3 A 2ª fase literária (1601/1608) - a fase sombria
Shakespeare, neste período, tem padrinhos nobres como Lord Chamberlain, Conde
de Oxford, Conde de Leicester e, também, o Conde de Essex, seu protetor e amigo.
Este último, Conde de Essex, apesar de favorito e amante da Rainha, em 1601, é
preso e por ela executado, acusado de conspiração contra o governo.
A execução do amigo e financiador causou-lhe uma grande angústia e iniciou a “fase
sombria” do dramaturgo, no qual abordou o tema da fragilidade do ser humano.
William alterou a maneira de apresentar seus personagens, entrando no seu interior,
buscando expor seus pensamentos mais íntimos. E, nesse período, mais introspectivo,
é que escreveu as memoráveis tragédias: A tragédia de Hamlet, Otelo, o Mouro de
Veneza, Rei Lear, Macbeth, Tróilo e Créssida e Antonio e Cleópatra.
Hamlet se torna a obra mais importante desse ciclo, a mais aplaudida e aquela que
mais aumentou a sua credibilidade como autor, inclusive junto à família real. Em 1596,
havia recebido da Rainha Elisabeth, que se entusiasmara com o personagem bufão
Falstaff, em Henrique IV, o pedido para que ele escrevesse outra comédia, inserindoo como personagem. William, em tempo exíguo cumpriu a solicitação real e, assim,
nasceu As alegres Comadres de Windsor. A peça foi apresentada no Palácio, para
a Rainha, com muito sucesso.
Em 1603, morreu a Rainha Elisabeth I, assumindo seu sobrinho, Rei Jaime I, filho de
Maria Stuart, que já demonstrara ser um apaixonado pela atividade teatral. Um
decreto real, do novo monarca, fundiu as companhias de teatro de Burbage e de
Shakespeare, sob o nome de “Homens do Rei” (King’s Men), chancelando o apreço
real pela arte teatral.
Em 1604, aos 40 anos de idade, entra na chamada crise da “meia idade”, quando
começa a decair de produção. Segundo seus biógrafos, a partir daí, nenhuma obra
sua mais fez sucesso, exceção feita à Tempestade (penúltima obra).
Em 1608, o grupo dirigente, a que pertencia, compra uma segunda casa de espetáculo,
um teatro fechado e sofisticado em Blackfriars. Até então, os teatros eram ao ar livre,
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mas o novo, pioneiro, era em ambiente fechado, o ingresso custava mais caro e o
ambiente, mais sofisticado. Nessa segunda fase, alterna suas obras, escrevendo
comédias amargas, mesclando com tragédias grandiosas. É o momento em que
resolve abandonar, de forma definitiva, a carreira de ator, só escrevendo e
gerenciando...

1.4.4 A 3ª fase literária (1608/1613)
É o seu maior momento de amadurecimento intelectual. Suas peças têm finais
conciliatórios, tornando mais humanos os personagens. Nesta fase escreve; Timon,
de Atenas e Coriolano. Cansado, fatigado e rico, resolve voltar, possivelmente em
período entre 1609/1610, para a sua terra natal, a pequena Stratford-Upon-Avon,
desligando-se do Globe Theater, fundado em 1599 e destruído por um incêndio em
1613. O “Bardo”, como era chamado (palavra oriunda do latim, “poeta”), escreve,
agora, no recesso de sua mansão, New Place, (9) na cidade onde nasceu, StratfordUpon-Avon.
E, assim, nascem as últimas quatro tragicomédias; Cimbelino, Péricles, o Príncipe
de Tiro, Conto de Inverno e A Tempestade (a mais importante dessa fase). E, ainda,
no seu espaço natal é que produz a sua última obra, a odisseia do sanguinário
Henrique VIII, obra criticada pelos seus pósteros, eis que omite o assassinato das
diversas esposas do Rei, pois aborda, na peça, apenas a história do monarca, até a
sua 2ª esposa, Ana Bolena, mãe de Elisabeth I. O autor não fala das demais quatro
esposas, pois Henrique VIII casou-se nada menos que seis vezes, cortando a cabeça
de várias delas. O Bardo não queria entrar em choque com a família real, eis que
escreveu essa peça, já no reinado do rei Jaime I, filho de Maria Stuart que era sobrinha
de Henrique VIII. Esta última obra, Henrique VIII, sem muito sucesso, foi escrita em
parceria com o escritor John Fletcher.

1.5 A morte de William Shakespeare

1.5.1 Os últimos dias
Em face de uma vida pregressa anterior boêmia, bastante desgastante e agitada,
Shakespeare encontra-se, agora, com sua saúde abalada e precária, morando em
Stratford. E, no início do ano de 1616, o Bardo, acamado, recebeu a visita de seus
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amigos de Londres, o dramaturgo Ben Johnson e Michael Drayton, que, com ele,
passaram o dia comemorando o reencontro, não faltando comemorações
gastronômicas e bons vinhos. Ben Johnson sempre defendera, nos meios literários, a
genialidade de Shakespeare. A partir desse dia, sua saúde se agravou e, no dia do
seu aniversário (23/04/1616), veio a falecer. Dois meses antes houvera elaborado seu
testamento, prevendo a morte que se aproximava.
O comediógrafo Ben Johnson, seu amigo, a seu respeito, assim se manifestou; “Sua
obra não pertence a uma época, mas a todas” e respondendo aos seus críticos”,
alertava, “Guardemo-nos de falar mal dos deuses” referindo-se a Shakespeare.

Johann Wolfgang Goethe, o famoso pensador alemão, escreveu;
“Não me recordo de um livro, de uma pessoa, ou qualquer outro sucesso,
exercerem sobre mim uma influência tão considerável, como os dramas de
Shakespeare. Eles são como que a obra de um gênio divino que se
aproximasse dos homens para suavemente os levar ao conhecimento de si
próprios”10

A profecia se concretizou, nunca Shakespeare se mostrou tão atual como nos dias de
hoje.
O dramaturgo, já bastante famoso, foi sepultado, onde nasceu, na Igreja da
Santíssima Trindade, num espaço separado, destinado ao clero. Na sua lápide,
porém, não consta seu nome, apenas as palavras bondosas e até ameaçadoras: “Bom
amigo, por amor a Cristo, abstenha-se de remover o pó aqui encerrado. Bendito seja
o que respeitar estas pedras, maldito aquele que perturbar esses ossos”.

1.5.2 A imortalidade do gênio
Hoje, um dos lugares turísticos mais visitados da Inglaterra é o seu túmulo. Mais de
cinco milhões de pessoas, anualmente, visitam Stratford-Upon-Avon, para conhecer
o vilarejo onde o Bardo nasceu e morreu. Um século depois, em 1740, quando o seu
nome era a maior honra da língua inglesa, ergueram-lhe um monumento na abadia
de Westminster, pago pelos admiradores dos seus imortais dramas.
Na Igreja de Stratford, sob o busto do poeta, com uma pena na mão, a frase de um
autor desconhecido:

10

A sua casa (New Place) era a segunda maior casa da cidade de Stratford e somente no século XVIII
foi demolida pelo dono, um pastor evangélico, justificando “ter ficado irritado com as constantes
peregrinações dos admiradores do dramaturgo”.
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“Nestor pelo juízo, Sócrates pelo gênio, Virgílio, pela sua arte: A terra o cobre,
o povo o chora, o Olimpo o possui. Detém-te ó tu que passas, por que vais
tão depressa? Lê se pode, quem a invejosa Morte pôs neste monumento:
Shakespeare, com o qual a natureza viva morreu: seu nome orna este túmulo.
Muito mais que o seu, pois, tudo quanto escreveu, deixa a arte de nossos
dias servir de pajem ao seu gênio”.

2 OS “PLÁGIOS” NAS OBRAS DE SHAKESPEARE
2.1 Os chamados “Plágios”
Muito se escreveu sobre Shakespeare haver plagiado algumas das suas mais
famosas peças. Mas, na verdade, uma grande parte de suas peças, principalmente
as peças históricas foram extraídas das versões populares dos historiadores, que o
gênio de Shakespeare usou como tema, mas contando a história, “à sua maneira”,
floreando alguns com versos, outros com diálogos e situações, por ele criadas.
Assim, as peças históricas tiveram, por fonte, “The Chronicles of England and
Scotland”, do historiador Raphael Holinshed (1557), como Henrique VI, a primeira
história inglesa escrita pelo bardo; Henrique IV, em suas duas partes; Ricardo III,
Macbeth, Ricardo II (e uma parte em “Eduardo II”, de Cristopher Marlowe), e Rei
Lear, onde aproveitou, ainda, um episódio da “Arcadia”, de Sidney.
E, foi em Plutarco, traduzido por Thomas North, que o bardo inspirou-se, como fonte,
para escrever as histórias romanas como, Júlio Cesar, Coriolano e Antônio e
Cleópatra.
A tragédia Othelo (1604) fundamentou-se na “Sétima Novela, do Hecathonmithi”, do
italiano Giraldi Cinthio, de 1565, da qual Shakespeare manteve a história, porém,
trocou o nome dos personagens, exceção feita à infeliz Desdemona, cujo nome foi
mantido. A peça Péricles, para alguns biógrafos, seria uma peça não escrita
totalmente por Shakespeare, mas apenas revisada por ele, pois foi escrita em
coautoria com um dramaturgo e conhecido caften, George Wilkins, autor responsável
pelos dois primeiros atos e William Shakespeare, pelos três últimos.
A peça Tróilo e Créssida foi baseada num poema de Geoffrey Chaucer, com o
mesmo nome e O Conto de Inverno, uma de suas últimas obras, de 1611, teve por
fonte a obra de Robert Greene, “Pandosto”, publicada em 1588. Ainda, alega o crítico
americano Gary Tailor que a peça Timon de Atenas, foi escrita em coautoria com
Thomas Middleton, “que teria escrito um terço dela”. A Tempestade tem fragmentos
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inteiros copiados do escritor francês Montaigne. A peça Henrique VIII foi escrita a
quatro mãos, em parceria com John Fletcher, sendo a sua última obra.
No tocante às comédias, a peça Como Gostais (1599) foi baseada no romance
pastoril Roslynde (1590), de Lodge. Noite de Reis, (1602) tem por fonte uma novela
de Barnaby Rich, de 1581. A Comédia dos Erros, (1591), de uma versão livre de
Menaechmi, de Plauto, a Medida por Medida teve como fonte duas peças de George
Whetstone, “Promon and Cassandra” e “Heptameron” e, Os Dois Nobres de Verona,
de um episódio da Arcadia, de Montemayor.
2.2 Plágios de “Romeu e Julieta” e “Hamlet”
Importante dizer que as duas principais obras do autor, Romeu e Julieta, (1594) e
Hamlet (1601), pela sua importância literária, merecem uma explicação em apartado.

2.2.1 A Tragédia de Romeu e Julieta
Seria uma narrativa sobre fatos verídicos ocorridos no início do século XIV, porém
alguns pesquisadores defendem a existência de fatos semelhantes aos ocorridos na
peça, na antiga literatura grega. Luigi del Porto, porém, foi o primeiro a usar o nome
de Romeu e Julieta para os personagens. O escritor Bandello fez a adaptação para
o italiano e Pierre Boisteau de Launay a traduziu para os franceses. Foi esta versão
francesa que Arthur Brooke, em 1562, verteu para a língua inglesa, em versos, sob
o título, “Tragical History of Romeo and Juliet”, versão essa, aproveitada por
Shakespeare para elaborar sua obra, levada a cena em 1596 e publicada em 1597.

2.2.2 Hamlet
No que concerne a Hamlet, é antiga a história do príncipe nas lendas dinamarquesas.
No século XII, num livro “Historia Danica”, o seu autor, Saxo Grammaticus, narrava
no terceiro livro o triste destino de Hamlet. Em 1576, François de Belleforest, em
seu “Histoires Tragiques”, narrou a tragédia de Hamlet. E foi essa a história que
Shakespeare aproveitou, acreditando-se ter sido auxiliado pelo dramaturgo Thomas
Kyd, na montagem dos personagens.

2.3 Conclusão
Pode-se afiançar que não houve propriamente “plágio” nas obras de William
Shakespeare e, sim, aproveitamento dos seus temas, que eram universais,
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conhecidos por muitos, naquela época. O tratamento em forma de poesia, dado por
Shakespeare e os diálogos é que enriqueceram o ato de criação. Péricles da Silva
Ramos, brasileiro, tradutor de Shakespeare, afirma: “Na época, o teatro não era
apenas encenado, mas também lido. As companhias, que haviam comprado peças
de autores, vendiam parte do seu repertório a um crescente público leitor. A partir
desse momento, a obras já não tinham dono, pertenciam ao domínio público 11”.
Por todo o exposto, é muito difícil falar em plágio. Até porque, face à necessidade de
renovar o repertório, as companhias usavam novas impressões feitas pelos chefes ou
por atores dotados de talento para escrever, como foi o caso de Shakespeare. Em
cada edição os editores acrescentavam, alteravam ou suprimiam frases ou textos
novos. Não havia regras, nem leis proibitivas e o texto, depois de modificado, tornavase outro, muito diferente do original. É importante assinalar que em relação à
“colaboração teatral”, o pesquisador José Roberto O’Shea, Professor na Universidade
Federal de Santa Catarina, na apresentação de “Péricles”, de Shakespeare, do qual
foi o tradutor, enfatizou essa realidade, “a probabilidade de cooperação, (grifo nosso),
em vez de ser demérito, é fator que garante ao texto a fascinante perspectiva da
inescapável realidade da cooperação entre os agentes do fazer teatral”. Demonstrou
o pesquisador a existência dessas “alterações” e “cópias”, nos textos, muito comum
nos meios literários e teatrais da época...

3 AS HIPOTÉTICAS TESES DA AUTORIA NAS OBRAS SHAKESPEARIANAS

3.1 Francis Bacon
No tocante à autoria de suas obras, continuam as polêmicas. Em 1856, William Henry
Smith alegou que o verdadeiro autor das obras, atribuídas a Shakespeare, era Sir
Francis Bacon. Dizia que, sendo Francis Bacon, filósofo, ensaísta, poeta, diplomata
e político na Inglaterra, havendo exercido o cargo de Procurador Geral em 1613 e Lord
Chanceler em 1618, era difícil encontrar outra pessoa para o perfil de autor daquelas
obras, a não ser ele. Entre outras alegações, o crítico Smith reafirmava que, “as peças
de Shakespeare, pela diversidade cultural, só poderiam ser escritas por alguém como
Bacon”.

11

O pensamento vivo de Shakespeare. p.66

103

Acrescentava, ainda, que, Bacon utilizava o pseudônimo, por ser o teatro
marginalizado na Inglaterra, e não queria se expor, e aduzia que o mesmo já escrevera
que “o teatro seria o caminho ideal para a educação da população”. Defendia ainda
em suas obras que, “o teatro, na Antiguidade, era usado como um meio de educar os
homens para a virtude”, e que, “Shakespeare, deixava uma filosofia moral para a
posteridade nas suas peças teatrais”. Mas, essa suposição, no século XIX e XX, foi
abandonada, quando os estudiosos especializados, cotejaram os estilos de
Shakespeare e Bacon, a forma como ambos escreviam e puderam constatar que não
havia nenhuma semelhança redacional entre os dois escritores.

3.2 Christopher Marlowe
A tese, denominada “marloviana” de que a escrita de Shakespeare poderia ser de
Marlowe, surgiu em 1895, por serem ambos contemporâneos e Christopher ser um
dramaturgo que escrevia da mesma forma que o Bardo, numa fraseologia parecida,
porém, essa tese não prosperou. Apesar de que, em 1955, um famoso jornalista
americano lançou um livro a respeito, voltando a defender a tese de Marlowe, mas a
pá de cal, na sua pretensão, foi a análise da data do seu falecimento, 1593, ano em
que foi assassinado, com apenas 28 anos de idade, quando as principais obras de
Shakespeare não haviam sido, ainda, escritas. Destarte, a conclusão do jornalista foi
pela, “exclusão da tese “marloviana” para os eventuais seguidores”.

3.3 Edward de Vere, Conde de Oxford. A tese mais defendida, hoje, pelos
doutrinadores e com

inúmeros seguidores,

atribuiu a autoria das obras

shakespearianas ao amigo do Bardo, o 17º Conde de Oxford, Edward de Vere, seu
contemporâneo. Seu primeiro defensor, o professor aposentado inglês Thomas
Looney, o fez em publicação, datada de 1920, e, também, o seguiu o pai da
psicanálise, Sigmund Freud, ambos defendendo igual tese.
Além desses, somaram-se os famosos Orson Welles e Charles Chaplin, assumindo
a mesma posição. O último propagandista de tal colocação foi o diretor de filmes
hollywoodiano, o alemão Rolland Emmerich, filmando “Anonimous”, em 2012,
adotando uma posição radical sobre o verdadeiro autor das peças e sonetos da lavra
de Shakespeare, como sendo Edward de Vere, o Conde de Oxford.
Filmado na Inglaterra, o filme posicionou-se, defendendo que, uma pessoa com uma
cultura tão rudimentar, não poderia ter escrito esse acervo de obras, pois
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Shakespeare tinha apenas o colegial não terminado, enquanto o nobre De Vere
possuía vasta cultura universitária. Na película, o texto demonstra, ainda, que, De
Vere morou em Verona e Veneza e, várias peças shakespearianas, foram ali
ambientadas e que, o Conde, por ser nobre, conhecia bastante o mundo social da
nobreza, fator indispensável para escrever as peças ali ambientadas, e, assim, estava
familiarizado com o dia a dia dessa classe social.
O que põe por terra todas essas teses é que, o Conde de Oxford, morreu em 1604,
quando muitas das importantes peças do Bardo ainda não tinham sido escritas. Porém,
a polêmica ainda persistiu, de forma acadêmica, apesar de que o último argumento;
“o verdadeiro autor conhecia a língua latina e De Vere não tinha nenhum
conhecimento do latim”, anulou os demais, pois, enquanto Shakespeare, no colegial,
havia estudado o latim, grego e seus autores clássicos, De Vere, era público e notório
desconhecia a língua latina.
Acrescente-se que Shakespeare, em sua família, tinha o pai, Prefeito Municipal de
Stratford, e ele convivia com a elite de sua cidade natal e, também, encenara várias
de suas peças na corte real, tanto para a Rainha Elisabeth I, quanto para Jaime I e,
por isso, tinha muita familiaridade com o mundo da nobreza inglesa, justificando,
assim, o conhecimento de William do cotidiano da nobreza de então.

3.4 Conclusão
O que se impõe é que, começa a tomar consistência a tese de que, as peças de
Shakespeare, escondiam mais de um dramaturgo, sendo, porém, ele o principal. É
importante lembrar que, quando iniciou seu trabalho, em Londres, entre as suas
atribuições, constava o de “refundidor” ou “copiador” e “revisor” de textos alheios e,
assim, justifica-se a familiaridade do Bardo com os diversos escritores, atores, e,
também, com os textos mais variados, que recebia, para conhecer e opinar...
As dúvidas criadas a respeito, consistiram, na época elisabetana, na existência de
“colaborações” entre autores e até nas sugestões de atores. Shakespeare, nas suas
obras, teria sido auxiliado por outros autores, até porque era ator, sócio proprietário
de casas teatrais, frequentadas por Francis Bacon, De Vere e outros e que
Shakespeare também sempre ajudou na redação de peças de outros dramaturgos,
mas a última palavra era sempre a dele.
Em relação a isso, acompanhamos, ainda, a recente manifestação do contemporâneo
ator britânico, Derek Jacob, responsável pela encenação de múltiplas obras
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shakespearianas: “Acredito na teoria do grupo de dramaturgos. Não acredito que
alguém pudesse ter escrito as peças, sozinho. E, que provavelmente, de Vere, foi um
dos integrantes, pois concordo que um autor escreva sobre suas próprias experiências,
sua própria vida e personalidade”.
A nosso ver, pela condição de coproprietário de casas teatrais e escritor interessado
no sucesso das empresas, cercava-se, ele, de todas essas pessoas que colaboravam
com ideias e textos para o sucesso do empreendimento, que possibilitava uma
integração maior de todos os envolvidos sob uma orientação solidária.
Concluímos que, William Shakespeare foi o responsável pelas suas obras e, em
algumas delas teve a colaboração de outras pessoas, mas ninguém pode negar a sua
genialidade ou a paternidade de todas as suas inúmeras obras, algumas em coautoria.
E, ainda, para quem duvida da sua identidade, o francês Claude Mourthé, autor de
dezenas de romances e poesias, produtor de teatro e TV, colocou uma pedra nos
“inventores”, escrevendo; “Sobre Shakespeare existem, felizmente, o estado civil com
registro em cartório, contratos diversos, registros paroquiais e na polícia, depoimentos
na justiça, etc”, na cidade onde nasceu e em Londres, comprovando a sua existência
e da sua família12...

4 AS FAMOSAS FRASES DE SHAKESPEARE

4.1 Frases famosas
O famoso bardo criou dramas, comédias, e falas que ganharam ruas, mentes e
corações no mundo inteiro. Esses textos, por nós selecionados, tornaram-se
expressões, ditos populares que se repetiram no mundo inteiro. Extraímos de suas
peças e poesias, as seguintes frases:
1) A Comédia dos Erros. “No mundo eu sou como uma gota d’agua que no oceano
procura outra gota”. “Em casa de enforcado não se fala em corda”.
2) A Tempestade: “O inferno está deserto e todos os diabos estão aqui”. “O destino
mistura as cartas, mas nós as jogamos”. “Viajantes nunca mentiram, mas os que
ficaram em casa não acreditaram em suas histórias”. “Miranda, minha alma é que vai
lhe falar agora; no primeiro momento que lhe vi, voou-me do peito o coração para lhe
servir...”. “E, não é que na simplicidade das coisas mora mesmo essa tal de felicidade”.

12

RAMOS, Péricles E. Silva. Introdução biográfica em “Hamlet”. Ed. Abril. p.8.
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“Na morte pagam-se todas as dívidas”. “Pensar não custa nada”. “Como os homens
são belos! Admirável mundo novo que tem tais habitantes”.
3) A Tragédia do Rei Ricardo III. “Um cavalo, um cavalo. Meu reino por um cavalo”.
“Não ensine aos lábios, o desprezo, pois eles foram feitos para os beijos”. “Não há
criatura que me tenha amor e, se eu morrer, não há viva alma que me tenha
compaixão... E, por que teriam, já que eu mesmo não encontro nenhuma compaixão
por mim mesmo?”.
4) A Megera Domada. “Entre maçãs podres não há o que escolher”. “Por que existe
música? Não é para aliviar o entendimento, depois do estudo e trabalho diário?”.
“Como advogados procedamos, os quais, embora com calor discutam, depois comem
e bebem como amigos”.
5) Antônio e Cleópatra: “Entre dois beijos, abrimos mãos de reinos e províncias”.
“Pobre é o amor que pode ser contado”. “A mulher é um prato para os deuses, quando
não é o demônio que prepara”. “Demora na resposta dos deuses, não significa uma
recusa…”. “Muitas vezes, descobre-se que saímos lucrando ao não serem atendidas
as nossas preces”. “Não há outra sepultura na terra que acolha um par tão famoso”.
“Os diabos prejudicam os deuses através das mulheres, pois de cada dez que os
deuses criam, os diabos estragam cinco”.
6) As Alegres comadres de Windsor. “O bom bocado não é para quem quer, mas
para quem o come”. “Devemos aceitar o que é impossível deixar de acontecer”. “É
mais fácil descobrir 20 rolinhas lascivas do que castidade no mais santo homem”.
7) Bem está o que bem acaba. “Muitas vezes é em nós mesmos que encontramos a
solução, os remédios que atribuímos aos céus”. “A teia, que tece a vida de cada um,
é feita de um fio mesclado que põe juntos o bem e o mal”. “Dizem que não se fazem
mais milagres, mas vemos nossos filósofos transformando em comuns e familiares,
as coisas sobrenaturais”. “É sempre bom tudo que acaba bem; o fim coroa a obra”.
8) Como Gostais. “O mundo é um palco; os homens e as mulheres não passam de
meros artistas que nele entram e saem. Muitos papeis cada um, ao seu tempo,
representam”. “Mais que o ouro, a formosura aos ladrões chama”. “Os homens
morrem a cada geração, e os vermes os comem, mas nunca é por amor”. “Venda-se
quando puder, que você não é para todos os mercados”. “A vida é uma série de
estágios de declínio rumo a velhice, já sem paladar, sem dentes, sem enxergar, sem
nada”.
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9) Cimbeline. “Os motivos de amor não têm motivos”. “O cansaço ronca em cima de
uma pedra, enquanto a indolência acha duro o melhor travesseiro”. “Quantos
perderam a honra para que pudessem pôr a salvo a carcaça”. “Um bom criado não
faz tudo o que manda o amo, só o que for justo”.
10) Coriolano. “Em mar sereno, todos os navios são bons veleiros”.
11) Conto de Inverno. “Os seus convidados estão chegando; ponha um sorriso no
rosto”. “Eu, ao saber que o oráculo deu esperanças de que tu estarias viva, me
preservei para testemunhar a profecia cumprida, para ver minha filha”. “Se os maridos
das esposas infiéis desesperassem, enforcar-se-ia a decima parte da humanidade”.
12) Hamlet. “Aceita o conselho dos outros, mas nunca desista da sua própria opinião”.
“A sorte só põe, o que Deus dispõe”. “A verdadeira substância da ambição é a sombra
de um sonho”. “Há algo de podre no reino da Dinamarca”. “Há mais coisas entre o céu
e a terra, Horácio, do que sonha nossa vã filosofia”. “Se fosseis tratar todas as pessoas,
de acordo com o merecimento de cada um, quem escaparia da chibata?”. “Da calúnia,
a virtude não se livra”. “Foge de entrar na briga, mas se acaso brigares, faz com que
o adversário te tema sempre”. “O resto é silêncio”. “Ser ou não ser, eis a questão”.
“Não serre o ar com as mãos, desta maneira, seja temperado nos gestos, pois mesmo
na torrente, na tempestade, e até no torvelinho da paixão, é preciso conceber e
exprimir sobriedade, o que engrandece a ação”. “Ó Gertrudes, quando chegam as
desgraças, não chegam isoladas, porém em batalhões”. “A concisão é a alma do
espirito”. “Não emprestes, nem peças emprestado, emprestar é perder dinheiro e
amigo”.
13) Henrique IV. “A sabedoria e a ignorância transmitem-se como doenças, daí a
necessidade de se saber escolher as companhias”. “Se o ano todo fosse de feriados,
o lazer, como o trabalho entediaria”.
14) Henrique V. “Cresce melhor o morangueiro em baixo das urtigas”. “Você tem
bruxaria nos seus lábios, Kate”.
15) Henrique VI. “A suspeita sempre persegue a consciência pesada, o ladrão vê em
cada sombra um policial”. “A glória é como um círculo sobre a água que aumenta
sempre mais, até que a força de se alargar termina em coisa alguma”. “À ação de
muitos golpes de uma machadinha, o mais possante carvalho oscila e acaba vindo ao
chão.” “Das paixões ínfimas, o medo é a mais maldita”. “A primeira coisa que vamos
fazer é matar todos os advogados”. “As águas correm mansamente onde o leito é mais
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profundo”. “Um coração sem mácula não treme”. “Quem não sabe mandar, deve
aprender a ser mandado”.
16) Henrique VIII. “O hábito não faz o monge”. “O pensamento não paga imposto”.
“Os costumes rígidos curvam-se diante dos reis”. “Os defeitos dos homens são
gravados no bronze, mas as boas qualidades são escritas na água”.
17) Júlio Cesar. “Os covardes morrem muitas vezes antes de sua morte; os valentes
morrem uma única vez”. “O mal que os homens fazem, quase sempre vive depois dele,
mas o bem, quase sempre, com seus ossos fica enterrado...”
18) Macbeth. “O que não tem remédio, nem deveria ser pensado”. “A vida nada mais
é do que uma sombra ambulante... É uma história, contada por um idiota, cheia de
fúria e tumulto, nada significando”. “Dobra-se o ferro, enquanto ele está quente.” “Para
comer todos têm suas casas; o tempero melhor em casa alheia é sempre a cortesia”.
“Só zomba das cicatrizes quem nunca foi ferido”.
19) Medida por Medida. “Não creias impossível o que apenas improvável parece”.
“Quando os juízes roubam, têm licença de roubar os ladrões”. “Um Angelo por um
Cláudio...Uma coisa só fica quite com coisa igual, sempre medida por medida”.
20) Muito Barulho por Nada. “Não me aconselhes; minhas desgraças falam mais alto
do que o teu palavreado”. “A amizade é constante em tudo, menos nos assuntos do
amor”. “Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto aquele que a sente”.
“Quando os pensamentos guerreiros abandonam seus lugares, suaves e delicados
desejos afluem para aí.” “Está pensativo, Príncipe? Arranja uma esposa; não há mais
responsável bastão do que o guarnecido de chifres...”.
21) Noite de Reis. “Lutar pelo amor é bom, melhor é achá-lo”. “A juventude não dura
e já vai passar”. “O relógio censura-me por estar perdendo meu tempo”.
22) O Mercador de Veneza. “Nem tudo que reluz é ouro”. “O Diabo pode atar as
Escrituras”. “Sábio é o pai que conhece o próprio filho”. “O homem que não tem a
música dentro de si e que não se emociona com um concerto de doces acordes é
capaz de traições, conjuras e de rapinas”. “O amor é cego e os enamorados nunca
veem as tolices que praticam”.
23) Os Dois Fidalgos de Verona. “O amor é como a criança, deseja tudo que vê”.
“Perde-se facilmente um carneiro quando o pastor se afasta do rebanho”. “Amar é
comprar escárnios, à custa de gemidos”.
24) Otelo, o Mouro de Veneza.. “O céu é testemunha”. “O que não tem remédio,
remediado está”. “O ciúme é um monstro de olhos verdes, que zomba do alimento que
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vive”. “Chorar sobre as desgraças passadas é a maneira mais segura de atrair outras”.
“Quando os diabos querem dar corpo aos mais nefandos crimes, celestial aparência
lhes emprestam”. “Nem todos podem ser amos, nem todos os amos podem ser
fielmente servidos”.
25) Péricles. “Uma desgraça nunca vem sozinha”. “Ó tu, que me dás vida, tendo a
vida recebida de mim”. “Tem um peixe enroscado na rede que mais parece ganho de
pobre na justiça; vai demorar para sair...”
26) O Rei João. “Trago o inferno aqui dentro, onde o veneno se confina à maneira de
um demônio que tiraniza”.
27) Rei Lear. “A boa coisa de envelhecer é ficar sábio. A pior coisa é envelhecer antes
de ficar sábio”. “Ter um filho ingrato é mais doloroso do que a mordida de uma
serpente”. “Choramos ao nascer porque chegamos a este imenso palco de loucos”.
“Somos para os deuses o que as moscas são para os meninos; matam-nos brincando”.
28) Ricardo II. “As chuvas finas duram muito, mas são curtas as grandes
tempestades”. “Quem faz uso exagerado da espora, termina por matar a montaria”.
29) Ricardo III. “O fruto mais maduro deve ser o primeiro a cair”. “Um cavalo, um
cavalo! Meu reino por um cavalo!”.
30) Romeu e Julieta. “O meu corpo é um jardim, a minha vontade, o seu jardineiro”.
“Deve-se agir depressa, porém, sábia e calmamente, pois quem muito corre pode cair”.
“Este dia está tão tedioso, como a noite que antecede uma grande festa para a criança
impaciente, que tem vestidos novos e não pode usá-los”.

“Só os mendigos

conseguem contar quanto dinheiro tem”.
31) Sonhos de Uma Noite de Verão. “Nós somos do tecido de que são feitos os
sonhos”. “O louco, o amoroso e o poeta estão recheados de imaginação”. “Por tudo
quanto eu tenho lido ou das lendas e histórias escutado, em tempo algum teve um
tranquilo curso o verdadeiro amor”. “Para dizer a verdade, hoje em dia, a razão e o
amor quase não andam juntos e, é pena, que alguns vizinhos honestos não se
esforcem para torna-los amigos...”
32) Timão de Atenas. “Não é justo vingar nos vivos o erro dos mortos. Não se herda
o crime como se herdam terras”. “A clemência é a verdadeira virtude da Justiça”.
“Quem gosta de ser adulado é digno do adulador”.
33) Tito Andrônico. “Muito mais agua passa pelo moinho do que o moleiro pensa”.
“Roma não passa de uma selvageria comandada por tigres”. “Muitas vezes o medo
do pior é a cura do pior”.
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34) Tróilo e Cressida. “Palavras não pagam dívidas”. “Nada vale mais do que o preço
que nós próprios damos”. “Quando noivo, serve, quando cônjuge, domina”.
35) Trabalhos de Amor Perdidos. “Não se compraz um coração turbado com
discursos longos”. “O sangue moço nunca faz loucura como o velho que perde a
compostura”.
36) Sonetos e Poesias. “Conservar algo que possa recordar-te seria admitir que eu
pudesse esquecer-te” (Poemas). “Uma coisa bela persuade por si mesma, sem
necessidade de um orador” (O estupro de Lucélia). “Ah, apesar de amar o que outros
abominam, com os outros, tu não deves abominar o meu estado, pois se tua falta de
valor despertou o amor em mim, mais digno serei, ainda, de ser por ti amado!” (Soneto
150).
Essas frases representam a amostra da avassaladora riqueza e inteligência da obra
shakespeariana...

4.2 Shakespeare em língua portuguesa
Comemorando os 400 anos da morte de William Shakespeare, o jornal “A Folha de
S.Paulo” publicou uma edição especial 13 para o referido evento. E, numa dessas
matérias, da lavra de Nelson De Sá, se lê; “a primeira representação de Shakespeare,
em outra língua, que não a inglesa, ocorreu em 05 de setembro de 1607, com a
apresentação da peça “Hamlet”, a bordo do navio mercante Red Dragon, em língua
portuguesa, ancorado na costa da África, numa colônia portuguesa...”
Louvou-se o articulista na matéria divulgada pelo pesquisador inglês, Gary Taylor, da
Universidade da Florida, extraída do diário de bordo do referido barco, com tripulantes
ingleses, que estavam a serviço da Companhia das Índias, criada em 1600, a primeira
multinacional marítima. Assim, o jornal brasileiro registrou que, a primeira encenação
de Shakespeare no exterior, foi em língua portuguesa!

4.3 Obras mais encenadas. A mais longa e a mais curta
As 10 peças mais encenadas no mundo, de autoria de William Shakespeare, segundo
um levantamento feito pelo provedor UOL, da Internet, pela ordem de quantidade de
apresentações:
1) Hamlet;

13

MOURTHÉ, Claude. Shakespeare. p.13.
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2) Macbeth;
3) Júlio Cesar;
4) A Tempestade;
5) Henrique IV;
6) Rei Lear;
7) Romeu e Julieta;
8) King John;
9) Muito barulho por nada;
10) Conto de Inverno.
A peça mais curta escrita por Shakespeare; a “Comédia dos Erros”, contém 16.258
palavras, e a mais longa, do dramaturgo, é “Hamlet”, com 29.551 palavras.
Acrescente-se que 3.000 palavras ou expressões foram adicionadas à língua inglesa,
em suas obras, segundo registrou o Dicionário Oxford. As peças do Bardo eram
mescladas, em prosa e verso, contendo 2000 a 3000 versos, em média, exceção feita
à comédia, A Comédia dos Erros, com, 1.918 versos, representando apenas 15%
do texto14.

5 SHAKESPEARE NO CINEMA
O Guinness Book of Records, de 1999, registrou que foram produzidas mais de 420
versões de filmes de longa metragem baseados em peças de William Shakespeare,
desde 1899, ocasião em que Sir Herbert Beerbohm-Tree dirigiu e interpretou uma
breve cena de King John para uma primitiva câmera inglesa, fazendo dele o autor
mais filmado de todos os tempos...

5.1 Filmes premiados
Um dos mais expressivos, ator/diretor de peças de Shakespeare, foi o inglês Laurence
Olivier (1907/1989). Em 1945, ganhou um Oscar honorário, pela direção de
“Henrique V”. Em 1948, como ator/diretor de “Hamlet”, recebeu sete indicações ao
Prêmio Oscar, conquistando 4 estatuetas. Em 1955, com “Ricardo III”, também
recebeu indicação ao mesmo Prêmio, porém, como melhor ator.
O filme “Shakespeare Apaixonado” (Shakespeare in love), produzido pela Universal,
em 1998, com Gwyneth Paltrow e Joseph Fiennes, também recebeu 7 Oscars,

14

Folha de S.Paulo. Folha Ilustrada. Edição de 23 abr 2016.
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incluindo, “melhor filme” e “melhor atriz”. O filme retrata uma versão alegre da vida do
Bardo, usando personagens das suas peças. O nome de Shakespeare garantiu
sucesso também no cinema!

5.2 Os Desenhos da Disney
Nem todos sabem que o filme, desenho animado da Walt Disney Pictures, “O Rei
Leão”, de 1994, nas vozes de Matthew Broderick e Jeremy Irons, foi baseado na
tragédia, Hamlet. E que a sua continuação, “O Rei Leão 2: O reino de Simba”, de
1998, também desenho animado da Walt Disney Pictures, foi baseado na tragédia,
“Romeu e Julieta”.

6 AS POESIAS DE WILLIAM

6.1 Os Sonetos
Os sonetos15 de Shakespeare em número de 154, fizeram com que ele, inicialmente,
fosse mais admirado como poeta, do que como dramaturgo, pelo povo inglês.
A poesia tem uma dimensão diferente, é mais fácil de memorizar, entra nas mentes
humanas e nos corações, com mensagens que tocam mais a alma, enquanto o teatro
tem um público menor, demora mais para ser absorvida a mensagem transmitida. Em
compensação, a poesia sempre representou uma manifestação de entretenimento
maior. Uma boa parte das peças de Shakespeare foi versificada, dando um colorido
maior à “palavra”, num momento histórico, o fim da Idade Média e o início do
Renascimento e, também, do fortalecimento da Monarquia Absoluta, agora aliada à
burguesia. Os críticos de sua obra poética são unânimes; “Os seus sonetos formam
as mais belas páginas líricas da literatura inglesa. Neles estão presentes todos os
elementos elisabetanos, desde o jogo de conceitos até o mais refinado neoplatonismo”.

6.2 As dedicatórias das poesias
Shakespeare dedicou os dois poemas narrativos, Venus e Adonis e O Rapto de
Lucrécia ao Conde de Southampton, pois era hábito na época, o patrocínio da obra
por benfeitores. Os biógrafos chegaram a chamar as poesias de “líricas” e outros,
Dados numéricos extraídos do “Guia Cambridge de Shakespeare”. Nos dados consta ainda, “A
Comédia dos Erros”: 85% de versos e 15% de prosa. p.35.
15
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“lascivas”. Na verdade, o “teatro elisabetano contava com patronos e protetores nos
círculos da corte e da nobreza. Os atores e dramaturgos já podiam se apresentar
diariamente, salvos dos ataques puritanos”16. O papel das mulheres era exercido por
adolescentes, vedada a participação artística às pessoas do sexo feminino. Esta
tolerância dos puritanos, em relação ao teatro, não sobreviveu após a morte de
Shakespeare. Em 1642, os puritanos conseguiram que Cromwell fechasse os teatros
por vinte anos mais na Inglaterra.
Os “sonetos de Shakespeare”, em número de 154, foram escritos em homenagem a
uma pessoa com as iniciais, WH, que os seus biógrafos acreditam ser o próprio
Southampton. Os 126 primeiros sonetos líricos e amorosos são dirigidos para alguém
identificado como o “jovem amigo”. E, a partir dos sonetos, 127 a 152, tem um viés
amoroso, por ser dirigido a uma senhora que a crítica chama de “Dark Lady”, (para o
Bardo, “Dark Mistress” ou “Black Beauty”) sua possível amante, pessoa de tez morena
ou negra, destinatária de seus textos. Alguns biógrafos acreditam, seria ela uma das
damas de companhia de Rainha Elisabeth I. Os últimos poemas, nºs. 153 e 154,
segundo Nehemias Gueiros17, foram extraídos da tradução latina de uma antologia
grega, da lavra de Marianus Escholasticus sobre Cupido.

6.3 A homenagem a Hamnet
Sob o título, “A história do mais famoso soneto de Shakespeare”, o crítico literário
Gilberto Cruvinel, no seu blog, descreveu a morte do único filho homem de
Shakespeare, Hamnet, de 11 anos, enquanto ele estava em Londres trabalhando, em
1596. Quando soube que seu filho estava doente, voltou para Stratford onde a família
morava. A viagem durou três dias e quando William chegou, sua família lhe informou
que seu filho morrera e já fora enterrado. William, inconformado e entristecido,
escreveu o soneto de nº XVIII, para imortalizá-lo. Unindo-nos à homenagem, aqui
reproduzimos o belo poema dedicado à Hamnet, na versão em português de Barbara
Heliodora18.
Todos esses 154 “sonetos” foram escritos nessa modalidade literária, “Soneto”, criação do literato
italiano, Giácomo de Lentine, da Escola Siciliana, no século XIII. Posteriormente, foi o grande
divulgador desse gênero, o celebre Francesco Petrarca, no século XIV que o sistematizou e lhe
imprimiu as marcas principais. Constitui-se essa composição poética de 14 versos distribuídos em dois
quartetos e dois tercetos, variando o tipo de rima, conforme o período histórico em que predominou.
(“Mistério do soneto shakespeariano”, in “Os melhores Sonetos”, p.153.
17 O Teatro da Renascença e o puritanismo. “Teatro Vivo. Introdução e História”. Abril Cultural. 1976.
p.36.
18
A Melhor Poesia do Mundo. São Paulo: Ediouro. Tradução Barbara Heliodora, p.19.
16
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Soneto XVIII
Se te comparo a um dia de verão?
És por certo mais belo e mais ameno.
O vento espalha as folhas pelo chão,
E o tempo do verão é bem pequeno.
Às vezes, brilha o Sol em demasia
Outras vezes desmaia com frieza;
O que é belo declina num só dia
Na eterna mutação da natureza.
Mas em ti o verão será eterno
E a beleza que tens não perderás
Nem chegarás da morte ao triste inverno
Nestas linhas com o tempo crescerás.
Pois, enquanto nesta terra houver um ser
Meus versos vivos te farão viver.

6.4 Shakespeare eterno
Com uma linguagem universal, os seus sonetos e peças ultrapassaram mais de 400
anos de sucesso contínuo. Para demonstrar a sua sensibilidade, de homem, não só
do seu tempo, mas também de homem de “todos os tempos”, terminamos com um
trecho de sua autoria, extraído da peça, Sonho de uma Noite de Verão:
“Há quem diga que todas as noites são de sonhos. Mas há também quem garanta que
nem todas, só as de verão. No fundo, isto não tem muita importância. O que interessa
mesmo é a noite em si, são os sonhos. Sonhos que o homem sonha sempre, em todos
os lugares, em todas as épocas do ano, dormindo ou acordado...” (William
Shakespeare)
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ROBERTO MAURÍCIO GENOFRE
Acadêmico Titular da Cadeira 10
Conselheiro de Ética Efetivo - ADPESP

_______________________________________________
(Palestra realizada em Agosto de 2008, na Academia de Letras e Artes dos Delegados de Polícia do
Estado de São Paulo, na comemoração dos cem anos da morte de Machado de Assis.)

Machado de Assis, em seu centenário...
1. Os cem anos de sua morte. Uma biografia.
Comemora este sodalício o centésimo aniversário da morte do grande
dramaturgo brasileiro Machado de Assis, que veio ao mundo em 21 de junho de 1839
e faleceu na madrugada de 29 de setembro de 1908, aos 69 anos de idade. Daí
decorre a importância de registrar um pequeno esboço sobre a passagem e o brilho
do maior vulto da vida literária brasileira.
Joaquim Maria Machado de Assis era filho do mulato liberto ou “forro”, como
nomearam seus pais, Francisco de Assis e dona Maria Leopoldina, portuguesa da Ilha
de São Miguel, nos Açores, sendo ele, pintor de paredes e, ela, exímia bordadeira.
Machado teve uma infância pobre. Sua mãe faleceu muito cedo e seu pai casou-se
de novo com uma doceira, Maria Inês, que trabalhava numa escola feminina em São
Cristóvão e que foi sua primeira mestra. Machado acompanhava sua madrasta, que
chamava de “madrinha”, no trabalho e, assim, na escola aprendeu a ler, escrever e,
também, a língua francesa.
Com 15 anos de idade, Machado foi trabalhar na livraria e tipografia de um
mulato Paula Brito, onde aprendeu o ofício e conviveu com literatos, como Manoel
Antonio de Almeida, autor de “Memórias de um Sargento de Milícias”, Joaquim Manuel
de Macedo, autor de “A Moreninha”, Casemiro de Abreu e vários outros. Aos 16 anos
publicou sua primeira poesia, “Ela”, no jornal, “A Marmota”. A partir daí, teve condições
de ajudar sua madrasta.
Aos 24, publica seu primeiro livro de poesias “Crisálidas”, até que, aos 26 anos
conheceu Carolina Xavier de Novaes que foi sua grande paixão, irmã de um poeta
português, Faustino Xavier de Novaes, seu amigo. Casa-se, logo a seguir, com
Carolina, apesar da resistência da família, por ser ele mulato. Emprega-se como
“ajudante de Diretor” no Diário Oficial, para poder ter melhores condições financeiras,
e enfrentar a vida a dois, agora uma nova realidade, fruto do casamento.
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Machado, porém, esqueceu-se de sua madrasta, a quem tanto devia. Arrependeu-se,
mais tarde, ao receber a notícia do seu falecimento. Acompanhado do escritor Coelho
Neto, foi à sua casa velar-lhe o corpo. E, bastante emocionado, e arrependido, deu
público testemunho: “- Era minha mãe!”
E, é dessa época que surgem os seus primeiros livros, “Contos Fluminenses”,
“Falenas” e “Ressurreição” obras da sua “primeira fase” ou “fase conservadora”.

2. O despertar do gênio
Somente com 41 anos de idade, em 1881, é que Machado publica a sua mais
célebre obra, “Memórias Póstumas de Brás Cubas”. O seu crítico mais feroz, Silvio
Romero, escreveu:
“se por desgraça, o nosso romancista tivesse falecido aos trinta anos de idade,
seria hoje na literatura brasileira uma figura apagada, um tipo sem o mínimo
relevo” e acrescenta, “só depois dos 40 anos, Machado de Assis assumiu nas
letras pátrias o lugar em que o vemos colocado, comprovando que não basta
nascer, é preciso viver, não basta viver, é mister produzir, e muito...”.

Com muita certeza, Silvio Romero não estava tão errado. A sua produção não
deslanchava, pois nos livros da mocidade, sempre estivera preso a moldes alheios e,
neste novo romance, nesta nova fase, liberta-se dos modelos vigentes e toma
caminhos próprios. Sua obra contém uma análise minuciosa elaborada com um
delicioso humorismo. Encontra, assim, seus melhores momentos na literatura
brasileira. Na famosa dedicatória em que o personagem principal é um defunto, está
a famosa frase lapidar: “Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver,
dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas”.
Continua, pois, nessa mesma linha editorial, eis que, 10 anos depois, escreve
“Quincas Borba” e, nove anos mais, o célebre “Dom Casmurro”. Importante é ressaltar,
porém, que, o seu livro mais importante, “Memórias Póstumas de Brás Cubas”,
quando publicado em 1881, foi recebido com um silêncio sepulcral... Apesar de ser
um autor famoso, apenas três artigos na imprensa registraram o aporte do livro que
teve apenas 400 exemplares. Só 15 anos depois é que se publicou a 2ª edição...
Machado chegou a escrever ao seu cunhado, Faustino, desanimado com a falta
de receptividade quanto ao lançamento do livro, e este lhe respondeu: “Que importa
que a maioria do público não compreendesse o seu último livro? Há livros que são
para todos e outros que são somente para alguns. O seu último livro está no segundo
caso. Não pense e nem se ocupe da opinião pública, quando escrever. A justiça, mais
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cedo ou mais tarde se fará”. A profecia se concretizou! Hoje, é o mais vendido dos
livros de Machado de Assis.

3. A fundação da Academia Brasileira de Letras
Em 1895, José Veríssimo põe em circulação a “Revista do Brasil”, com
participação dos grandes vultos da literatura, Graça Aranha, Joaquim Nabuco, Silvio
Romero, Taunay e outros. Em 1896, Lúcio de Mendonça trouxe a ideia da fundação
de uma sociedade literária, a qual teve ampla acolhida e, após várias reuniões,
Machado é aclamado Presidente. Nascia a Academia Brasileira de Letras e ele se
tornou seu primeiro Presidente, reconhecido por todos como o “mais completo homem
de letras do Brasil.”
Em seu primeiro discurso, exortou seus pares: “Passai aos vossos sucessores
o pensamento e a vontade de cada um, para que eles os transmitam também aos
seus e a vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas da nossa vida
brasileira. Está aberta a sessão”.
Como literato, a obra de Machado está fundada sobre três grandes motivos: o
humor, o trágico e a simbologia. Demonstrou ele a sedução pelos pormenores e, ainda,
uma ironia displicente. Trata com leveza os assuntos graves e, com gravidade, os
assuntos leves. É um gênio do humanismo na nossa literatura. Como ele mesmo se
retrata em Brás Cubas, “escreve com a pena da galhofa e a tinta da melancolia”.
Envolve seu leitor, conversando com ele, enquanto constrói o seu romance...

4. Machado e Carolina
Em 1904 morre a sua amada esposa Carolina e, ele, o escritor da ironia, do
sarcasmo, e sempre com um humor às vezes mordaz, expõe todo o seu sofrimento e
sua visão sentimental e romântica.
Após 35 anos de perfeita união, apesar de não terem tido filhos, exteriorizou
seu sofrimento. Mas, a sua faceta verdadeira está transparente na carta que a história
guardou, no período de seu namoro, enfrentando os familiares contrários ao seu
casamento, quando escrevia à sua amada:
“Minha querida Carolina. Recebi ontem duas cartas tuas, depois de 02 dias de
espera. Calcula o prazer que tive, como as li, reli e beijei. A minha tristeza converteuse em súbita alegria. Tu não te pareces nada com as mulheres vulgares que tenho
conhecido. Espírito e coração como os teus são prendas raras. Tu pertences ao
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pequeno número de mulheres que ainda sabem amar, sentir e pensar. Como não te
amaria eu?”
E, preocupado, pede cautela à namorada;
“...por ora, precisamos de todas estas precauções. Depois... depois, querida,
queimaremos o mundo, porque só é verdadeiramente senhor do mundo quem está
acima das glórias e ambições. Estamos ambos neste caso; amamo-nos e eu vivo e
morro por ti. Escreve-me e crê no meu coração. Do teu, Machadinho”

5. A morte de Machado de Assis...
O destino, porém, é implacável e tem seus desígnios imponderáveis. Machado,
desde pequeno, sofria de epilepsia, doença que procurava esconder de seus pares e
amigos, bem como era gago e doente, desde criança, e por isso suportava zombaria
de outras crianças, tornando-se retraído, tímido e, por isso, avesso à oratória. O
choque com a perda da esposa ajudou a estimular o desenvolvimento da doença.
Em 1908 publica seu último livro “Memorial de Aires”, porém a enfermidade o
leva ao leito. Após o falecimento da esposa já não tem ânimo para mais nada.
Nos seus últimos dias, está maltratado pelos ataques epiléticos, vítima de uma
infecção intestinal e de uma úlcera cancerosa na língua, mal podendo alimentar-se.
Muito triste!
Estamos em 28 de setembro de 1908. É noite. Os amigos da Academia estão
em sua casa. E é Euclides da Cunha, autor de “Os Sertões”, quem conta uma estranha
história na noite de sua morte, que transcrevemos:
“... ouviram-se umas tímidas pancadas na porta principal da entrada. Abriram-na.
Apareceu um desconhecido: um adolescente de dezesseis a dezoito anos no máximo.
Perguntaram-lhe o nome, declara ser desnecessário dizê-lo: ninguém ali o conhecia,
não conhecia por sua vez ninguém: não conhecia o próprio dono da casa a não ser
pela leitura dos livros que o encantavam...”
Que o desculpassem, portanto. Se não lhe era dado ver o enfermo dessem-lhe
ao menos notícia certa do seu estado. O anônimo juvenil, vindo da noite, foi conduzido
ao quarto do doente. Chegou. Não disse uma palavra. Ajoelhou-se. Tomou a mão do
mestre; beijou-a num belo gesto de carinho filial. Aconchegou-a depois por momentos
ao peito. “Levantou-se e, sem dizer palavra, saiu...”.
E, após, a morte chega... Mansamente, e leva a alma de Machado...
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Seu corpo foi velado na Academia de Letras e repousa no Cemitério São João
Batista, no Rio de Janeiro, onde nasceu, viveu e teve sua última morada. Em seus
funerais, Rui Barbosa o reviveu;
“...foi o mestre da frase, o árbitro das letras, o filósofo do romance, o mágico do conto,
o joalheiro do verso, o exemplar da elegância e da graça, do aticismo e da singeleza,
no conceber e no dizer: um modelo de pureza e correção, um funcionário público que
se extremou pela fidelidade e pela honra”.
Acadêmicos, perdoem o tempo tomado... E o ofuscado brilho do representante
da Academia que lhes fala. A homenagem hoje prestada ao maior literato brasileiro,
após 100 anos passados da sua morte é singela. Suas obras estão publicadas em
todas as línguas do mundo. Tornaram-se clássicas. Capitu, Rubião e seus demais
personagens estão bem vivos e todos frequentam a mente, a imaginação e o coração
de todos nós. Só nos resta, também, proceder a singela mensagem, a da saudade, e
é o que todos nós estamos fazendo. O homem passa, mas deixa a sua marca, pois
as suas obras, essas já ficaram, tanto na alma da gente brasileira, como na nossa
história!
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CARLOS ALBERTO MARCHI DE QUEIROZ
Acadêmico Titular da Cadeira 11
Professor de Direito e membro da Academia Campinense de Letras

_______________________________________________
HOMENAGEM
DELEGADO CLAUDINÊ PASCOETTO
Claudinê Pascoetto, delegado ímpar da Polícia Civil, da segunda metade do
século 20, faleceu em Campinas, no dia 15 de julho de 2017. Estava com 74 anos.
No círculo exclusivo das autoridades e agentes que combatem o crime e a
contravenção, doutor Pascoetto foi figura reverenciada. Identicamente, como
professor de Direito Constitucional. Aconselhava pares, comandados e alunos a
respeitar os Direitos Humanos.
Campineiro da Vila Industrial, nascido em 9 de outubro de 1942, o libriano
Claudinê era filho de humilde ferroviário da Companhia Mogiana. Sua mãe era de
prendas domésticas. Após concluir o primário, no bairro, estudou no Colégio Estadual
Culto à Ciência, onde destacou-se em atividades literárias de Português e de Francês.
Ingressou na Faculdade de Direito da então UCC, graduando-se, com distinção, em
1967. Pagou o curso trabalhando como bancário. Advogou alguns meses, antes de
prestar concurso.
Como autoridade policial, pontificou na defesa do Estado Democrático de
Direito, mesmo policiando durante os Anos de Chumbo. Apesar de não deixar obras
publicadas, Pascoetto elaborou preciosos relatórios em inquéritos instaurados para
apurar infrações penais de ordem político-social, peças preservadas no Arquivo Oficial
do Estado, na Capital.
Iniciou a carreira na região de São Carlos, em 1968. Em razão de seu saber
jurídico, foi convocado para atuar no Dops. Foi destacado para atuar na CEI Comissão Especial de Investigações- junto ao comando da 4ª Zona Aérea do
Ministério da Aeronáutica.

Impôs-se pelo respeito aos Direitos Humanos

assessorando oficiais da FAB em IPMs instaurados contra opositores do regime militar
de 1964.
O Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, não alterou a
personalidade da elegantíssima autoridade. Continuou a tratar amigos e opositores
com respeito. Admirado pelas mulheres, causava uma pontinha de inveja nos homens,
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que o apelidaram de Príncipe. Mantinha ótimo relacionamento com a imprensa,
especialmente com Celso Afonso, Gonçalo Gonçalves e Antonio Erbolato.
Em razão de sua finíssima educação, tornou-se o primeiro titular da delegacia
de Viracopos, onde granjeou amigos, permanecendo no comando por mais de uma
década. Transferido para o Aeroporto de Congonhas, tornou-se, logo após, o primeiro
titular da Delegacia do Turismo, na Avenida São Luiz, em São Paulo. Era fluentíssimo
em inglês, francês e italiano.
Por ocasião da chegada ao Brasil de Américo Thomaz e Marcello Caetano,
presidente e primeiro ministro de Portugal, depostos pela Revolução dos Cravos, de
25 de abril de 1974, Pascoetto foi a primeira autoridade a ingressar na aeronave da
TAP, em Viracopos, assegurando-lhes o direito de asilo concedido pelo Brasil.
Testemunhei, a poucos metros, o momento histórico.
Foi excelente professor de Direito Constitucional. Tinha grande facilidade de
expressar-se por palavras e por escrito. Haroldo Ferreira, antigo diretor da Academia
de Polícia, onde Pascoetto lecionou Direito Constitucional, desde 1991, para as
carreiras policiais, considerava-o um excelente professor. “Ele era um docente que
cativava os alunos, pelo profissionalismo e pela clareza.”
Entre centenas de casos importantes solucionados, destacou-se pela prisão do
mais poderoso bicheiro do Brasil, Castor de Andrade, no Salão do Automóvel, no
Parque do Anhembi, no dia 26 de outubro de 1994. O rei da contravenção, de peruca
e bigode, negros, com mandado de prisão em aberto, ousou sair do Rio de Janeiro
viajando para São Paulo. Acabou algemado por Pascoetto.
Dedicou-se, por mais de 20 anos, ao ensino do Direito Constitucional na
Faculdade de Direito da PUC-Campinas. Tinha mestrado pela USP. Na época, foi
orientado pelo professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ex-vice governador, de
quem tornou-se amigo pessoal.
O senador José Serra, em seu livro Cinquenta anos esta noite, Record, 1ª
edição, 2014, página 248, traça breve perfil de Claudinê, que o interrogou,
cavalheirescamente, por mais de oito horas, nas dependências do Aeroporto de
Viracopos, quando de sua volta do exílio, em 18 de maio de 1977.
Doutor Pascoetto encerrou sua brilhante carreira como diretor do Deinter-1, de
São José dos Campos, em 2012, integrando o Conselho da Polícia Civil. Antes, foi
delegado secional de polícia da Zona Norte, em São Paulo, e diretor da Divisão de
Material. Modernizou unidades policiais, armamentos, comunicações e veículos.
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Estudou combate ao narcotráfico na Polícia Nacional do Japão. Sempre foi promovido
por merecimento.
Foi casado com a delegada de polícia Delma Pascoetto. Deixou um casal de
filhos, Luiz Gustavo e Cláudia Helena, ambos delegados. Tocava saxofone. Nos
últimos tempos atuava como advogado voluntário da Feac, de Campinas. Convenceume a ser delegado. Estava rascunhando um livro de memórias quando foi
surpreendido pelas Parcas.
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HOMENAGEM
DELEGADO JOSÉ LEONARDO PEDROSO
Soube do passamento do doutor José Leonardo Pedroso pela coluna
Falecimentos do Correio Popular, de 12/5, A10. Laconicamente, dizia que morrera
em 9 de maio de 2017, que nascera em Tambaú, SP, em 25 de janeiro de 1938 - dia
da celebração da conversão de São Paulo - deixando irmãos, filha e duas netas.
Doutor Pedroso foi uma das autoridades policiais mais íntegras e dinâmicas da
Polícia Civil de Campinas. Convivi com ele, como professor da Academia de Polícia e
como operacional, em face da organização, que nos atribuiu semelhantes missões.
Atarracado, baixo, forte, explosivo, fumante inveterado, voz tonitruante,
personalidade marcante, enxergava através de grossos óculos. Lembrava o político
Mário Covas. Sempre me telefonava de Florianópolis, onde gozava do ócio com
dignidade. Tratava-me, fraternalmente, de Carlos Alberto.
Num dos telefonemas, no ano retrasado, ainda morando aqui, contou-me
delicioso episódio, acontecido dentro de um supermercado perto do Centro de
Convivência, no Cambuí. Relatou que, certa manhã, fazendo fila para pagar as
compras, percebeu que um jovem, marombado, ofendia, com palavras de baixo calão,
a operadora de caixa que, chorando, não conseguia livrar-se do turbulento.
Aproximou-se, perguntando com voz grave: “O que está acontecendo?”. O
folgazão, respondeu: “Cale a boca, velho!!!”. Pedrosão não vacilou. Esfregando a
carteira funcional, de cor vermelha, que conservara, como de direito, após a
aposentadoria, na cara do malvivente, retrucou, com voz de trovão: “Velho não.
Delegado de polícia!!!”
Agarrando o esbugalhado desordeiro pela gola, convocou os seguranças.
Identificando-se, determinou: “Detenham este indivíduo. Chamem a PM!” O
brutamontes, pálido, molhou-se, pedindo o relaxamento da custódia.
Pedroso ordenou: “Peça desculpas à moça, moleque”. Blefou: “Senão, vou levá-lo ao
13º DP do doutor Rocha, para autuá-lo por desacato”. Arrematou, energicamente: “Só
irei relaxar a prisão se pedir desculpas à mocinha”.
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Dirigindo-se, carinhosamente, à vítima, perguntou: “Filha, você aceita as
desculpas dele?” Diante da anuência da garota, ordenou: “Então, vagabundo, peça
desculpas, já!” O indigitado, apavorado, obedeceu. Liberado, desapareceu antes da
chegada dos milicianos, logo dispensados pelo delegado aposentado. Contou-me isso,
dando gostosas gargalhadas.
José Leonardo Pedroso, cremado em Florianópolis, foi um dos mais
destemidos delegados de Campinas. Filho de humilde oleiro em Tambaú, órfão de
mãe, foi adotado pelo delegado Ulhoa Canto, em 1944, quando o diretor da 3ª
Delegacia Auxiliar, visitando, em inspeção, a cidade do padre Donizetti, encantou-se
com aquele menino de 6 anos, que sofria de paralisia infantil.
Levado para São Paulo, o petiz, operado e curado, frequentou colégios.
Formando-se em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco, em primeiro lugar,
foi colocado pelo pai adotivo na Polícia Civil como delegado substituto. Efetivado em
1968, após prestar concurso de provas e títulos, iniciou a carreira em Analândia.
Transferido para Piracicaba, veio depois para Campinas, como titular da Delegacia
Especializada em Acidentes de Trânsito - Deat.
No início de 1970, chefiou a Delegacia de Jogos, Costumes e Entorpecentes.
Nessa ocasião, segundo Antonio Lázaro Constâncio, presidiu o primeiro flagrante de
LSD contra uma socialite que portava a droga. Depois, inaugurou o 2º DP, no São
Bernardo, como titular. Prendeu o famigerado ladrão Pé Sujo e Luiz Carlos do Valle,
romântico assaltante de bancos. Acabou com a prostituição no centro da cidade.
Nessa década, presidiu inquérito contra ex-prefeito, acusado de apropriação dos
trilhos dos bondes, desativados anos antes, localizados em Pedregulho, na fazenda
do pai, arquivado em juízo. Foi assistente do delegado Amândio Augusto Malheiros
Lopes, na Delegacia Seccional e na Delegacia Regional de Polícia, por seus
excepcionais dotes intelectuais, morais e jurídicos.
No último ano do governo Montoro, em 1986, e nos sucessivos, de Orestes
Quércia, que o detestava, tornou-se o segundo homem na hierarquia da Polícia Civil,
trabalhando como chefe de gabinete do delegado-geral Amândio. Depois, foi delegado
regional de Piracicaba por seis anos. Perdeu um filho, investigador de polícia, morto
no cumprimento do dever. Sofreu muito com a tragédia. Serviu, de novo, ao DGP
Jorge Miguel. Tratava de filho os mais jovens Encerrou a carreira como diretor da
Academia de Polícia de Campinas, em 2008, defendendo os Direitos Humanos.
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Antes de falecer, telefonou-me pedindo que advogasse para sua esposa, a fim
de receber seu pecúlio. Confessou-me que Deus não o amava mais e que dele se
esquecera. Deus levou-o há um mês. Pedroso combateu o bom combate, completou
a carreira e guardou a fé, a exemplo do apóstolo Paulo, em sua Segunda Carta a
Timóteo, 2 Tm 4:7.
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SEGURANÇA PÚBLICA
MODELO ESGOTADO DE POLÍCIA
Os incidentes envolvendo um tenente e um capitão da PM e um magistrado, na
Cidade Judiciária, em Campinas, decorrentes de recalcitrância na apresentação de
presos em audiências de custódia e a determinação da Secretaria da Segurança
Pública estadual, fechando plantões noturnos em cidades circunvizinhas, demonstram,
inequivocamente, que o modelo policial brasileiro, delineado pelo artigo 144, e
parágrafos, da Constituição Federal, está esgotado. O Brasil precisa de um moderno
figurino policial. Os incidentes, jamais registrados num tribunal, em todo o mundo,
provam a falência do sistema policial brasileiro, cuja chaga lateja no Estado do Rio de
Janeiro.
Os oficiais não merecem sanções penais nos juizados especiais criminais. A
Justiça saberá equacionar suas condutas, com equidade. Agiram sob o manto do erro
de proibição, cumprindo ordem superior, aparentemente legal. Treinados na
hierarquia e na disciplina, supunham cumprir ordem legítima, emanada do
Comandante Geral da PM, que deve responder pelos incidentes, conforme previsão
penal. O juiz agiu corretamente. Afinal, a força pública está à sua disposição, conforme
o Código de Processo Penal. Todavia, escolta de presos não é atribuição de policiais
militares e civis, mas de agentes penitenciários!!! Nos EUA, a função é dos
Departments of Corrections e dos Marshals! Hollywood ensina!!
A audiência de custódia, combatida por jejunos em Direito Processual Penal e
Constitucional, representa enorme salto processual dos Direitos Humanos. A partir de
sua recepção, após a edição do Pacto de San José da Costa Rica, de 1969, constitui
avanço irreversível. Cedo ou tarde, irá extinguir a caquética autuação em flagrante,
escrita, realizada nos distritos e delegacias. Como consequência, diminuirá, ainda
mais, as atribuições dos delegados de polícia, que, desde a promulgação da
Constituição Federal de 1988, perderam o mandado de busca e apreensão, os
processos contravencionais e de crimes de trânsito, a liberação de locais de crimes,
hoje dos peritos, a presidência de inquéritos nos crimes de pequeno potencial ofensivo,
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agora de competência do Jecrim, e os Detrans. O delegado, existente só no Brasil,
poderá desaparecer, diante desse encolhimento de atribuições. Nesse cenário, as
Polícias Civis poderão, também, sumir, devastadas pelo descaso governamental, pela
falta de recursos materiais e humanos, salpicados por ridícula contraprestação salarial.
Igualmente, as PMs, tropas auxiliares, reservas do Exército, poderão voltar às suas
missões constitucionais, ou serem desmilitarizadas, como na França.
Criadas pelo governo militar, em 1969, as PMs resultaram da fusão das Forças
Públicas, das Guardas Civis e das Polícias Marítima, Aérea e de Fronteiras, estaduais.
Hoje, militarizadas em quartéis, distantes do povo, são auxiliadas, com sucesso, pelas
Guardas Municipais, previstas pelo parágrafo 8º do artigo 144 da CF. Seu nome,
resultante da ignorante presunção do general Góis Monteiro, áulico do ditador Vargas,
não se aplica às forças policiais mundiais modernas. Polícias Militares são segmentos
de exércitos em todo o mundo, destinadas ao controle social de militares desviantes,
em operações bélicas ou em deslocamentos estratégicos. Jamais realizam
policiamento civil!!!
A bagunça policial vem ocorrendo desde a chegada da Família Real ao Rio de
Janeiro, em 1808, escapando das tropas francesas, que invadiram Portugal após o
Bloqueio Continental, decretado por Napoleão.
A improvisação vem desde a criação da Intendência Geral de Polícia em 1808
e com a instituição da Guarda Real do Palácio, em 1809, para proteção da nobreza e
repressão da população, embriões das atuais polícias civis e militares estaduais.
Nessa época pontificou o major Vidigal, antecipando o delegado Fleury, odiosos
expoentes da brutalidade policial brasileira.
Comissários e cabos de polícia vieram a seguir. Delegados de polícia e o
inquérito policial surgem em 31 de janeiro de 1842, substituindo juízes de paz que,
durante dez anos, fracassaram. Com a queda do Império e a proclamação da
República, a Polícia e as Forças Públicas, verdadeiros exércitos estaduais,
continuaram sucateadas, mal pagas, sempre dirigidas por secretários e ministros
curiosos, distanciados das suas realidades. O amadorismo policial continuou com a
ditadura Vargas e com a ditadura militar de 1964, desembocando no caos atual, onde
promotores e procuradores procuram tomar as rédeas da investigação. Não há
faculdades ou universidades de polícia no País. O futuro da polícia brasileira está na
sua municipalização, como ocorre em países mais evoluídos. As cidades brasileiras
merecem uma polícia municipal, cidadã, única e uniformizada. Não é preciso viajar,
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como nos tempos do imperador Meiji, do Japão, em busca de conhecimento. Basta o
Google! É preciso que se promova uma reforma constitucional do artigo 144 da CF,
que prevê, hoje, seis tipos de polícias, que não se entendem! Mas num Congresso
Nacional, onde pontificam Tiriricas e Fufucas, a repaginação da polícia fica um pouco
difícil, mas não totalmente impossível.
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POLÍTICA
O CRIME DA RUA TONELERO
Na madrugada de 5 de agosto de 1954, defronte ao número 180 da Rua
Tonelero, em Copacabana, Rio de Janeiro, então Distrito Federal, o político Carlos
Lacerda foi vítima de uma tentativa de homicídio, momentos antes de entrar no prédio
onde morava. Lacerda, um dos maiores adversários do presidente Getúlio Vargas,
mesmo ameaçado de morte por opositores, iniciou campanha para deputado federal
pelo Rio de Janeiro.
Naquele raiar do dia, o jornalista regressava ao lar, acompanhado pelo filho
Sérgio e pelo major-aviador Rubens Florentino Vaz, após comício realizado no pátio
de renomado colégio, quando tornaram-se vítimas de tocaia executada por pistoleiro
de aluguel que, saindo das sombras, disparou sobre o trio.
Carlos Lacerda, amparando o filho de 15 anos, conseguiu abrigar-se na garagem do
edifício. Retornou para a rua, armado de revólver, disparando contra o agressor, que
fugiu de táxi. O major Vaz, ás e herói da FAB nos céus da Itália combatendo caças da
Luftwaffe, fazia parte de um seleto grupo de oficiais aviadores que, espontaneamente,
decidira constituir a guarda pessoal do candidato. Vaz morreu instantaneamente,
atingido por dois projéteis, calibre 45, saídos da boca do cano de uma pistola de uso
exclusivo das Forças Armadas. Lacerda levou um tiro no pé.
Investigações da Polícia Civil, encetadas a partir da numeração das placas do táxi,
anotada por um guarda municipal, também atingido por um tiro de automática,
permitiram estabelecer, rapidamente, a autoria do homicídio e das tentativas.
Antes mesmo que a polícia começasse a investigar, o taxista, Nelson Raimundo,
cujo ponto ficava ao lado do Palácio do Catete, sede do governo, apresentou-se,
espontaneamente, na delegacia de Copacabana, apontando um dos dois passageiros
como sendo o autor da saraivada de balas. Era Climério Euribes de Almeida,
integrante da guarda pessoal de Vargas, chefiada por Gregório Fortunato, o “Anjo
Negro”.
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O delegado titular chegou, com facilidade, à autoria dos tiros. Haviam sido
desfechados pelo pistoleiro Alcino João do Nascimento, um marceneiro em
dificuldades financeiras, cooptado por Antonio Soares.
No dia 8 de agosto, atropelando a Polícia Civil por fora, a FAB assumiu as
investigações. Instaurado inquérito policial militar, IPM, na Base Aérea do Rio de
Janeiro, batizada pela mídia como República do Galeão. O movimento foi chefiado
pelo brigadeiro Eduardo Gomes, que perdera as eleições de 3 de outubro de 1950
para Vargas. Gregório, preso, foi apontado como mandante. Em seguida, a Polícia da
Aeronáutica prendeu Climério e Alcino. Este, ao ser capturado, revelou que o
mandante teria sido Lutero Vargas, filho de Getúlio e desafeto do “Corvo” Lacerda.
O atentado provocou um tsunami político contra o presidente. Gerou múltiplos
pedidos de renúncia, tanto que, no dia 23 de agosto, Getúlio decidiu licenciar-se e
voltar ao poder no final das investigações. Por volta das 5 horas de 24 de agosto,
Benjamin Vargas, irmão de Getúlio, chegou ao palácio informando que os militares
queriam a renúncia. Antes de retirar-se para seus aposentos, Getúlio disse a “Beijo”
que só sairia morto do Catete. Logo em seguida, ouviu-se um tiro. Getúlio se suicidou
com um tiro de Colt, calibre 32, disparado sobre o coração. Naqueles dias, li tudo isso,
aos onze anos, nas páginas da revista O Cruzeiro!!!
Os quadrilheiros que montaram a emboscada cumpriram longas penas. Dois,
o “Nego” Gregório e Climério, foram assassinados na prisão. Lira Neto, o melhor
biógrafo de Vargas, relata que na noite de 5 de agosto de 1954, “Getúlio começou a
morrer”, fato que se consumou dezenove dias depois.
Na noite de 7 de março de 2017, Temer recebeu Joesley Batista no Palácio do
Jaburu que, com um gravador, registrou diálogos que comprometem o primeiro
mandatário. Filmagens da Polícia Federal, feitas dias depois, flagraram Rodrigo da
Rocha Loures, homem de confiança do presidente, tracionando maleta com rodinhas,
recheada com meio milhão de reais, colocando-a, em seguida, no porta-malas de um
táxi, que desapareceu na escuridão. O registro hollywoodiano abriu um rombo no
costado da nau presidencial, que, desde então, faz água.
Agosto sempre foi um mês aziago na política brasileira. Getúlio Vargas se
suicidou, em 24 de agosto de 1954. Jânio Quadros renunciou, em 25 de agosto de
1961. Juscelino Kubitscheck de Oliveira morreu, num acidente de carro, em 22 de
agosto de 1976. Miguel Arraes faleceu, em 13 de agosto de 2005. Seu neto, Eduardo
Campos, sucumbiu vítima de desastre aéreo, em Santos, no dia 13 de agosto de 2014.
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O que este agourento agosto, de 2017, reserva para Michel Temer, mesmo tendo
vencido na CCJ?
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HISTÓRIA DA VIDA REAL
A MENININHA QUE ESCREVIA CARTAS DE AMOR

Esta é uma história real, contada por uma grande colega de trabalho, poucos
anos antes de falecer.
No mês de dezembro de 1924, Josefina, menina de dez anos, já em férias
escolares, passava as tardes brincando de professorinha no terraço de sua casa
ajardinada. Ensinava coleguinhas, de ambos os sexos, a melhorar a redação. Ditavalhes textos.
Seus pais, paulistanos, trabalhavam na Alfândega do porto de Santos.
Deixavam a filha, sozinha, com alimentação, no lar, e que aproveitava o tempo para
brincar de professora no pretório, no jardim da casa, e na calçada fronteiriça.
Certo dia, uma moça bonita, passando ali, notou a habilidade da garotinha em
escrever textos. Sem titubear, perguntou-lhe se ela estaria disposta a escrever-lhe
cartas, pois só sabia assinar o nome. Dar-lhe-ia alguns tostões.
A garotinha aceitou, passando a escrever as palavras ditadas pela bonita
mulher, sem instrução, que sempre a procurava. Na sua inocência, Josefina nunca
percebeu que a moça era prostituta na zona do cais. As missivas levavam sempre, ao
final, um coraçãozinho trespassado por uma flecha, desenhado a pedido.
A competência redacional da menininha espalhou-se rapidamente entre as
falenas, hetairas, meretrizes, horizontais, mundanas, tortas e quengas, que fingiam
vender amor aos marinheiros. Ela atendia as encomendas sem esforço. Os tostões
eram utilizados para comprar balas e doces distribuídos aos coleguinhas, nos
intervalos das aulinhas.
De repente, seus pais, altos funcionários, foram transferidos para São Paulo,
por necessidade do serviço, terra natal da menina, que deixou seus coleguinhas da
escolinha, tristes, bem como suas clientes, a ver navios...

134

Em São Paulo, Josefina, face ao status dos pais, foi matriculada em colégio
particular, de renome, da classe Sion ou Les Oiseaux, não sei dizer, onde demonstrou
seu talento como discente, em todas as disciplinas.
No último ano do curso, à época uma mistura de ginásio e de colégio, a
professora de Português decidiu implantar dois cursos, um de redação oficial, e um
de elaboração de cartas, passando a exigir das normalistas a produção do respectivo
material.
Ao corrigir a carta escrita por Josefina, a professora levou um susto ao inteirarse do texto da normalista, que absorvera, sem querer, um picante estilo romântico,
nunca chulo, das mariposas do cais, sempre encerrados com o desenho de um
coraçãozinho varado pela flecha do Cupido...
A diretora do colégio, horrorizada com aquela redação, convocou os pais da
jovem para comparecerem à diretoria, onde, entregando-lhes o histórico escolar da
aluna, recomendou-lhes que a matriculassem na rede estadual. Josefina encontrou
vaga no Colégio Caetano de Campos, na Praça da República, hoje sede da Secretaria
Estadual da Educação. A sós, a diretora disse à ex-aluna, antes da chegada de seus
pais na instituição: “A senhorita nunca vai ser nada na vida!” A mocinha concluiu o
curso colegial, na rede estadual, no final de 1930.
No dia 26 de janeiro de 1932, Josefina Scaramuza tornou-se a Primeira Guarda
Civil de Primeira Classe, da Guarda Civil de São Paulo, numa época em que nem se
pensava em Polícia Feminina, criada por Jânio Quadros, vinte anos depois. No dia 10
de julho de 1933, Josefina foi promovida ao posto de 3º sargento da GC paulista.
Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em 1942, a jovem
concluiu, com êxito, os cursos de instrução militar e de enfermagem da Força
Expedicionária Brasileira, que se preparava para combater o nazismo na Europa.
Após o final do conflito, em 8 de maio de 1945, a belíssima enfermeira Scaramuza,
que entregara o pavilhão nacional aos febianos defronte a atual Prefeitura de São
Paulo, foi desmobilizada.
No dia 24 de agosto de 1955, foi nomeada pelo governador Jânio Quadros para
o cargo de diretora da Divisão de Pessoal da Polícia Civil do Estado de São Paulo.
Após implantar moderníssimo sistema de gestão de pessoas na corporação, recebeu
a visita de uma representante da Secretaria Estadual da Educação, que desejava
adotar semelhante sistema em sua instituição.
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Ao final da visita, a funcionária da Secretaria da Educação dirigiu-se a Josefina
dizendo-lhe: “Parece que eu a conheço de algum lugar.” Então, ela respondeu, de
chofre: “Foi a senhora que me expulsou do colégio por causa da carta, profetizando
que eu não seria nada na vida!!!”
Josefina bacharelou-se em Direito pela FMU, colando grau em 27 de dezembro
de 1974, aos sessenta anos de idade. Aposentou-se como agente do serviço civil,
nível VI, em 11 de dezembro de 1984. Faleceu aos 93 anos de idade, solteira.
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DOPING
A INOCÊNCIA DE PAOLO GUERRERO

O Correio Popular, de 21/12, A18, e de 31/12, A21, noticiou que a Fifa reduziu
a pena de suspensão preventiva, de um ano, imposta ao atacante peruano Paolo
Guerrero, acatando razões do doutor Pedro Fida, advogado brasileiro. O brilhante
causídico valeu-se de estudos realizados por universidades em três múmias incaicas,
encontradas em 1999, na Cordilheira dos Andes, no topo do vulcão Llullaillaco, na
Argentina. Trata-se dos restos mortais de uma adolescente de 13 anos, apelidada de
“A Donzela” pelos pesquisadores, de uma menina de quatro e de um menino de cinco,
que embasaram inédita investigação arqueológica.
Desde a aplicação da punição ao ex-jogador do Corinthians, hoje no Flamengo,
após o empate entre Argentina e Peru, em Buenos Aires, em 5 de outubro de 2017,
pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, sob
a acusação de haver usado benzoilecgonina, um metabólito comum à cocaína e à
folha de coca, convenci-me, sem pestanejar, da inocência do craque.
Amigos sabem que sou corintiano e flamenguista, além de pontepretano.
Podem até dizer que, escrevendo este artigo, quero ser mais realista do que o próprio
rei, atropelando sérios estudos científicos realizados por universidades britânica,
peruana, dinamarquesa e argentina, em 2013, utilizados pelo doutor Fida para mitigar,
com brilhantismo, a pena, para seis meses, permitindo que o atleta dispute a Copa
pela seleção de seu país.
Na verdade, meu comprometimento maior é com o Peru, que visitei
primeiramente em 1972, e não com o Corinthians ou Flamengo. Quis o Destino que
eu viesse a tornar-me pai, orgulhoso, de um casal de filhos brasileiro-peruanos,
peruleiros, que obrigaram-me a conhecer, profundamente, o antigo Império dos Incas,
durante mais de vinte viagens, de cunho familiar, à terra de Mama Pacha e de Manco
Capac.
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O Peru, dentre múltiplos aspectos sociológicos, que este curto espaço de jornal
não permite analisar, autoriza sua população a consumir, sem qualquer proibição
penal, o tradicional chá de folha de coca, conhecido como mate de coca ou “té de
coca”, livremente comercializado em farmácias, drogarias e feiras livres.
Trata-se de chá feito à base de folhas secas de erythroxylum coca, insumo
principal na elaboração da pasta básica, preparada com folhas e cal, utilizada no refino
da cocaína. O mate de coca é, portanto, um chá peruano, legítimo, tomado sempre
como medicamento, ou como digestivo. É utilizado para descongestionar brônquios.
Enfim, um milenar remédio incaico, eficaz no combate à bronquite e outras doenças.
Em julho de 1993, Zetti, goleiro da seleção brasileira, após exame antidoping
em La Paz, durante fase das Eliminatórias da Copa do Mundo, foi flagrado em situação
semelhante à de Paolo, após consumir, num hotel boliviano, o mate de coca. O caso
comoveu o mundo esportivo, na época. O arqueiro foi absolvido pela Fifa.
O advogado de Guerrero provou, auxiliado por um arqueólogo e pelas três
múmias, que a substância encontrada na urina do atleta pode permanecer, por
séculos, no organismo humano. A propósito, os jurisperitos encontraram nos fios de
cabelos negros da “Donzela” importante quantidade de benzoilecgonina, a substância
achada no material fornecido para exame antidoping, na Argentina.
O Correio Popular, de 31 de dezembro, revela, ainda, que folhas de coca
foram encontradas entre os dentes da múmia adolescente. Ela teria sido obrigada a
consumi-las antes de ser sacrificada, o que não corresponde à realidade, uma vez
que ainda é costume, entre os descendentes dos incas, mascar folhas de coca,
misturadas com cal virgem, numa espécie de chiclete, que lhes dá vigor para caminhar
pelas vastas e desérticas altitudes peruanas, além de combater a fome.
A propósito, gostaria de lembrar ao amável leitor episódio ocorrido com minha
filha Isadora, advogada trabalhista em Campinas, em fevereiro de 1989, ao visitarmos
Cuzco, antes de chegarmos a Macchu Picchu. Ao sair do Hotel de Turistas, Isadora
sentiu-se mal, vitimada pelo “soroche”, ou mal das alturas. Orientados por moradores,
entramos rapidamente numa padaria onde ela, após sorver uma fumegante e doce
xícara de mate de coca, restabeleceu-se prontamente.
Paolo Guerrero deve ter consumido xícaras e xícaras de mate de coca durante
sua vida. Continua vítima de má interpretação sociológica pela Fifa em relação à sua
peruanidade. Merece ser totalmente absolvido. Por último, um aviso. Brasileiros que
pretendam visitar o Peru podem comprar caixinhas com sachês de mate de coca, à
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vontade. Mas não as tragam para o Brasil. Aqui a conduta é reprimida penalmente.
Não dá direito à alegação de erro, seja de tipo ou de proibição!!!
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A ÉTICA DO POLICIAL CIVIL NO DESEMPENHO
DE SUAS FUNÇÕES E COMO CIDADÃO

Desde tempos imemoriais os homens se questionam acerca do bem e do mal.
Chama-se ética o corpo de conhecimentos relativos às distinções entre ambos
os conceitos e as considerações sobre como tornar ética nossa conduta.
Homero, na antiguidade grega, considerava que a virtude existia somente na
aristocracia. Hesíodo, ao contrário, afirmava que a ética era feita de esforços e do
trabalho.
A ética, assim, estava ligada à política, o que persistiu até Aristóteles, no século
IV a.C., que afirmava que ética é a conduta do homem para servir a Deus, e a virtude
o caminho para atingi-lo.
O Cristianismo cria o conceito de ética à religião, ou seja, os homens que vivem
segundo os preceitos religiosos serão éticos.
A partir de Maquiavel, porém, a religião foi separada do conceito ético. Ético,
segundo ele, é o que predomina de acordo com as razões do Estado. Depois dele os
filósofos continuaram afirmando essa separação (Kant e o formalismo ético, Helelius
e o intencionismo). Em nossos dias, o existencialismo e o personalismo cristão
reduzem o problema ético às relações entre as criaturas humanas, no dia-a-dia (sercom-o-outro).
Dessas relações entre os homens – que serão boas ou más – dependendo da
ênfase que será dada ao trabalho grupal e à valorização dos elementos que o
compõem, pode-se inferir que ao policial civil, mormente àquele que exerce cargo de
chefia, é imprescindível para a consecução de seus objetivos no campo da segurança,
como dirigente de um grupo, um comportamento ético irrepreensível, de modo que
não sofra quaisquer tipos de reparos em sua conduta profissional, a ensejar a irrestrita
confiança de seus subordinados em sua maneira de conduzi-los.
Como exigirmos de nossos comandados maior produtividade, no difícil campo
da segurança, senão por meio de um relacionamento fraterno, de respeito recíproco
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e da valorização do ego pelo sistema de incentivos e estímulos funcionais? A função
do policial, quer o denominado operacional, quer o administrativo, é sumamente
desgastante, estressante ao extremo. Assim, temos que buscar, no campo ético,
mecanismos capazes de reverter o quadro, propiciando ao homem-policial satisfação
no desempenho de suas funções, como, por exemplo, por meio de salários condignos
e uma permanente atenção de sua chefia imediata, diria eu, até no que diz respeito a
problemas de ordem sócio-econômica que, com indesejável frequência assolam seus
comandados, influindo de forma negativa em suas produtividades.
Uma palavra amiga, um sorriso, um caloroso aperto de mão ou um fraterno
abraço, como demonstração da chefia de reconhecimento ao bom desempenho de
seus agentes, quando de uma feliz sortida no campo da contenção da criminalidade,
funciona. E bem.
Devemos nos lembrar, ainda, que a ética de que devem revestir-se todos os
atos que advêm de um bem formado caráter – e, aí, é bom que se diga que a
Universidade não forma a personalidade, e sim o berço –, a ser observada nos atos e
atitudes do cidadão comum no seu dia-a-dia, é a mesma ética do policial.
Não há distinção a ser feita quando se trata de comportamento irrepreensível,
nos moldes ditados pela moral e pela razão.
Tanto se aplica ao homem comum como àquele componente de uma instituição,
como a policial. Aliás, diríamos, sem medo de errar, que ao policial mais há que ser
exigido em razão mesmo das funções que exerce. Seus exemplos – a todo momento
– hão que ser reconhecidamente corretos, procedendo na vida pública e particular de
modo a dignificar a função policial, concorrendo, de maneira eficaz, para que a
sociedade, que nos incumbe proteger de forma inarredável, possa, um dia, orgulharse de nossa Polícia.

141

ANTONIO CARLOS DE CASTRO MACHADO
Acadêmico Titular da Cadeira 37

_______________________________________________
HOMENAGEM PÓSTUMA AO DR. CYRO BRAGA

Sai Cyro Braga da Galeria dos Imortais, passando a figurar na Galeria dos
Inesquecíveis, cuja criação, embora sem cunho oficial, eu, desde já preconizo,
recheada que estaria de vultos memoráveis, que enriqueceram a Instituição que
denodadamente serviram, após dignificá-la diuturnamente no exercício dos cargos
que lhes eram confiados.
A citada galeria, inditosamente, hoje se acrescenta o nome de Cyro Braga, que
nascido a 23 de março de 1928, nesta Capital, faleceu em 27 de janeiro passado, já
gozando da aposentadoria, como Delegado de Polícia de Classe Especial.
Formado Bacharel em Direito, pela turma de 1951 da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, trazia consigo um currículo já valorizado por dois
diplomas de Curso Superior.
Magistério de Piano, outorgado pelo Conservatório de São Paulo e Canto
Orfeônico, pelo Conservatório Paulista de Canto Orfeônico da Escola Caetano de
Campos.
O exercício da Advocacia e o campo das Artes, porém, não o seduziram, eis
que, em Agosto de 1952, presta concurso para ingressar na carreira de Delegado de
Polícia, onde, após aprovação, passa a exercer o cargo de sua eleição, desde a quinta
classe, até sua aposentadoria, já como Delegado de Polícia, onde, após
aposentadoria, já como Delegado de Polícia de Classe Especial.
Ao longo de sua profícua carreira, foi professor da Academia de Polícia, onde
lecionou Relações Públicas, Organização e Prática Policial dentre outras matérias, e
ainda, organizou o Congresso Nacional de Criminalística. A essa altura, já dominava
os idiomas: francês, inglês e castelhano, o que lhe ensejou exercer a profissão de
Relações Públicas, com registro na Associação Brasileira de Relações Públicas de
São Paulo.
Além de professor da Academia de Polícia, estendeu seu magistério, curso
secundário, lecionando as matérias de Direito Usual e Legislação Aplicada.
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Seu desempenho, como oficial de gabinete do Exmo Sr. Secretário de
Segurança Pública, lhe proporcionou o recebimento da Medalha José Bonifácio de
Andrada e Silva, que lhe foi outorgada pela Sociedade de Heraldica e Medalhística.
Participou ainda da Comissão de Desfavelamento do Estado. Visitou diversos
países, buscando o aprimoramento na carreira que abraçara.
Proferiu diversas palestras, concedendo inúmeras entrevistas, sempre a respeito do
tema pelo qual se apaixonara: a Polícia Civil de São Paulo.
Integrou diversas comissões voltadas para essa área, tendo presidido inclusive uma
das bancas do Concurso de Ingresso à carreira de Perito Criminal.
Essa, em apertada síntese, um pouco da história vivida entre nós, pelo mais
novo integrante da Galeria dos Inesquecíveis.
Só nos resta agora transmitir à Dona Beth, sua dedicada esposa, e a todos
seus familiares o nosso profundo pesar pela sua ausência, já sentida por todos nós.

31/1/2018
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A POLÍCIA É CIVIL

Até o golpe de 1º de abril de 1964, o Delegado, no foco central de uma
necessidade chamada polícia, exercia uma autoridade indispensável no cotidiano:
identificava criminosos e dava saudáveis corretivos, tanto no filho da costureira como
do prefeito. Idolatrado, odiado ou romântico, a sociedade civil agradecia. Restringido,
viu-se utilizado para capturar, não-criminosos, mas estudantes, trabalhadores, artistas,
músicos, intelectuais e qualquer cabeça pensante contra os golpistas. Os interesses
ianques foram introduzidos na formação, e o policial foi levado a verificar comunistas
até debaixo da cama. A paranoia cresceu até 1968, e o regime, não contente com a
inteligência que ainda andava solta, criou os castradores AI-5 e o Decreto-Lei 477,
para em seguida, em 70, formatar uma coisa anacrônica chamada PM, com asas do
então omisso e despercebido MP. A partir daí, com a sociedade civil acuada, os
ditadores foram sentindo que setores inconformados foram reagindo com mais
intensidade. E para reprimir estes atos e caguetar esses “inimigos” da pátria, a
cobrança só aumentou em cima da PC.
Estas preocupações tiranas e doentias contra ideais deixaram nossas fronteiras
desguarnecidas, nossas terras e riquezas fatiadas aos colaboradores do regime, o
crime se organizando e transitando livremente, a oligarquia midiática se posando de
censurada, sempre noticiando o que interessa, e o bípede (PM/MP) crescendo nas
trevas.
Chegou 1988, constituinte. A PC deu uma espreguiçada e pôs os pés no chão.
Afinal, o negócio era Brasília, correr, fazer “lobbies”, ficar esperta. A primeira atitude
foi ir atrás dos “amigos” que usaram e abusaram da PC, os deputados de direita. Qual
o quê, um ou outro, por um vínculo mais forte. Ninguém atinou que essa grande massa
política luta pela sobrevivência fisiológica, e que no Congresso se encontravam
sobreviventes idealistas. E foi aí, ao bater na porta e tentar falar com estes partidários
que sofreram com a repressão, a desnorteada PC teve o choque que não podia ser
inesperado: há muito tempo, aquele bípede já tinha feito, em todos os partidos, sua
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pregação e elaborado venenosos ninhos. Cinicamente ajudaram a estigmatizar a PC
com os piores conceitos humanos, como sustentáculos bárbaros e únicos do
moribundo regime militar. A vingança velada de estudantes, trabalhadores, artistas,
músicos, intelectuais e outras cabeças pensantes não atingiu a PM que tinha montado
assessorias até em berçários palacianos. Nem o omisso e despercebido MP, agora
panacéia dos novos tempos.
Assim, os bípedes circularam à vontade entre os constituintes. O regime militar
agonizou ao som ufanista e hipócrita dos “Os Incríveis”, e a dupla santa (PM/MP) se
ajeitou na nova Constituição. Foram imperceptíveis nos seus “lobbies”, e as
condenações ao regime militar ficou nas costas exclusiva da PC e seus doutores. Uma
PC tão perseguida, que só na prorrogação conseguiu sobreviver, em alguns artigos
da constituição.
Não bastasse esta carga, as humilhações cresceram. Na constituinte paulista,
em 1989, o MP teve o descaramento de se mobilizar na Assembleia Legislativa para
bloquear as reivindicações da PC. No fim, vitoriosos, ainda dividiram, no maior cinismo,
a platéia da casa, não dando ouvidos ao deputado Zé Dirceu, que num pesado
discurso disse nunca ter visto na história, atos semelhantes, uma classe se
mobilizando para impedir o avanço da outra.
Entramos no novo século, e o bípede só evoluiu. Os comandantes, no ócio dos
quartéis, aumentaram o maquiavelismo e avanços institucionais. Abandonaram
responsabilidades, foram atrás de cargos políticos e penduricalhos em cascatas, para
formar polpudas aposentadorias, onde quinze entre dezesseis curtem uma reserva.
Outros optaram para os concursos abertos do MP, uma oportunidade para
aumentarem seus raios de ação e vendarem esta outra parte, quando necessário.
Num país carente, esses privilégios são como “desvios de carga” que beneficiariam
tantos infortunados. É a pior corrupção, aquela “legal” e velada. Desvio igual aos que
se apoderam do auxílio-moradia que beneficiaria tantos sobreviventes nas ruas, ao
relento, em cima de papelões. E se direitos humanos, ecologia etc., é ironicamente
motivo de chacota entre os praças, não é para os superiores. Estes temas são
justificativas para especializações, sem despesas, no exterior, para depois ganharem
uns trocos em palestras, ocupando o lugar dos verdadeiros vocacionados nestas
áreas: os “subversivos” que lutam desesperados por verbas em suas pesquisas.
Episódio do Morumbi, dez mortes de criminosos. O povo, levado à banalização
e ódio, acostumado aos confrontos provocados e inconsequentes, chacinas com
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grande número de pés-de-chinelo, inocentes e até crianças como vítimas, “salves”
para assassinatos e tribunais de “micro-ondas”, alimentado pela manipulação
midiática, teve um choque, não tanto com as mortes, mas com a realidade acontecida.
Há muito não se empolgava com o profissionalismo da polícia, efetuado com
as devidas cautelas aos cidadãos honestos. Presenciaram, neste caso, o que é
coerência em ações imprevistas. Souberam que estes policiais, depois de
conhecerem fatos criminosos anteriores, construíram um trabalho técnico, que
empreendeu apontamentos, registros, levantamento, observações, depoimentos,
informações, conversas, reuniões, sequência... um monitoramento que exigiu
“logística, estratégia, paciência e pontualidade”, como disse o manifesto da ADPESP,
e atingiu o foco previsto. Tudo, sem terem o privilégio e a tecnologia de uma P2, um
serviço público que cadastra a vida dos contestadores da PM/MP, que não levanta
mega-assaltos a empresas de segurança, túneis com mais de quinhentos metros, por
onde ladrões pretendiam tentar levar mais dinheiro do Banco do Brasil do que muitos
que lá passaram, e nem arrastões de trombadinhas.
A PC, por determinação, foi aviltada em seus vencimentos e sucateada. Ficou
sem investimentos, recursos e verbas de manutenção até de banheiros, mas
sobrevive porque as pessoas de caráter vão percebendo que inteligência é não
transigir com os decorrentes confrontos e posturas inadequadas na solução dos
crescentes desajustes sociais. Percebendo que militarismo se restringe às Forças
Armadas, e quanto ele é prejudicial quando se imiscui na vida civil.
E nestes recentes episódios, o persistente cidadão honesto, sentindo que não
está dominado, como os ritmos alienantes alardeiam, respira aliviado. Sente que a
Polícia Civil é mais que necessária. E a sociedade civil, no seu cotidiano, é que
agradece.
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PICADINHOS DA VIDA

Na pátria das leis no papel, a impressão é nítida: os sem caráter embrulham o
país.
Enquanto os ricos especulam o espaço urbano e se divertem nos condomínios
periféricos, a classe média sonha com as fantasias dos folhetos imobiliários.
Não há comparação entre a subida de uma piracema e a descida de uma usina.
Os inquéritos policiais acendem luzes que por vezes os processos apagam.
A burocracia prescritiva é o melhor recurso para que os espertos passem por
justos.
Os desvairados, tatuados com a suástica ao lado da estrela de Davi, se dizem
apolíticos. Sem dúvida!
Os infortunados não percebem direito: não são ricas todas as letras do direito.
O desdém com a responsabilidade social pode voltar como um bumerangue
que se envenena no céu.
Os pastores do concreto armado sabem que seus rebanhos são ingênuos
grãos de areia, a mercê do tempo, mas que servem para construir a massa da má fé
destas armações.
Não é normal quem não tem a proficiência para o ensino.
Saindo do terceiro para o quarto, só os quintos para tanta fome de poder.
Acho covardia o inimigo do morto aparecer no velório.
Vive xingando o que não é para todos, dá sempre a milhar que jogou antes ou
vai jogar depois.
Pobres são conservadores por desinformação, ricos, por interesses, e a classe
média, por canalhice mesmo.
Árvore de Natal é como as crianças na Cracolândia, corta-se o que está
brotando para que velhas bolinhas brilhem.
Crianças e adolescentes carentes não mais engraxam sapatos, agora cortam
a cana dos grandes.

147

Valores sociais e morais se modificam de acordo com aquilo que as pessoas
são obrigadas a consumir.
Empresas, ditas sérias, se divertem na concorrência dos rodízios dos
envelopes marcados.
Os rótulos “doutor” e “nível universitário” já não identificam produtos de boa
qualidade.
Poderosos dissimulados no espetáculo da vida, acreditam que há sempre
idiotas para suas claques.
Os espaços das celas estão cada vez menores para receber os grandes.
“Um país se constrói com estradas de rodagem” – Um presidente não pode ser
tão tolo para uma frase tão entreguista desta.
Sociedade que vive dos meios e não respeita crianças e idosos, não tem
princípios, nem fins.
Condenados com penas prescritas estão escondidos na frente de qualquer um.
Na ceia natalina, os ébrios, ao devorarem a carne dos animais abatidos, ouvem
o patriarca lembrar dos que são viventes.
Desordem e desrespeito ao cidadão é invadir cativeiro com hora marcada e
transmissão ao vivo, levando a vítima a morte.
Saber não é engolir grande quantidade de letras, e sim a pequena cognição
que guia o cérebro para a razão.
No magnífico prédio público, funcionários que nada fazem e muito recebem,
observam os bóias-frias lotarem o decadente ônibus.
Na mata, os rios brincam com seus curumins nas margens. Na urbe, os veículos
matam suas crianças nas marginais.
Dos golpes anti-populares que causam o desabamento democrático, só as
ratazanas sobrevivem nos escombros.
Nos bairros elegantes há rebeldes procurando causas, enquanto nas periferias,
há várias causas atrás de rebeldes.
No carnaval, os poderes arrebatados balançam a bunda, aplaudem e pensam
ser aquela a passarela da vida.
A greve geral de 1917 obrigou os exploradores a respeitar mulheres e crianças:
o anarquismo fez mais pela história humana brasileira do que diz a maçonaria.
Dementes espumando ou idosos urinados, caídos nas calçadas, não incomodam. Só
se defecarem nas vias do corpo social.
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A morte foi ingrata com Salvador Dali. Ele sempre a tratou com gratidão.
A aristocracia perversa junto com a oligarquia manipuladora foi o café com leite
mais indigesto da história brasileira.
Quem depende de abertas concessões públicas, se desfaz em fechadas
concessões privadas.
A melhor esperança da vida é o tempo, embora podemos não encontrá-lo no
futuro.
O rosto desfigurado de um lutador de MMA causa mais vibrações públicas do
que aqueles que lutam e conquistam um prêmio pelo conhecimento.
O homem no seu constante começar de novo, não enxerga as marcas que
ficam, e repete sua cegueira de erros.
Dar a vida para resguardar bens materiais passou a valer mais que tentar salvar
a mãe da morte.
Os cidadãos da terra prometida, que tantos de fora se arriscam para chegar, se
alimentam de petróleo, respiram heroína e vendem armas nas maternidades. E na
moeda, se acham iluminados e confiam em Deus.
Nossa justiça é cega, mas se ouvir barulho de moedas, ela respira fundo.
O futuro pode surpreender e varrer o passado estático. Seu presente pode
implodir impérios, desmascarar, revelar, e preparar o próprio futuro.
A barata, perseguida, quando levanta voo, fazem as tropas do chinelo recuarem
apavoradas.
Uma palavra muda o mundo mudo.
Os sensores tecnológicos de grandes produções nunca captarão os sensores
humanos de um pequeno mambembe.
Para os nossos midiopatas, vale mais a cegueira das escolas depredadas do
que a luz da construção dos mestres.
Os animais racionais demoram muito para descobrir o que os irracionais
sempre dominaram.
Os verdadeiros músicos se eternizam, não se exaurem em sucessos efêmeros.
Na clareza de muitos julgadores, são cegas as provas contra a corrupção tão à
vista.
O dinheiro determina e impede que cadeados de celas especiais se fechem.
Os poetas geram deleites às mais variadas mulheres anônimas, que
encantadas, vão rodear seu florido ataúde.
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A natureza tem seu fluir, beleza e contrariedade. Até a vegetação ferida exala
seu odor.
Só uma cultura ampla, aberta e livre pode conter o potencial destrutivo da
ignorância imposta pela manipulação midiática.
O caminhante vivente, que não avalia a dimensão dos seus tropeços e limites,
se perde em nuvens escuras, e não vê os abismos logo a sua frente.
No tabuleiro do poder religioso, os antigos e os recentes bispos, não perdem
disputas, sabem manobrar a esperteza no xadrez da vida.
Jornais aquecem o cimento em que seres vivos dormem na porta das igrejas
fechadas, repletas de figuras imóveis de mármore, frias e cobertas pelo manto da
indiferença.
Daquele filho lindo que se tornou um ser, limpa-se a merda, enquanto se viver.
Com o dinheiro sonegado, a burguesia patrocina festas do pó e mantém o crime
organizado. Depois, critica e ironiza a mortadela do pobre.
Polícia é na rua, protegendo o cidadão, nunca em quartéis, servindo inúteis
oficiais, ou em mordomias a políticos e casta de privilegiados.
O leque fechado e requintado recebido de uma boa herança, não pode ser
decorativo, e sim aberto para ventilar cabeças.
A luta da direita para represar e impedir que vocações e oportunidades fluam
livremente a todos, está encontrando, justamente nos morros cariocas, o respaldo da
simbiose evangélicos-traficantes.
O foco de luz que mostra sua sombra na parede pode refletir até aonde vai o
tamanho de uma pretensão, que apagada não é nada.
Caridade deve ser anônima e com o coração, ao contrário, é vaidade e promoção.
Não adianta puxar o elástico do presente, futuro eterno é só a morte.
O olho do triângulo de latifundiários, empresários gananciosos e especuladores
financeiros, não enxerga os anjos pedindo uma moeda, nem os espíritos sobre
embalagens de papelão.
Na confraternização natalina, no meio dos presentes, dê uma boneca negra
para uma criança branca, e aguarde a reação.
Os muros abstratos da discriminação e da intolerância são concretados pelo
rancor e o ódio.
Tristeza é ver privilegiados procurando fugir dolosamente da razão, para
radicalizar e expandir a ignorância.
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Homens rancorosos e pretenciosos que se acham iluminados, quando morrem,
mesmo cremados, fedem na escuridão.
O Uruguai é um país bipolar. Culto e politizado nas ruas, mas cronicamente
intolerante e violento nos estádios de futebol.
Em duzentos anos, o poder dominador e as novas religiões, manipularam as
comunicações contra os infortunados, de tal forma, que nem a velha igreja tinha
conseguido em toda a história da humanidade.
Um pequeno escravo pode ter a luz que em difundidos grandes mestres nunca
vai brilhar.
Finalizo o debate quando a outra parte defende um Deus que cospe fogo na
sua criação.
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_______________________________________________
INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

1 INTRODUÇÃO
O termo comporta várias acepções, principalmente se levarmos em conta a
complexidade das relações pessoais e econômicas na sociedade hodierna.
Na expressão vulgar ele nos dá a ideia de vantagem, surgindo e se
desenvolvendo nos limites psíquicos da própria pessoa.
No campo processual, o interesse se revela na busca de uma situação de
vantagem, pois “ele é reconhecido quando o processo se revela útil e necessário à
obtenção de certa posição de vantagem, inalcançável de outro modo 19”.
A palavra interesse tem origem Latina, inter esse (estar entre, participar). O
que se desprende é que o interesse é sempre uma relação: “relação de
complementaridade entre uma pessoa (sujeito) e um bem ou valor (objeto) 20”.
No mundo contemporâneo, os países se relacionam no campo econômico,
realizando negócios comerciais. Embora os países ricos adotem uma política de
liberalism de Mercado, na prática, fecham suas economias criando barreiras que
impossibilitam aos países pobres entrarem com protuso e serviços em suas
economias. Portanto, infere-se que praticam o protecionismo de interesse.
A palavra interesse nesse contexto é utilizada como protecionismo econômico,
num célere processo de globalização da economia,
Feita essa digressão, ainda que de forma sucinta, usualmente observa-se a
distinção entre o interesse público, cujo titular é o Estado, e o interesse privado que
tem como titular o cidadão, embora esses conceitos não sejam abrangentes e,
consequentemente, satisfatórios.
Não se pode deixar de enfatizar que existem diversas formas de interesse.

19

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses Difusos e Coletivos, Conceito e Legitimação para
agir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.
20 FERRAZ, Antônio Augusto Melo de Camargo. Interesse Público, Interesse Difuso e Interesse do
Consumidor. São Paulo: Rev. Justitia, s.d. p.137-149.
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No sentido lato, a expressão interesse público é conceituada como um bem
geral da coletividade, embora nessa conceituação interesse público não coincide com
o interesse do Estado como sujeito de direitos e obrigações.
Feita a análise do termo interesse público, compete-nos fazer um pequeno
comentário acerca do sentido do que seja o interesse individual, alias, esse preceito
que tem como supedâneo o conceito de direito subjetivo, tendo como resultante a
fusão entre o interesse individual e a proteção oferecida pelo Estado, é o que
preleciona um dos doutrinadores do tema aqui enfocado: “Por outro lado, os
interesses individuais estão na base do conceito ‘direito subjetivo’; este resulta da
fusão entre o interesse individual e a proteção estatal que o chancela e o garante, nos
casos em que aquele interesse corresponde aos valores ‘escolhidos’ como os mais
relevantes em determinada coletividade. Assim, por exemplo, o direito de
propriedade21”.
Depois desta explanação em que procuramos comentar os vários significados
do termo interesse, cabe-nos, antes, adentrar na temática a que nos propusemos
enfocar, ou seja, cumpre-nos trazer uma indagação: o que é difuso?
Resta-nos, recorrer ao vernáculo, onde verificamos que esse adjetivo possui
diversas interpretações:
Difuso – adj. (1. Diffuse). Em que há difusão; 2. Derramado, disseminado; 3. Prolixo,
superabundante em palavras, Estilo difuso; 4. Não circunscrito: inflamação difusa.
Antônimo (acepção): conciso, resumido22.
Especificando os diversos significados do adjetivo acima nominado, cumpre-nos uma
vez mais identificarmos o termo que coaduna com a temática aqui enfocada, que nos
parecer ser: 2. Derramado, disseminado.
Uma vez mais, recorremos ao léxico:
Disseminado – adj. (p. de disseminar). 1. que se dissiminou, espalhado, disperse,
semeado; 2. Difundido, propagado, vulgarizado23.
Fazendo uma junção entre o termo interesse e o difuso, infere-se, sem, sofismar,
s.m.j., que os interesses difusos estão disseminados nos mais diversos segmentos

21

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses Difusos e Coletivos, Conceito e Legitimação para
agir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.
22 PRADO E SILVA, Adalberto (org). Novo Dicionário Brasileiro Ilustrado vol. II (C-E). 5.ed. São
Paulo: Melhoramentos, s.d.
23 Ibid.
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sociais, i. é, espalhados na consciência da comunidade vitimada por uma ofensa a um
bem jurídico tutelado.
Depois destas explicações, cumpre-nos trazer a definição do que sejam
interesses difusos e suas características básicas.
Para tanto, em primeiro lugar definiremos o interesse difuso, valendo-nos da
preciosa lição de conceituado jurista, do seguinte teor: “Difusos, pois são os interesses
indivisíveis, de grupos menos determinados de pessoas, entre as quais inexiste
vínculo jurídico ou fático muito preciso24”.
Efetivada essa conceituação, enfocaremos as características básicas dos
interesses difusos que são os seguintes:
a) A indeterminação do sujeito;
b) A indivisibilidade do objeto;
c) A intensa litigiosidade interna.

De per si, faremos uma análise perfunctória acerca dessa divisão que é
sumamente importante na temática enfocada.
Valendo-nos da lição do douto doutrinador, é sabido que nos interesses difusos
ocorre a indeterminação do sujeito, “pois no caso dos interesses, ela se estabelece
entre uma certa coletividade, como sujeito, e um dado bem de vida ‘difuso’, como
objeto25”.
Concluída essa definição da indeterminação dos sujeitos, deflui que o que
caracteriza o interesse difuso é que não há o interesse de uma determinada pessoa,
pois, o que prevalence é o interesse de indivíduos unificados por um mesmo fato. Isto
é, essa indeterminação de sujeito, em ocorrendo uma lesão aos interesses difusos, é
partilhada por um número indefinido de pessoas.
O que resta evidenciado no interesse difuso é o meio ambiente, pois fica
patente a impossibilidade de identificar e determinar-se, dentre os integrantes da
coletividade, o sujeito que tenha interesse na manutenção de um ar limpo de
impureza, respirável, sem que lhe possa afetar a saúde, a flora, a fauna, águas (rios,
riachos, represas para captação de água para torná-la potável), solo, etc.

MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em em juízo – meio ambiente, consumidor
e outros interesses difusos e coletivos. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 1996.
25 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses Difusos e Coletivos, Conceito e Legitimação para
agir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.
24
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A indivisibilidade de objeto ocorre nos interesses difusos porque eles
pertencem ao sujeito como um todo, portanto, não podem ser repartidas em quotas –
nesse modo de comunhão, se um integrante do grupo receber os efeitos da satisfação,
os outros participantes também receberão. Assim sendo, no caso da instalação de
uma usina de processamento de lixo a ser instalada em um local inadequado
(densamente povoado, com escolas, residências, indústrias não poluidoras, rede de
comércio) verifica-se que o interesse difuso à sua não instalação poderá ser exercido
via ação civil pública ambiental, representado por um habitante do local ou pela
comunidade toda, por intermédio de associação, ou pelo Ministério Público, com
fundamento nas Leis nº 6.939 de 1981 e nº 7.347 de 1985, na Resolução 001/86 do
CONAMA, na Lei Estadual 1.817 de 1978 e no Decreto Estadual nº 8.468 de 1976.
De qualquer forma, registre-se que uma decisão favorável à pretensão da não
instalação dessa usina de processamento de lixo compensará a todos os habitantes,
inclusive aquele que exerceu o seu direito de ação isoladamente. Contrário senso, o
sujeito isolado ou os membros da associação suportarão o insucesso, ocorrendo com
isso a indivisibilidade do objeto.
Enfim, como preleciona Mazzilli: “A indivisibilidade diz respeito ao objeto de
interesse: a pretensão ao meio ambiente hígido, posto compartilhado por um número
indeterminado de pessoas: não pode ser qualificada e dividida entre os membros da
coletividade26”.
Outra característica inerente no campo dos interesses difusos, é a intensa
litigiosidade que exsurge entre segmentos da sociedade que se contrapõem entre si,
sem um vínculo jurídico.
Isto é, infere-se que esse entrechoque de massas de interesses, resultante de
um conflito, não possuem características dos conflitos ocorridos nas lides tradicionais
que consistem na fórmula cidadão versus cidadão. Nesse caso, não existe
controvérsia pois a situação jurídica é definida.
A doutrina registra inúmeros exemplos: “a proteção dos recursos florestais
conflita com os interesses da indústria madeireira e, por decorrência, com os
interesses dos lenhadores à mantença de seus empregos; a interdição de construção
de um aeroporto supersônico atende a interesses dos moradores da instituição de
censura prévia nas diversões públicas atende aos setores conservadores da
MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em em juízo – meio ambiente, consumidor
e outros interesses difusos e coletivos. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 1996.
26
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sociedade, mas conflita com o interesse da classe artística em se expresser
livremente27”.
De todo o exposto, depreende-se que a característica primordial dos interesses
difusos é a intensa conflituosidade. Este fenômeno jurídico também ocorre nos
interesses coletivos, porém, convencional, ficando o conflito restrito a um grupo
determinado (comunidade, família, associação, sindicato, etc).
Já no interesse difuso, segundo a doutrina: “a indeterminação dos sujeitos e a
mobilidade e a fluidez do objeto ampliam no infinito a área conflituosa28”.

INTERESSE COLETIVO

As principais características dos interesses difusos já foram enfocadas, tais
como a indivisibilidade do objeto, a intensa litigiosidade, a indeterminação de pessoa
(sujeito) a não existência de um vínculo jurídico fático como preciso.
Cumpre-nos comentar aspectos acerca de interesses coletivos e, para tanto, uma vez
mais, traremos a lição de outro conceituado jurista que assim os conceitua: “são os
interesses que compreendem uma categoria indeterminada, ou pelo menos
determinável de pessoas, dizendo respeito a um grupo, classe ou categoria de
indivíduos ligados por uma relação jurídica básica e não apenas por meras
circunstâncias fáticas29”.
É possível identificar e vislumbrar na conceituação em epígrafe, aspectos
caracterizadores e as formas de expressão desse interesse coletivo.
Para sua identificação e exteriorização exsurge no fenômeno do interesse coletivo um
grupo unido, organizado e devidamente estruturado.
Seguramente esse grupo unido, e sobretudo organizado, terá atuação
preponderante na medida em que puderam juntar-se aos vários segmentos da
sociedade, exprimindo os seus anseios por intermédio dos Sindicatos, Associações,
Partidos Políticos.
Todavia, numa situação sócio-econômica deplorável, em que se verifica a falta
de emprego num determinado segmento industrial, é curial que o sindicato de

27

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses Difusos e Coletivos, Conceito e Legitimação para
agir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.
28 Ibid.
29
MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em em juízo – meio ambiente, consumidor
e outros interesses difusos e coletivos. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 1996.
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determinada categoria profissional, por estar estruturado, lutaria para que seus
associados fossem os primeiros a obter o emprego.
É possível vislumbrar na conceituação de Mazzilli que existe uma relação
jurídica básica a unir todos os interessados, em decorrência é possível determiner e
individualizer os interessados (sujeitos).
Valendo-se do exemplo do sindicato é possível determinar o sujeito (o
sindicalizado) e o objeto é o emprego (bem jurídico).
Não se poderia deixar de trazer a lume outro aspecto importante do tema, a
que nos propusemos enfocar, ou seja, o que são interesses individuais homogêneos,
que em sentido lato “não deixam de ser também interesses coletivos30”.
Todavia, existe um aspecto primordial entre interesses coletivos e interesses
individuais homogêneos, conforme se verifica na lição de Mazzilli: “Os interesses
coletivos e os interesses individuais homogêneos tem também um ponto de contrato,
reúmem grupo, categoria ou classe de pessoas; contudo só estes últimos são
divisíveis e supõem origem de fato comum31”.
Ainda vamos nos valer da lição de Mazzilli abordando outras características
diferenciadoras dos interesses individuais homogêneos e os interesses difusos, do
seguinte teor:
“Por sua vez, os interesses individuais homogêneos tem um ponto de contato
com os interesses difusos. Ambos se originam de circunstâncias de fato
comum; entretanto, distinguem-se porque são indeterminados os titulares de
interesses difusos: já nos interesses individuais homogêneos, os titulares são
determinados ou determináveis, sendo que o dano ou a responsabilidade se
caracterizam por sua extensão divisível ou individualmente variável”.

Como exemplo, suponhamos os compradores de um veículo produzido com o
mesmo defeito de série. Há uma relação jurídica comum subjacente entre os
consumidores, mas o que liga todos eles é antes o fato de que compraram carros do
mesmo lote produzido com o mesmo defeito32.

MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em em juízo – meio ambiente, consumidor
e outros interesses difusos e coletivos. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 1996.
31 Ibid.
32 Ibid.
30
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CONCLUSÃO

Depois de enfocarmos e trazermos a lume os conceitos de interesses difusos,
coletivos e individuais homogêneos, bem como outros aspectos primordiais dessa
temática, com supedâneo nas lições de juristas de renome, não poderíamos, sob pena
da não complementação do nosso trabalho, deixar de abordar a importância das
conceituações expostas, cujo reflexo é sumamente importante para o pleno exercício
da cidadania.
Esse exercício pode ser realizado individualmente ou por intermédio de grupos
organizados. Em muitos casos, podem até ocorrer conflitos de interesses entre esses
grupos, cujos deslindes poderão ser resolvidos na esfera judicial.
É importante ressaltar que para o pleno exercício desse direito, utilizam-se as
ações civis públicas ou coletivas, bem como as ações populares, nos termos que
dispõe a Constituição Federal, art.5º, LXXIII, e a LACD, art.1º, caput.
Finalizando, o que se vislumbra na época atual é que as Constituições
procuram assegurar e promover a igualdade social e anteriores do pensamento
politico e social do homem, em clara contraposição à ideologia consagrada pela
burguesia dos séculos XVIII e XIX que se utilizava do aparelho judicial exclusivamente
para satisfação dos interesses individuais.
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_______________________________________________
Uma interpretação de um local de crime
Homicídio seguido de suicídio

No final do mês de agosto do corrente ano, compareceu neste DHPP o Sr. J
(telefone nº), irmão de V e primo de N, encontrados mortos no interior de sua
residência, situada em uma rua do município de Poá, em 20/1/2000, ensejando em
consequência a abertura de inquérito policial, visando esclarecer em que
circunstâncias teriam ocorrido os passamentos.
Na ocasião, o cidadão acima citado entregou nesta Especializada cópia
reprográfica do exame perinecroscópico de nº 645/2000, algumas fotografias do local,
bem como os exames necroscópicos referentes aos extintos. Deu a entender que
seus parentes, foram vítimas de roubo seguido de morte.
O referido Senhor cogitou a hipótese deste Departamento solicitar o
procedimento para que, por esta Especializada, tivessem prosseguimento os
trabalhos investigatórios. Todavia, ponderamos com o mesmo que, em razão do
grande número de feitos atualmente em andamento por esta Divisão, tal medida não
poderia ser efetivada.
Ainda assim, prometemos examinar os documentos por ele fornecidos e, na
medida do possível, fornecer um parecer acerca do evento morte.
Após análise das peças ofertadas passamos a realizar a seguinte digressão:

Do local externo
Ausência de sinais de violência nos acessos à casa (observação está também
feita pelo Sr. Perito). Não foram encontrados manchas ou respingos de sangue nem
sinais de arrombamento na casa (próximos à saída), o que geralmente observa-se em
crimes dessa natureza33.

33

Local externo: é a área compreendida fora das habitações. Por exemplo: um terreno baldio,
logradouros públicos. Um homicídio, pode ocorrer dentro ou fora de um prédio. KEHDY, Carlos. Manual
de locais de crime. 2.ed. São Paulo: Escola de Polícia de São Paulo. s.d. Local interno – é a área
compreendida em todo o ambiente fechado, isto é, o interior das habitações de qualquer espécie.
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Do local interno
O cadáver do homem encontrava-se sobre a cama, em decúbito dorsal, (não
há menção no que diz respeito aos livores, rigidez cadavérica e temperatura corpórea
que, por sua vez, poderiam determinar a hora aproximada da morte...) trajava
bermuda nas cores preta e amarela, perna fletida, pés descalços, lesões incisas no
tórax, três delas superficiais e uma na região anterior do pescoço que atingiu a
traqueia e vasos importantes – jugula, carótida - causando hemorragia abundante.
Em consequência, havia sangue escorrido pelo tórax, sem alcançar o ventre e
a bermuda que trajava, o que leva inferir que, quando do golpe, o decesso encontravase provavelmente sentado na cama. Suas mãos encontravam-se impregnadas de
sangue, havia gotas na parte inferior dos pés que escorriam em direção às plantas
(dos pés), inclusive entre os

dedos. Havia manchas de sangue também na região

dos joelhos e intensa deposição de sangue na cama, local do decúbito, abaixo da
cabeça, face à hemorragia que o extinto sofreu.
Com referência ao cadáver da mulher, suas pernas e pés não apresentavam
vestígios de sangue, a não ser gotas de sangue na sala. Observou-se, também,
intensa deposição de sangue na região do decúbito, abaixo da cabeça e tórax,
resultante da hemorragia.
Na cama, intensa deposição de sangue no colchão e na parte superior direita
da cama metálica adjacente jazia a mulher, cujas roupas encontram-se em desalinho.
As intensas hemorragias em correspondência com a posição de decúbito dos
cadáveres parecem indicar que ambos tiveram o êxito letal nos locais onde foram
encontrados.
Os elementos coligidos no local parecem indicar a ocorrência de um homicídio
(mulher), seguido de suicídio (homem).
Com relação aos ferimentos superficiais (lesões incisas) constatados nos
cadáveres, provavelmente seriam resultado de lesões corporais reciprocas (lesão de
defesa da mulher, lesão epigástrica ter sido sem gravidade), chamou-nos atenção o
fato das lesões encontradas no cadáver da mulher, encontrarem-se na região direita,
sinal indicativo de que o auto dos golpes (homem) era sinistro e a mulher que
apresentava lesões de defesa (vide descrição dos ferimentos 3.4 no exame
necroscópico) era destra. O ferimento perfuro-inciso, semilunar, com dois centímetros
e meio na região anterior direita do pescoço foi, certamente, o causador de seu
passamento (vide nº 1 – exame necroscópico).
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A faca capaz de provocar as lesões perfuro-incisas verificadas nos cadáveres
é instrumento próprio para desossa (açougueiro), aparentemente afiada e pontiaguda.
Não há menção do relator do exame perinecroscópico se foram fotografadas ou
coletadas impressões digitais naquele local (palmares e plantares).
Conclusão
Entendemos,

s.m.j.,

que os ferimentos superficiais (lesões incisas),

constatadas tanto no cadáver do homem como no da mulher, foram resultantes de
lesões corporais reciprocas. A explicação tem haver com a ordem das lesões
existentes nos cadáveres: no de sexo masculino, um só golpe de natureza mortal,
medindo doze centímetros (ferimento nº 1 vide exame necroscópico), atingiu-se dois
vasos importantes, resultando forte hemorragia (os demais ferimentos descritos no
exame necroscópico não foram mortais); no de sexo feminino, o ferimento causador
do êxito letal foi o perfuro inciso semi-lunar com dois centímetros e meio, na região
anterior direita do pescoço, já que os demais ferimentos não tinham o potencial de
causar a morte.
Esses pormenores acima explicitados têm explicação de natureza cientifica.
Para tanto, vamos nos valer da seguinte lição: “assim. Neste particular, diante de uma
vítima que apresente uma lesão superficial e outra de gravidade extrema acarretando
hemorragia fulminante, a dedução razoável é de que a lesão leve foi produzida em
primeiro lugar” (apud – Flamínio Fávero. Medicina Legal – introdução ao Ensino da
Medicina Legal – Identidade Traumatológica – Livraria Martins – 1º Volume, 7.ed.).
Resta-nos saber por intermédio de exames pertinentes se o sangue coletado
sobre o piso da sala e da cozinha já foi submetido à perícia (a menção do relator do
exame perinecroscópico é de que tal medida foi realizada). É sabido que por
intermédio de exame de DNA é possível se estabelecer a identidade a quem ele
pertence. Para tanto, é preciso que seja coletado o sangue dos pais da pessoa e
encaminhado ao IC.
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JOAQUIM NOGUEIRA DA COSTA
Acadêmico Titular da Cadeira 20

_______________________________________________
NOITE SEM LUA
No sábado por volta de 19h30 Cátia telefonou. Américo estava sozinho em casa,
a mulher Natália e o filho Fábio haviam saído, festa na casa da mãe dela, aniversário
de Dany, o cunhado. Seria um telefonema tranquilo e seguro. “Cátia, tesão da minha
vida, como vai indo?” A voz dela parecia mais sensual que nunca. “Tô bem, querido.
E você?”.
“Vou indo também. Tentando vender meu apartamento na praia a fim de pagar
as dívidas. Tentando botar o filho na faculdade. Esses baratos. Tem visto o Marco
Antônio?”
“Se tivesse visto, tinha te falado”.
Marco Antônio era um bandidão do pedaço, suspeito de furto e contrabando.
Fora amante de Cátia, moravam juntos, uma tarde ela baixou na delegacia e prestou
queixa, devido a uns corretivos que tomara do companheiro. Américo chegou a invadir
a casa dele. Não encontrou a suposta res nem o autor. Três dias depois um carrinho
do tira, um Fiat novinho, explodiu misteriosamente diante do prédio onde ele morava.
Quando Cátia voltou à delegacia a fim de prestar depoimento, ela e Américo
começaram a sair juntos.
A conversa tomou um rumo monocórdico e inútil. “E o consultório de urologia?”,
perguntou Américo. “Você continua lá com seus prostáticos e seu velhinho que olha
seu traseiro?”
“Continuo”, ela disse. “Fazer o quê?”
O papo seguiu por nesse diapasão. Ambos não gostavam de falar muito,
principalmente no telefone. Ele sabia que suas frases eram banais, mas não tinha
outras para substituir, sempre fora assim, só falava asneira quando estava apaixonado.
E Cátia parecia pensar e agir da mesma forma. “O que você vai fazer hoje à noite?”,
perguntou ela.
“Tinha pensado em sair com você, jantar, baixar motel”. Cátia pareceu
interessada.

162

“Por que não me telefonou? A gente teria combinado”. Ele disse que podiam
combinar naquele momento mesmo.
“Posso passar na tua casa. Você se apronta e me espera. Vamos botar nossa
investigação em dia”.
“Já estou pronta, na verdade. Pode vir”.
Ele vestiu sua melhor roupa, calça social, de sarja, camisa de manga longa,
mais sapato de couro, bico fino – ele nem gostava muito, tinha pés chatos e compridos,
os dedos apertados no pouco espaço – entretanto eram de rigor naquela noite. Como
o ar estava frio, o outono se aproximando, vestiu blusa de lã, fina e aconchegante.
Pegou suas coisas, documentos, credencial, cartões de crédito, arma e
munição, algemas, e desceu para a rua. Tomou seu pequeno Celta e dirigiu até a
Brasilândia. Assim que buzinou de leve diante da casa de Cátia, ela abriu o portão,
pois esperava por ele junto à porta. Quando ela chegou à rua, ele saiu do carro para
abraçá-la e beijá-la.
“Vou entrar e cumprimentar sua mãe. E seu pai, como está?”
“Na mesma. Parado, duro e silencioso como um poste. Esclerose é barra. Ele
não muda. Quanto à minha mãe, ela tá no banheiro e acho que vai demorar. Vamos
embora. Depois eu digo a ela que você deixou beijos e abraços. Valeu?”
“Valeu, claro”.
Na avenida Santo Egídio ele botou a mão sobre a coxa dela. Cátia tinha seus
momentos de praticidade:
“Já tem plano formado para o jantar?”
“Não”, disse ele. “Mas isso é fácil. Podemos jantar no motel. O que acha?”
“Ah, não, jantar em motel não. Hoje tô querendo uma coisa diferente. Podemos
entrar numa lanchonete, tomar uns aperitivos, mastigar alguma coisa, e depois ir pra
outro lugar?
“Vamos passar em Santana, então. Tem umas lanchonetes legais em Santana”.
“Ouviu falar de um restaurante novo na Caetano Álvares? Se chama Porto
Bacalhau. A imprensa fez um estardalhaço na inauguração. Você ficou sabendo?”.
“Não leio esse tipo de notícia. Quase sempre tem exagero. Me aborrece”.
“Pode até ser que o Porto Bacalhau seja furado, mas só vamos descobrir se
formos lá”.
Ele pegou a mão dela e botou em cima do membro. “Tudo pelo meu amor”,
disse.
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Desceram pela avenida Imirim, dobraram na Direitos Humanos e pegaram a
Caetano Álvares. Cátia pediu que ele rodasse devagar, pois de noite era meio difícil
ler a numeração das casas. “Deve ter uma placa bem grande com as palavras Porto
X Bacalhau”, observou ele. “E se o lugar vem sendo badalado, tem muito neguinho
entrando e saindo e muito carro estacionado em frente”.
“Talvez tenha estacionamento terceirizado, em outra rua”.
“Paulista gosta de estacionar diante da porta principal dos restaurantes. Se o
dono deixar, eles entram, param o carro ao lado da mesa, o capô ralando na garrafa
de cerveja”.
“Tá bem, Américo. Eu entendo. Mesmo assim, vamos devagar. Nós não temos
pressa, temos?”
“Eu tenho”, disse ele com ênfase.
Chegaram a uma esquina com dois prédios pequenos, um deles abrigava uma
loja especializada em suspensão de carros, o outro, armazém de cereais. Naquele
cruzamento fazia escuro e silêncio. “Vira pra direita”, orientou Cátia. Ele seguiu a
quase ordem da amante, mas um pouco decepcionado.
“Você disse que o tal de Porto Bacalhau ficava na Caetano Álvares. A Caetano
é essa que nós passamos”.
“Não fica na Caetano. Fica próximo. Foi isso que eu quis dizer”.
Ele seguiu com o carro, subindo uma pequena ladeira. Pararam diante de um
restaurante pequeno, baixo, a parede fronteira pintada de azul, uma janela grande de
metal e vidro. Parecia acolhedor. Embora houvessem poucos carros estacionados em
frente, não sobrara nenhuma vaga. Ela abriu a porta do seu lado.
Desceu.
“Vou chamar alguém pra estacionar o carro”.
E saiu quase correndo na direção da porta principal do Porto. Ele ficou olhando
seu porta-malas, a forma arredondada e fofa, lembrando noites passadas em que
acariciara o sedutor material com mãos gulosas, que foram interceptadas por Cátia.
“Nem vem”, ela havia dito.
Distraiu-se. Com a distração não percebeu que uma moto se aproximava pela
sua esquerda. O motoqueiro estacionou sobre a calçada, o carona sacou uma pistola
e disparou contra ele.
Primeiro Américo se abaixou dentro do carro, depois sacou sua arma e ergueuse de novo. Novos tiros vieram, que ele revidou, assustado e furioso, pam pam, “seus
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filhos da puta, seus filhos da puta!” pam pam. Na lataria ricocheteavam balas. O
espelho retrovisor de seu carro foi pro espaço. Ele tinha a impressão de que acertara
um dos homens, infelizmente não tinha certeza. A moto disparou a toda na direção da
Caetano e ele procurou botar a respiração em ordem.
“Caraculus. Quase que os canalhas me fritam”.
Levou a mão ao rosto e à cabeça. Ela voltou melada de sangue. Estranhamente,
ele não sentia dor nenhuma.
Pensou em Cátia. A conclusão era lógica. “A vaca aprontou pra cima de mim.
Foi uma cilada. A puta combinou com o antigo amante”. A revolta que lhe subia pelo
corpo quase lhe causava engasgos.
Desceu. O pouco espaço diante do restaurante antes ocupado só por carros
agora tinha carros e gente.
Ele atravessou de qualquer jeito, ouvindo palavras de surpresa e simpatia, “aí,
cara, escapou fedendo, hein?”, procurando a amante com o olhar. Ela não estava à
vista. Entrou a custo no restaurante, empurrando a gente que havia parado na porta,
e penetrou por entre as mesas.
Algumas caras assustadas, garçons imobilizados com suas bandejas na mão,
empregados de avental escuro – da cozinha talvez – mas de Cátia, nem sinal. Ele foi
até os fundos, abriu portas, olhou a área de serviço, deu meia volta, inspecionou o
beco ao lado do Porto. Nada.
Voltou ao carro enquanto os circunstantes começavam a voltar para dentro,
cochichando e olhando para trás.
Sentou-se, botou os braços sobre o volante e a cabeça sobre os braços, tentou
pensar com alguma clareza. “Ir na Brasilândia procurar ela vai ser besteira. Não está
em casa. Deve ter saído daqui na companhia de algum assecla de Marco Antônio. Ele
mesmo não viria praticar o crime. O grande mafioso. Porra. Que merda”.
Acionou o motor e voltou para sua casa. Não conseguia controlar o ódio e a
frustração. Avançou dois ou três faróis e teve que brecar duro para não atropelar um
gato. Passava pela Voluntários da Pátria quando seu celular tocou. Como ele não
gostava de falar no telefone dirigindo, parou no meio-fio diante de uma loja de
informática e atendeu. Era Natália.
“Amééérico, tudo bem?” Tinha um jeito todo especial de falar quando precisava
de favores. Ele ficou com um pé atrás. “Tudo mal, Natália. Saí numa diligência policial
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e quebrei a cara (Não tinha problema nenhum em mentir à esposa). Mas vamos em
frente. Que é que manda?”
“Ainda estamos na casa da mãe. A festa do Dany tá animada, mas o Fábio quer
ir embora. Sabe como ele é, né?” Américo sabia como era o filho – precipitado,
grosseiro, arrogante, boca dura - tinha 31 anos e parecia ter 17. Naquele momento
não queria pensar nele – pensar em ninguém, aliás.
“Você pode vir nos buscar, Américo?”
Ele pensou rapidamente em suas opções. Deixar que a mulher e o filho
voltassem de ônibus, o que acarretaria reclamações e rabugices posteriores. Pagar
um táxi para eles, que significava mais despesa em seu bolso. Ou ir mesmo com seu
carro. Prometeu:
“Dentro de meia hora estou aí”.
Desligou rápido, antes que ela falasse alguma frase sentimental e demagógica.
Ali mesmo na rua tirou sua pistola da cintura e conferiu o pente. Vazio. Tinha
que ir em casa e pegar um pente novo. Precisava pensar que já havia tomado tiros
aquela noite e não poderia vir a tomar outros. Girou o volante e dirigiu para seu bairro,
estacionou no lugar de sempre e subiu ao seu apartamento.
Retirou da gaveta da escrivaninha uma caixa de balas para pistola 7.65.
Conferiu. Só tinha quatro cartuchos. Quatro balas não ajudam muito, mas às vezes
salvam uma vida. Carregou seu pente, enfiou o pente na pistola e a pistola no cinto,
entrou no banheiro e lavou a cara e a cabeça, desceu e entrou de novo em seu carro.
Subiu em direção da praça.
Lembrou dos tiros trocados com os motoqueiros. Sua raiva voltou. Pensou em
Cátia e sua raiva aumentou. Agora não apenas contra ela, que o havia traído, mas
contra si mesmo.
“Você é um idiota, Américo. Idiota. Como pode ser tão cretino? Como pode se
apaixonar por uma vaca que nem conhecia direito? Que foi amante de um mafioso?
Que morou e transou com um bandido? Criminoso. O cara é contrabandista e ladrão.
Talvez membro do PCC. Como eu fui trouxa. Trouxa!”, ele berrava para ninguém,
batendo com a palma das mãos no volante até elas ficarem vermelhas e doloridas.
A informação de que Marco Antônio pertencia ao PCC era consistente, fora
prestada por uma testemunha insuspeita, morador da rua Custódio de Almeida, onde
ficava a casa alugada por Marco.

166

Saiu da Voluntários com a intenção de pegar a Marginal, de onde poderia subir
em direção do Mercado da Lapa. Do mercado poderia pegar a Pio 12 e dirigir direto
para a casa da sogra. Pensou que a Marginal estava tranquila naquele sábado de
noite, mas foi engano. Tranquila nada. Apinhada como as ruas estreitas de seu bairro
nas manhãs de segunda feira. Como as ruas irregulares de São Paulo no começo das
aulas em fevereiro. Carros em cada metro da Marginal, feras rugindo para ultrapassar
outras feras. E ônibus vindo de não sei onde, indo não sei pra onde, o motor
resfolegando bem no pescoço dele.
Fazia tempo que não dirigia naqueles locais. Sabia que precisava pegar um
acesso à direita a fim de subir uma ponte e passar ao outro lado da Marginal. De noite
tudo é mais difícil. As placas ruins da cidade ficam piores durante a noite. Claro. Claro
que é assim.
Escuro. No lugar que entendeu ser a dica certa girou o volante para a direita e
subiu o acesso para a ponte.
Quando chegou do outro lado, o lado onde ficava o Mercado, não reconheceu,
eram estranhos aqueles prédios, as lojas de automóveis e pneus. Pensou de novo
nos motoqueiros. Pensou no que poderia fazer para identificar e prender. Pensou em
Cátia. Onde estaria naquele exato momento, na hora que ele batalhava para fazer
uma coisa tão simples como se deslocar de um bairro para outro na cidade?
Talvez estivesse na casa do amante, no sofá da sala, deitada em seu colo, o
corpo amolecido de sensualidade e dengo.
“Marco querido, meu amor, a parte que me tocava eu já fiz. Telefonei pro
Américo e levei pro restaurante que você indicou, o Porto Bacalhau, seus capangas
chegaram lá numa moto e encheram o trouxa de tiro. Talvez ele esteja morto por aí.
Agora você tem que me pagar. Tem que ser bonzinho comigo. Fazer tudo que eu pedir
– sabe como sou exigente quando me sinto assim, quente por fora e por dentro”.
A puta, bradava ele voltando a agredir o volante com a palma das mãos. A
grande rameira. Mas eu pego ela. Ah, pego. Nesse momento não tá na casa dos pais,
eu tenho o endereço, a vagabunda não é tola, está com Marco, vai morar de novo
com ele, talvez até ajude nos furtos e contrabandos, mas eu imprenso os pais até
levantar o paradeiro da filha. Eu pego ela. Ah, sim, eu pego, isso é mais certo que o
dia depois dessa noite maldita.
Mergulhando em ruas pequenas e estreitas, passando por uma construção alta,
pensou que era o Mercado da Lapa. Mas não era. Não reconheceu suas paredes nem
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o desenho nem seu teto nem viu caminhões de entrega estacionados no pátio. Tinha
errado o caminho.
Agora precisava consertar as coisas. Se reorientar.
Passando diante de um restaurante, viu mesas na calçada, gente feliz e alegre
sentada às mesas, comendo e bebendo, rindo e trocando apertos de mão, beijinhos
no rosto. Parou o carro. Do carro passou para a calçada e entrou. Interrogou meia
dúzia de usuários até descobrir que direção tomar a fim de alcançar a casa da sogra.
Largou um agradecimento e saiu. Tomou o carro e dirigiu por um quarteirão,
até pegar uma avenida à direita conforme lhe tinham ensinado. Precisava agora ficar
calmo e se concentrar para não errar o caminho de novo. Embora tentasse com afinco
acalmar os nervos, não conseguiu.
Era mesmo um cara muito nervoso, muito grilado. Amigos lhe tinham dito isso
repetidamente. Natália the big mouth já lhe havia jogado na cara uma porção de vezes.
Um delegado com quem trabalhara no distrito da Liberdade lhe tinha falado também.
Continuava P da vida, tenso, a vista meio embaçada, parando o carro com um tranco
nas esquinas em que precisava ler as placas.
Foi uma sorte encontrar sem acidente a casa onde havia morado tanto tempo.
A casa com uma cama nos fundos onde comia Natália e na qual havia gerado um filho.
Na qual poderia continuar morando e economizando aluguel, caso não tivesse sido
expulso pelo soldado Dany.
Natália era então uma boa amante. Alegre e conversadeira, ria com frequência,
contava piadas – a maioria sem graça nenhuma, mas quem se importava? Eles riam
da mesma forma. Gostava de transar e fazer coisas que às vezes davam vergonha
até nele mesmo. Depois com o tempo ficou ranzinza, ensimesmada, radical,
rabugenta. A perna esquerda, mais curta que a direita, acentuava a decadência do
corpo.
E aquele filho. Fora uma criança travada, teimosa, exigente, e quando entrou
na adolescência ficou pior, não ouvia conselhos, não respeitava os pais, não se
despedia deles quando saía de casa e não cumprimentava quando retornava. Morou
por uns anos nos Estados Unidos. Américo chegou a pensar que o tempo e o ambiente
estranho poderiam consertá-lo, mas qual o que (Chico Buarque), não consertaram
coisa nenhuma.
Aproximou-se devagar da casa da sogra. Era uma boa mulher. Pacata, chorosa,
sentimental, reta e honesta. Sem voz e sem autoridade, dominada pelos filhos. “Agora
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não posso pensar em dona Carmen. Preciso é pegar a bendita esposa e o bendito
filho, enfiar no carro e voltar pro apartamento, tomar um banho e consertar a cara,
vestir o pijama, pensar na vida e no que fazer da vida”.
No pequeno espaço diante da casa não havia onde estacionar. Tinha carros ali,
carros velhos, sujos, um deles com o para-lama traseiro amassado igual um maracujá
gigante maduro. Da rua ouvia-se o som de música estridente. Música estrangeira,
forte e agressiva.
Largou o Celta junto ao meio-fio bateu a porta andou para a entrada principal
da casa achou que estava apenas encostada empurrou estava encostada mesmo
passou para dentro. A pequena sala apinhada de gente. Alguém havia instalado um
aparelho de som e era daquele aparelho que saía a música grosseira e agonizante. A
gente da festa se mantinha de pé na sala balançando o corpo e cantando junto com a
música. Grande merda, pensou Américo, que ainda sentia saudades de Agostinho
dos Santos e Silvinha Telles.
Natália veio vindo do interior da casa mancando entre os presentes passou
entre eles se aproximou do marido. “Oi, Américo, até que enfim chegou”. Estava
vermelha e suada e assim que trocaram meia dúzia de palavras inúteis ele soube que
ela estava grogue. Grogue mesmo. Enrolando as palavras. Rindo como havia muito
tempo não ria. “Oi Américo”, repetiu ela. “Que coisa, homem, faz séculos que tamos
te esperando”.
O filho sentado a um canto. Uma das poucas pessoas sentadas, já que as
cadeiras eram insuficientes. A cara de Fábio. Fechada amarrada cara de poucos
amigos cara de nenhum amigo na verdade. E Dany. O famoso Dany. O inigualável. O
imbatível. Quando se conheceram Dany era soldado da militar. Agora 32 anos depois
chegara a tenente. Sujeito esperto. Esforçado. Cumpridor das leis e da ordem.
Américo não viu a sogra. Provável que estivesse na cozinha com seu corpo
disforme e seus cabelos brancos preparando mais comes e bebes para os convidados.
Ele permaneceu junto à porta. De pé infeliz mal humorado um guarda na rua de noite
trabalhando. De pé feito um preso recente na porta do xadrez esperando que a porta
se abra para entrar. Dany se aproximou e lhe estendeu a mão, que ele apertou a custo.
“O que aconteceu com você, cara?”, perguntou o tenente.
“Como assim?”, Américo indagou de volta. “Comigo não aconteceu nada. O
que poderia ter acontecido comigo?”
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Dany tinha um copo na mão. Uma bebida marrom escura talvez mistura de rum
e coca cola. Muita gente na cidade tomava aquela bebida horrorosa, aquela bebida
horripilante que os bebuns de antigamente chamavam de Cuba Libre. Américo havia
pensado que ninguém mais bebia Cuba Libre. Que os drinques saem de moda são
trocados por outros assim como os vestidos e os tênis. O mau gosto porém entra em
todo lugar. Dany. O moderno. O atualizado.
“O que aconteceu com você?”, o tenente voltou a berrar num momento em que
não havia necessidade o som nem estava tão alto assim alguém havia abaixado. E
Américo voltou a dizer “O que poderia ter acontecido comigo?”
“Ah, não”, cutucou Dany, “Conta essa história direito. Aqui é corregedoria, cara.
Eu sou oficial da militar tenho poderes posso exigir coisas de você exigir que me rache
a história toda”.
O inimitável rindo por se achar muito engraçado. “Você tá muito estranho. Muito
estressado. Abre o jogo, porra”.
Fábio deixou sua cadeira e se aproximou do pequeno grupo. O resto das
pessoas continuava de pé na sala mexendo as pernas e a bunda e olhando o karaokê
no canto da parede e cantando junto com Gilberto Gil I just call to say how much I love
you. Agora que estava perto, o filho poderia ter cumprimentado a todos, mas não, ser
gentil e amável não era bem a praia dele.
“Vamos embora?”, perguntou.
Natália pediu “Tenha paciência meu filho seu pai nem falou com a minha mãe
ainda”.
Fábio olhou duro na cara da mãe. “Por que o Américo tem que cumprimentar a
sogra dele? (Quando se irritava, não chamava o pai de pai, chamava de Américo).
Ninguém cumprimenta sogra em lugar nenhum”. Dany entrou na conversa. “Pera aí,
garoto, tamos falando da minha mãe, não de uma sogra qualquer. Ela é meio dona
dessa porra de casa e tem todo direito de ser cumprimentada pelo genro”.
Talvez Fábio não soubesse que Dany era polícia. Talvez não soubesse que era
boçal e violento. “O que que eu tenho com isso, cara pálida? Sogra é sogra em
qualquer lugar do mundo. Até nos Estados Unidos. Ele não tem que cumprimentar
merda de sogra nenhuma. Eu tô aqui nessa droga de festa ouvindo essas músicas do
século passado meu saco tá cheio até a borda tenho planos pra noite quero ir em casa
e trocar de roupa baixar na cidade. Meus amigos tão me esperando lá. Dá licença
hein?”
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Olhava direto na cara do tenente. Repetiu. “Dá licença, cara pálida”.
Dany ficou fulo. Já estivera vermelho com a bebida a festa a agitação da festa
ficava agora mais vermelho ainda. Enquadrou Fábio com um olhar mortal. “Vou te
dizer uma coisa, boy. Cara pálida é a puta que pariu, com licença da minha irmã”.
Numa reação aparentemente instintiva Fábio jogou-se pra cima dele, lhe
acertando um soco e derrubando seu copo no chão. Dany revidou com uma tremenda
porrada. Fábio pareceu atingido por um furacão, seu corpo retrocedeu pela sala indo
bater num casal de meia idade no canto da parede, mexendo o traseiro e os ombros
fingindo gostar da festa e de karaokê, o aparelho no canto oposto da sala.
Américo agiu de modo automático. Levado talvez por anos e anos de revolta e
frustração. Sacou sua pistola e alvejou Dany a queima roupa.
Gritos, xingamentos, espasmos, correria, Cazuza cantando Faz parte do meu
show. Fábio voltou do casal de meia idade. Américo girou a arma e disparou contra
ele também. O filho caiu de qualquer jeito empurrando a mulher de meia idade contra
as cadeiras de fórmica brancas que o casal tinha descartado. Natália agrediu o marido
com unhas, pernadas (a perna direita talvez, a normal) e gritos. Ele se desgrudou
levantou a arma matou ela também. O homem de meia idade que levara o tombo
provocado pelo corpo ferido de Fábio avançou um passo na direção de Américo, que
girou a arma para a direita e alvejou ele também. Berros, correria, imprecações, Ai
meu Deus, o homem tá louco, o homem tá louco, matando todo mundo.
Américo mirou numa mulher morena angulosa que fazia o escândalo maior e tentou
disparar contra ela. A arma não funcionou, já que no pente não havia mais cartuchos.
Atirou a pistola sobre o grupo confuso e atônito, sentou-se no chão e começou a
chorar.

FIM
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MÚCIO MATTOS MONTEIRO DE ALVARENGA
Delegado Seccional de Polícia – São Sebastião
Palestrante no dia 21/2/2018

_______________________________________________

PROJETO OMNIPOL
CENTRAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DO LITORAL NORTE

Nome da instituição envolvida: Polícia Civil do Estado de São Paulo / DEINTER 1
– São José dos Campos/Delegacia Seccional de Polícia de São Sebastião

Integrantes da equipe:
- Célio José da Silva (Diretor do DEINTER 1);
- Múcio Mattos Monteiro de Alvarenga (Delegado Seccional de Polícia de São
Sebastião),
- Odair Bruzos (Delegado de Polícia Assistente),
Junia Cristina Macedo Veiga,
Carlos Eduardo Lopes Gomes,
Ricardo Mamede Chelou Martins,
André Luiz Matera Costilhas (integrantes da Central de Polícia Judiciária do Litoral
Norte)
Categoria: Eficiência no Uso dos Recursos Públicos e Desburocratização

I - CONSTATANDO PROBLEMAS; ENXERGANDO SOLUÇÕES

1. A Polícia Civil e suas missões
A Polícia Civil é, além dos prontos-socorros, a porta sempre aberta à população. Seja
para o registro da perda de uma cédula de identidade, seja para a autuação em
flagrante de um criminoso, seja para investigar a autoria de um homicídio, a Polícia
Civil está presente, todo o tempo, em todo lugar.
Podemos resumir as atividades de nossa instituição dividindo-as em três grupos:
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a) Procedimentos administrativos, como a expedição de cédulas de identidade;
b) Formalização de atos de Polícia Judiciária, assegurando-se o respeito aos direitos
e garantias constitucionais;
c) Investigação, aqui compreendida a importantíssima atividade de Inteligência
Policial.
Observamos hoje que grande parte (a maior, na verdade) dos recursos humanos da
Polícia Civil é empregada na atividade de registros de atos de Polícia Judiciária, sendo
que as autuações em flagrante delito implicam na manutenção de uma estrutura
permanente e diuturna para o seu atendimento. Claro está que essa atividade é vital
para o sucesso da persecução penal, mas não se pode negar que os recursos nela
empregados implicam em eventuais precariedades na missão básica, primordial da
nossa instituição: a investigação policial.
De fato, a Polícia Civil, nos dias atuais, atua primordialmente numa atividade típica de
“juizado de instrução”. Esse fenômeno faz com que, em vez de atuar com firmeza e
técnica na sua atividade-fim, a Polícia Civil se veja como um enorme cartório, com
toda a burocracia que isso implica.
Reitere-se: essa atividade é imprescindível. Frise-se, porém: a investigação policial
(em especial sua atividade de inteligência) precisa ser colocada no lugar merecido, o
centro de tudo.
Não se pode falar de Polícia Civil, sem que a investigação e a inteligência sejam vistas
como sua espinha dorsal, entendimento, ou melhor, constatação que já vem sendo
colocada em prática nas polícias federais do mundo e também do Brasil.
Por mais que a Administração Superior se empenhe em prover nossa instituição de
recursos materiais e humanos – e é patente esse esforço - urge uma alocação
otimizada destes, a fim de que também seja otimizada nossa atividade-fim.
Uma sub-região subordinada ao DEINTER 1, por suas características específicas,
apresenta os problemas acima mencionados em dimensão maior do que as demais:
o Litoral Norte. Por esse motivo, foi escolhida como primeiro “laboratório” das práticas
aqui enfocadas.

2. Litoral Norte: características especiais
A sub-região compreendida pelos municípios de São Sebastião, Caraguatatuba,
Ilhabela e Ubatuba possui uma população fixa de 315.000 habitantes, a qual alcança,
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nos finais de semana prolongados e temporadas de verão, cerca de 2.200.000
pessoas.
Não bastasse essa oscilação, o Litoral Norte apresenta conformação geográfica “sui
generis”, com cerca de 265 quilômetros de extensão linear (só São Sebastião
apresenta mais de 100 quilômetros de extensão de divisa a divisa). Isso implica, por
exemplo, que a condução de casos de flagrância pela Polícia Militar ao plantão
represente deslocamentos similares aos da Capital para Campinas.

Prover, de

maneira organizada e contínua, recursos humanos para uma área com tal
conformação, é mais problemático do que os prover, por exemplo, para municípios
com população maior, mas com conformação geográfica radial, onde são curtas as
distâncias do centro aos limites da ocupação urbana. Vale realçar uma dificuldade
adicional: o acesso ao município de Ilhabela se dá por balsa (a partir de São
Sebastião).
Em resumo, tal sub-região apresenta características específicas, o que gera
problemas específicos, os quais pedem, também, soluções específicas.

3. Uma solução: a videoconferência
Como deixa evidente a leitura da Exposição de Motivos do Código de Processo Penal
de 1941, o mundo então existente está muito distante do nosso hoje, em decorrência,
especialmente, do grande avanço e popularização das tecnologias de informação, as
quais transformaram todas as relações sociais, com as comunicações instantâneas,
o fenômeno “big data”, o acesso sem limites, instantâneo, a tudo que ocorre.
Enquanto isso, a atividade “cartorial” da Polícia Civil pouco evoluiu. Do denominado
“Livro de Ocorrências” (manuscrito), passou-se para o “Boletim de Ocorrência”
(datilografado).

Veio, então, o primeiro passo rumo ao futuro, com o sistema

denominado “IDP” (Informatização das Delegacias de Polícia), cujos boletins eram
elaborados em computadores, sem acesso a nenhuma rede; os dados gerados eram
coletados, posterior e periodicamente, em cada unidade, após o que alimentavam os
bancos de dados da PRODESP. Chegou-se, então ao “RDO”, registro digital de
ocorrência conectado à rede.
Uma das ferramentas extremamente úteis trazida por esse novo mundo é o sistema
de videoconferência.
Sua origem remonta ao ano de 1964, quando a gigante norte-americana AT&T
apresentou um sistema denominado “Picture Phone”, o qual disponibilizava
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comunicação por voz, com a visualização de fotografias sem movimento. Na década
seguinte, desenvolveram-se outros sistemas do tipo “freeze” (imagens congeladas) e
“slow motion” (câmera lenta).
Posteriormente, com o avanço da transmissão e compressão de dados, o sistema de
videoconferência foi popularizando-se, culminando com a proliferação de sistemas
altamente eficientes e seguros, muitos dos quais até gratuitos.
A utilização da videoconferência na persecução penal já é realidade antiga em vários
países do mundo. Nos Estados Unidos, é utilizada desde 1996, sendo prevista em leis
federais e estaduais, tendo sido adotada pela Austrália em 1997; Canadá, em 1998;
Índia, Reino Unido e Espanha, em 2003, bem como em vários outros países.
Sua adoção no Brasil teve início em atitudes isoladas e corajosas de alguns tribunais
estaduais, culminando com a edição da Lei nº 11.900/2009, que regulou de plano a
matéria.
Talvez o principal ponto dessa lei seja o estabelecimento de uma nova forma de
contato direto entre a autoridade e o acusado. De fato, a maior parte das críticas à
videoconferência residia na alegação de que se privava o réu de seu direito de ter o
contato direto, pessoal com o juiz. A nova lei estabelece que esse contato pode ser
remoto, sem perder sua característica de pessoalidade. Assim resume a questão, de
forma brilhante, a ilustre Ministra do STF Ellen Gracie:
“Além de não haver diminuição da possibilidade de se verificarem as
características relativas à personalidade, condição socioeconômica, estado
psíquico do acusado, entre outros, por meio de videoconferência, é certo que
há muito a jurisprudência admite o interrogatório por carta precatória,
rogatória ou de ordem, o que reflete a ideia da ausência de obrigatoriedade
do contato físico, direto entre o juiz da causa e o acusado, para a realização
do seu interrogatório”.

Outro ponto cabal, garantidor dos direitos constitucionais do acusado, consiste na
disponibilização de linha telefônica para contato privativo entre o acusado e seu
defensor ou advogado.
No que diz respeito à preservação dos direitos humanos, vale frisar que os tratados
internacionais mais relevantes (Pacto de San Jose e Pacto Internacional de Direitos
Civis e Políticos), em vigência no Brasil, diante da admissão legal do contato remoto
do acusado com a autoridade, não são maculados pela videoconferência, instituto
que, aliás, é expressamente previsto em diplomas mais recentes, como a Convenção
das Nações Unidas contra a Corrupção (arts. 32, parágrafo 2º, alínea “a” e 46,
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parágrafo 18) e a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional (arts. 18, parágrafo 18 e 24).

II – A SOLUÇÃO E SEU CENÁRIO

1. A situação antes do OMNIPOL
Em sua estrutura atual, o Litoral Norte de São Paulo possui cinco plantões
permanentes, um em Caraguatatuba, um em Ilhabela, um em Ubatuba e dois em São
Sebastião (em razão da sua já mencionada extensão). Se fossem designados policiais
especificamente para a cobertura de tais plantões, isso implicaria, minimamente e sem
provisão para férias e eventuais outros afastamentos, na alocação de 20 Delegados
de Polícia, 20 Escrivães de Polícia e 20 outros policiais civis. Sem o sistema OMNIPOL,
os plantões eram cobertos pelos policiais alocados nas unidades respectivas, os quais,
além dos plantões, também atuam no expediente normal, nos dias e horários úteis.
Por mais dedicação que esses policiais possam ter, fica evidente a precariedade
reinante.
Esse quadro implicava, necessariamente, numa prioridade à atividade de registros de
autos de prisão em flagrante, em detrimento da investigação e inteligência policiais.
Não obstante essa alocação de recursos, constata-se que, em 2015, foram lavrados
nesta sub-região 1054 autos de prisão em flagrante, ou seja: uma lavratura a cada 8
horas. Desse total, cerca de 50% se referiram ao delito de tráfico ilegal de
entorpecentes, casos em que, geralmente, são ouvidos apenas dois policiais e o
acusado, tratando-se, pois, de uma lavratura que costuma ser célere.
Portanto vemos que, na prática, 60 policiais civis ficariam mobilizados para uma tarefa
que, caso houvesse uma centralização de atendimento, demandaria apenas 5 equipes
com 3 policiais cada, com uma cobertura diuturna da nossa sub-região. Essas equipes,
em regime laboral de 12 x 24 e 12 x 78 horas de trabalho/folga, realizariam o mesmo
atendimento, liberando-se 45 policiais civis para a nossa atividade-fim.
Dadas as características físicas e populacionais do Litoral Norte acima mencionadas,
a única maneira viável de se atingir essa otimização de recursos é a utilização da
videoconferência.
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2. Implantando a solução
A – Instalação física
Tentou-se aproveitar todos os recursos materiais já disponíveis, evitando-se, assim,
novos custos para a Administração. Dessa forma, salas foram adaptadas por equipe
de manutenção que já prestava serviços para a Delegacia Seccional de Polícia de
São Sebastião; computadores, impressoras e móveis já em uso também foram
realocados. Todas as unidades já possuíam acesso à Internet por banda larga. Na
verdade, foram adquiridas apenas “webcams”, com qualidade de imagem “full HD”,
para filmagem e gravação das audiências e da sala respectiva.
Além disso, em parcerias com as municipalidades, foram (e estão sendo) instalados
sistemas de gravação permanente dos ambientes externo e interno dos plantões (com
exceção da sala destinada ao contato do acusado com seu defensor).
Todos os computadores possuem “firewall” e antivírus, bem como programas de
videoconferência (com criptografia AES de 256 bits).
B – Recursos Humanos
Os policiais destinados à Central de Polícia Judiciária do Litoral Norte passaram por
instrução teórica e – em especial – prática, durante a fase de testes, com duração de
cerca de dois meses.
C – Integração com Profissionais do Direito e Comunidade
O titular da Delegacia Seccional de Polícia de São Sebastião visitou pessoalmente os
juízes, promotores e defensores públicos das quatro cidades da sub-região, expondo
o presente projeto, fazendo, nessa ocasião, a entrega de uma brochura com seu
resumo. Iguais visitas foram feitas aos presidentes das subseções da OAB das quatro
cidades, bem como aos CONSEGs da região.
III – EM AÇÃO
1. No Ar
Depois de mais de dois meses de testes, entrou em funcionamento, no dia 1° de
setembro de 2016, a Central de Polícia Judiciária do Litoral Norte.
Sua sede fica junto à Delegacia de Polícia do Município de Caraguatatuba (em razão
da geografia local). Tendo em vista o caráter inédito, no âmbito da Polícia Civil, da
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prática em tela, optou-se por, inicialmente, implantar quatro equipes, com horário de
funcionamento das 19h00min às 09h00min, nos dias úteis, sendo que as unidades
respectivas respondem pelo expediente das 09h00min às 19h00min. Já nos finais de
semana e feriados, a cobertura é de 24 horas por parte da Central.
Durante os horários de atendimento da Central, em Ilhabela, Ubatuba e em São
Sebastião, permanecem os plantões como antes, mas sem delegados e escrivães.
Como já dito, todos os atuais plantões estão providos de computadores, acesso à
Internet por banda larga, “webcams” (qualidade de imagem “full HD”) e linhas de
telefone disponíveis para contato privativo entre os acusados e seus defensores ou
advogados.
Vale frisar: nenhuma unidade foi fechada, nenhum plantão deixou de funcionar;
simplesmente a lavratura dos atos de Polícia Judiciária ficou centralizada em
Caraguatatuba.

2. Como funciona
Um indivíduo surpreendido em flagrante delito, por exemplo, em Ilhabela, é conduzido
pela Polícia Militar ao plantão existente na Delegacia de Polícia daquele município. A
ocorrência é apresentada ao policial plantonista, o qual faz imediato contato com a
autoridade policial de serviço na Central de Polícia Judiciária, que se encontra em
Caraguatatuba. A autoridade plantonista, então, por videoconferência, toma ciência
do ocorrido, em especial dando ciência ao conduzido sobre seus direitos
constitucionais,

inquirindo-o

sobre

eventual

abuso

sofrido,

sobre

eventual

necessidade de socorro médico, ratificando ou não a voz de prisão anteriormente
dada.
Caso não exista nenhum incidente, os policiais, testemunhas, vítimas e o acusado são
ouvidos remotamente pela autoridade plantonista, lavrando-se os respectivos autos.
Em Ilhabela, por sua vez, o policial de plantão providencia as apreensões necessárias,
com as devidas formalizações e identificações, garantindo-se a integridade da cadeia
de custódia.
Insta consignar que o sistema adotado, embora seja levado a cabo pela
videoconferência, é totalmente reduzido a termo em meio físico (impresso em papel).
Os documentos produzidos na Central são assinados pela autoridade policial e pelo
Escrivão de Polícia, após o que são digitalizados e imediatamente encaminhados, por
meio digital, à unidade onde a ocorrência foi apresentada. Nesta, o policial plantonista
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imprime tais documentos e coleta as assinaturas dos presentes.

Devidamente

conferidos e assinados, tais documentos são utilizados para as comunicações
obrigatórias da prisão ocorrida; o expediente respectivo é, então, destinado à unidade
policial com atribuição sobre o local onde ocorreu a prisão.

3. Contingências
É claro que, em termos estatísticos, as equipes lavrarão um auto de prisão em
flagrante a cada 8 horas; poderá, eventual e raramente, ocorrer a apresentação
simultânea de mais de uma prisão em flagrante. Para isso, contaremos com equipes
de sobreaviso.
Por sua vez, nos casos de homicídio e em ocorrências de singular relevância, o
atendimento do local e os atos decorrentes caberão à equipe especial para a apuração
desses delitos, equipe efetivamente especializada e disponível para tanto, sob o
comando de delegado de polícia, o que, aliás, só é possível em razão da liberação de
recursos humanos promovida pela utilização da videoconferência.

4. Ação
Como vimos, não há impedimento legal para a utilização da videoconferência pela
Polícia Civil. Por sua vez, se ela é admitida para o Poder Judiciário, muito mais para
a fase inicial da persecução penal. Na verdade, mais do que admitida, a
videoconferência vem tornando-se o padrão a ser seguido.
O mais importante: sua utilização libera recursos a serem efetivamente empregados
na nossa atividade-fim, sem prejuízo para os registros dos flagrantes ocorridos.
Ainda há policiais civis que conviveram com o denominado “Livrão de Ocorrências”.
Depois dele, como grande avanço, foi criado o Boletim de Ocorrência, atualmente em
sua versão digital. Chegou a hora de ser dado mais um passo rumo ao presente: a
videoconferência.
Ou a Polícia Civil cada vez mais se transforma num cartório, ou retorna à sua primeira
missão: investigar; com inteligência, celeridade e eficiência.
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IV – RESULTADOS
Em primeiro lugar, precisa ficar realçado que o projeto em análise praticamente não
gerou novos custos, uma vez que, para a sua implantação e manutenção, foram
adaptados e incrementados os recursos já existentes (quando muito, foram adquiridas
“webcams” com maior resolução do que as que integram os computadores).
Desde que entrou em funcionamento, o Projeto Omnipol lavrou 57,9% das prisões
ocorridas na sub-região.
Não ocorreu nenhum incidente que motivasse qualquer tipo de apuração por parte da
Corregedoria da Polícia Civil.
A melhor maneira, porém, de ilustrar os bons resultados do sistema ora implantado,
consiste em apresentar depoimentos de operadores do Direito e de representantes da
Comunidade, como consta a seguir.
"Inspirador, inovador, baixo custo e eficiência são apenas alguns dos predicados que
podemos atribuir ao Projeto OMNIPOL. Iniciativas como essa nos fazem repensar
antigos modelos de trabalho e nos incentivam a buscar novas saídas aos desafios e
problemas enfrentados diariamente na rotina da polícia civil." (Constance Caroline A.
Toselli, Promotora de Justiça, Comarca de Caraguatatuba)
“A 119ª subseção de Ubatuba da Ordem dos Advogados do Brasil, vem
expressamente manifestar sua aprovação ao projeto OMNIPOL, sendo que
desde a sua implantação, seus benefícios estão sendo observados pela
advocacia local. Sendo oportuno registrar ainda, que houve maior otimização
dos trabalhos nos inquéritos policiais, devido à maior presença dos delegados,
já que não necessitam de comandar os plantões noturnos”. (Thiago Penha
de Carvalho Pereira, Presidente da 119ª Subseção da OAB/SP)

“Com o Projeto OMNIPOL, os policiais militares, por ocasião de prisões em flagrante,
passaram a ser liberados no Distrito Policial, muito mais rápido e, assim, voltando logo
para o patrulhamento, trazendo mais segurança para a população. Antes, eles
precisavam levar a ocorrência ao centro da cidade, em um deslocamento de quase
40 quilômetros, ficando, os bairros da Costa Sul, com o policiamento ostensivo
prejudicado. O acesso de vítimas e testemunhas à autoridade policial, no período
noturno e, principalmente, nas madrugadas, passou a ser imediato. Somente podem
ser feitos elogios à iniciativa dos responsáveis pela implantação do projeto nesta
região do litoral paulista.” (Eduardo Nunes – Presidente do CONSEG COSTA SUL,
São Sebastião)
“Recebi com muito entusiasmo o convite para falar um pouco sobre o "Projeto
Omnipol". Tal projeto me foi apresentado pelo Dr. Mucio, Delegado Seccional do
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Litoral Norte. Na ocasião, ele se mostrou preocupado com a questão da Segurança
Pública em todo o litoral norte e disse que a proposta visava uma melhora no
atendimento policial junto a população, bem como diminuição de gastos públicos.
Diante do que foi apresentado disse a ele que podia contar com meu apoio. O projeto
entrou em funcionamento e superou as expectativas. O nosso município (Ilhabela)
tinha um sério problema, já que as ocorrências que aqui aconteciam durante a noite
eram apresentadas em outro local, sendo necessário a travessia de balsa. Resultado
disso era a diminuição de uma viatura policial militar no município, causando o
enfraquecimento da segurança oferecida à população local. O "projeto" solucionou a
questão, uma vez que a ocorrência pode ser aqui apresentada. Outrossim, liberou os
policiais militares de uma desgastante travessia de balsa. Ademais, o "Projeto" gera,
sem dúvidas, economia de dinheiro público, pois, usando das tecnologias empregadas,
apenas um delegado consegue cobrir toda a área do litoral norte. No mais, em minha
última correição na delegacia local, fiz uso do sistema e constatei que possui
qualidade de som e imagens de TV digital, assegurando a todos os participantes da
ocorrência a garantia de seus direitos fundamentais. Por fim, em contato com alguns
advogados que trabalham nesta Vara, ouvi sobre o sistema os mesmos elogios acima
elencados. Ante o exposto apoio o "Projeto Omnipol" e o considero como um grande
diferencial para o serviço de segurança pública do Litoral Norte.” (Paulo Guilherme de
Faria, Juiz de Direito, Vara Distrital de Ilhabela).
“Desde a implantação do sistema OMNIPOL, a permanência das guarnições nas
delegacias de polícia, nos casos de prisões em flagrante, diminuiu drasticamente,
ocorrendo o pronto retorno dos policiais à atividade de patrulhamento. Só merece
elogios essa nova prática” (Daniel Lemes Garcia, Capitão PM, Comandante da 1ª
Companhia do 20º BPM/I)
V – CONCLUSÃO
Como foi exposto, o sistema ora implantado encontra pleno respaldo na legalidade.
Sua implantação praticamente não gera custos. Libera recursos humanos para a
investigação policial. Otimiza a lavratura de atos de Polícia Judiciária. Chega até a
possibilitar uma otimização na atuação do policiamento ostensivo preventivo.
O bom resultado de sua implantação está unanimemente representado pelos
depoimentos acima colhidos.
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Este projeto é uma permanente construção, a fim de que, cada vez mais, os recursos
materiais e humanos sejam empregados de forma otimizada, visando ao bom
atendimento da população (seja durante a lavratura de uma prisão, seja na solução
de crimes).
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MARIO DIRIENZO
Delegado de Polícia – Assistente da Seccional Centro SP
Membro da União Brasileira dos Escritores – UBE

_______________________________________________

Poesia e Salvação
Versam estas linhas sobre “poesia e salvação”. Ao falar-se em “salvação”, em
regra vem à mente de quem escuta a palavra uma ideia religiosa. A salvação da alma
à que se refere o Cristianismo. Mas aqui a proposta é falar de poesia numa época em
que a arte tem autonomia em relação à religião e à razão pura praticada pelas ciências.
Autonomia é a palavra-chave para entender a sensibilidade intelectual
ocidental: autonomia da razão, autonomia do indivíduo ou de grupos sociais que se
destacam de uma cosmovisão comunitária geral.
Nesse diapasão, no seu tradicional sentido religioso, na medida em que existe
autonomia da razão e da arte, a salvação não teria uma conexão necessária com
poesia. A procura da salvação em sua acepção religiosa seria uma opção de cada
indivíduo, não tendo, com efeito, íntimo vínculo com o fazer poético.
Sem entrar no mérito da questão, dizendo se isto é bom ou mau, afirmamos
que esta é a realidade posta, da qual partiremos para demonstrar que, ainda que sem
adesão a qualquer dogmática teológica, a poesia tem sempre uma ligação com a
noção de salvação.
José Ortega Y. Gasset tem uma famosa máxima que nos ajudar a conduzir o
nosso raciocínio. Disse Ortega: “Eu sou eu e minha circunstância, e se não salvo a
ela não me salvo a mim”. Frequentemente citada, essa máxima acaba perdendo o seu
sentido genuíno, pois, muitas vezes, ao citar-se Ortega, acaba-se querendo dizer
quase o oposto do que ele quis dizer. Da frase do pensador espanhol surge esta
versão: “Eu sou eu e as minhas ‘circunstâncias’” e não “circunstância” como disse
Ortega, eliminando-se a segunda frase, a qual alude a salvação, dando a entender
que o Homem é fruto das circunstâncias e que dança conforme a sua música, sem
nenhum tropeço, pois eu e circunstâncias são coisas homogêneas. Ocorre que Ortega
dizia exatamente o contrário: o homem e a circunstância são coisas heterogêneas.
Afirmava o autor de Meditações do Quixote que nem o Animal nem Deus têm
circunstância, pois o seu ser está tão integrado a si próprio que a circunstância não

184

aparece como algo alheio. Em suma, o Homem não está integrado à circunstância,
mas deve estar. Essa integração parte de uma natural inclinação humana, mas está
sujeita a mil percalços, pois o Homem nunca estará totalmente integrado à sua
circunstância.
Mas, afinal, o que é a circunstância? É o entorno físico, a Natureza, os céus
sob os quais estamos, mas é, sobretudo, o mundo humano. Vivendo em sociedade, o
homem é fundamentalmente solidão: é uma solidão que convive. Estando dentro da
Natureza e da Cultura, o Homem sempre está em grande parte fora daquilo que
necessariamente o circunda.
Na República platônica ideal, os cidadãos estariam totalmente integrados à
polis. Dessa República ideal Platão expulsou os poetas, pois os poetas seriam o
sintoma de uma falta de sintonia entre o indivíduo e sua circunstância.
Assim, a salvação da circunstância de que fala Ortega pressupõe uma perdição,
que é resgatada poeticamente, isto é, precariamente, porquanto é circunstancial tal
qual a circunstância que quer resgatar.
Sendo humano, demasiado humano, esse apreço pela circunstância também
toca o divino senão essa outra máxima não teria vindo a ser: “E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós”. Esse versículo do Evangelho de João refere-se à Encarnação
do Filho em Jesus Cristo.
Inspirando-se nessa passagem bíblica, Jorge Luis Borges escreveu um poema
que vale a pena transcrever a fim de aprofundar o nosso tema:
Não será menos um enigma esta folha
que as de Meus livros sagrados
nem aquelas outras que repetem
as bocas ignorantes,
crendo-as de um homem, não espelhos
obscuros do Espírito.
Eu que sou o É, o Foi, e o Será,
torno a condescender à linguagem,
que é tempo sucessivo e emblema.
Quem brinca com um menino brinca com algo
próximo e misterioso;
eu quis brincar com Meus filhos.
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Estive entre eles com espanto e ternura.
Por obra de magia
nasci curiosamente de um ventre.
Vivi enfeitiçado, encarcerado num corpo
e na humildade de uma alma.
Conheci a memória,
essa moeda que não é nunca a mesma.
Conheci a esperança e o temor,
esses dois rostos do futuro incerto.
Conheci a vigília, o sono, os sonhos,
a ignorância, a carne,
os torpes labirintos da razão,
a amizade dos homens,
a misteriosa devoção dos cães.
Fui amado, compreendido, louvado e pendi de uma cruz.
Bebi o cálice até as fezes.
Vi por Meus olhos o que nunca havia visto:
a noite e suas estrelas.
Conheci o polido, o arenoso, o desparelho, o áspero,
o sabor do mel e da maçã,
a água na garganta da sede,
o peso de um metal na palma,
a voz humana, o rumor de uns passos sobre a erva,
o olor da chuva na Galileia,
o alto grito dos pássaros.
Conheci também a amargura.
Encomendei a um homem qualquer esta escritura;
nunca será o que desejo dizer,
não deixará de ser seu reflexo.
Da Minha eternidade estes signos caem.
Que outro, não o que é agora seu amanuense, escreva o poema.
Amanhã serei um tigre entre os tigres
e predicarei Minha lei a sua selva,
ou uma grande árvore na Ásia.
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Às vezes penso com nostalgia
no olor dessa carpintaria.

No poema quem fala é o Verbo. A palavra grega usada no Evangelho de João
é logos, que significa razão ou linguagem e associa-se ao divino como palavra
primordial que criou o mundo. O poema relata o acesso do eterno ao tempo, às
circunstâncias. Aqui, Deus não está na essência, mas nos detalhes: no rumor de uns
passos, no aroma de uma carpintaria e na visão – que somente um mortal pode ter –
do céu e suas estrelas: apenas quem está embaixo pode aquilatar o esplendor do que
está em cima.
Vidrado pelo que está em cima, o olhar mortal pode estar cego para o que está
ao lado. Procurando atentar para o que está mais próximo de nós, Fernando Pessoa
fez um poema que agora evocamos.
O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia,
Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia
Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia,
O Tejo tem grandes navios
E navega nele ainda,
Para aqueles que veem em tudo o que lá não está,
A memória das naus.
O Tejo desce de Espanha
E o Tejo entra no mar em Portugal.
Toda a gente sabe isso.
Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia
E para onde ele vai
E donde ele vem.
E por isso, porque pertence a menos gente,
É mais livre e maior o rio da minha aldeia.
Pelo Tejo vai-se para o Mundo.
Para além do Tejo há a América
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E a fortuna daqueles que a encontram.
Ninguém nunca pensou no que há para além
Do rio da minha aldeia.
O rio da minha aldeia não faz pensar em nada
Quem está ao pé dele está só ao pé dele.
Este poema se fixa na particularidade de um lugar e de um acidente geográfico.
Seu objetivo é exaltar o rio de uma aldeia, não porque ele é grandioso ou porque tenha
sido cenário de eventos históricos, mas, sim, por sua mera singularidade e a
singularidade de aldeões incomparáveis em sua falta de notoriedade. Não há termo
de comparação entre o famoso Tejo e o anônimo rio de uma aldeia qualquer. Todavia,
a missão salvadora da poesia é salvar coisas e pessoas, mesmo que estas nunca
tenham sido dignas de nota.
Em sua singularidade, qualquer ser é incomparável. Sim, mas a comparação
sempre existe, ainda que não consiga eliminar a singularidade de um ser. Em que
pese o apreço do poeta pelo seu rio anônimo, o renome do Tejo aparece, ainda que
seja para que se mantenha distância dele.
Assim, podemos dizer que a mais autêntica singularidade surge em meio a
comparações. As comparações são as circunstâncias das singularidades. Elas podem
absorver as singularidades, mas podem ser absorvidas pelas singularidades. O
sentido da salvação poética é este: absorver as comparações e quaisquer outros
contornos, incorporando-os à singularidade.
As comparações são modelos ou modos de ver as coisas. Eles vêm à tona
quando surge uma singularidade a qual estranhamos e não podemos dimensionar,
fazendo-nos estar diante de tudo e nada e não em face de algo, alguém, uma forma
formosa e familiar. Foi assim que se sentiu Manoel Bandeira quando viu Teresa.

A primeira vez que vi Teresa
Achei que ela tinha pernas estúpidas
Achei também que a cara parecia uma perna

Quando vi Teresa de novo
Achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo
(Os olhos nasceram e ficaram dez anos esperando que o resto do corpo nascesse)
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Da terceira vez não vi mais nada
Os céus se misturaram com a terra
E o espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas.
Teresa aparece para o poeta como um ser disforme, de pernas estúpidas, cara
que parecia ser tão estúpida quanto as pernas, e olhos mais velhos que o resto do
corpo. Essa estranheza de algo esquisito, de alguém monstruoso sofre uma
metamorfose no terceiro dia, pois os céus se misturam com a terra e o poeta não vê
mais nada, isto é, está cego como todo apaixonado. Ele não vê mais o que alguém é
e sim que esse quem é – existe e que essa existência é essencial para ele.
O último verso do poema Teresa é uma alusão a Gênesis, 1:3, que diz: “E a
terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de
Deus se movia sobre a face das águas”. Depois Deus diz: “Haja luz. E houve luz.” A
mortal Teresa adquire o status de fenômeno teogônico. A incomparável singularidade
é sempre algo que tangencia a divindade.
Mas o mesmo Bandeira compara a namorada com algo nada etéreo, com uma
lagarta listrada.
O rapaz chegou-se para junto da moça e disse:
- Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com sua cara.
A moça olhou de lado e esperou.
- Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta
listrada?
A moça se lembrava:
- A gente fica olhando...
A meninice brincou de novo nos olhos dela.
O rapaz prosseguiu com muita doçura:
- Antônia, você parece uma lagarta listrada.
A moça arregalou os olhos, fez exclamações.
O rapaz concluiu:
- Antônia, você é engraçada! Você parece louca.
O poema sempre aponta para o particular, o singular, aquilo que se destaca,
sem, necessariamente, ser algo heroico, incomum ou miraculoso. Aliás, captar a
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beleza do que não tem nada de especial aos olhos do mundo é o objetivo de boa parte
da poesia contemporânea.
Procurando a excelência daquilo que é mais comum, a poesia é o mais
democrático dos dons humanos. Não se trata de dizer que qualquer poema de
qualquer poeta mereça atenção geral ou tenha o mesmo valor dos grandes poemas
dos grandes poetas. Podemos apenas dizer que qualquer poema tem algo de
humano, divino, natural e celeste e, portanto, merece ser escrito, ainda que sua
importância no âmbito literário seja mínima ou mesmo nenhuma. Todo poema tem, ao
menos, a importância de um sonho noturno, no qual alguém se desprende de suas
limitações conscientes e deixa que uma outra linguagem enuncie coisas que fogem
dos enunciados do dia a dia.
Assim, tomo a liberdade de apresentar um poema de minha autoria. Como
Manuel Bandeira, quando criança deixei-me encantar por lagartas coloridas, que,
inúmeras, comiam folhas na cidade de Águas da Prata, na qual morei dos dois aos
quatro anos. O que em Bandeira aparece de maneira direta, contundente, no meu
rebuscado e inexato poema surge como “taturanas furta-cor”, como algo que arde e
que perturba o entendimento com sua forma estranha e seu caos de cores. O poema
evoca minha singularidade circunstanciada, que nasceu no dia 24 de novembro,
época que florescem os belíssimos flamboyants e às vezes há uma horrível e cega
revoada de baratas. Nascemos como flores ou insetos: somos efêmeros, movidos
pelo elã vital, mas carregamos o fardo da ciência do bem, do mal e da morte. Por isso,
como aquele personagem de Dostoievski, às vezes, gostaríamos de devolver o
ingresso que nos fez entrar neste mundo. Mas o mesmo Dostoievski disse que a
beleza salvará o mundo. É desta aposta salvadora que nasceu “24 de Novembro”.
Noite. Em que nasci.
Baratas em voo cego.
Manhã. Sol ascendendo.
Acendendo flamboyants.
Ardência zenital.
Taturanas furta-cor.
Primeira? lembrança.
Larva de toda palavra.
Criança descobrindo a dor.
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Baratas esmagadas.
Mas: o espetáculo do mundo!
Não devolvo o ingresso.
Por último, tendo em vista as circunstâncias nas quais este texto está sendo
veiculado, não poderia deixar de estabelecer uma ponte entre o fazer poético e
atividade da Polícia Civil. Se a meta da poesia é salvar a circunstância de sua
fugacidade, conservando-a na obra, a Polícia também tem por tarefa conservar a vida
e os direitos humanos fundamentais de cada indivíduo.
Assim, um poema como “Guardar” de Antônio Cícero, que revela a magnitude
do ato de guardar na memória ou num poema, também pode ser dedicado à tarefa
poética da Polícia.
Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por
admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado.
Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por
ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela,
isto é, estar por ela ou ser por ela.
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DO CONHECIMENTO E DAS PRÁTICAS
OPERACIONAIS NO COMBATE AO HOMICÍDIO EM DECORRÊNCIA DE
OPOSIÇÃO À INTERVENÇÃO POLICIAL

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da atividade de
Inteligência, utilizando práticas operacionais e de Inteligência para subsidiar ações de
Polícia Judiciária referentes à apuração dos casos de morte em decorrência de
intervenção policial. Destaca-se a Inteligência como recurso imprescindível na
apuração da legalidade da conduta.

Palavras-chave: Homicídio; Polícia; Auto de resistência; Drogas; Jogos de azar;
Inteligência.

ABSTRACT
The present work aims to demonstrate the importance of intelligence activity, using
intelligence to operational practices subsidize Judicial Police regarding the calculation
of deaths due to police intervention. Intelligence stands out as an essential feature in
determining the legality of the conduct.

Keywords: Murder; Police; Self resistance; Drugs; Gambling and intelligence.
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INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da década de 90, a Polícia Judiciária no Estado de São
Paulo aboliu o registro dos famigerados Autos de Resistência seguido de morte, por
ser flagrante a sua ineficiência, além de tratar-se de uma anomalia jurídica, por não
se encontrar previsto no ordenamento jurídico pátrio.
São chacinas e execuções sumárias praticadas por forças policiais, em serviço
e fora de serviço.
Visando combater a imputação em relação aos casos de homicídios nas
periferias da capital e da Grande São Paulo, após a execução praticada no interior de
um cemitério e narrada por uma senhora ao Centro de Operações da Polícia Militar –
COPOM, o Governador do Estado determinou que as investigações versando sobre
resistência seguida de morte, praticadas por Policiais Militares, Civis e Guardas Civis
passassem, desde 2011, a serem investigadas pelo Departamento Estadual de
Homicídios e de Proteção à Pessoa, sem prejuízo das apurações instauradas pelas
respectivas Corregedorias.
Considerado um dos principais responsáveis pela redução de 70,3% dos
homicídios no Estado na última década ao identificar e prender os autores.
Ações delituosas organizadas, pode-se afirmar, nestes casos, giram em torno,
não como identificam alguns, como uma forma de controle social, mas,
invariavelmente, na conduta de maus policiais que disputam com traficantes o domínio
de “biqueiras” ou pontos para instalação de máquinas caça-níqueis.
A questão é séria. A paz social e os mais comezinhos princípios para uma vida
digna estão comprometidos.
A Polícia tem por função defender a legalidade democrática e garantir a
segurança pública interna e os direitos dos cidadãos.
Neste sentido, dela se esperam comportamentos de proteção, mais que
comportamentos violentos.
Importa,

por

isso,

responder

a

uma

questão

fundamental:

existe

proporcionalidade entre o grau de ameaça enfrentado pelos policiais e os níveis de
força por ele empregados.
Exige-se que exista um nexo de causalidade entre o evento e a conduta do
agente, ou seja, que a ação do agente se revele adequada à produção do resultado.
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Destarte, sempre que um policial provocar a morte de alguém poderá ser por
isso responsabilizado criminalmente.
No entanto, mesmo que exista uma ação do agente que cause a morte de
alguém, a responsabilidade criminal não existirá, por exemplo, quando esse resultado
ocorra em circunstâncias em que se verifique causa de exclusão de ilicitude.
Desde abril de 2011, quando da publicação da Resolução SSP nº 45, de 6 de
abril de 2011 e da Portaria DGP nº 20, de 14 de abril de 2011, quando as investigações
ficaram a cargo do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa,
registrou-se flagrantes e, quando da instauração de Inquérito por Portaria, chegou-se
à conclusão de casos de execução que deram justa causa a ação penal dos policiais
que infringiram a lei.
Com a Recomendação nº 8 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República, publicada em 21 de dezembro de 2012, da Secretaria Nacional de
Direitos Humanos, recomendando que se registre como morte em decorrência de
intervenção policial ou lesão corporal em decorrência de intervenção policial, não mais
como resistência seguida de morte.
O que foi acolhido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São
Paulo, que legislou Resolução SSP nº 5, de 8 de janeiro de 2013, determinando que
o socorro se dará pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ou pelas Unidades
de Resgate, para socorro da vítima. Além da Resolução SSP nº 40 de abril de 2015 e
Portaria DGP nº 21 de 2015, que revogaram as anteriores, Resoluções SSP nº 45/11
e Portaria DGP 20/11 e Resolução SSP nº 78/13 e Portaria DGP nº 16/13, restringindo
as investigações do Departamento Estadual de Homicídios na Capital e Grande São
Paulo aos Setores de Homicídios e de Proteção à Pessoa das Delegacias Seccionais
de Polícia do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo.
Nos trabalhos investigativos, normalmente, utilizam-se a busca (arts. 240 a 250 do
CPP), e primordialmente o levantamento de local que, apesar dos avanços
tecnológicos, continua sendo um importante recurso; a interceptação telefônica (Lei
nº 9.296/96 que regulamentou o inciso XII, parte final, do artigo 5º, da CF), entrevista
e interrogatórios. No âmbito da tecnologia da informação e comunicação, a Polícia
Civil de São Paulo dispõe dos sistemas RDO, Ômega, Phoenix, I2, Alpha, Infocrim,
Guardião.
Não se pode olvidar que a Inteligência de Segurança Pública, produzindo
conhecimentos e protegendo conhecimentos produzidos, com sua característica de
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proatividade, fortalece decisões que virão a ser tomadas, sendo indispensável sua
utilização nos casos em questão.
Adriana Loche, em “A letalidade da ação policial: parâmetros para análise”,
afirma que em distintas pesquisas sobre polícia têm mostrado que a violência letal
ocorre em diversos países, inclusive aqueles que se pautam por princípios
democráticos (Skolnick & Fyfe, 1993; Chevigny, 1991). A letalidade policial, nessas
sociedades, não raras vezes, tem servido como um instrumento de controle social,
contanto que possa ser caracterizada como uma justificável resposta ao crime violento
(Chevigny, 1991; Mayer, 1983), e seus governos tendem a justificar os tiroteios e as
mortes provocadas pela polícia como uma necessidade, como o estrito cumprimento
de seu dever legal de combater o crime e de aplicar a lei.

ALTERNATIVAS VISANDO TORNAR A POLÍCIA MENOS VIOLENTA

É inegável que por vezes a Polícia, em especial a Polícia Militar, atua com
violência desnecessária, matando ao invés de prender. Porém, não é menos verdade
que os criminosos, muitas vezes estimulados pelo uso de drogas, enfrentam os
agentes públicos sem temor, mesmo estando em desvantagem numérica e bélica.
É perfeitamente possível então, embora não seja correto, que em tais situações
os Policiais acabem extrapolando o limite da legalidade.
Não se pode olvidar que o policial é selecionado entre as pessoas da sociedade
onde vive, e que, portanto, padece dos mesmos males, têm os mesmos defeitos. O
temor, a agressividade, até como forma de defesa, a desconfiança, a falta de
solidariedade, o individualismo, que hoje atingem nossa sociedade não deixam
imunes os agentes públicos estaduais.
Poder-se-ia dizer que do policial se espera postura diversa: conduta serena,
atuação meramente técnica, mesmo frente a situações de extrema tensão. Assim
deveria ser, porém, não é, e por algumas razões.
Polícia só é polícia porque é autorizada legalmente a usar a força e que força
não se confunde ou não se deve se confundir com violência.
A definição clássica de David Baley estabelece que a polícia pode ser definida:
“como um conjunto de pessoas que recebem autorização de um determinado grupo
de cidadãos para regular as relações interpessoais dentro deste mesmo grupo por
meio do uso da força física”.
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Primeiramente, devemos lembrar que a leniência com que os nossos
legisladores tratam os criminosos, leniência essa que se retrata através das leis
frequentemente aprovadas, incutem na sociedade uma sensação de impunidade, uma
sensação de que o crime compensa. O agente policial então, até por uma questão de
má formação de personalidade, acaba por vezes se arvorando na qualidade de
protetor da legalidade, da Justiça. Acredita ele que, como a Justiça não age e quando
age o faz mal, como guardião da sociedade, afinal obteve do Estado uma insígnia, um
uniforme e uma arma, pode, quando necessário, agir de forma até ilegal para protegêla. A primeira medida então que ajudaria a diminuir os índices de abuso por parte das
polícias seria a introdução de uma Justiça Penal que atuasse de forma rápida e justa,
colocando na prisão aqueles que lá merecem estar.
Outra questão importante diz respeito à seleção do agente policial. Como já
dito acima, ele é escolhido entre os membros da sociedade e, assim, possui os
mesmos vícios que atingem todas as outras pessoas. Seria necessário então que o
processo de seleção fosse rigoroso, que se fizesse uma investigação social mais
acurada, que se exigisse do candidato uma maior maturidade, quem sabe, por
exemplo, elevando-se a idade mínima para ingresso na carreira policial, oferecendo
um melhor salário, etc. Parece que tais medidas fariam com que pessoas mais
preparadas integrassem nos quadros policiais.
A terceira e a última providência refere-se a algo que vem após a seleção dos
candidatos: refere-se especificamente à formação técnico profissional dos
selecionados.
Quanto à Polícia Civil, parece que os policiais de carreiras operacionais saem
da Academia de Polícia e o preparo continua com os cursos complementares e de
aperfeiçoamento profissional.
Sabe-se bem que o militar é uma pessoa preparada para o combate. A
formação nas Academias Militares é a para guerra, para o combate. Assim é no
Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Considerando que a Polícia Militar tem a
mesma estrutura das Forças Armadas, inclusive no que pertine à sua Academia de
Formação de Oficiais e à nomenclatura das patentes, como imaginar que a visão do
militar policial seja diversa. Como querer que um Policial Militar, diante de uma
situação de iminente conflito com um criminoso que acabou de praticar um roubo, não
enxergue naquele assaltante um inimigo a ser abatido a qualquer custo.
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A desmilitarização da Polícia, que não necessariamente importa na
“desuniformização”, faria da hoje Polícia Militar, uma Polícia melhor, mais próxima da
sociedade civil, menos arbitrária, menos hostil, uma Polícia que passaria a enxergar
as pessoas não militares como aliados, e não como eventuais adversárias.
Bom lembrar que a desmilitarização em nada prejudicaria aquilo que a Polícia
Militar tem de melhor: a sua organização.
Logicamente que a questão reclama análise constitucional.
A crise na Segurança Pública.
Para encerrar, apenas a título de bom exemplo de instituição uniformizada que,
quando dispõe de recursos mínimos presta bons serviços à sociedade, citem-se as
Guardas Civis, em especial as de municípios da Grande São Paulo, pois recebem
maior atenção dos Prefeitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Passados 7 (sete) anos das investigações que versam sobre a homicídio em
decorrência de oposição à intervenção policial, apurou-se que na maioria das vezes
as lesões causadas pelos policiais foram proporcionais ao grau de ameaça que os
cidadãos ofendidos representaram para eles ou para terceiros.
Visando inclusive apurar as circunstâncias em que se deram as lesões e o nível
de responsabilidade dos agentes ofensores.
A coleta dos dados deu-se pela Unidade de Inteligência Policial do DHPP,
através das estatísticas mensais que denotam que com a nova metodologia de
investigação os abusos tenderam ao declínio.
Apurou-se que os ofendidos em sua maioria são do sexo masculino, jovens,
solteiros e de baixa qualificação escolar e sem profissão definida, com passagens
anteriores pelo Sistema Prisional.
A inteligência é fundamental para combate deste tipo de incidência criminal.
A formação dos policiais torna-se fundamental, com ênfase a práticas que
visam a proteção, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, os grandes valores
de fundo da Constituição brasileira. Nestes termos, o respeito às garantias
constitucionais e às convenções de direitos humanos nas práticas policiais, na
Investigação Criminal e na Justiça Criminal aparece como um passo adiante na
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construção de um processo penal garantidor, ou seja, uma forma básica de proteção
do cidadão contra o arbítrio do Estado.
Sem receio de engano 34 , está demonstrada a importância da gestão do
conhecimento e das práticas operacionais, principalmente, quando as mortes ocorrem
e geram desconfiança das instituições de Segurança Pública, afetando a qualidade
de vida dos cidadãos, levando a ações cada vez mais violentas.
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Um Delegado de Polícia no Supremo Tribunal Federal

O Tribunal Constitucional Brasileiro a exemplo de outras nações que adotam o
Estado de Direito e o regime democrático, é o Supremo Tribunal Federal previsto no
Texto Constituinte, no seu artigo 101.
A sua positivação constitucional iniciou-se por volta de 1534 com o início da
colonização do Brasil descoberto em 1500.
As constantes demoras na implantação ocasionou a instalação aos moldes
Lusitanos em 1763 no rio de Janeiro.
A chegada da Família Real ao Rio de Janeiro em 1808, não só ocasionou a
criação da nossa Polícia, bem como, o Superior Tribunal de Justiça, sendo a Casa da
Suplicação do Brasil, a instância derradeira.
Posteriormente em 1890, a Constituição Provisória pelo Decreto nº 510, de
22/6/1890 adotou a denominação de Supremo Tribunal Federal hoje recepcionada
pela Constituinte de 1988.
A corte constitucional é sem dúvida alguma o pêndulo da Justiça, pois dita as
regras para as normas infra- constitucionais35.
Por essa razão, a escolha de seus membros há que ser muito criteriosa porque
as decisões não só devem obedecer os princípios constitucionais, como também, o
consenso dos julgadores, principalmente quanto à repercussão geral e nas súmulas
vinculantes.
O Presidente da República, presentes os requisitos constitucionais para a
investidura, escolhe livremente o candidato, que será sabatinado pelo Senado Federal,
devendo ser aprovado pela maioria absoluta dos seus membros (artigo 52, III, a e
artigo 101, parágrafo único, ambos da CF).
Cabe ao presidente do STF dar a posse e suas prerrogativas do cargo.
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2001.

199

O que parece mais importante são os requisitos para a disputa desse pleito e
são:
1- Idade: 35 a 65 anos;
2-

Ser brasileiro nato;

3-

Ser cidadão;

4-

Notável saber jurídico e reputação ilibada36.

Pois bem, nesse ponto surge a questão principal, sobre o notável saber jurídico,
que até então poderia ser qualquer indivíduo assíduo leitor do direito ou mesmo um
rabula habilidoso, porque não há menção ao curso de Direito.
No entanto, essa posição ao longo do tempo e após a fundação dos cursos
jurídicos no Brasil, a partir da chegada da família real, pôs fim, passando-se a exigir o
curso de direito, tal qual é hoje.
No entanto onde surge a principal questão, a não exigência de cargo público,
apenas e tão somente ser bacharel em Direito.
Contra senso disso, dispõe o artigo 94 da CF, de que para os tribunais as vagas
são preenchidas pelos magistrados de carreira e a disposição de um quinto dos
lugares fica acessível à indicação do Ministério Público e da Advocacia, destoando
plenamente da Suprema Corte37.
Ora

talvez

fosse

o

caso

de

adotar-se

elementos

da

teoria

da

inconstitucionalidade de normas constitucionais do jurista alemão Otto Bochof, pois
se a última instância de poder concentrado e derivado não prevê tal dispositivo,
contrariando os requisitos constitucionais para os tribunais38.
Diante disso não sabemos a razão das últimas indicações não ter um delegado
de polícia, a exemplo do que foi o nosso brilhante e ilustre colega e jurista Nelson
Hungria Hoffbauer, Delegado de Polícia no antigo Distrito Federal.
Assim, nos parece que essa iniciativa cabe a nós mesmos, porque temos neste
país honrados delegados de polícia professores de Direito, mestres, doutores, livredocentes e até com carreira reconhecida fora do País.
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PRISÕES TEMPORÁRIAS
E RESTRIÇÕES DE DIREITOS DESCONHECIDOS

Novamente retornamos ao tormentoso problema da falta de inclusão de dados
nos registros competentes que acabam colaborando para a impunidade no nosso País.
A partir de artigos anteriores logramos obter regulamentações administrativas
a fim de que as transações penais e suspensões condicionais do processo em
decorrência de infrações de menor potencial ofensivo, nas justiças comum estadual e
eleitoral, fossem comunicadas ao órgão concentrador das informações criminais. Da
mesma maneira, está sendo providenciada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo
a regulamentação da obrigatoriedade da fundamentação na hipótese de não
indiciamento pelo delegado de polícia em inquérito policial.
Agora, passamos a tratar de graves problemas que prejudicam a perfeita
aplicação da lei penal, da lei processual penal e da respectiva execução relacionadas
com a prisão temporária e com as medidas restritivas de direitos em geral.
Com efeito, nos termos da Lei nº 7.960/89 a prisão temporária é cabível quando
imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o suspeito não tiver
residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua
identidade, quando houver fundadas razões de autoria ou participação em
determinados crimes graves.
Dessa maneira, por conta de representação da autoridade policial ou de
requerimento do Ministério Público, decretada a prisão temporária, expedir-se-á
mandado de prisão, em duas vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá
como nota de culpa e a prisão executada depois da expedição do respectivo mandado
judicial.
Então, o mandado de prisão temporária em duplicata é enviado ao delegado
de polícia, que passa a realizar as diligências tendentes a cumpri-lo, porém a
existência dele é reservada apenas àquela autoridade policial e a seus agentes, o que
é um absurdo, uma vez que o órgão centralizador e armazenador das informações
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criminais sequer toma conhecimento do mesmo e, por via de consequência, não
registra a ordem de prisão.
Logo, os demais integrantes dos órgãos de segurança pública, na qual se
insere o próprio Poder Judiciário, desconhecem a existência do referido mandado de
prisão temporária, o que não se pode admitir.
Isso possibilita ao destinatário da ordem de prisão temporária, lamentavelmente, que
ele seja levado ao cárcere apenas pelo portador daquele mandado ou sua equipe.
Assim, para que tenhamos o mínimo de eficiência no cumprimento das ordens
de prisão temporária, a decretação desta deveria ser comunicada imediatamente ao
Instituto de Identificação, a exemplo do que ocorre com a transação penal e com a
suspensão condicional do processo, por conta do Provimento 14/01-CGJ, em que
pese a eventual falta de indiciamento do suspeito, para que o registro fosse lançado
no sistema e ficasse acessível aos órgãos de Justiça ou a qualquer agente policial
que pesquisasse os antecedentes do indivíduo, nas mais variadas circunstâncias.
Não se pode conceber que passados 26 anos da vigência da lei da prisão
temporária ainda tenhamos que conviver com essa situação.
Por outro lado, as penas restritivas de direitos consistem, dentre outras, na
limitação de fim de semana, na prestação de serviço à comunidade ou a entidades
públicas e na interdição temporária de direitos.
Ademais, diversas outras medidas restritivas de direitos, alternativas ou
despenalizadoras são aplicadas ao suspeito, ao autor dos fatos, ao acusado ou ao
sentenciado que acabam escapando do controle ou fiscalização pela ausência do
registro das informações no banco de dados da Polícia Civil.
Com efeito, nos casos de transação penal, de suspensão condicional do
processo e da pena, de livramento condicional, de regime aberto e semiaberto e de
prisão domiciliar podem ser impostas ao sujeito restrições de direitos, obrigatórias ou
facultativas, que vão constar apenas do título judicial ou de eventual caderneta que
deverá ficar na posse do destinatário.
E o descumprimento das obrigações na maioria das vezes importa em causa
de revogação facultativa ou obrigatória do benefício ou na imposição de outras
sanções correlatas, dentre as quais, em alguns casos, na conversão da pena restritiva
de direitos em privativa de liberdade, no prosseguimento do curso do processo ou na
regressão de regime, sanções que acabam sendo inviabilizadas.
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As medidas restritivas de direitos aplicadas ao sujeito de forma cautelar, no
início do processo, antes dele ou para evitá-lo, como pena ou no curso da execução
criminal, por sua vez, podem consistir na proibição de frequentar determinados
lugares, tais como bares, casas noturnas, casas de jogos ou lupanares e
estabelecimentos congêneres, na abstenção de uso de bebidas alcoólicas ou
substâncias análogas, no recolhimento durante o período noturno e nos dias de folga
ou à habitação em hora fixada, na proibição de trazer consigo armas ou objetos
capazes de ofender a integridade de outrem.
Na imposição de restrições de direitos ou obrigações, conforme o caso, pode
estar incluído o trabalho ou o estudo, a frequência a determinados cursos
profissionalizantes, de segundo grau ou de ensino superior, a proibição de frequência
a lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou
acusado permanecer distante para evitar o risco de novas infrações.
Em outras hipóteses, o beneficiário deverá informar o lugar onde pode ser
localizado durante o gozo da benesse.
Igualmente, a proibição de se aproximar de determinada pessoa, de se ausentar da
comarca ou de se retirar do domicílio no período noturno e nos dias de folga sem
autorização judicial, a obrigação de permanecer no local de trabalho nos dias e
horários estipulados, a obrigatoriedade do uso de monitoração eletrônica são medidas
restritivas que podem ser aplicadas.
Outrossim, para a concessão do regime aberto o juiz poderá estabelecer ao
sentenciado condições especiais, como a permanência no local que for designado,
durante o repouso e nos dias de folga; sair para o trabalho e retornar, nos horários
fixados, dentre outras.
De outro giro, as penas restritivas, como dito, podem consistir na interdição
temporária de direitos, dentre as quais a proibição do exercício de cargo, função ou
atividade pública, bem como de mandato eletivo; proibição do exercício de profissão,
atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização
do poder público; suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo;
proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos.
As restrições pertinentes ao livramento condicional estarão inseridas em
cadernetas ou salvo-conduto, cujas condições constam apenas dos referidos
documentos.
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Mas o controle disso tudo fica fadado ao fracasso, colaborando para a
impunidade e desprestigiando o sistema de segurança pública em geral pela ausência
do abastecimento de dados no prontuário criminal do destinatário.
Como cediço, no Estado de São Paulo o Instituto de Identificação Ricardo
Gumbleton Daunt, criado em 1904, armazena os dados dos indiciados em inquéritos
policiais, dos processados, dos condenados no juízo criminal e dos autores dos fatos
nas infrações de pouca capacidade ofensiva.
No entanto, nem todas as penas ou medidas despenalizadoras, alternativas ou
restritivas de direitos dos institutos supramencionados constam da mencionada ficha
criminal, mas deveriam estar ao acesso dos juízos criminais e agentes policiais
sempre que houvesse a necessidade de pesquisa.
A situação provoca diariamente um sem número de situações que impedem a
fiscalização dos benefícios e imposição das sanções pelo descumprimento.
Basta imaginar a corriqueira hipótese de uma blitz policial realizada em casa
noturna. Efetuada a abordagem e caso algumas das pessoas estejam proibidas de
frequentar aquele local, tal fato passará despercebido, pois o agente público não terá
acesso à informação e o infrator deixará de ter sua conduta avaliada pela autoridade
competente.
O ideal seria que além de o Instituto de Identificação acrescentar nos registros
criminais (‘DVCs’) dados sobre esses tipos de reprimenda, os próprios policiais
portassem consigo ou em viaturas aparelhos eletrônicos com aplicativos ligados a tais
registros.
Regularizando-se a situação, todos os juízos criminais deveriam ser orientados
a informar ao Instituto de Identificação, no caso de quaisquer dos aludidos benefícios,
restrições ou imposições a aplicação dos mesmos para que constem dos cadastros
individuais da pessoa.
E para a implantação dessas providências em relação ao instituto de
identificação não vislumbramos quaisquer dificuldades para que fossem criados
campos próprios nas fichas criminais que deveriam ser abastecidas com tais
informações, assim como ocorre com os indiciamentos e as informações processuais
e de execução penal.
Adotadas essas medidas, certamente contribuiríamos para uma melhor
aplicação da lei e fiscalização das prisões temporárias e das penas ou medidas
restritivas de direitos.

204

FERNANDO PASCOAL LUPO
Promotor de Justiça

_______________________________________________
INDICIAMENTO E FORMAL INDICIAMENTO – DISTINÇÃO

Não é incomum confundir-se o indiciamento com o formal indiciamento, o que
não se pode admitir.
Indício quer dizer sinal, vestígio, indicação.
Juridicamente, indício significa circunstância conhecida e provada que,
relacionando-se com determinado fato, autoriza, por indução, concluir-se a existência
de outra ou outras circunstâncias (art.239 do Código de Processo Penal).
Indiciar é o ato pelo qual a autoridade policial de carreira (Delegado de Polícia),
estadual ou federal, de modo privativo (Lei nº 12.830/13), aponta na presidência de
procedimento administrativo criminal determinado suspeito como o autor, coautor ou
partícipe de uma infração penal, comprovada a materialidade, quando aludida infração
deixar vestígios.
Do gênero procedimento administrativo criminal são espécies o inquérito
policial e o termo circunstanciado. O primeiro é instaurado para investigar delito cuja
pena máxima abstrata seja superior a dois anos; o segundo se destina a apurar
infração penal de pequeno potencial ofensivo cuja pena abstrata não passe de dois
anos.
O indiciamento deve partir do livre convencimento da autoridade policial com
base na prova colhida e ser precedido de despacho fundamentado, do mesmo modo
como deve ser fundamentada a decisão pelo não indiciamento. Ademais, o ato revela
independência funcional embasada na convicção da decisão.
Sob o ponto de vista do suspeito, trata-se de uma garantia para a ampla defesa,
uma vez que ele tomará conhecimento do seu status dentro da persecução penal,
agora na condição de investigado.
O indiciamento direto é aquele feito com a presença do suspeito. O indireto
ocorre quando o suspeito não tiver sido localizado pessoalmente, ou de outro modo,
quando, embora ouvido anteriormente dentro do procedimento em condição diversa,
não é encontrado para a formalização de seu novo status como investigado.
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A pessoa jurídica também pode ser indiciada nas hipóteses previstas em lei,
observando-se peculiaridades específicas.
Como asseverado, indiciar significa apontar o sujeito como suspeito de uma
infração penal. Todavia, indiciar não significa formalizar o indiciamento, que via de
regra é feito no inquérito policial.
Com efeito, nas infrações penais de pequeno potencial ofensivo o autor dos
fatos é apontado como tal (indiciado); porém, não são realizados os atos do formal
indiciamento em virtude dos princípios constantes da lei do juizado especial criminal,
salvo na hipótese em que o suspeito se esquivar para não ser identificado, o que
justifica inclusive a expedição de mandado de condução coercitiva.
Da mesma maneira, as comissões parlamentares de inquérito, que terão
poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º, do art.
58 da Constituição Federal, promovem o indiciamento do suspeito – não o formal
indiciamento – e as conclusões, sendo o caso, são encaminhadas ao Ministério
Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
Embora qualquer pessoa possa ser indiciada, a formalização do indiciamento reserva
exceções.
Os magistrados, por força da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei
Complementar nº 35/79, art.33, II e parágrafo único), possuem a garantia de não
serem formalmente indiciados.
Da mesma maneira os Promotores e Procuradores de Justiça, em virtude da
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, (Lei nº 8625/93, art.41, II e parágrafo
único), também não podem ser indiciados formalmente.
Em ambas as hipóteses, as referidas autoridades possuem foro por
prerrogativa de função e somente podem ser presos em flagrante delito por crime
inafiançável.
A sua vez, os Senadores da República e os Deputados Federais, embora
possuam foro por prerrogativa de função, podem ser formalmente indiciados, desde
que haja representação da autoridade policial para tal fim e seja devidamente
autorizado pelo Juiz relator do procedimento, que antes disso autorizará a abertura do
próprio caderno de investigação.
Na verdade, o formal indiciamento consiste no interrogatório policial, na colheita
da qualificação do suspeito, na identificação dactiloscópica, na coleta dos dados de
sua vida pregressa e no preenchimento do BIC - Boletim de Identificação Criminal –,
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no qual constam todas as características físicas do indivíduo, da infração penal e
informes do próprio inquérito policial (ou termo circunstanciado, excepcionalmente).
A identificação criminal também incluirá o processo fotográfico e, em alguns
casos, a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético (Lei nº
12.037/09).
No referido boletim criminal serão colhidas as impressões digitais do suspeito
(identificação dactiloscópica), caso não tenha sido identificado civilmente ou em outros
casos previstos em lei. As peças do formal indiciamento são enviadas ao Instituto de
Identificação e Estatísticas, onde as informações criminais são centralizadas – o que
não ocorre com o simples indiciamento.
Indubitavelmente, o formal indiciamento constitui ato dos mais importantes no
inquérito policial, servindo, ainda, para eternizar a medida no banco de dados, ficando
vinculado ao processo criminal dele decorrente, o que propicia a consulta desde seu
registro até em sede de execução penal, fator preponderante para aplicação de vários
institutos previstos na legislação penal.
Para reforçar a importância do ato, a Lei nº 9.613/98 (Lei de Lavagem de
Capitais) prevê expressamente que no caso de indiciamento de servidor público –
entenda-se formal indiciamento – este será afastado (medida cautelar), sem prejuízo
de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize,
em decisão fundamentada, o seu retorno (art.17-D, incluído pela Lei nº 12.683/12).
Outrossim, os formais indiciamentos efetuados pela autoridade policial militar também
são comunicados ao Instituto de Identificação para o abastecimento das informações
criminais.
Frise-se que os casos de indiciamento em inquérito policial ou termo
circunstanciado não são comunicados ao Instituto de Identificação. Por isso, no
Estado de São Paulo, foi editado o Provimento nº 14/01 CGJ, que determina a
obrigatoriedade de comunicação das transações penais e suspensões condicionais
do processo relativas ao juizado especial criminal ao referido órgão concentrador das
informações penais.
Embora essa medida não abranja todos os casos de indiciamento sem a
formalização, serve para o registro e controle de benefícios, direitos e deveres
relacionados.
Finalmente, como não se pode violar a convicção da autoridade policial, caso
esta conclua as investigações e não formalize o indiciamento, para que os dados do

207

suspeito fiquem eternizados e vinculados ao processo criminal decorrente, restará ao
Ministério Público ou ao Juiz de Direito requisitar o preenchimento do mencionado
boletim de identificação criminal, assim como o envio do mesmo ao Instituto de
Identificação respectivo, o que fará com que a finalidade do ato seja alcançada.

.
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PROCESSOS CRIMINAIS ELEITORAIS DESCONHECIDOS

Como forma de orientação do voto, a Justiça Eleitoral disciplinou
recentemente o acesso dos eleitores aos antecedentes criminais dos candidatos,
enquanto o Conselho Nacional de Justiça alterou a Resolução n° 44, que dispõe
sobre o Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade Administrativa,
garantindo livre alcance ao referido cadastro, o qual terá exposição permanente
através da internet, em setor próprio da página eletrônica do CNJ.
Com relação aos antecedentes criminais, a Resolução nº 23.224, de
4/3/2010 do Tribunal Superior Eleitoral alterou a Resolução nº 23.221, de 2/3/2010
que disciplina a escolha e o registro de candidatos nas eleições de 2010, para que
estes exibam, no ato da apresentação dos documentos para registro das
candidaturas, certidões criminais fornecidas pela Justiça Federal de 1º e 2º graus
onde o candidato tenha o seu domicílio eleitoral, pela Justiça Estadual ou do Distrito
Federal de 1º e 2º graus onde, igualmente, o candidato tenha o seu domicílio eleitoral,
pela Justiça Federal e pela Justiça do Distrito Federal da Capital da República de 1º
e 2º graus, para qualquer candidato, bem como pelos Tribunais competentes quando
os candidatos gozarem de foro especial.
E mais, quando as certidões criminais forem positivas, o requerimento de
registro de candidatura deverá ser instruído com as respectivas certidões de objeto e
pé atualizadas de cada um dos processos indicados, no prazo de 72 horas, sendo que
as mesmas, devidamente digitalizadas pela Justiça Eleitoral, serão incluídas
eletronicamente no Sistema de Divulgação de Candidaturas, na página do TSE da
internet.
Tais exigências se revelam pertinentes e de suma importância para a vida
democrática da Nação, como forma de transparência, vez que, nos termos da Carta
Magna:
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“todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados na
forma da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

Embora os avanços não esgotem as informações devidas aos eleitores sobre
aqueles que se candidatam – pois determinados processos cíveis e de execução fiscal,
dentre outros, permanecem desconhecidos do eleitorado – agora o cidadão possui
uma ferramenta importante para direcionar o voto.
Não se trata de impor a vida pregressa do candidato como condição de
elegibilidade, o que já foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal, mas a Justiça
Eleitoral tem o dever de facilitar o conhecimento e acesso dos eleitores aos
antecedentes do candidato.
Por outro lado, a diferença conceitual entre domicílios eleitoral e civil não teria
repercussão caso a Justiça Penal possuísse cadastro único no país contendo
informações sobre processos e procedimentos criminais, comuns e especiais, fato que
não ocorre, como se sabe, tornando a existência de muitos deles desconhecida.
É que, por incrível que pareça, em plena era da informatização, não existe
mecanismo de concentração de informações processuais criminais único no Brasil, o
que propicia ao delinquente a obtenção dos benefícios que a lei veda como veremos
a seguir.
Com o advento da Lei nº 9.099/95 – modificada pela Lei nº 11.313/06 – surgida
em virtude de previsão constitucional, o princípio da obrigatoriedade da ação penal foi
mitigado, dando lugar à transação penal, constituindo novo instrumento de política
criminal para a resolução rápida de litígios nesta esfera, aplicável às infrações penais
de pequeno potencial ofensivo, assim consideradas aquelas em que as penas
corporais não ultrapassem 2 anos.
Nestas infrações penais de pequeno potencial ofensivo não se procede ao
formal indiciamento do investigado, via de regra.
Formalizada a proposta de transação penal em audiência preliminar, nos
termos do artigo 76 da Lei nº 9.099/95, o juiz aplicará ‘pena’ restritiva de direitos ou
multa, que não importará reincidência, sendo registrada apenas para impedir
novamente o mesmo benefício no prazo de 5 (cinco) anos.
Aludida sanção também não constará de certidões de antecedentes criminais
e não terá efeitos civis, salvo para os fins do § 6, do art.76 do referido diploma legal.
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No entanto, se a celebração da transação penal não for comunicada ao órgão
competente, independentemente do formal indiciamento, o instituto jurídico perde a
finalidade, o que depõe contra a distribuição de Justiça e ajuda a aumentar a sensação
de impunidade reinante em nossa sociedade, vez que possibilita ao infrator a
concessão de benesse fora das hipóteses legais.
Em diversas situações processuais ou procedimentais, para análise de
benefícios a serem concedidos ou proibidos, requer-se a juntada da folha de
antecedentes e certidões criminais. Porém, verificamos com demasiada frequência
que os respectivos cartórios providenciam o encarte da ‘F.A.’ e certidões dos feitos
mencionados, além de certidões constantes do JECRIM daquele juízo.
Assim, em tese, para aferir os requisitos autorizadores da benesse, ter-se-ia
que requisitar informações nas cidades onde o autor dos fatos reside, residiu, trabalha,
trabalhou ou eventualmente passou para solicitar certidões criminais dos respectivos
juizados especiais criminais, fato que inocorre na prática, obviamente.
Dispõe o art.23 do Código de Processo Penal que:
“Ao fazer a remessa dos autos do inquérito policial ao juiz competente, a
autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística, ou
repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos, e
os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado”.

O órgão centralizador das informações referentes aos antecedentes criminais,
no Estado de São Paulo, por exemplo, é o Instituto de Identificação Ricardo
Gumbleton Daunt.
Em que pese a existência do aludido órgão de identificação, constata-se que
ao lado da compilação de dados de pessoas indiciadas constantes do IIRGD, em
cada cidade do Estado de São Paulo e certamente do Brasil, existem dados
específicos do Distribuidor Criminal dos Juizados Especiais Criminais, cujo teor
não é transmitido ao instituto de identificação do Estado.
O Instituto de Identificação armazena dados de inquéritos policiais e processos
criminais que lhe são informados pelas autoridades policial e judiciária, por força do
formal indiciamento ou existência da ação penal, que se baseia no preenchimento
dos boletins de identificação criminal elaborados na polícia (planilhas de identificação
nas quais são colhidas as impressões digitais do indiciado).
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Considerando que nas infrações penais de pequeno potencial ofensivo
não se procede ao formal indiciamento, como dito, a autoridade policial não
comunica a elaboração dos termos circunstanciados ao Instituto de Identificação.
Por via de consequencia, o IIRGD não toma conhecimento das referidas
infrações penais de menor expressão.
Por conta dessa situação absurda, no início desta década e por conta de
provocação do signatário, é que a Corregedoria Geral de Justiça publicou o
PROVIMENTO nº 14/01-CGJ, determinando que realizada a transação penal e a
suspensão condicional do processo deverão os Juizados Especiais Criminais
comunicar o fato ao IIRGD.
No entanto, passados quase dez anos da edição do citado Provimento verificase na prática que muitos operadores do Direito, Juízes e Promotores de Justiça, não
estão observando a determinação contida no mesmo, o que propicia a concessão de
benefícios indevidos.
Cabe também ao Ministério Público fiscalizar o encaminhamento das
informações criminais ao IIRGD nos casos de infrações penais de pequeno potencial
ofensivo, como forma de abastecer o Instituto para que todos os interessados tenham
acesso às informações.
Estes fatos graves afetam diretamente a perfeita aplicação da lei penal e
processual penal, tanto na concessão de benefícios como para a análise das
circunstâncias judiciais na sentença, pois devem-se levar em conta os antecedentes
criminais do acusado, a sua personalidade e conduta social.
A criação de Órgão Centralizador Nacional dos beneficiados com propostas de
transação penal ou suspensão condicional do processo consistiria numa solução
melhor adequada a situação exposta.
E o quadro se agrava ao falarmos em Justiça Eleitoral (Criminal), na medida
em que muitos processos ou procedimentos criminais não têm origem na Polícia,
simplesmente se iniciam por representações eleitorais, e são desconhecidos pela
Justiça Penal Comum, também pela falta do indiciamento.
Em plena época de combate aos denominados ‘ficha suja’, com disposição de
dados para a população sobre atos de improbidade administrativa e processos
criminais, não poderíamos deixar de lado a informação ao eleitor sobre a prática de
infrações penais de pequeno potencial ofensivo, que também pode servir de corolário
para o conhecimento da personalidade do candidato a um mandato público.
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Infelizmente, no exercício das funções eleitorais o subscritor tem se deparado
com situações inaceitáveis, pois a Justiça Eleitoral ao apurar crimes eleitorais,
previstos em leis especiais, simplesmente não se socorre das informações criminais
dos respectivos Institutos de Identificação, na mesma medida em que não comunica
à Justiça Comum a existência dos processos penais eleitorais, tornando tais
processos desconhecidos.
Destarte, para uma melhor distribuição da Justiça deveriam os Juízes de Direito
e Promotores de Justiça Eleitoral zelar para que as informações criminais daqueles
processados por delitos eleitorais sejam levadas ao conhecimento dos Juízos Comuns,
e vice-versa, bem como aos Institutos de Identificação, como forma de oferecer ao
eleitor uma melhor visão sobre os candidatos, objetivando um pleito eleitoral mais
transparente.
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_______________________________________________
Polícia, atividade de alto risco
Um procedimento no cotidiano do Policial – encaminhamento de uma intimação
– resultou na morte de um investigador e ferindo gravemente outro policial. Aconteceu
em Itanhaém. Este fato integra séries repetidas onde as causas guardam certas
semelhanças. A observação é um alerta para evitar futuros erros, que com o
treinamento adequado podem ser evitados. Impõem-se então rápida análise.
Abordamos inicialmente a rotina que marca muitas atitudes na ação policial, na
verdade, fonte geradora de muitos engados.
Os policias que atuaram neste caso foram surpreendidos. Não portavam
informação segura sobre o suspeito a quem procuravam e pela forma como agiam
presume-se que não vislumbravam qualquer risco na ação. Trata-se de uma diligência
habitual realizada regularmente sem maiores consequências. Sabe-se agora que o
suspeito é perigoso e fugitivo da justiça. Deve ser consignado, que o tempo na sua
passagem alterou a forma como policiais e suspeitos se tratavam no passado: do
respeito antigo ao enfrentamento atual, os episódios se multiplicam. A conclusão clara
é que a polícia encontra-se com a autoridade desgastada, submersa na onda do
descredito popular, figurando como item residual do enfraquecimento da lei e dos
costumes sociais.
Assim exauriu-se por parte do poder público a capacidade de impor a coação
legal. As medidas protetivas existentes são insuficientes quando se busca uma meta,
no que tange à eficácia. Para melhorar há necessidade de treinamento permanente
para se chegar a um estado satisfatório de segurança e desempenho.
A atividade policial é de altíssimo risco, razão porque, a prevenção por melhor
elaborada que seja será sempre insuficiente dada a velocidade das mudanças no
cenário policial com o ajustamento dos atores às novas circunstâncias. Não devemos
ignorar a importância da informação, que é o verdadeiro poder situado no
conhecimento do policial e imprescindível para o desempenho com o mínimo de risco.
Isto é, preparado, torna-se cada vez mais invulnerável.
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Novos detetives

Delegados

de

Polícia

recém

concursados,

aproximadamente

vinte,

prematuramente requereram exoneração dos cargos porque a idealização que
construíram sobre o complexo mundo policial não se identificou com a realidade do
cotidiano que a eles se apresentou. Além do mais, os que bateram em retirada não
detinham o equipamento emocional necessário para permanecer na função. Nessa
escala trata-se fato inédito e preocupante.
Há tempos, uma pesquisa de comportamento realizado em outro estado da
federação mostrou que a arte da investigação era o que menos atraia os policiais, cujo
desejo era envolver-se em tiroteios com criminosos, extraindo desse momento
supremo, próximo da morte, um êxtase emocional que lhes proporcionaria uma
autoimagem consistente.
As series de TV Americana presunçosa e fantástica exibição de poderio
tecnológico contra o crime, apresente apenas os casos de sucesso da polícia norteamericana,

nunca

um

só

com

desfecho

negativo.

Os

episódios,

vistos

comparativamente, isto é, associados aos níveis nacionais de infracultura policial,
assumem uma força contagiante junto àqueles que se inclinam à atividade policial e
em cuja formação são aplicados custosos investimentos.
Ressalvado, todavia, os aspectos didáticos dessas produções, o que ocorre é
a distorção da verdade pela projeção de imagens ilusórias.
O mundo policial é o da verdade, onde não há ensaios ou “scripts”, maquiagem
e holofotes, pois o que acontece é o “knock out” da fantasia pela imposição do real.
Os que buscam na atividade policial “um querer ser”, através do estrelato, serão
vítimas desse fenômeno alucinatório que não se concretizará jamais. O desencanto é
o desfecho fatal.
As ilusões são sementes de frustações em todos os setores da vida. Se alguém
interessado na atividade de inteligência policial imagina transformar-se em clone de
ator de cinema, deve sepultar suas fantasias porque não encontrará tal retribuição.
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Assim, a “Inteligência Policial” glamourizada por intensa atividade cultural, também
pelas razões antes apontadas, pode atrair ao serviço público candidatos
desinformados, razão porque deve ser posta na sua dimensão real, afim de que sejam
evitados novos desapontamentos e ônus para o Estado.
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“Senhoras e senhores. Este momento é motivo de enorme júbilo e imensa honra para
todos nós da Diretoria Executiva, Conselhos de Ética e Fiscal eleitos.
E, neste momento, não poderia deixar de relembrar que, no dia 30 de janeiro de 2009,
tomava posse no cargo de Delegado de Polícia do Estado de São Paulo, carreira tão
nobre e que, desde minha formação no curso de direito, sempre atraiu minha
admiração e respeito. Já durante o curso de formação na Academia de Polícia, das
aulas de Inquérito Policial às de armamento e tiro, o gosto pela carreira foi crescendo
progressivamente, até que, aquilo que de início era apenas uma atração, transformouse em verdadeiro caso de amor.
Após o término do curso de formação, e o início do efetivo exercício do mister, passei
a sentir na pele as responsabilidades e os desafios inerentes à profissão. Pois,
diferentemente de qualquer outra carreira, exercemos a função de operadores do
direito, policiais, e administradores, senão vejamos:
O Delegado de Polícia é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais do cidadão.
É o filtro fundamental entre repressão e o direito. É a fronteira primeira entre o abuso
e a proteção do cidadão. E por tal condição, é o único operador do direito que está 24
horas à disposição da população.
Ser Delegado de Polícia, é ser o primeiro juiz da causa, primeira autoridade estatal a
dar contornos jurídicos penais a fatos aparentemente delituosos.
Dentro desta perspectiva, cabe, por exemplo, ao Delegado de Polícia, no calor dos
fatos, e ante o contexto de um assoberbado plantão policial, em curto espaço de
tempo, aplicar o direito ao caso concreto e decidir acerca de um dos bens mais
preciosos do cidadão – a liberdade.
Dentre nossas atribuições essenciais, está, também, a importante missão de presidir
a investigação criminal - procedimento que, caso não realizado com a devida cautela
e estrita observância aos ditames legais, tem o potencial de devassar a vida íntima do
cidadão e causar-lhe danos irreversíveis.
Noutro diapasão, enfrentamos diuturnamente o risco e a dura realidade das ruas, ora
visitando locais de crime, ora cumprindo mandados e perseguindo criminosos.
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Mas não é só. Compete ainda, ao Delegado de Polícia, a difícil tarefa de administrar
e gerir funcionários, não raras vezes, tendo que lidar com a escassez de recursos
humanos e materiais, de modo a garantir que o serviço à população não reste
prejudicado.
Some-se a tudo isto, os baixíssimos e desrespeitosos vencimentos recebidos
especialmente aqui no Estado de São Paulo, o qual, apesar de ser mais rico da
federação, paga aos seus delegados o pior salário do Brasil. E recentemente, após 5
(cinco) anos sem qualquer reajuste, fomos brindados pelo Excelentíssimo Governador
com o ultrajante e debochado aumento na ordem de 4% (quatro por cento).
De fato, senhores e senhoras, ser delegado de polícia não é atividade para qualquer
um. É preciso coragem, vocação, amor pela função e, sobretudo, uma vontade
indômita de servir à sociedade. Mas, para aqueles que possuem tais atributos, apesar
de todos os espinhos, obstáculos, e privações, garanto-lhes: é a melhor profissão que
se pode ter!
E é por isto que, apesar de todas as agruras, decidi que esta seria a carreira na qual
que iria permanecer pelo resto de minha vida, honrando-a, dia após dia, com minha
dedicação e comprometimento.
Mas sempre tive em mente que, para honrar a carreira e a instituição que escolhi, não
bastaria apenas exercer minhas funções com dedicação e dignidade. Seria necessário,
também, lutar pelo seu fortalecimento e valorização.
E assim procedi, desde meu ingresso na instituição, participando efetivamente e
colaborando com movimentos e lutas em prol da carreira.
Nesta trajetória, aproximei-me de outros colegas que partilham deste mesmo amor
pela carreira, e motivação de por ela lutar. Motivação esta, é necessário ressaltar, que
longe de se basear em mero corporativismo, é movida e inspirada pela crença de que
uma polícia judiciária fortalecida, e dirigida por Delegados de Polícia que tenham sua
autonomia e independência asseguradas, é instrumento fundamental para a plenitude
do Estado Democrático de Direito e a construção de uma sociedade mais justa.
Parte destes colegas, há cerca de um ano, formou uma chapa que se candidatou à
gestão do Sindicato dos Delegados de Polícia, brilhantemente representada pela Dra
Raquel Gallinati, sagrando-se vencedores. Neste primeiro ano de gestão do sindicato,
muita coisa foi feita. Mas constatamos que, caso ambas entidades – Sindicato e
Associação – caminhassem juntas e no mesmo sentido, muito mais poderia ser
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realizado. E será esse, certamente, o caminho que, juntos, doravante trilharemos, com
independência, mas em absoluta harmonia.
E foi assim, portanto, diante desse contexto de luta, união, e idealismo, que decidimos
criar esse grupo que ora tenho a imensa honra de representar, para nos lançarmos a
este difícil, porém glorioso desafio, de gerir e a Associação dos Delegados de Polícia
do Estado de São Paulo – maior entidade representativa de delegados de polícia do
Brasil – ao longo dos próximos três anos.
Como se pode perceber, este é um grupo que se originou de um propósito, e não o
inverso.
Acreditamos e lutaremos pela consolidação da vocação constitucional da Polícia Civil
enquanto POLÍCIA DE ESTADO. Em outras palavras, uma polícia investigativa
independente e desprovida de influências políticas de qualquer espécie, cujo único
compromisso é com a defesa da sociedade e do Estado Democrático de Direito.
Neste mesmo sentido, defenderemos de maneira incondicional a independência
funcional do Delegado de Polícia enquanto operador e aplicador do direito, com o
repúdio veemente a quaisquer tentativas de ingerências externas.
Nos tempos atuais, assistimos, com pesar, a corrupção que grassa por todo nosso
país, estendendo suas malignas garras pelas entranhas de todos os poderes, e com
envolvimento dos mais altos mandatários políticos. Dentro deste triste cenário, mais
do que nunca, e para o bem da democracia, é necessário que tenhamos uma polícia
judiciária forte e independente, e que delegados de polícia tenham suas prerrogativas
asseguradas para investigar quem quer que seja, independentemente da classe social
ou do cargo que ocupe.
Neste aspecto, faço questão de ora reafirmar publicamente nosso compromisso de
que, de agora em diante, qualquer Delegado de Polícia do Estado de São Paulo que
venha a ser agravado no exercício de suas funções, que tenha suas prerrogativas
funcionais vilipendiadas, ou mesmo que esteja na iminência de sofrer quaisquer
tentativas de interferência em seu livre convencimento, receberá nosso pronto e
imediato respaldo jurídico, político e pessoal.
Sabemos do momento difícil pelo qual nossa carreira atravessa, tanto pelos aviltantes
vencimentos atualmente recebidos, como pelo desrespeito às nossas garantias e
prerrogativas profissionais – fruto de uma política sistemática de enfraquecimento da
polícia judiciária encampada por motivos sombrios. E neste ponto, é necessário que
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se

indague:

A

QUEM

INTERESSARIA

UMA

POLÍCIA

INVESTIGATIVA

ENFRAQUECIDA?
Mas temos, da mesma forma, a consciência de nosso importante papel dentro do
Estado Democrático de Direito, e da importância de nossas atribuições legalmente
conferidas – razão pela qual acreditamos verdadeiramente na nossa FORÇA para
corrigir este cenário e trazer o justo reconhecimento à nossa carreira.
Nosso relacionamento com a classe pretende ser baseado na mais absoluta
transparência e no constante diálogo, de modo a propiciar o engajamento de todos
nas demandas, além conferir ainda mais legitimidade às nossas ações, razão pela
qual concitamos, desde já, todos os colegas a participarem efetivamente do
direcionamento dos rumos da entidade”.
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Gustavo Mesquita Galvão Bueno tem 37 anos e é Delegado de Polícia do Estado de
São Paulo há 10 anos.
É o mais jovem presidente a dirigir a Associação dos Delegados de Polícia do Estado
de São Paulo. Fundada em 1949, é maior entidade representativa de Delegados de
Polícia do Brasil.
Na Polícia Civil, trabalhou no Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DECAP)
e no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), exercendo suas
funções junto à prestigiada Divisão Antissequestro (DAS).
É formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e é pós
graduando em Segurança Pública.
Antes de ingressar na carreira, exerceu a advocacia por 5 anos.
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