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A Sangue Frio
                               de Truman Capote

Em novembro 
de 1959, quatro 
membros de uma 
respeitada família 
da pequena cida-
de de Holcomb, 
no Kansas, foram 
assassinados. Um 
casal e seus filhos 
adolescentes fo-
ram amarrados e 
mortos a tiros de 
espingarda.

O versátil e já 
então famoso autor americano Truman 
Capote, responsável pelo clássico “Bo-
nequinha de Luxo”, decidiu escrever so-
bre o assunto após ler uma curta notícia 
da chacina que abalara a pequena cida-
de de apenas 270 habitantes. Seis anos 
depois, a história foi publicada pelo au-
tor em quatro partes na revista The New 
Yorker e um ano mais tarde foi lançada 
como o livro “A Sangue Frio”.

No livro, ele descreve minuciosamen-
te a reação dos moradores da cidade, a 
investigação policial e os passos dos cri-
minosos durante a fuga. Poucos meses 
depois, Richard Hickock e Perry Smith fo-
ram presos. Condenados à morte, em 14 
de abril de 1965 eles foram enforcados. 

Capote entrevistou familiares das 
vítimas e dos assassinos, recolheu do-
cumentos, leu cartas e diários e até as-
sistiu ao enforcamento dos criminosos. 
O autor também acabou tornando-se 
bastante próximo de um dos senten-
ciados, Perry Smith, com quem apa-
rentemente teve um relacionamento 
amoroso.

Por seu estilo que combina a pre-
cisão factual com a força emotiva da 
criação artística - um romance de não-
-ficção, nas palavras do próprio autor-, 
“A Sangue Frio” é um marco na história 
da literatura dos Estados Unidos e do 
jornalismo onde inaugura o New Jour-
nalism ou jornalismo literário. Reflexão 
sutil sobre as ambiguidades do sistema 
judicial do país, o texto desvenda o lado 
obscuro do sonho americano.

Em 2005, o filme “Capote” deu a 
Philip Seymour Hoffman o Oscar de me-
lhor ator pela interpretação de Truman 
Capote no filme que conta o desenvolvi-
mento deste livro.

* Esta sugestão é uma homenagem 
aos amantes de literatura na Justi-
ça Federal, especialmente à servidora 
Márcia Sampaio, fã de Capote e autora 
do blog “Intenção e Gesto”, com exce-
lentes críticas literárias da própria Már-
cia. Recomendamos a visita.

Obrigatória

Leitura

CNJ julga se juiz que bloqueou 
WhatsApp abusou de autoridade

A corregedora nacional de Justiça, mi-
nistra Nancy Andrighi, instaurou uma re-
clamação disciplinar contra o juiz Marcel 
Maia Montalvão, da Vara Criminal de La-
garto, que determinou o bloqueio do What-
sApp. A corregedoria vai avaliar a conduta 
do juiz, não o mérito de sua decisão.

O órgão vai investigar se Montalvão 
cometeu abuso de autoridade ou se extra-
polou sua jurisdição ao dar a decisão que 
afetou todos os usuários do aplicativo de 
troca de mensagens no país. O juiz terá 15 
dias para prestar informações ao Conselho 
Nacional de Justiça.

A decisão de suspender o WhatsApp 
partiu do mesmo juiz que havia deter-
minado a prisão do vice-presidente do 
Facebook na América Latina, solto no 
dia seguinte por decisão do TJ de Ser-
gipe, que considerou que houve coação 
ilegal. A prisão havia sido determinada 
pelo juiz porque a companhia de tecno-
logia ignorou por três vezes os pedidos 
da Justiça para apresentar o conteúdo 
de mensagens trocadas pelo aplicativo 
por investigados por tráfico de drogas e 
crime organizado.

No dia 3/5, acolhendo pedido de re-
consideração do WhatsApp, o Tribunal 
de Justiça de Sergipe, liberou novamen-

te o uso do aplicativo.

O juiz federal Ali Mazloum, que usa 
WhatsApp em processos, determinou o des-
bloqueio do aplicativo na 7ª Vara Criminal 
Federal de São Paulo. Por considerar o uso 
do aplicativo fundamental para o bom fun-
cionamento da vara que comanda, o juiz Ali 
Mazloum determinou que a Anatel desblo-
queasse o WhatsApp na linha da Seção Ju-
diciária para que a unidade pudesse mandar 
e receber mensagens pelo aplicativo. 

Segundo o Mazloum, decisões e atos 
administrativos da Justiça Federal não 
pode ser reformadas ou coarctadas por or-
dem de juiz estadual, sob pena de ruptura 
do pacto federativo e usurpação de ativida-
de exclusiva de órgãos de controle.

Fonte: CONJUR

Servidores públicos 
Federais terão licença-
paternidade de 20 dias

A Presidência da República editou de-
creto (8.737/16) que institui o Programa 
de Prorrogação da Licença-Paternidade 
para os servidores públicos Federais. 

Agora, os servidores terão direito a 20 
dias de licença-paternidade, cinco dias con-
cedidos pelo art. 208 pela Lei 8.112/90, 
mais quinze dias de prorrogação.

O benefício deverá ser requerido no pra-
zo de dois dias úteis após o nascimento ou 
a adoção da criança. Nos casos de adoção, 
poderá requerer licença-paternidade aque-
le que adotar criança de até doze anos de 
idade incompletos.

Durante o período de licença, não será 
permitido o exercício de atividade remune-
rada, sob pena de cancelamento da prorro-
gação da licença e o registro da ausência 
como falta ao serviço.

O juiz federal da 7ª Vara Wilson Alves 
de Souza, em ação civil pública movida 
pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Fe-
derais no Estado da Bahia contra a União 
Federal, deferiu a antecipação dos efeitos 
da tutela e determinou que a União, em 
dez dias, promova o pagamento do auxílio 
indenizatório, mediante ressarcimento, aos 
servidores que tiverem pai, padrasto, mãe 
ou madrasta que vivam às suas expensas 
e constem em seu assentamento funcio-
nal, declarando ilegal o art. 32, da Portaria 
Normativa MPOG/SRH n. 5. 

O magistrado condenou também a 
União Federal a pagar as parcelas preté-
ritas, observada a prescrição quinquenal, 
acrescidos de correção monetária e juros 
de mora, a partir da citação.

A portaria limitara o auxílio indenizató-
rio para o pai e a mãe, dependentes eco-
nomicamente dos servidores, em afronta 
ao quanto disposto no art. 230 da Lei n. 
8.112/90, com regulamentação dada pelo 
art. 1º, do Decreto n. 4.978/04.

O art. 230 da Lei 8.112/90 dispõe 
acerca da assistência à saúde aos servi-
dores públicos civis da União, que esta 
assistência poderá ser realizada na forma 
de auxílio, mediante ressarcimento parcial 
do valor despendido pelo servidor, ativo ou 
inativo, e seus dependentes ou  pensio-
nistas com planos ou seguros privados de 
assistência à saúde, na forma estabelecida 
em regulamento.

Segundo o magistrado “O art. 241 da 
referida Lei estabeleceu o conceito de 
família, incluindo, além dos cônjuges e 
filhos, qualquer pessoa que viva às ex-
pensas do servidor e conste no seu assen-
tamento funcional. Desse modo, os pais, 
padrastos e madrastas dos servidores, 
que possuam qualidade de dependentes e 
que estejam no assentamento funcional, 
deverão ser enquadrados no conceito de 
família, fazendo jus à assistência à saúde 
devida pela União”.

Ao contrário da Lei n. 8.112/90, a 
Portaria Normativa MPOG/SRH n. 05, de 
11/10/2010, no inciso II, do art. 4º, elen-
cou o rol dos dependentes do servidor que 
poderiam ser beneficiários da assistência 
à saúde suplementar ao SUS, deixando de 
considerar outros familiares que pudessem 
viver à suas expensas e que constassem 
em seu assentamento funcional.

O art. 32, da Portaria Normativa MPOG/
SRH n. 05, de 11/10/2010, ressaltando o 
tratamento diferenciado aos pais, padras-
tos e madrastas daqueles conferidos aos 
demais dependentes dos servidores, possi-
bilitou a sua inclusão no plano de saúde 
contratado ou conveniado pelo órgão ou 
entidade, desde que o valor do custeio seja 
assumido pelo próprio servidor. 

Assim, a Portaria teria extrapolado seu 
mero poder regulamentar, criando limitações 
e restringindo direitos sem amparo na Lei 
n. 8.112/90 e impossibilitando o rateio no 
custeio dos dependentes/agregados quando 
se tratar de pai, padrasto, mãe ou madrasta, 
razão pela qual a Superintendência vem ne-
gando os pedidos dos servidores de inclusão 
destes “agregados” para fins de recebimento 
do auxílio indenizatório do plano de saúde.

A sentença do juiz federal da 7ª Vara   
consignou: “Tal entendimento, contudo, 
não merece guarida, uma vez que os pais, 
padrastos ou madrastas, que vivam às ex-
pensas dos servidores e que constem em 
seu assentamento funcional estão abran-
gidos pelo conceito de família previsto na 
Lei n. 8.112/90, devendo-lhes ser asse-
gurados os mesmos direitos e deveres dos 
demais dependentes dos servidores, in-
clusive para fins de recebimento do auxílio 
indenizatório”

7ª Vara julga ilegal norma que veda indenização 
de saúde a pais dependentes de servidor


