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Em um mercado cada 

vez mais dinâmico e 

competitivo, é crescente o 

número de empresas que 

investem em tecnologias 

estratégicas para 

otimizar tempo, dinheiro 

e a comunicação dentro 

do negócio

Dentre diversas soluções 
existentes, uma ferra-
menta que pode fazer 

total diferença nos processos 
diários é o monitoramento em 
tempo real, de cada ativida-
de, dividido por áreas. Esse 
monitoramento ativo tem se 
tornado ferramenta indispen-
sável para ajudar na gestão de 
uma empresa, independente 
de qual seja seu tamanho. Ele é 
essencial para que seja possível 
estabelecer uma comunicação 
efi ciente entre todos os setores, 
fazendo com que os envolvidos 
possam saber em qual etapa 
um determinado processo está. 

Além disso, essa forma de 
monitoramento chegou para 
corroborar e suprir as difi cul-
dades burocráticas e exausti-
vas, já tão comuns em diversas 
empresa, e que impactam ne-
gativamente o negócio. Mesmo 
diante dessas vantagens, ainda 
é possível encontrar corpora-
ções que não estão atentas aos 
benefícios da tecnologia e não 
entendem a importância de 
acompanhar cada processo em 
tempo real. Fazendo um jogo 
de imaginação, você consegue 
ter ideia do quanto uma empre-
sa pode ter perdido (em tempo, 
dinheiro e informação) por 
não ter uma ferramenta ativa 
para acompanhar as atividades 
cotidianas? Posso garantir que 
alguns milhões.

Ainda bem que já encontra-
mos no mercado plataformas 
especializadas em oferecer 
soluções que ajudam a cuidar 
de processos e documentos, 
facilitando o acompanhando 
em tempo real de cada fl uxo 
e atividade, além de garantir 

o armazenamento seguro de 
toda documentação na nu-
vem, otimizando processos, 
confi gurando fl uxos e aprova-
ções, criando mecanismos de 
notifi cação e gerenciamento, 
entre outros recursos. Essas 
empresas também disponi-
bilizam equipe especializada 
para gerir as informações, de 
forma rápida e efi ciente, sem 
criar danos aos contratantes.

Desta forma, processos 
considerados difíceis de acom-
panhar, como um simples 
faturamento ou pagamentos, 
fi cam mais fáceis de monito-
rar em tempo real, evitando 
desgastes, multas por atrasos 
ou problemas na entrega do 
produto/ serviço ao cliente 
fi nal. Como exemplo, podemos 
citar concessionárias, que atu-
am com um grande fl uxo de 
dados dos clientes. Por meio 
de soluções de gestão, esses 
players conseguem reduzir, de 
maneira drástica, todo o pro-
cesso burocrático, conectando 
os setores responsáveis entre 
si e acompanhando todas as 
etapas de compra do cliente.

Vale lembrar que tais ferra-
mentas garantem os workfl ows 
(fl uxos de processo) e segu-
rança da documentação, já que 
tudo fi ca de maneira íntegra 
e armazenada em ambientes 
apropriados para isso, per-
mitindo acesso somente aos 
perfi s de usuários confi gurados 
em cada tipo de processo. Com 
isso, as empresas conseguem 
facilitar o dia a dia de forma 
saudável, otimizar custos, 
acelerar a transformação e, 
consequentemente, aprimorar 
os resultados. 

Para fi nalizar, destaco que os 
players que estiverem atentos 
às tendências tecnológicas 
sairão na frente nos quesitos 
agilidade, escalabilidade, custo 
benefício, inovação e expansão 
dos negócios.

(*) - É CTO da Vianuvem, plataforma 
de gestão de processos que já 

armazenou mais de 48 milhões de 
documentos armazenados por meio 

do software em nuvem

Você tem acompanhado 
os processos

do seu negócio?
Wuilliam Machado (*)
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: VITOR HENRIQUE DE ANDRADE PEREIRA, profi ssão: operador 
de máquina de tecidos, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, 
data-nascimento: 15/05/1997, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
fi lho de Sebastião Pereira Filho e de Maria Daniela de Andrade. A pretendente: MA-
RIA LUÍSA OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Wilson Gervasio dos Santos e de Lucia Aparecida de Oliveira.

O pretendente: CHARLES ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, profi ssão: fun-
cionário público, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/11/1980, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio Jose 
Alves Ferreira e de Adelina Silvina Martins Ferreira. A pretendente: DÉBORA APA-
RECIDA DE BARROS, profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Carlos de Barros e de Elena Maria Correa de Barros.

O pretendente: ADLER GABRIEL LAINO, profi ssão: estudante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Irineu Laino Junior e de Sheila dos Santos Patta. 
A pretendente: AMANDA STEFANE DA SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1996, residente e domiciliad 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cristian Marcio da Silva e de Cristiane Maria Silva.

O pretendente: LAERTE LIMA COSTA, profi ssão: auxiliar de logística, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1984, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco Costa Filho e de Valdice Lima 
Costa. A pretendente: CLASIA PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: assistente fi nanceiro, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Itamarati, MG, data-nascimento: 08/12/1984, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jazon Antonio de Souza e de 
Celita Pereira dos Santos.

O pretendente: JOSÉ RAFAEL ANDRADE DOS SANTOS, profi ssão: enge-
nheiro civil, estado civil: solteiro, naturalidade: Porto Calvo, AL, data-nascimento: 
30/07/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ruberval 
Estevam dos Santos e de Maria Simone Andrade da Silva. A pretendente: ROBER-
TA OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: professora, estado civil: solteira, natura-
lidade: Cícero Dantas, BA, data-nascimento: 20/07/1982, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juarez Avelino dos Santos e de Maria Gorete 
de Oliveira Santos.

O pretendente: DANIEL BISPO DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar contábil, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Cascavel, PR, data-nascimento: 21/02/1998, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Denilson de Oliveira e de Valéria Gomes 
Bispo de Oliveira. A pretendente: ÉRICKA ADRIAN DE JESUS DIAS, profi ssão: auxi-
liar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/05/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Ademar Dias e de 
Regina de Jesus.

O pretendente: WILLAMIS SINFRÔNIO MEDEIROS DE OLIVEIRA, profi ssão: aju-
dante geral, estado civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 22/10/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Marcos Medeiros de 
Oliveira e de Rejane Maria Sinfrônio. A pretendente: LUANA DA CRUZ PEREIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdete Pires 
Pereira e de Maria Aparecida da Cruz.

O pretendente: CESAR DA SILVA PEREIRA, profi ssão: fi scal de loja, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1975, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira e de Alaide da Silva Pereira. 
A pretendente: VANI MARIA DO NASCIMENTO, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Monte Alto, SP, data-nascimento: 17/01/1981, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Luiza do Nascimento Silva.

O pretendente: DIEGO AMORIM RIBEIRO, profi ssão: técnico de seguros, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Ribeiro de Almeida e de Alemi dos Reis Amorim. 
A pretendente: JOICE LIMA DE ABREU, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1987, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Sergio de Abreu e de Maria Luiza Lima de Abreu.

O pretendente: KLEBER BARROS, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, Lajeado - São Paulo, SP, fi lho de Jose Alberto Barros e de Floripedes Maria da 
Conceição. A pretendente: RENATA ALVES SOUZA DA SILVA, profi ssão: vigilante, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1991, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Givaldo Roberto Bezerra da 
Silva e de Noelita Alves de Souza da Silva.

O pretendente: JACKSON SANTOS BRAGA, profi ssão: programador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1992, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Eliête Carlos Braga e de Telma de Souza Santos. A 
pretendente: TALITA ALCANTARA DE CARVALHO, profi ssão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1995, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Madi de Carvallho e de Maria Aparecida 
de Alcantara de Carvalho.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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O pretendente: JOAREZ JUSTINO DE ARAÚJO, divorciado, eletricista de instalações, 
natural de Afonso Bezerra - RN, nascido em 18/12/1961, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Manoel Silva Araújo e de Sebastiana Justino de 
Araújo. A pretendente: MARIA GORETE SILVA DE SOUZA, solteira, auxiliar de 
cozinha, natural de Bento Fernandes - RN, nascida em 11/09/1967, residente e 
domiciliada Subdistrito - SP, filha de Geraldo Pires de Souza e de Maria de Lourdes 
Silva de Souza.

O pretendente: LINEKER LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, solteiro, advogado, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 27/04/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Roque Ribeiro dos Santos Junior e de Marcia Lima dos Santos. A pretendente: 
ALINE DANIELE BARBOSA MUNITA, solteira, gerente comercial, natural de Franca - 
SP, nascida em 10/12/1985, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Denilson 
Aparecido Munita e de Isabel Cristina Barbosa Munita.

O pretendente: CLAUDY VALMOND, solteiro, técnico em informática, natural do Haiti, 
nascido em 17/04/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jean 
Claude Valmond e de Benicia Lexima. A pretendente: MARIE KERLYNE SURPRIS, 
solteira, estudante, natural do Haiti, nascida em 25/05/1995, residente e domiciliada 
Subdistrito - SP, fi lha de Wilbert Surpris e de Bernadette Baptiste.

O pretendente: THALES BERTINATO DE SOUZA, solteiro, desempregado, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 04/02/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Americo José de Souza e de Selma Bertinato da Rocha Souza. A pretendente: 
ANA LUIZA MENDES DE ALCANTARA SILVA, solteira, auxiliar administrativo, natural 
de São Paulo - SP, nascida em 22/12/1996, residente e domiciliada Subdistrito - SP, 
fi lha de Luiz Carlos de Alcantara Silva e de Zeneide Belchior Mendes.

O pretendente: RAFAEL ULYSSES DE AZEVEDO, solteiro, médico, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 06/12/1998, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Florencio Francisco de Azevedo Filho e de Maria Helena Silva de Azevedo. A 
pretendente: LUIZA ALVAREZ COSTA, solteira, analista de sistemas, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 12/04/1989, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Luiz 
Carlos Costa e de Marisa Alvarez Costa.

O pretendente: JAMES NICHOLAS PARKES, solteiro, engenheiro de som, natural de 
Aldershot, Inglaterra, nascido em 26/10/1976, residente e domiciliado em Hants, fi lho 
de Clive Parkes e de Rosalind Mary Parkes. A pretendente: SILVIA AKEMI TANIGUCHI 
MACHADO, solteira, professora, natural de São Paulo - SP, nascida em 27/09/1977, 
residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Euripedes Barsanulfo Machado e de 
Julia Reiko Taniguchi Machado.

O pretendente: JOSÉ FERNANDO BADRA OLIVA, divorciado, representante comercial, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 06/01/1970, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de José Roberto Oliva e de Ingrid Badra Oliva. A pretendente: PAULA 
DE DIVITTIS GIRALDI, solteira, advogada, natural de São Paulo - SP, nascida em 
09/02/1972, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Domingos Orlando Giraldi 
e de Lucia de Divitiis Giraldi.

O pretendente: LIU HSIANG HUNG, divorciado, desempregado, natural de Taiwan, China, 
nascido em 15/03/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Liu Chia 
Yen e de Liu Tsai Shu Chen. A pretendente: ANDREIA RAMOS FERNANDES, divorciada, 
farmacêutica, natural de Marília - SP, nascida em 28/07/1982, residente e domiciliada 
Subdistrito - SP, fi lha de Walmir Fernandes e de Maria Vani de Almeida Ramos Fernandes.

O pretendente: FÁBIO FERREIRA FERNANDES, solteiro, músico, natural de Curitiba 
- PR, nascido em 29/11/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Airton Ferreira Fernandes e de Maria das Graças de Oliveira. A pretendente: CLAUDIA 
CAROLINA COELHO MEYER, solteira, corretora, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 10/12/1988, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Claudio Inacio Meyer e 
de Maria Carolina Coelho Andrade.

O pretendente: HENRIQUE LARENAS FARIA, solteiro, professor, natural de São Paulo - 
SP, nascido em 05/04/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilson 
Restani Faria e de Pamela Larenas Paz. A pretendente: HELENA ALMEIDA DE LIMA, 
solteira, analista fi nanceira, natural de São Paulo - SP, nascida em 01/03/1995, residente e 
domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Adeildo Ferreira de Lima e de Vilma Almeida de Lima.

O pretendente: AMÉRICO TETSUO MATSUYAMA, solteiro, analista de TI, natural de Miran-
dópolis - SP, nascido em 30/08/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Hiroo Matsuyama e de Yaeko Miyamoto Matsuyama. A pretendente: JULIANA MORIMOTO, 
solteira, fi sioterapeuta, natural de São Paulo - SP, nascida em 19/02/1988, residente e 
domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Enio Morimoto e de Heiko Julia Yamasato Morimoto.

O pretendente: RODRIGO BENITEZ, divorciado, administrador de empresas, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 01/03/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Severo Benitez e de Zambila Sorana Benitez. A pretendente: NATÁLIA PERES 
MARTINEZ, solteira, médica, natural de São Paulo - SP, nascida em 28/05/1980, residente 
e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Martinez Filho e de Marilise Peres Martinez.

O pretendente: ISAC ALEXANDRE DA SILVA, solteiro, encarregado de obras, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 23/02/1982, residente e domiciliado neste Subdistri-
to - SP, fi lho de José Carlos da Silva e de Lúcia de Fatima Jerônimo Santos Silva. 
A pretendente: MARIA FLÁVIA IWAI, solteira, arquiteta, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 11/08/1984, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Eidi Iwai e 
de Sonia Miyasiro Iwai.

O pretendente: FRANCEN BLANC, solteiro, ajudante de marcenaria, natural do Haiti, 
nascido em 05/01/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Frankel 
Blanc e de Gertha Jean Baptiste. A pretendente: MYRLENE MONDESIR, solteira, este-
ticista, natural do Haiti, nascida em 04/02/1989, residente e domiciliada Subdistrito - SP, 
fi lha de Mondesir Mondesir e de Magalie Louis.

O pretendente: DIOGO HENRIQUE ALBUQUERQUE, solteiro, analista de sistemas, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 23/06/1990, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Abel Cesar Albuquerque e de Aparecida do Horizonte Albuquerque. 
A pretendente: JULYANNA DE MELO VEIGAS, solteira, analista de projetos, natural de 
São Paulo - SP, nascida em 24/03/1992, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha 
de Waldemir Viegas e de Maria Cecilia de Melo Viegas.

O pretendente: KAYO FILIPE OLIVEIRA MAGRINI SILVA, solteiro, programador, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 11/11/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Francisco Carlos da Silva e de Eliane de Oliveira Magrini Silva. A pretendente: 
VIVIANE FONSECA ROCHA, solteira, estudante, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 05/04/1998, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Rocha da Silva 
e de Selma Fonseca Rocha da Silva.

O pretendente: KEVIN KEN NAKAMOTO, solteiro, bancário, natural de Gushikawa, 
Okinawa, Japão, nascido em 12/02/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Celso Nakamoto e de Rita de Cassia Feitosa Nakamoto. A pretendente: CÁS-
SIA DE JESUS DA SILVA, divorciada, bancária, natural de São Paulo - SP, nascida em 
17/01/1987, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Zacarias Alencar da Silva e 
de Carminda Maria de Jesus da Silva.

O pretendente: GERSON SOARES DE ANDRADE, solteiro, operador de CNC, natural de 
Guarulhos - SP, nascido em 21/01/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Durvalino Soares de Andrade e de Aparecida Martins de Andrade. A pretendente: 
MARCIA APARECIDA DE SOUZA, solteira, analista de recursos humanos, natural de 
Guarulhos - SP, nascida em 23/02/1979, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha 
de Juraci Pedro de Souza e de Maria Helena Alves de Souza.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

Segundo o relatório en-
tregue pelo Estudo para 
a Defesa dos Direitos da 

Mulher (Demus) ao promotor 
Luis Landa, 211 mil mulheres 
receberam informações incom-
pletas sobre o processo e as 
consequências da ligadura de 
trompas. Mais 25 mil que pas-
saram pelo procedimento não 
sabiam que ele era irreversível.

As estimativas têm como 
base o estudo Política de es-
terilizações com informações 
incompletas: Peru 1995-2000, 
do economista Silvio Rendon, 
da Universidade de Nova York, 
e as investigações de Camila 
Gianella, do Instituto CHR Mi-
chelsen da Noruega. O Demus 
afi rma que o relatório contém 
provas que não tinham sido 
consideradas até então pelos 
promotores para mostrar o 
caráter irregular ou forçado 
das esterilizações, como por 
exemplo o considerável número 
de procedimentos feitos em 
mulheres menores de 25 anos, 
analfabetas e indígenas.

De acordo com os dados do 
relatório, 11% das mulheres 
esterilizadas entre 1995 e 2000 

Ex-presidente peruano, Alberto Fujimori.

ONGs acusam Fujimori de ter esterilizado 
236 mil mulheres irregularmente

Um grupo de coletivos sociais e ONGs pediu à Promotoria do Peru para acusar o ex-presidente 
Alberto Fujimori, atualmente preso, por crimes contra a humanidade, por ter esterilizado de maneira 
inadequada ou forçada mais de 236 mil mulheres durante seu governo

Programa Nacional de Saúde 
Reprodutiva e Planejamento 
Familiar 1990-2000. A Defen-
soria do Povo constatou que 
foram feitas 272.028 opera-
ções de ligadura de trompas e 
22.004 vasectomias entre 1996 
e 2001, quase todas em pessoas 
de classes baixas e de regiões 
rurais. Não se sabe quantas 
foram feitas de modo irregular.

Do total, mais de 2 mil 
mulheres denunciaram que 
foram esterilizadas sem con-
sentimento ou sem ser devi-
damente informadas sobre o 
procedimento. A Comissão 
Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) determinou 
que o número de mulheres 
afetadas é muito alto e que pelo 
menos uma delas morreu em 
consequência dessas práticas. 
Fujimori cumpre pena de 25 
anos de prisão por violações 
de direitos humanos, como 
autor imediato, com domínio do 
fato, dos massacres de 1991 e 
1992, quando 25 pessoas foram 
mortas pelo grupo paramilitar 
Colina, e pelo sequestro de um 
empresário e um jornalista em 
1992 (Agência EFE).
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tinha menos de 25 anos, idade na 
qual a ligadura de trompas não 
é recomendada como método 
contraceptivo. Entre as indíge-
nas, o percentual é de 15,6%. A 
ONG responsabilizou Fujimori 
por enviar ao Congresso a Lei 
Nacional de População de 1996, 
que descriminalizava as ligadu-
ras de trompas e as vasectomias 
como método contraceptivo, 
o que permitiu que só no ano 
seguinte fossem realizadas no 
país 100 mil esterilizações.

A diretora do Demus, María 

Ysabel Cedano, fez críticas a 
Landa. Segundo ela, já se pas-
saram nove meses desde que 
as denúncias foram feitas e não 
houve um pronunciamento do 
promotor. “Existem evidências 
sufi cientes para que o Ministério 
Público o denuncie, e o Poder 
Judicial examine e julgue”, disse 
ela durante entrevista coletiva, 
acompanhada por um grupo de 
mulheres que se declaram víti-
mas de esterilizações forçadas.

Esses procedimentos ocor-
reram dentro da execução do 

O excesso de legislação no Brasil e sua 
constante mudança provoca uma enorme 
insegurança jurídica, devido ao aumento 
da burocracia, judicialização de todos os 
temas e o constante confl ito entre os Po-
deres Executivo, Legislativo e Judiciário. 
Segundo o estudo realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Planejamento e Tributação- 
IBPT, nesses 29 anos da Constituição Fe-
deral de 1988, completados hoje (5), foram 
editadas quase 5,7 milhões de normas, uma 
média de 798 normas editadas por dia útil.

O levantamento ainda detectou que em 
matéria tributária, foram editadas 377.566 
normas, neste apanhado são mais de 1,92 
normas tributárias por hora (dia útil). 
Nesses 29 anos, houve 16 emendas cons-
titucionais, além de 

inúmeros tributos que foram criados, 
como CPMF, COFINS, CIDES, CIP, CSLL, 
PIS Importação, COFINS Importação, ISS 
Importação. 

A pesquisa apontou que foram majorados 
praticamente todos os tributos, em média 
cada norma tem 3 mil palavras. O termo 
“direito” aparece em 22% das normas 
editadas, Saúde, Educação, Segurança, 
Trabalho, Salário e Tributação são temas 
que aparecem em 45% de toda a legislação. 
No entanto, somente 4,13% das normas 
editadas no período não sofreram nenhu-
ma alteração, o que mostra sua extrema 
complexidade.

Nunca a nossa Constituição Federal 
esteve tão em evidência como nestes últi-
mos anos, o Impeachment da Presidente, 
autoridades sendo processadas e presas, 
judicialização de praticamente todos os 
temas relevantes da vida nacional e claro 
confl ito entre os Poderes. A CF/1988 foi 
muito modifi cada através de emendas 
constitucionais e ampliada com a edição 
de Leis Complementares, gerando insegu-
rança jurídica e prejudicando a escolha do 

nosso País para investimentos.
“Há a necessidade de se fazer uma com-

pilação de todas as normas, por assunto, 
visando excluir as que são confl itantes e 
confl ituosas, e muitas vezes editadas sem 
qualquer qualidade legislativa. O excesso 
de legislação constatado no estudo quebra 
a harmonia entre os poderes, que é cláusula 
pétrea, prevista em nossa Carta Magna, 
artigo 2º”, afi rma o Presidente do Conselho 
Superior e Coordenador de Estudos do 
IBPT, Gilberto Luiz do Amaral.

“Ao completarmos 29 anos da promulga-
ção de nossa CF, produzimos esse estudo, 
e constatamos que a grande quantidade de 
normas, infelizmente de baixa qualidade, 
tem provocado confl ito entre os pode-
res constituídos e insegurança jurídica, 
prejudicando os investimentos no País, e 
consequentemente o desenvolvimento da 
nossa economia, afi rma João Eloi Olenike, 
Presidente Executivo do IBPT”.

Excesso de legislação provoca confl ito entre os poderes


