
Drogas e o STF
s últimos 20 anos caracte-
rizam-se por um intenso
aumento do consumo de
drogas no Brasil e, pro-
porcionalmente, um de-
clínio emvárias partes do
mundo. A resposta dos
governos FHC, Lula e Dil-
ma tem sido amadorísti-

ca, fragmentada e absolutamente insuficiente
para enfrentar todos os desafios. O governo fe-
deral, infelizmente, tem sido tolerante com os
nossos vizinhos produtores de drogas (Bolívia,
Colômbia, Paraguai e Peru) e até mesmo com
milícias, como as Farc.

Comessaatitude lenientedeixamosdesenvol-
ver umgrandemercadode drogas, de norte a sul,
de leste a oeste, nas grandes e pequenas cidades.
Não existe região brasileira hoje que não esteja
duramentemarcada pela tragédia das drogas.

Éumaredecomplexa, queenvolvedesdeuma
dona de casa, ummotorista de táxi, um usuário
de drogas, resultando em ummercado cada vez
mais intricado, comvários tiposde trocas, e envol-
vendo outras atividades legais como transporte,
estocagem, aviação e atémesmobancos.

O sistema policial tem feito a sua parte e cer-
ca de 15% dos mais de 700 mil presos no Brasil
são decorrentes do tráfico. A partir de 2006, com
a Lei 11.343, nenhum usuário foi preso simples-
mente pelo fato de consumir drogas. Essa mu-
dança legal na época foi considerada boa até
mesmo pelos setores da sociedade que defen-
dem a legalização das drogas.

Ela poderia ter sido umavanço se, coma des-
penalização do usuário, fosse acrescentada co-
mo alternativa o necessário encaminhamento
para tratamento e orientação como uma das
medidas para não só ajudar o usuário,mas tam-
bém enfraquecer a rede do narcotráfico. Nada
disso foi feito, e o que ocorreu nesses últimos 10
anos foi um contínuo aumento e diversificação
do tráfico e do consumo.

Os países que conseguiram combinar uma
ação legal firme com uma estrutura de trata-
mento efetivo poderiam ser considerados para-
digmaspara oBrasil. A Suécia, por exemplo,mu-
dou suapostura depois de reconhecer o impacto
negativo das medidas mais “liberais”. Lá – onde
o consumodedrogas voltou a ser ilegal após cer-
ca de 30 anos de liberação –, os dependentes sur-
preendidos por qualquer agente da lei, da segu-
rançaoudo serviço social devemser encaminha-
dos para tratamento. Esse tipo de política, que é
consensual na Suécia, leva os diferentes partidos
a desejar que a próxima geração de suecos não
faça uso de nenhuma droga.

Essas histórias de sucesso não são levadas em
consideração pelos paladinos da legalização das
drogas no Brasil. Esse lobby está com uma ação
no SupremoTribunal Federal (STF), que tenta al-
terar o artigo 28 da Lei 11.343, o que, na prática,
legalizaria não somente o uso de qualquer dro-
ga,mas tambémaprodução doméstica. O argu-

mento falacioso é que o uso de drogas é um
comportamento que afeta somente o indivíduo
e que, portanto, seria inconstitucional uma lei
cerceando esse direito.

Pesquisa com familiares de dependentes quí-
micos, feita emparceria comaFederaçãoBrasilei-
radoAmorExigente (entidadequeorganizamais

de 1 mil grupos por todo o Brasil), mostra que o
impacto está longe de ser individual. Segundo o
levantamento, para cada usuário, quatro pessoas
são afetadas pelo problema.

Nãohánenhumahistóriade sucessodepaíses
que tenham conseguido diminuir o tráfico por
flexibilizar as leis e o consumo. Ouso sempre au-
menta e o tráfico não desaparece.

Se essa ação prosperar, e o risco é grande, tere-
mos um aumento ainda maior do consumo de
drogasnopaís, poisqualquerpessoapoderáplan-
tarmaconha em seu quintal, ampliando a dispo-
nibilidade dessa droga.

OSTFdeverámanifestar-se sobreanossaCons-
tituição,masnaessênciadeverámanifestar-se so-
brenossos valores e especialmente sobre onosso
futuro como nação. Não podemos deixar que
minorias ativas e politicamente corretas tomem
conta do nosso destino. Precisamos criar um lo-
bby legítimo de defesa dos valores familiares e
sociais. Equívocos têmconsequências e apresen-
tamuma dura fatura humana.

A internet
no Brasil

Oanode1995éconhecidocomomar-
co inaugural da internet comercial no
Brasil. Não é bemassim.Mesmoantes, a
empresa estatal Embratel já atuavanesse
segmento.Todavia,foinaqueleanoquedu-
ascoisasmuito importantesocorreram.A
primeirafoiacriaçãodoComitêGestorda
InternetnoBrasil(CGI.br),easegundaade-
cisãoestratégicadenãodeixarparaosetor
público/estatal aofertadaconexãoà rede
mundial de computadores.Naprática, foi
umaprimeiramedidadedesestatização
queaquelegovernoadotou,oque,somado
àLeiMínima,tambémde1995,eàLeiGeral
deTelecomunicações,doisanosmaistarde,
levouàprivatizaçãodosistemaTelebrás.

Naquelemomento,oquesequeriames-
moeraevitarqueasempresaspúblicasde
telecomunicações,na iminênciadeserpri-
vatizadas, tambémprestassemoacessoà
granderede.Foiumapádecalnomonopó-
lioestatal seguindoa lógicadaaberturade
mercado,bemcaracterísticadaqueladéca-
da.Issopermitiuquemilharesdeempreen-
dedorescriassemprovedoresdeacessode
todos os portes e semultiplicassempelo
país, sendo indubitavelmente aprimeira
portade inclusãodemilhõesdenovos in-
ternautas.Aaberturadessemercado foi a
primeira política de inclusão digital para
acessoàinternetnoBrasil.Lembro-mebem
dequando, em1996,umpequenoprove-

dordeBeloHorizonte
foi aomeudomicílio
instalar equipamen-
tosparaconexãoàre-
de, aindapordial up,
através dos antigos
fax modems. Como
muitos brasileiros,
passavamadrugadas
inteirasnavegandoa
fim de pagar a tarifa
ainda reduzidade te-
lefoniafixanoproces-
sodepulso,posterior-
mente substituído

pelominuto.Deláparacá,muitomudou.O
setor agora épraticamente todooperado
poragentesprivadoseasconexõesdeaces-
so ocorrem essencialmente pelas teleco-
municações.Qualquerpolíticademassifi-
caçãodabandalargadeve,ameuver,seguir
oexemplobem-ucedidodopassadoesub-
meterasempresasdetelecomunicaçõesde
grande,médioepequenoportesaoprota-
gonismodelevaresseacessoaos100milhõ-
esdebrasileirosaindadesconectados.AoEs-
tadocabe incentivareestimularpormeio
de linhasdecréditoe flexibilizaçãoregula-
tória, facilitando investimentos e novos
modelos de negócio. A Telebrás tem im-
portantepapel emsuapolíticadedotar o
país de infraestruturas estratégicas como
capacidade satelital, redes de transportes
para suporte aoplanode banda larga no
atacado e construção de cabos submari-
nos. Hoje, passadas duas décadas, temos
umMarcoCivil para a Internet noBrasil,
instrumentolegal festejadoporsergaran-
tidordevaloreseprincípioscidadãos.Ode-
cálogodoCGI.br foiumnorte fundamen-
tal,oquesófoipossívelgraçasaoformato
docolegiado.Ele,apartirde2003,passoua
congregardiferenteseimportantesatores
dasociedadecivilempresarialeterceirose-
tor, que, junto comgoverno e academia,
compõemmodeloelogiadodegovernan-
çamultissetorialnomundo.

Maisumavez,recorroàmemóriapes-
soal para resgatar a primeira vez emque
ouvi falardoCGI.br. Foiaoestudaraspec-
tos jurídicos da internet, ainda nos anos
1990.Lembro-medoquantomefascinou
saberdaexistênciadeumgrupoparade-
bateragranderedenopaís.Mal imagina-
vaquepassariaoitoanosconvivendones-
seambientedegrandesbrasileiros,oque
muitomehonra.Oclichêdequeahistó-
riadoCGI.breainternetbrasileirasecon-
fundemparecepoucoparatraduziropa-
pel do comitê ao longo desses 20 anos. A
julgarpelopassado,nãopoderiasermais
otimista com o futuro da internet em
nossopaís.Omomentoéde festejar ede
planejar. O livre acesso a todos, sembar-
reiras,deveserumaobsessão.

Há 15 anos,
o país acertou
ao criar o CGI
e ao privatizar
a conexão
com a rede
mundial

O

Registro de imóvel é coisa séria

Já diziameu avô que “quemnão registra não é
dono”.Masoregistropúblicodeumimóvelpodeso-
freralteraçõescomotempoe ficardesatualizado?

A sabedoria popular está correta: a primeira
providência que deve tomar aquele que adquire
um imóvel é registrar o título aquisitivo, que é a
escriturapública, queconsisteemumcontratode
compra e venda firmadodiante deumoficial no-
tário, que é o representante do Poder Judiciário
encarregadodeassegurar a sanidadeeconferir le-
galidade à transação.

Ocontratoparticulardepromessadecomprae
vendapode ser levadoao registrode imóveis,mas
apenasparagarantirosdireitosaquisitivosdopro-
mitente comprador, porém, não serve como ins-
trumentopara a transferênciadapropriedade.

Após o registro, cabe ao novo proprietário ze-
lar pela suamanutenção, sempre levando ao car-
tório, para averbação ou registro, todas as altera-
ções que sofrer o dono ou o próprio imóvel, para
queessadocumentaçãoesteja emordemcaso se-
ja necessário fazer alguma alienação.

É comum, por exemplo, que alguém adquira
umimóvel, comoumlote combarracão, enquan-
to solteiro e venha posteriormente a se casar, de-
molir obarracãoeedificarumacasano local.Nes-
se caso, o registro desse bem ficará desatualizado
pelamudançadoestadocivil doproprietárioeda
situação dopróprio bem.

Paraque seja sanadaessa irregularidade, deve-
rá ser averbada a certidão de casamento do pro-
prietário juntoàmatrículado imóvel, no cartório
de registro imobiliário, bemcomoo alvará de de-
moliçãoeo “habite-se”danovaconstrução, expe-
didos pelomunicípio, alémda CertidãoNegativa
de Débitos (CND) junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), comprovando assim o reco-
lhimento do tributo relativo à construção.

Outros problemas comuns são: a divergência
entre uma ou várias das medidas do imóvel e as
constantes do registro; a falta da demarcaçãopor
georreferenciamento e especificação da reserva
legal emimóveis rurais;hipotecasougravames já
quitados e não baixados namatrícula; alteração
danumeraçãooudonomedaviapúblicanaqual
estáo imóvel; inventáriosoupartilhaspendentes
de registro, entre outros.

Essas questões costumam ficar esquecidas
dentro das gavetas de arquivos e armários, até o
dia em que ocorre a necessidade de fazer uma
venda, uma partilha ou algum outro tipo de ne-

gócio, que poderá ser prejudicado por estar o re-
gistro do imóvel desatualizado.

Eparanão ter dorde cabeça eproblemas futu-
ros, o cidadãodeve sevalerdo trabalhodeumad-
vogado, profissional qualificado para verificar a
conformidade do registro imobiliário. Atenção:
não deixe de registrar o imóvel. No futuro, quem
sai ganhando é você.

Por isso, acho válida a campanha que a Se-
ção Minas Gerais da Ordem dos Advogados do
Brasil lançou, denominada “Seu imóvel está le-
gal?”. Ela tem como objetivo estimular os pro-
prietários e os possuidores a legalizarem os
imóveis com pendências.

Vale destacar que, ao mesmo tempo, a
OAB/MG firmou um Termo de Cooperação Téc-
nica com oMinistério Público de Minas Gerais e
comoColégio Registral Imobiliário deMinas Ge-
rais para a elaboração conjunta doManual de re-
gularizaçãofundiária, contendoorientaçõesemo-
delos documentais, comoobjetivodeproporcio-
nar maior agilidade e uniformização dos proces-
sos de usucapião administrativo no estado.

O manual terá enunciados que interpretam
dispositivosnormativos sobredireitourbanístico
e apresentará propostas de alteração do Provi-
mento 260, da Corregedoria Geral de Justiça de
MinasGerais, que tratados serviçosnotariais ede
registro imobiliário no estado.
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Não há história de
sucesso de países que
tenham conseguido
diminuir o tráfico
por flexibilizar as
leis e o consumo


