LEI SECA

Qui, 14 de Junho de 2012 17:24

<p>�</p> <p>Nunca �tarde para reparar alguns erros do passado. Este em particular
demorou e est�demorando muito a ser ampliado levando em considera�o os danos
j�causados �popula�o e �sociedade.</p> <p>Absurdo dizer que os testes em vigor citados
na lei n� t� validade ou n� provam a embriaguez e como consequ�cia a culpa do causador
da trag�ia ou mesmo de um pequeno acidente sem maiores danos. Mais absurdo ainda n�
ser obrigat�io o indiv�uo a assoprar o aparelho e a se submeter a um exame cl�ico
amparado, pasmem, pelo princ�io constitucional de que ningu� �obrigado a produzir provas
contra si pr�rias.</p> <p>�</p>
<p>Quem redigiu estas cl�sulas ��oca, deveria estar
mais embriagado, fumado, cachimbado, cheirado, ou seja, l�quanto mais �ado� existirem do
que aqueles que est� recusando e se safando da puni�o e deixando sequelados pelo Pa�
adentro exatamente por causa de um texto mal redigido com v�gulas e pontos mal colocados
dando d�bia, tripla e n� sei quantas interpreta�es mais, que acabam protegendo os
verdadeiros culpados.</p> <p>�</p> <p>Como desencadear uma a�o penal se o elemento
est�amparado constitucionalmente?</p> <p>Isso nos torna completamente impotente para
tomar qualquer atitude com rela�o ao fato em si.</p> <p>Culpa do infrator? Acho que n�. Ele
est�sob o suporte constitucional que d�a ele esse direito. Por essa raz�, a C�ara
est�trabalhando no sentido de punir com mais rigor os infratores, esteja ele sob efeito de
qualquer tipo de droga, e dar maior conforto �ueles que est� desfrutando do seu momento de
laser ou trabalho.</p> <p>A C�ara est�votando a amplia�o de provas (PL 3559/12) que
inclui exame cl�ico, imagens de v�eos e provas testemunhais n� s�como prova de
embriaguez, mas tamb� como prova do uso de drogas psicoativas que determinem
depend�cias.</p> <p>O problema maior �que at�para votar uma altera�o da lei dessa
natureza e gravidade, existem acordos e mais acordos n� sei de que e nem para que j�que
n� est�em jogo poderes e cargos pol�icos e sim vidas humanas e puni�es severas para os
condutores viciados em drogas il�itas ou simplesmente aqueles que s� deliberadamente
imprudentes e que est� ceifando e paralisando vidas de pessoas que estavam, no momento,
em lugar errado e na hora errada e foram v�imas desses monstros inconsequentes.</p>
<p>Independente dos impasses pol�icos e acordos esdr�xulos, o importante �que estamos
avan�ndo num tema j�bastante discutido. Pode ser que nesse primeiro momento ainda n�
alcancemos o ideal para punir exemplarmente os culpados de tais atrocidades. Pode ser
tamb� que continuemos a ver os que t� privil�ios escaparem da Lei.</p> <p>O que
est�acontecendo hoje 13/04/2012 na C�ara Federal pode se tornar um marco hist�ico para a
impunidade da maioria daqueles que conseguem burlar a Lei, embora que ainda n� seja o
desej�el para a maioria que sofreram as consequ�cias da anteriormente mal redigida que
culminou na provid�cia que est�sendo acirradamente debatida nesse momento.</p>
<p>www.naganuma.com.br</p> <p>mn@naganuma.com.br</p> <p>Twitter @mtnaganuma</p> <p>�</p>

1/1

