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Recuperar
ou punir?

?Quando eu comecei 

a escrever este artigo, 

meus pré-leitores 

perguntaram: ora, você 

não vai escrever sobre 

hotelaria ou turismo 

desta vez? 

Claro que vou. Vou escre-
ver sobre hospedagem 
longstay. Para quem 

não sabe, longstay é o termo 
que nós hoteleiros usamos 
para longa permanência, para 
aqueles que se hospedam co-
nosco por semanas ou meses. 
Eu vou falar agora sobre os que 
fi cam hospedados por anos. 
Antes de ler, lembre-se que eu 
não sou pacifi sta-budista. Sou 
pragmático.

Historicamente a aplicação 
de penas de reclusão ou de 
privação da liberdade sempre 
tiveram o caráter punitivo, 
de expiação de pecados, in-
fl igindo as maiores dores e 
toda sorte de crueldades aos 
condenados. 

Com o passar dos séculos, a 
liberdade passou a ser o bem 
jurídico afetado na penalização 
das condutas criminalizadas e 
daí, a prisão surgiu com caráter 
de sanção. Isto signifi ca, para 
que eu e você possamos nos en-
tender, que para que a punição 
e a reintegração do criminoso 
na sociedade logrem êxito, tal 
pena não pode ser nem injus-
ta, nem desnecessária, muito 
menos cruel.

Vamos lembrar que na an-
tiguidade não existiam penas 
de reclusão: existiam salas de 
suplicio preparando o con-
denado (as vezes nem tanto 
“condenado”) para a pena 
de morte. Na era medieval, 
a então dita lei penal existia 
para causar pânico em futuros 
criminosos em primeiro lugar 
e, pasme, para divertir a turba, 
em um longínquo “Barriqueles-
co” segundo lugar. Estou aqui 
citando livremente Foulcault 
que nos convenceu de que a 
execução pública destas penas 
de morte eram na verdade um 
ritual político. Através delas, 
o embrião de judiciário mani-
festava seu poder em face a 
sociedade. 

Tolinhos, pois nos esterto-
res desta era, a Santa Madre 
Igreja tomou seu papel através 
nosso famoso Cardeal Juan 
de Torquemada. Vamos agora 
pular uns 500 anos e olhar para 
nossa pança, mais detalhada-
mente para o nosso umbigo. 
A lei de execução penal no 
Brasil, reformada em 1984 
versa sobre a progressão da 
pena do preso com base no seu 
mérito. Ora, ora: eu me consi-
dero um elemento (para me 
ater ao tema) razoavelmente 
esclarecido e não me lembro 
de ter visto nesta minha cur-
ta vida, nenhuma medida de 
ressocialização da população 
carcerária no Brasil. 

O que sim, lembro-me bem 
de ver são barbáries diárias 
que começam na recepção do 
preso, passam pela “violência 
e estupro de seu corpo” e 
terminam no “vocês vão ver, 
eu vou pegar vocês” em um 
moto-continuo de violência 
retroalimentada pela própria 
violência. Eu explico: falamos 
primeiro de um delinquente 
de meia pena: um ladrão não-
violento, estelionatário ou tra-
fi cante de droga. Alguém que 
não tem a barbárie como ofi cio. 
Preso, julgado e condenado a, 
vamos dizer, 8 anos de cadeia. 
A possibilidade de que consiga 
o regime aberto com 1/6 da 
pena é pequena pois decerto 
nem advogado tem. 

Este meliante é jogado em 
uma cela imunda (Você já viu? 
Já foi a um presídio? Já viu a 
comida? Já viu as condições de 
banho?) com cerca de 80 ou-
tros facínoras, por um período 

de digamos 3 anos. O resultado 
não é outro senão “vocês vão 
ver, eu vou pegar vocês!” por-
que o Estado entrou na cabeça 
deste criminoso através do 
sistema carcerário e operou 
um dano irreversível. 

Aproveite aí e pense nos 
que fi cam 6, 10, 12 ou 15 anos 
nos hospitaleiros Xilindrós Inn 
do Brasil. Você é uma pessoa 
razoável e vai concordar co-
migo que nossas cadeias não 
recuperam ninguém e, pior do 
que empurrar a sujeira social 
para baixo do tapete, é o fato 
de que estamos alimentando a 
cobra da violência nas frestas 
do nosso bairro, esperando que 
a jararaca tenha bom-senso e 
não nos morda, mortalmente, 
na primeira oportunidade. 
Olha, eu não sou de bostejar 
erudição mas, se você pensa 
assim amigo(a), vá ler um 
livro. 

Agora falando do segundo 
tempo do nosso certame, quan-
do concordamos que o sistema 
judiciário penal brasileiro não 
presta, o sistema carcerário 
está doente de morte, corrom-
pido até as tamancas, e que os 
presos voltarão a sociedade ba-
bando por crimes que vinguem 
sua condição de ex-apenados, 
eu fi co com umas questões 
incomodas aqui embaixo dos 
caracóis dos meus cabelos: O 
que fazer de humano com os 
condenados e suas vítimas? 

A vítima é resultado funesto 
da falta de prevenção. É o 
efeito colateral da má gestão 
secular a qual somos todos 
(todos, é claro) vítimas. E os 
condenados? É humano en-
viar meninos e meninas de 19 
anos para os nossos presídios 
como eles estão? Seria humano 
executa-los a’la chinoise, no 
atacado, domingão antes do 
Fla-Flu, poupando-os de anos 
de sofrimento encarcerado? E 
os inúmeros doentes mentais 
levados aos presídios e para a 
morte violenta antes mesmo 
do seu diagnóstico? 

Somos pessoas tão sãs assim 
que podemos condenar os lou-
cos ao genocídio? Interessante 
que eu escolhi esta palavra a 
dedo.  Genocídio. Lembre-se 
que antes da segunda guerra, 
em 1937 a Alemanha do Adolfo 
começou aprisionando pessoas 
indesejadas da sociedade em 
6 campos de concentração 
com 27 mil prisioneiros. Com 
o tempo, já em 1940, a Ale-
manha concluiu que custava 
uma grana manter todos os 
seus prisioneiros nas terrí-
veis condições de saúde que 
os mantinha, e elaborou um 
detalhado plano de logística 
e execução em massa de seus 
prisioneiros que terminou por 
matar cerca de 6 milhões de 
prisioneiros. Você não enten-
deu meu ponto ainda? 

O caminho para a civilização 
não passa pela vingança sim-
ples e pura da sociedade contra 
os facínoras criados por ela, ou 
por ela incentivados. Isto tem 
outro nome. Estamos assumin-
do riscos medievais quando 
pensamos nesta punição vin-
gativa de rito sumário. Dego-
las, imolações, fuzilamentos. 
Parece a plataforma política 
do Bolsonaro, não é? Não há 
solução de curto prazo além do 
policiamento ostensivo treina-
do e da reforma imediata das 
instituições penais AKA presí-
dios. Cana dura e justa. Que os 
presos estudem, se alimentem 
e façam estas reformas nos 
presídios e se benefi ciem do 
regime progressivo.

Mas a sociedade não suporta 
mais ser refém daqueles que 
sim, deveriam estar sob a sua 
tutela.

(*) - É executivo da área de hotelaria 
com 30 anos de experiência, 

fundador da doispontozero Hotéis, 
criador da marca ZiiHotel, sócio e 

CEO da Orion Hoteis Resorts.

Julio Gavinho (*)

O plenário do Senado aprovou 
ontem (22) a nomeação do mi-
nistro licenciado da Justiça e Se-
gurança Pública, Alexandre de 
Moraes, para o cargo de ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Por 55 votos favoráveis 
e 13 contra, a maioria absoluta 
dos senadores confi rmou a in-
dicação de Moraes para ocupar 
a vaga aberta com a morte do 
ministro Teori Zavaski.

Para ser aprovado pelo Se-
nado, um indicado ao Supremo 
deve ter pelo menos 41 votos, 
ou maioria absoluta, dos votos. 
Como a votação é secreta, 
não houve encaminhamento, 
nem declaração de voto pelos 
líderes das bancadas. Apenas 
a senadora Gleisi Hoffman 
(PT-SC) apresentou questão 
de ordem para se manifestar 
contra a indicação de Moraes e 
se declarar impedida para votar 

Por 55 a 13 , o Senado aprovou 

a indicação de Alexandre de 

Moraes para o STF.
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O Plenário da Câmara apro-
vou o projeto do deputado 
João Arruda (PMDB-PR), que 
modifi ca a Lei Maria da Penha 
para tipifi car nova forma de 
violência doméstica e familiar 
contra a mulher. Segundo o 
texto aprovado - um substitu-
tivo apresentado pela deputada 
Laura Carneiro (PMDB-RJ), 
elaborado em conjunto com a 
relatora anterior da Comissão 
de Constituição e Justiça, depu-
tada Tia Eron (PRB-BA), - essa 
nova forma de violência é a 
divulgação pela internet, ou em 
outro meio de propagação, de 
informações, imagens, dados, 
vídeos, áudios, montagens ou 
fotocomposições da mulher 
sem o seu expresso consen-
timento.

Esse material precisa ser 
obtido no âmbito das relações 
domésticas, de coabitação ou 
hospitalidade. Para o autor 
do projeto, a Câmara está aju-
dando a fazer justiça com as 
mulheres que são violentadas 
com a divulgação de imagens 
de sua intimidade. “Essa é uma 
agressão às vezes até maior que 
uma agressão física”, disse. Atu-
almente, o Código Penal já tem 
uma tipifi cação (Lei Carolina 
Dieckmann) para o crime de 

A Câmara está ajudando a fazer justiça com as mulheres que são 

violentadas com a divulgação de imagens de sua intimidade.

Os pontos defendidos 
pelo relator deverão 
se transformar em uma 

minuta de relatório que ele 
submeterá ao colegiado após 
o Carnaval, para nortear os 
debates e as negociações com 
os governos, empresários e 
trabalhadores. 

O objetivo da proposta, 
segundo ele, é simplifi car o 
sistema brasileiro, acabando 
com os principais males atuais, 
como regressividade (os mais 
pobres têm uma carga superior 
aos mais ricos), complexidade, 
burocracia e excesso de re-
núncias fi scais. “O objetivo é 
colaborar com a recuperação 
da economia. Se esse sistema 
que estou propondo for ven-
cedor, ou próximo dele, vamos 
crescer como a China”, disse 
Hauly.

Entre as propostas do de-
putado, está a redução das 
alíquotas patronal e dos em-
pregados para a Previdência, 
que seria fi nanciada por um 
tributo sobre a movimentação 

Entre as medidas, está a redução da tributação sobre o consumo e isenção para comidas, 

medicamentos e produtos exportados.

O senador José Aníbal (PSDB-SP) afi rmou 
ontem (22), que o país começa a dar sinais 
de estabilização econômica. Ele citou as esti-
mativas de aumento de 20% da safra de grãos 
em relação ao ano passado e a expectativa 
de que a infl ação dos consumidores deve 
continuar a cair nos próximos meses.

Segundo José Aníbal, o presidente Mi-
chel Temer tem conduzido a economia de 
forma melhor que a antecessora, Dilma 
Rousseff. 

Ele avaliou, contudo, que o Banco Central 
precisa reduzir a Taxa Selic para impedir o 
aumento da taxa real de juros (descontada 

a infl ação), que está em torno de 8% ao 
ano. “É necessário que o Banco Central 
faça sucessivas reduções que nos levem a 
uma taxa Selic bem menor”, assinalou José 
Aníbal, ao saudar a aprovação do nome 
de Alexandre de Moraes para o Supremo 
Tribunal Federal (Ag.Senado).

Repatriação de 
dinheiro deve 
ser votada em 
março

Deverá ser votado a partir 
do dia 7 de março o substitu-
tivo da Câmara ao projeto que 
reabre por 120 dias o prazo 
para regularização de ativos 
mantidos ou enviados ilegal-
mente ao exterior. Ontem (22), 
o Plenário do Senado aprovou 
requerimento de urgência para 
a proposta, encabeçado pelo se-
nador Antônio Carlos Valadares 
(PSDB-SE).

Os deputados alteraram a 
tributação: a versão do Sena-
do previa 17,5% de imposto e 
17,5% de multa, e o substitutivo 
propôs 15% de imposto e mul-
ta de 135% do imposto pago, 
o que corresponde a 20,25% 
do montante a ser repatriado. 
Com isso, a soma do imposto e 
da multa representa 35,25%, 
ou seja, 0,25% a mais do que o 
fi xado pelo Senado. Dos valores 
arrecadados com a multa e com 
o imposto, 46% serão reparti-
dos com os estados e os muni-
cípios por meio dos respectivos 
fundos de participação. 

Conversão
Pela nova lei, a conversão 

dos valores dos bens será feita 
pela cotação do dólar de 30 de 
junho de 2016, que é de R$ 3,21 
por dólar. Pela regra anterior, 
a cotação usada foi de R$ 2,65 
por dólar, vigente em 31 de 
dezembro de 2014. O substitu-
tivo faculta ao contribuinte que 
aderiu ao programa até 31 de 
outubro de 2016 complementar 
a declaração, obrigando-se, 
caso exerça esse direito, a 
pagar os respectivos imposto 
e multa devidos sobre o valor 
adicional e a observar a nova 
data fi xada para a conversão 
do valor expresso em moeda 
estrangeira.

O substitutivo excluiu artigo, 
aprovado pelo Senado, que não 
permitia às autoridades públi-
cas adesão à repatriação de 
recursos, mas que era omisso 
quanto aos seus parentes. Com 
isso, a regra a ser seguida é a 
do art. 11 da Lei 13.254/2016, 
segundo a qual os efeitos da 
norma não são aplicáveis aos 
detentores de cargos, empre-
gos e funções públicas, nem 
aos respectivos e aos parentes 
consanguíneos ou afi ns, até o 
segundo grau ou por adoção 
(Ag.Senado).
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Relator apresenta proposta de 
reforma tributária para nortear debate
O deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) apresentou ontem (22) os principais pontos da proposta de 
reforma tributária que ele pretende apresentar na comissão especial que discute o assunto

fi nanceira (que será chamada 
de Comfi ns). Para facilitar a 
aprovação do texto, o relator 
disse aos integrantes da co-
missão especial que a proposta 
tem uma regra de ouro: a carga 
tributária não será reduzida 
para nenhum ente nos primei-
ros cinco anos, que ele chamou 
de “fase de transição”.

União, estados e municípios 
manterão a sua arrecadação 
tributária atual, líquida de 

transferências constitucionais. 
Durante a transição, seriam 
discutidos os novos critérios 
de partilha, que entrariam em 
vigor a partir do sexto ano e se-
riam aplicados gradualmente 
por 15 ou 20 anos. Segundo ele, 
a disputa em torno da partilha 
da arrecadação foi o maior 
obstáculo para aprovação de 
reformas no passado.

Hauly propõe a extinção do 
ICMS, IPI e Cofi ns, ISS e Salário-

Educação e criação de dois 
impostos: sobre Valor Agregado 
(IVA), de competência esta-
dual; e um seletivo, destinado 
à União, que incidiria sobre 
energia elétrica, combustíveis, 
cigarros, bebidas, entre outros 
produtos. Além disso, seriam 
transferidos para os municí-
pios todos os tributos sobre o 
patrimônio: IPTU, ITBI, IPVA, 
ITCMD (herança) e ITR (imó-
veis rurais) (Ag.Câmara).

Senado aprova indicação de 
Alexandre de Moares para o STF

tramitam no Senado pelo plená-
rio. Antes de iniciar a sessão, o 
presidente do Senado, Eunício 
Oliveira (PMDB-CE), elogiou o 
desempenho de Alexandre de 
Moraes na sabatina na Comis-
são de Constituição e Justiça e 
adiantou que ele seria aprovado 
com facilidade. “Ele [Moraes] 
ontem demonstrou tranquili-
dade, paciência, capacidade 
técnica, e acho que não terá 
nenhuma difi culdade de apro-
vação aqui no plenário.”

Após a votação em plenário, 
a decisão do Senado foi enca-
minhada à Presidência da Re-
pública. A Casa Civil confi rmou 
o recebimento do documento. 
A nomeação será publicada 
no Diário Oficial da União, 
sem data defi nida. A partir da 
publicação, o novo ministro do 
STF terá até 30 dias para tomar 
posse no cargo (ABr).

no processo. Gleisi não explicou 
o motivo do impedimento.

Durante a votação, houve uma 
breve discussão sobre a forma 
de escolha de ministros que 
compõem o STF. Alguns sena-
dores defenderam a apreciação 
das propostas de mudança que 

Câmara tipifi ca crime de exposição 
de fotos íntimas na internet

invasão de dispositivo informá-
tico, com pena de reclusão de 
seis meses a 2 anos e aumento 
de um a dois terços quando 
houver a divulgação a terceiros 
do conteúdo obtido.

O substitutivo aprovado cria 
o crime de exposição pública da 
intimidade sexual, conceituado 
como a ofensa à dignidade ou ao 
decoro de outrem, divulgando 
por meio de imagem, vídeo ou 
qualquer outro meio, material 
que contenha cena de nudez ou 
de ato sexual de caráter priva-
do. A pena será de reclusão de 
3 meses a 1 ano, com aumento 

de um terço à metade se o 
crime for cometido por motivo 
torpe ou contra pessoa com 
defi ciência.

Segundo Tia Eron, “quase 
65% das mulheres se per-
mitiram ser fi lmadas na sua 
intimidade e muitas tiveram 
essas imagens divulgadas”. Já 
para a deputada Laura Carnei-
ro, o projeto “é a redenção de 
mulheres e homens na internet 
e mostra como é fácil produzir 
uma legislação decente que 
ajuda as pessoas”. A matéria 
será enviada ao Senado (Ag.
Câmara).

País começa a dar ‘sinais de recuperação’
3ª Vara Cível - Regional Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0009113-15.2013.8.26.0004. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa, do 
Estado de São Paulo, Dr. Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EDVALDO 
GOMES DA SILVEIRA - ME, CNPJ. 17.134.736/0001-55, na pessoa de representante legal, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de SERVLOT SERVIÇOS E SISTEMAS 
OPERACIONAIS LTDA, objetivando a cobrança de R$ 18.791,87 (Abril/2013), oriundos do 
ressarcimento dos valores relativos aos créditos de bilhete único e crédito de celulares conforme 
Contrato de Prestação de Serviços e Comodato de Equipamentos Eletrônicos, firmado entre partes, 
em 11.01.2013. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, conforme despacho de fls.164, conteste a ação, nos termos do artigo 344 do 
NCPC. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. 


