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Uma fortaleza diante do desconhecido, 
mas um ser humano acima de tudo

Acostumado com Jj imprensa, Francisco Simão fala sobre Medicina Legai com uma 
linguagem acessível e didático. São 25 anos lidando com a morte e desvendando mistérios.
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de indiferença por falta de sensibilidade, 
de sentimentos. Nem emotivo, nem apático. Nem 
à flor da pele com tudo, nem insensível a todos. 
Definir o médico Francisco José Ferreira Simão 
é inventar palavras, é tentar nomear um misto de 
sentimentos que não se juntam num nome só. Para 
definir Francisco Simão é preciso fugir do psico
lógico e mergulhar na racionalidade. Mas não é 
preciso ir fundo. Logo, qualquer adjetivo que de
finisse o médico se transforma num só substanti
vo: trabalho, trabalho, trabalho.

No mundo de Simão, há espaço para pouca 
coisa. Falar em Medicina Legal talvez resumis
se bem a essência do homem que dedicou 25 
anos à perícia médica. Mas sintetizá-lo apenas 
nisso, seria desconhecer o Simão que sonha, 
vive, realiza, faz acontecer tudo o que planeja. 
Foi assim com a cardiologia. Sonhou, e por 17 
anos viveu o sonho de ser càrdiologista, traçado

ainda menino, após ver o pai quase morrer de 
um infarto. Mas a idéia de ser médico para sal
var vidas tomou um rumo mais complexo. Nem 
bem tinha saído dos bancos da faculdade de 
Medicina, Simão passou a lidar com o lado mais 
misterioso da vida: a não-vida.

O sonho do menino que seria herói não foi 
frustrado. Simão encontrou na Medicina Legal 
uma forma às avessas de salvar vidas. Foi através 
de campanhas de prevenção elaboradas por ini
ciativa própria que o médico conseguiu atuar no 
papel de herói que tanto sonhara. Por alguns mo
mentos, chegou a ser visto como o vilão da histó
ria. Sofreu ameaças, começou a viver com mais 
cuidado, mas não passou disso. Pelo contrário, 
Simão virou fonte para a imprensa. Tomou-se 
homem midiático; conhecido e admirado entre os 
assíduos telespectadores de programas policiais.

Mais que um cargo de direção no Instituto 
Médico Legal de Fortaleza, a dedicação exclu
siva ao trabalho fez de Simão um homem forte, 
capaz de se manter controlado diante das pio
res atrocidades, mas ainda humano o suficien
te para se emocionar com as crueldades que só 
a raça humana é capaz de cometer. Os anos de 
luta contra uma rival que ainda o amedronta, 
criou um Simão admirador da vida, um enten
dedor do ser humano como a peça mais impor
tante da existência.

O homem quase sem expressão na fala, de ar 
sério e sobrancelhas inquietas é constante em 
tudo o que diz. Não há elevação dc voz, não há 
exaltação nos atos, não há expressão aparente. 
Somente os olhares mais atentos conseguem cap
tar o Simão que vibra com a fotografia, com o 
lar, com o pouco de tempo que tem com a famí
lia. Percebem também o orgulho do médico que 
vê três, dos quatro filhos homens, seguindo a 
carreira do pai. Descobrem ainda um Simão ho
mem, feliz com as emoções vividas num casa
mento que já dura 25 anos.

Foi nesse jogo de descobertas que Simão 
falou à equipe da Revista Entrevista sobre o novo 
momento que está preste a viver: o da política. 
Depois de uma vida dedicada a desvendar cau- 
sa-mortis, o peessedebista anuncia a pretensão 
de toma-se deputado estadual. Fala também da 
carreira como oftalmologista e, por alguns se
gundos, deixa transparecer o Simão além-traba
lho, além-racionalidade, igualmcntc imerso na 
emoção e na apatia.



Francisco Simão

Denise -  Para começar a 
entrevista, doutor Simão, a 
gente queria saber por que o 
senhor escolheu a Medicina.

Francisco Simão -  Inicial
mente, o meu boa tarde a to
dos. É um prazer a gente estar 
aqui juntos. E realmente im
portante conversar e, se for 
possível, colaborar no sentido 
de que vocês tenham uma ex
periência de fato, para quan
do estiverem, literalmente, en
frentando os problemas do 
dia-a-dia, estarem realmente 
mais amadurecidos. Eu tenho 
o máximo prazer em colabo
rar com isso. Fiquem total
mente à vontade. Não exis
te questão nem perguntas 
que não possam ser feitas. 
Transparência total, liber
dade total, permissão total 
para questionar, falar, per
guntar, interromper da ma
neira que eu enxergo a im
prensa.

Eu tenho um relaciona
mento muito próximo (com a 
imprensa). No dia-a-dia mes
mo, durante 24 horas, pratica- 
mente, a gente (refere-se aos 
legistas do Instituto Médico 
Legal-IML) tem um relaciona
mento muito próximo com as 
pessoas da imprensa e procu
ra ser assim o mais possível 
transparente, claro e, princi
palmente, fazer com que a co
municação aconteça. Eu pro
curo sempre me expressar de 
maneira simples o suficiente 
pra manter o padrão técnico e 
o suficiente também para ser 
entendido por todas as pesso
as que têm oportunidade de 
estar ouvindo.

Eu considero que o contex
to que a gente trabalha, prin
cipalmente com violência, é 
um contexto que precisa real
mente ser dito, mostrado, que 
é pra se tentar encontrar me
canismos que possam, literal
mente, fazer com que esses

mecanismos possam agir e, 
consequentemente, essa vio
lência diminuir.

Bom, Medicina aconteceu 
na minha vida da seguinte 
maneira: quando eu ainda es
tava iniciando o segundo ano 
do segundo grau, eu decidi fa
zer cirurgia cardiovascular, em 
função de um grave problema 
que aconteceu na minha famí
lia. Meu pai tinha tido um 
enfarto agudo do miocárdio. A 
gente achava que, praticamen- 
te, ele não teria como escapar. 
Foi internado na UTI (Unida
de de Terapia Intensiva), pas
sou 30 dias. Eu, adolescente,

"Eu procuro sempre me expressar 
de maneira simples o suficiente 

(...)para ser entendido por todas as 
pessoas que têm oportunidade de 

estar ouvindo"

entrando naquela Unidade de 
Terapia Intensiva com aqueles 
equipamentos todos, vendo 
meu pai praticamente morto e, 
posteriormente, vendo ele tra
balhando, conversando comi
go, isso me trouxe uma vonta
de louca de ser uma pessoa 
que pudesse fazer aquilo por 
outros. E eu decidi, então, fa
zer a cirurgia cardiovascular.

Só que aí, depois, quando 
já estava no vestibular, eu: 
“Opa! Tenho que fazer Medi
cina para depois fazer Cirur
gia Geral e, depois, Cirurgia 
Cardíaca!” Um caminho bem 
longo pela frente, mas eu fui, 
fiz e tive a honra de trabalhar 
17 anos, como cirurgião car
diovascular, com o professor 
Eduardo Régis Monte Jucá 
(falecido em 21 de setembro 
de 2002, aos 68 anos), que é 
exatamente a pessoa respon
sável pela minha vida profis
sional, ética, a quem eu devo

uma alta estima. Tenho uma 
alta estima por ele. Faleceu 
agora recente, mas é como se 
fosse literalmente um pai para 
mim, em todos os sentidos.

Denise -  E  como surgiu o 
interesse pela Medicina Legal?

Francisco Simão -  Bom... 
Assim que eu me formei, apa
receu um concurso para mé
dico legista. E como eu tinha 
interesse em cirurgia e cirur
gia implica em você estar 
abrindo a pessoa, examinando, 
estudando, consertando, cor
tando, corrigindo e, na cirur
gia cardíaca, as coisas são bem 
complexas... Existem milhões 

de patologias que você pre
cisa todo dia estar vendo, re
vendo. Eu vi na Medicina 
Legal, a princípio, um aporte 
muito bom para a carreira 
que eu tinha idealizado. Por
que Anatomia, estrutura hu
mana eu ia ter bem próximo 
de mim. Era um viés. Esse 
viés iria completar a respon

sabilidade que eu estava ini
cialmente planejando.

E outro aspecto importante 
é que sempre eu fui muito cu
rioso para entender o porquê 
dos fatos. E uma das coisas que 
sempre me intrigou muito foi 
a questão da morte. Um gran
de mistério que sempre me pro
vocou uma curiosidade muito 
intensa, muito forte dentro des
se contexto. Juntando esses 
dois contextos, aí apareceu o 
concurso. Então, foi rcalmcn- 
tc o fato que desencadeou para 
que eu tendesse, exatamente, 
para o lado da Medicina Legal. 
E gosto tanto ao ponto de 
hipertrofiar a carreira de Me
dicina Legal, fazendo com que 
a de cirurgião cardiovascular 
ficasse modesta. É tanto que eu 
me contentei sempre de traba
lhar na equipe sem, necessari
amente, nunca assumir postos 
de comando ou qualquer outra 
situação, porque eu vi a Medi-

Após inúmeras tentativas, 
conseguim os o telefone 
correto do IML. Tentamos 
falor com Sim ão à tarde, 
mas informaram que ele 
só trabolha pela manhã.

A equipe obteve o telefo
ne celular do legista com 
a redação do jornal 0  
Povo. Ele nos atendeu 
muito berne marcamos a 
pré-entrevista. Local esco
lhido: IML.
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Francisco Simão

A equipe de produção ima
ginava que o IMLseria um 
local tranquilo para entre- 
vistá-lo, mos não foi. A 
entrevista foi constante
mente interrompida.

No dia da pré-entrevisla, 
o médico não chegou no 
horário. Ligou para a di
retória a fim de saber se a 
equipe havia chegado e 
pediu para aguardá-lo.
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cina Legal como aspecto prin
cipal mesmo, que eu passei a 
enfrentar c a me dedicar mes
mo (enfático), diutumamente.

Vanessa O senhor já  fez  
concurso para o IML logo 
quando saiu da universidade?

Francisco Simão -  Foi. 
Basicamente, eu terminei em 
1980 e, exatamente nesse pe
ríodo, estava havendo um con
curso para o Estado. Agora 
(em 2006) está acontecendo 
outro. É a cada 25 anos, é qua
se tipo cometa (risos). Está 
acontecendo outro, quando já 
tem uma boa parte da nossa 
turma já se aposentando. Está 
havendo outro concurso 
para o Estado exatamente 
para preencher essas vagas 
que vão surgir agora com 
muitas aposentadorias.

Denise -  Mas quando 
fo i que o senhor assumiu o 
cargo de diretor técnico- 
científico da Secretaria de 
Segurança Pública e Defe
sa Social?

Francisco Simão -  Eu en
trei no IML, aí passei algum 
tempo só médico mesmo, tra
balhando, conhecendo a estru
tura. Aí, no primeiro governo 
do Tasso Jereissati (1987 a 
1991), foi que eu recebi um 
convite pra ser diretor. Era exa
tamente a época em que estava 
acontecendo a transição do 
IML antigo -  que funcionava 
na Parquelândia (bairro), ao 
lado do Hospital São José, bem 
naquela esquinazinha onde 
hoje é o Hospital São José -  c 
mudamos para esse prédio 
novo (situado na Avenida Pre
sidente Castello Branco).

Então, eu passei o primei
ro governo Tasso Jereissati, o 
segundo (1995 a 1999) e ini
ciei ainda o governo do Ciro 
Gomes (1991 a 1994), mas 
tive dificuldades gerenciais. 
Me ausentei, fiquei novamen
te só como médico legista e

retomei posteriormente no ou
tro governo Tasso Jereissati 
(1999 a 2002). Agora, há uns 
cinco anos que eu ocupei este 
cargo dc direção, que não exis
tia. Eu, há uns dez anos, idea
lizei este cargo porque eu en
tendia que precisava ter uma 
conjunção dos esforços para 
melhorar mais o aspecto téc
nico da polícia técnica (perí
cia) do Estado do Ceará.

Tem o Instituto Médico 
Legal, que faz o trabalho das 
necropsias das pessoas que 
morreram. Tem o Instituto dc 
Criminalística, que estuda o 
local do crime. Tem o Institu-

"Considero que o contexto (...) 
violência (...) preciso realmente ser 

dito, mostrado, para se tentar 
encontrar mecanismos (...) para 

essa violência d im inuir"

to de Identificação, que faz a 
identificação, dactiloscopia 
(sistema de verificação atra
vés de impressões digitais), 
aquele negócio todo. Todos os 
três, trabalhando isoladamen
te. Então, eu via a necessidade 
de juntar esses três institutos 
e compartilhar as informações, 
compartilhar os profissionais, 
de compartilhar as dificulda
des e o que poderia ter de bom 
dentro desse contexto. Essa 
diretória minha tem exatamen
te esta função. A gente conse
guiu fazer essa junção e agora 
estamos partindo para uma 
migração para o interior do 
Estado, que até dois anos atrás 
era zero. Não existia absolu
tamente nada de Medicina 
Legal no interior do Estado. 
Agora está começando...

Denise -  Doutor Simão, a 
gente vai falar mais à frente 
sobre isso. Voltando um pou
quinho sobre a profissão de

médico legista. Estamos acos
tumados a associar essa pro
fissão à identificação de cor
pos e a laudos. O que mais a 
gente pode perceber, o que 
mais a gente pode conhecer 
dessa profissão?

Francisco Simão -  O que 
realmcnte chama muita aten
ção, o que aparece muito na 
imprensa, são os casos mais 
graves. Literalmente, a morte 
é o contexto mais grave, mas 
as lesões corporais -  são pes
soas que sofreram algum tipo 
dc agravo a seu estado de saú
de plena, que levou um mur
ro, ou então uma colisão, um 

acidente...essas pessoas tam
bém fazem exames no Insti
tuto Médico Legal.

Outro viés importantíssi
mo é a violência sexual (tos
se). Nós temos a violência se
xual subdivida em três itens: 
estupro, atentado violento ao 
pudor e um crime, que ainda 
hoje se tem chamado de se

dução, coisa que tende a de
saparecer. Acredito que na 
próxima revisão penal isso 
deve modificar (refere-se ao 
crime da sedução), mas é mui
to importante porque é ali 
onde reside realmente um 
grande aporte técnico para fa
zer justiça. Tanto a homens 
como a mulheres, porque hoje 
você tem violência sexual re
almente em ambos os sexos. 
Sendo que, obviamente, por 
um contexto específico, a mu
lher tende a ser mais violenta
da e ela é nosso cliente prefe
rencial.

Dentro de uma percepção 
bem ampla, cu encaro o traba
lho de Medicina Legal como 
um trabalho com um contexto 
social fortíssimo. Fazendo 
uma comparação bem drásti
ca mesmo, é como se você ti
vesse o seguinte: você tem 
aqui uma mansão, uma man
são enorme, onde você tem os



Francisco Simão

patrões, você tem o jardinei
ro, você tem o vigia. Lá no 
canto da mansão, você tem um 
bujào assim de lixo (abre os 
braços para mostrar o tama
nho), um “baldezão” enorme 
cheio de lixo. Se você pegar 
esse balde de lixo dessa man
são e começar a estudar, olhar, 
verificar, analisar, você vai ter 
noções bem precisas de muita 
coisa, de praticamente tudo 
que está acontecendo ali den
tro daquela estrutura. Você vai 
ver: “Ah, tem um vidro de uís- 
que vazio, importado, trinta 
anos, quarenta anos, cem anos 
e tal”. Você vai ter garrafas 
pets, importadas, você vai 
ter mil coisas.

Se chegar cm uma casa 
de pobre, você vai ter tam
bém um lixo assemelhado 
(às condições de vida do 
pobre). Esse lixo precisa ser 
analisado, visto a possibili
dade de reciclar e compa- - 
rando com a sociedade, o 
Instituto Médico Legal tem, li
teralmente, essa função. No 
momento em que você estuda 
as estatísticas de tudo aquilo 
que está acontecendo, você 
passa a ter uma responsabili
dade social enorme. Primeiro, 
porque (se alguém) mata uma 
pessoa lá na Bela Vista (bair
ro), mata uma pessoa lá no 
(bairro) Bom Jardim, mata 
uma pessoa na (bairro) 
Aldeota, mata outra pessoa 
aqui no (bairro) Pirambu... as 
pessoas daqueles bairros estão 
preocupadas só com aqueles, 
com os seus, mas quando to
dos convergem para o IML, eu 
tenho uma responsabilidade 
de que os corpos virem núme
ros, de fazer gráficos, fazer 
estatísticas e dar uns alertas 
quando a gente está mostran
do e vendo que as coisas de 
fato estão acontecendo.

Atualmente, nós estamos 
ultrapassando a cem óbitos só

por homicídio em Fortaleza, 
Região Metropolitana e uns 
poucos municípios circunvi
zinhos. Isso significa, estatis
ticamente, um pouco mais de 
três corpos por dia. Matema
ticamente, sete corpos a cada 
dois dias. É um número exa- 
geradamente alto. Recente
mente, nós fizemos um outro 
trabalho de estatística, na re
gião Norte do Estado do Cea
rá, onde mostrou que lá não se 
mata tanto, mas se morre mui
to por acidentes de trânsito. E 
dentro dos acidentes de trân
sito, (acidentes com) as motos. 
E um diagnóstico perfeito para

"Isso (a melhora do pai, após um 
enfarto, seguido de 30 dias na UTI) 
me trouxe uma vontade louca de 

ser uma pessoa que pudesse fazer 
aquilo por outros"

que as autoridades absorvam 
aquela informação técnica, 
correta, que é matemática, que 
é material e administrem isso. 
Então, veja a importância so
cial de um Instituto Médico 
Legal, de detectar os fatores 
que estão fazendo com que as 
pessoas estejam morrendo 
para poder reverter isso em 
ações administrativas, ações 
técnicas e, com isso, preserve 
a vida de uma grande quanti
dade de pessoas.

Lucinthya -  Antes de ex
plorarmos um pouco mais 
sobre esse lado social da pro
fissão do médico legista, gos
taríamos de saber qual é o ín
dice de exames nos vivos. Tem 
mais exames nos vivos que nos 
mortos?

Francisco Simão -  Bem
mais. Nós estamos trabalhan
do, por ano, 3.700 exames em 
mortos. Chega a 15 mil exa
mes nos vivos. Porque no

vivo, às vezes, você tem mais 
de um exame. Tem situações 
que a gente já conhece o cli
ente. E uma senhora que toda 
segunda-feira leva uma surra 
do marido, aí na terça-feira ela 
está no IML fazendo o exame. 
Tem pessoas que já  apanha
ram oito, nove, dez vezes e 
aquilo é um processo continu
ado. Se pegar um primeiro 
exame, era uma escorea- 
çãozinha simples, aí quando 
você está no quarto, quinto 
exame, já vem braço quebra
do, já vem pancadas violentas, 
que, às vezes, criam necessi
dade até de cirurgias. Coisa 

(caso) até que termina tendo
• um processo. Esse é um dos 

motivos pelos quais você tem 
mais exames.

E também, a gama de 
exames é muito grande por
que, quando você tem: um 
veículo colide, morre uma

• pessoa. A cada uma pessoa 
que morre no trânsito você

tem quatro pessoas lesionadas 
graves. Então, a estatística já 
pega o mesmo número de 
mortes no trânsito e multipli
ca por quatro para os exames 
das pessoas que escaparam. 
Pessoas mutiladas, cheias de 
problemas, mas com alguma 
condição ainda de serem exa
minadas, vistas, para poder 
pleitear seguro, aposentado
ria ou mesmo comprovar o 
que aconteceu e fazer com 
que o motorista venha a ser 
condenado ou pague uma 
pena qualquer dentro desse 
contexto de legalidade.

Vanessa -  No tratamento 
com essas pessoas, existe um 
cuidado especial por parte do 
médico legista?

Francisco Simão -  Sim. O 
IML é pré-concebido da se
guinte maneira: não tem me
canismos, ou seja, para fazer 
um exame de lesão corporal... 
Você sofreu um acidente de

Lucinthya teve uns proble
mas no trabalho e atra
sou -se  em m eia hora. 
Francisco Sim ão fez ques
tão de esperá-la para ini
ciar a pré-entrevista.

Já no primeiro contato, ti
vemos noção do realismo 
da profissão. V im os um 
laudo cadavérico, conten
do fotos de uma vítima, 
com cerca de 100 lesões.
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Francisco Simão

Em muitos momentos, Sí- 
mõo mostrou-se reserva
do sobre ossuntos famili
ares. Inclusive, ele não 
cedeu contatos da família 
no primeiro encontro.

Durante a pré-entrevista, 
um barulho aterrorizodor 
estremeceu a equipe de 
produção. Pareciam tiros, 
m as tratava-se de uma 
simples reforma no IM L

56

trânsito, você está com braço 
quebrado. Vamos fazer o exa
me de lesão corporal no Insti
tuto Médico Legal. Aí chega 
lá: “Será que cu vou encontrar 
algum cadáver, saindo ou en
trando?” (risos) De maneira 
nenhuma, porque a estrutura 
do prédio já é programada pra 
isso. Os vivos ficam em um 
setor, corpos cm outros. Não 
tem como se encontrarem.

Naara -  Doutor Simão, 
como fo i que o senhor, tão jo 
vem, conseguiu encarar dia
riamente a morte e não ter 
mais oportunidade de salvar?

Francisco Simão -  Certo. 
E muito boa a sua coloca
ção. Mas, só pra ser mais 
claro, a gente nunca tem só 
a Medicina Legal como úni
ca especialidade, sabe? É 
até importante para que 
você tenha a Medicina Le
gal e ter possibilidade de 
trabalhar com ela durante 
muitos anos, que você tenha 
uma segunda especialidade. 
Então, todos nós temos uma 
segunda especialidade. Agora 
mesmo, tem um grupo de trin
ta profissionais sendo treina
dos, que já passaram no con
curso. Nós temos 
traumatologista, oftalmologis
ta, ginecologista, pediatra, 
uma gama enorme de profis
sionais. Até porque a gente 
não deve ter uma carga horá
ria que seja direta no necroté
rio. Você tem que mexer um 
pouquinho porque se não você 
não aguenta. Os que ficam al
gum tempo no necrotério de
pois ficam algum tempo fazen
do exame no vivo.

No vivo, você já subdivi
de. Vai fazer só lesão corporal 
e depois vai para sexologia 
criminal para dar assim uma 
misturada e, consequentemen- 
te, possibilitar um melhor 
aprendizado. No caso, por 
exemplo, do traumatologista e

cirurgiões eles melhoram mui
to na segunda especialidade 
depois que começam a fre
quentar a sala de necropsia. 
Eles passam a ter uma visão 
de raio-x daquilo que estão 
fazendo. Eu, pessoalmente, à 
época, estava começando no 
IML e começando a residên
cia em cirurgia geral. Para 
mim foi maravilhoso porque 
eu estava sempre um pouco à 
frente dos colegas. Enquanto 
o cara vai abrir aqui, com re
ceio e tal, eu já sabia decora
do (risos) tudo que tinha ali, 
pelo treinamento do dia-a-dia, 
vendo o que tinha acontecido.

"Eu sempre fui muito curioso para 
entender o porquê dos fatos. E uma 
das coisas que sempre me intrigou 
foi a questão da morte. Um grande 

mistério"

Então, termina também 
sendo importante essa percep- 
ção de vocc utilizar aquele 
momento que, não deixa de scr 
constrangedor, não deixa de 
ser péssimo para o ser huma
no, ter uma pessoa que fale
ceu. Mas para você tirar algum 
ensinamento técnico, você vai 
fazer o quê? Melhorar o seu 
desempenho em função de 
outras vidas que podem ser 
salvas. Sem falar na concep
ção social que também é im
portante e que a gente, poste- 
riormente, vai se deter mais 
tempo (refere-se a um outro 
momento da entrevista), no 
sentido de você utilizar aqui
lo que aconteceu para um sal
vamento posterior, para infor
mações que, com certeza, vão 
salvar muitas vidas.

Bruno -  Qual é a rotina de 
um médico legista no IML?

Francisco Simão -  Bom. 
E o seguinte: a gente procura,

primeiro, implementar essa 
modificação no local onde a 
gente está prestando serviço. 
Eu subdivido o grupo geral em 
subequipes. Essas subequipes 
têm autonomia de se adminis
trarem intemamente. Até por
que o trabalho de perícia tem 
que partir do pressuposto de 
liberdade total para você po
der expressar os fatos da ma
neira que você os analisa, da 
maneira que você tem aquela 
inform ação técnica, você 
grafar no português, digitar e 
assinar aquilo que vai scr uma 
peça importantíssima.

Agora mesmo vocês estão 
vendo que um caso de dois 
anos, praticamente de três 
anos atrás está começando a 
retomar novo caminho em 
função, única e exclusiva
mente, de um laudo cadavé
rico que nós fizemos. {Refe
re-se ao caso do padre Djair 
Cavalcante, encontrado  
morto na casa paroquial da 

Igreja de Santo Afonso, no 
bairro Parquelândia, em ou
tubro de 2003). Um laudo é 
uma página e meia. O inqué
rito policial deve ter uma 
“maçaroca” de papel assim 
(neste momento, Simão gesti
cula mostrando a altura da 
papelada, a partir da mesa. 
Ele usa a palavra maçaroca 
no sentido de pilha de papel, 
mas ela tem outros significa
dos), para perto dc meio 
metro. Milhares e milhares de 
folhas: testemunha, percep- 
ção, tudo aquilo ali. E só aque
la folhinha do IML está inver
tendo tudo. Um padre que 
faleceu numa igreja e conclu
íram que o cara tinha levado 
uma queda. Uma conclusão 
esdrúxula. Absurda! Sob todos 
os aspectos. E agora, depois de 
algumas investigações por ou
tros mecanismos e tal, estão 
chegando a uma conclusão 
que nós estamos corretos.
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É isso que faz com que a 
gente tenha uma liberdade de 
escrever o que vê e o que os 
corpos estão nos mostrando. A 
rotina passa por esse contex
to, de você privilegiar a liber
dade, de você dar liberdade 
àquela equipe. Por exemplo, 
se eu tenho na minha equipe 
uma pessoa que é ginecologis
ta. Ela trabalhando com o vivo 
na sexologia criminal vai ter 
um rendimento muito maior 
do que um outro que é trauma- 
tologista e que está dentro da 
sala de necropsia. Então a 
subespecialidade que ele tem 
ou a segunda especialidade 
fica sendo um fator até cer
to ponto muito importante 
para se decidir quem vai 
trabalhar, onde e como. Só 
que na hora da necessida
de, todo mundo vai para pra 
qualquer lugar.

Você tem que fazer re
almente o trabalho aconte
cer. Tecnicamente, o traba
lho é mais doloroso, né, para 
a família, sob todos os aspec
tos. Então tem que ter o que 
eu poderia chamar de flexibi
lidade. Você não pode ter uma 
organização engessada. Se eu 
tenho dois médicos aqui, qua
tro médicos aqui, é em função 
da necessidade do momento.

Denise -  Doutor Simão, 
algumas pessoas se impressi
onam com a frieza de um mé
dico, mas o senhor, particular
mente, se emociona, se choca 
ainda ou até chora com algu
ma coisa que o senhor vê no 
seu dia- a- dia?

Francisco Simão -  Ah, 
com certeza. A gente tem... 
agora mesmo, bem recente -  
aquilo foi uma situação dra
mática ao extremo -  teve uma 
infelicidade de uma aeronave 
do CIOPAER (Centro Integra
do de Operações Aéreas) cair 
(O helicóptero caiu no dia 29 
de dezembro de 2005, na Base

Aérea de Fortaleza, matando 
o major Lindenberg, que pi
lotava a aeronave, a major 
Rosana Bussom, do Corpo de 
Bombeiros, e o sargento  
Roberto Pacheco). Nessa ae
ronave foram três óbitos. To
dos três eram pessoas do meu 
conhecimento praticamente 
direto. Sendo que um deles, eu 
já  tinha voado mais de dez 
vezes. Em situações difíceis, 
sabe? Na época que virou um 
ônibus lá na cidade de Barro 
(município na região do 
Cariri, no sul do Estado, a 467 
quilómetros da capital\ Forta
leza), foram 42 mortos (em fe-

"Hoje você tem violência sexual em 
ambos os sexos. Sendo que, 

obviamente, a mulher tende a ser 
mais violentada e ela é nosso 

cliente preferencial"

vereiro de 2004). Passei um 
dia, depois no dia seguinte, 
uns três dias trabalhando com 
ele na recuperação dessas pes
soas. E a gente sabia da quali
dade do profissional, então a 
gente se choca, dói. Talvez doa 
mais que num padrão normal 
que você tem.

Naturalmente que você não 
vai se sensibilizar com todas 
as mortes e nem chorar por 
todas as mortes, porque se não 
vocc se desidrata. Porque são 
dezenas, por mês, centenas de 
pessoas. Em tomo de 370 pes
soas por mês. É essa mais ou 
menos a média.

Mas você tem essa sensi
bilidade. Particularmente, por 
exemplo, eu especifico três 
grupos que eu acho que se tor
na muito vulnerável e por isso, 
na hora do óbito, a gente sen
te mais: criança, o idoso e a 
mulher. Esses três grupos são 
mais vulneráveis, mais sensí

veis, mais indefesos como um 
todo. E bem diferente eu exa
minar o corpo de uma criança 
que foi literalmente espan
cada, como eu tive a oportu
nidade de examinar dezenas, 
e examinar um marginal, que 
estava brigando com outro 
marginal, aquele cara todo 
“atletazão”, eu diria com cem 
anos de saúde, mas cheio de 
maconha aqui no calção, cheio 
de tatuagem aqui -  sem nenhu
ma discriminação - ,  mas para 
mim é diferente o contexto 
emocional. Tecnicamente, 
não, todos são tratados rigo
rosamente iguais.

A prova é que, recente
mente, nós tivemos um caso 
de um marginal que tinha 
acabado de fazer um assalto, 
tinha acabado de pôr o revól
ver na cabeça de uma senho
ra. A polícia chegou, ele cor
reu. Aí conseguiram prender 
e botaram na viatura. A notí
cia era que, logo após, ele 

morreu. Simplesmente mor
reu. Quando a gente foi exa
minar, encontram os uma 
parafernália violenta de le
sões, espancamentos etc, etc. 
E isso foi colocado de manei
ra clara, de maneira precisa...é 
um laudo que vai comprome
ter o trabalho da própria polí
cia, a qual instituição nós 
(IML) pertencemos.

Nós não pudemos jamais 
compactuar com procedimen
tos não compatíveis com o 
fora da legalidade (na realida
de, ele quis dizer que não com
pactua com procedimentos 
ilegais). Então, por esse aspec
to aí, são rigorosamente iguais 
e, dentro de um aspecto de 
análise de pessoas, eu real
mente me sensibilizo muito e 
acho realmentc muito penoso 
quando vejo uma criança ou 
um adulto jovem, aquele ado
lescente...Foi p ilo tar uma 
moto (o adolescente). Nunca

Com o estrondo, Vonessa 
logo arregolou os olhos, 
virou-se poro a Denise e 
disse: "V ã o  motar a gen
te!". Denise conteve-se 
paro não morrer de rir.

Sim ão foi bastante aten
cioso durante a pré-entre- 
vista, respondendo a todas 
as nossas curiosidades e 
mostrando entusiasmo em 
participar da revista.
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equipe de produção cami
nhou exausíivamente do 
IML até o Rua Pedro Pe
reira, no Centro, onde fi
cava a parada de ônibus.

Durante a trajetória, Va- 
nessa sofreu muito para 
acompanhar as duas cole
gas da equipe. Motivo: sua 
estatura não era compatí
vel com as das demais.

tinha andado dc moto. Cai. 
Não precisa nem ser atropela
do nao.Taca a cabeça no solo, 
a 40, 60 km por hora e morre 
no local. Isso dá pena, muita 
pena.

Ándreh -  Nesse mesmo 
contexto, em que medidas 
mudou sua percepção em re
lação ao ser humano depois 
que o senhor começou a tra
balhar como médico legista?

Francisco Simão -  Certo. 
Olha, cu primeiro passei a 
considerar a questão do ser 
humano, a pessoa em si, como 
mais prioritária ainda do que 
anteriormente. E, praticamen- 
te, dividi o seguinte: você 
tem uma questão de ordem - 
material, uma questão de 
ordem humana. Agente, por 
uma questão, sei lá, ou de 
cultura ou de informação, 
ou de educação, tende a pri
vilegiar sim, cxacerbada- 
mente, o lado material da - 
coisa.

Você está com um relógio 
aqui, um relógio bonito, que 
foi caro. Se a pessoa chegar e 
roubar seu relógio a tendência 
sua e da grande maioria das 
pessoas, talvez até a minha 
naquele momento, seja dc par
tir para cima do cara para to
mar aquele relógio. O cara 
pode estar armado e tudo, mas 
você privilegia o lado materi
al. Esquece que aquele cara 
pode tirar sua vida, esquece 
que aquele cara pode causar 
um dano cerebral em você, 
você ficar paralítico, ficar 
tetraplégico etc e com essa 
percepção, da gente ver o so
frimento no nível em que ele 
acontece em situação máxima, 
eu passei realmente a enten
der que o ser humano é a peça 
mais importante da estrutura 
de vida que a gente deve ter e 
valorizar as pessoas no seu 
aspecto mais pleno que você 
possa imaginar.

E desconsiderando a ques
tão se é um coronel, se é um 
soldado, se é um padre, se é 
um pedreiro, se é um serven
te, dando-lhe realmente uma 
situação bem padrão, bem uni
forme como pessoa, que todos 
têm seu aspecto positivo, to
dos têm seu aspecto negativo, 
mas, principalmente, todos 
são pessoas. Portanto, o lado 
humano passou para mim a ter 
uma valorização muito, mui
to maior.

Andreh -O  senhor procu
ra em quem ou em que um 
equilíbrio para lidar com essa 
coisa da sensibilidade?

"0  IML tem essa função. No 
momento em que você estuda as 

estatísticas de tudo que está 
acontecendo, você passa a ter uma 
responsabilidade social enorme"

Francisco Simão -  Olha, 
às vezes, realmente, tem dias 
que você está no limite máxi
mo. Aí vai acumulando pro
blemas. Tem problemas de 
pessoas que, em um só dia, um 
atestado dc óbito você resol
ve em dez minutinhos. Mas 
têm outros que são problemas 
graves, que a pessoa nasceu e 
nunca foi registrada e aí tem 
que ter o atestado de óbito. 
Você não tem um documento 
sequer. Aí vem outro proble
ma: você precisa desenterrar 
uma pessoa porque está ha
vendo uma dúvida se ela tinha 
uma perna mais curta que a 
outra. Você começa a juntar. 
Então, tem momentos, que se 
está, literalmente, para trans
bordar uma multiplicidade dc 
problemas que acontecem. E 
aí, nesse momento, você pre
cisa dar uma pausa e, dentro 
do contexto, eu vejo o seguin
te: a natureza é a melhor coisa

que existe. Você ter um ani
mal... Lá em casa eu tenho 
papagaio, tem cancão, tem ca
chorro, tem quatro meninos 
(risos).

E fica uma situação de que 
tem que ter um apoio de uma 
coisa totalmente diferente da
quilo que se está vivendo. A 
natureza é muito boa para dis
trair. A natureza, o mar, coi
sas realmente que você sinta 
a presença de alguma coisa 
bem substancial, bem concre
ta, bem definida. Particular
mente, eu gosto muito de fo
tografia. Então, quando eu 
estou meio tenso, com muitas 

dificuldades, com muitos
■ problemas, eu posso derivar 

para o lado da fotografia, 
comprar uma boa revista de 
fotografia, ler e fazer uma de
zena de fotos. É muito bom. 
E melhora bastante.

Rafaela -A lém  de um
■ caso emocionante, o senhor 

já  se envolveu com algum
caso diretamente?

Francisco Simão -  Eu 
considero o seguinte... Já. Eu 
acho que no curso de 25 anos 
de trabalho eu tive alguns ca
sos que... O caso em si me en
volveu. Porque era uma situa
ção... Uma criança de dois 
anos foi estuprada. Foi para o 
José Frota (Instituto Doutor 
José Frota -  IJF, hospital de 
emergência de Fortaleza), fez 
uma cirurgia e logo depois foi 
para o IML fazer o exame de 
lesão corporal, viva. Escapou, 
a gente configurou o estupro 
e tal. E a situação é que o vizi
nho dessa criança é que esta
ria sendo acusado de ser o 
estuprador, que era um enge
nheiro, tinha dinheiro, tinha 
recursos.

No desenrolar desses fatos, 
ficou só eu e tudo contra mim, 
inclusive a mãe da criança. A 
mãe (disse): “Não, minha fi
lha não foi estuprada!” Quan
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do cra uma coisa tão óbvia, 
que não precisava nem ser es
pecialista. Ela (a chança) pre
cisou ser operada, precisou de 
uma cirurgia para poder re
constituir parcialmente -  a 
vagina dela tinha sido dilace
rada. Era uma coisa desse por
te. Ela andou perto de morrer. 
E eles (a família), em conjun
to, inventaram que tinha sido 
o engenheiro que tinha ido dar 
um banho nessa criança. “Ô 
vizinho bom! Foi dar um ba
nho nessa criança”. E quando 
foi colocar ela na pia, aí a tor
neira tinha feito esse trau
matismo. Essa torneira (ri
sos)... normalmente, a 
torneira é assim (sinaliza 
para baixo) c lá (refere-se 
à casa do vizinho) é assim 
(sinaliza pra cima) (risos).

Ficou uma situação di
fícil, porque eu depois tive 
que entrar num viés mais 
forte, policial, para estudar 
o caso como um todo. Pedi 
ajuda de setores da segurança 
pública para me darem cober
tura no sentido de entender 
aquela situação e ficou fácil 
quando a gente entendeu que 
aquela situação era além da
quilo ali. O cara tinha era um 
caso amoroso com essa senho
ra e o marido dela tinha arru
mado um emprego para ir para 
o Rio Grande do Norte e pas
sava vinte dias no Rio Grande 
do Norte. Ele com a esposa 
dele, quer dizer, era uma situ
ação que envolvia uma série 
de outros fatores... Isso foi di
fícil demais para mim, porque 
fui eu sozinho para descobrir 
tudo... e ao lado da criancinha, 
que tinha dois anos. Então, foi 
um dos casos mais complexos, 
(aconteceu) assim que eu ti
nha entrado na administração 
do Instituto Médico Legal.

Mais recentemente, que 
vocês tiveram oportunidade de 
ver, acho que há alguns... Não

consigo recordar direito, a 
gente se deparou com aqueles 
casos dos portugueses, né? 
Que foram seis pessoas mas
sacradas terrivelmente, tortu
radas terrivelmente e sepulta
das vivas, literalmente, todos 
estavam respirando {os corpos 
foram encontrados enterrados 
na barraca Vela Latina, na 
Praia do Futuro, no dia 12 de 
agosto de 2001). Realmente 
marcou muito porque era um 
trabalho tecnicamente difícil. 
Todos morreram praticamen- 
te no mesmo momento e, 
quando foram exumados da 
sua cova comum, estavam

"Tem situações que a gente já 
conhece o cliente. E a senhora que 
toda segunda leva uma surra do 

marido, aí na terça ela está no IML 
fazendo o exame"

com mais ou menos uns, em 
tomo de uns dez, doze dias de 
sepultamento, na pior fase. 
Pior fase já de os corpos se tor
narem... Explodirem de gases, 
então, tecnicamente (foi) mui
to difícil, (havia) muita gente 
pra ser examinada. Uma reper
cussão em todo o Brasil e no 
exterior e teve então que ser 
feito um trabalho continuado 
para se esclarecer, não só a 
causa morte, como identificar 
as pessoas e esse trabalho re
almente foi desgastante ao 
extremo mesmo.

Elas eram assim: um era 
Joaquim, aí o outro era o 
Manoel, o outro era Manoel 
Joaquim, outro Joaquim Ma
noel, era supercomplicado, 
sabe? Os (nomes dos) portu
gueses eram o mesmo que a 
gente chama de Zé e Francis
co (Simão quis dizer que, em 
Portugal, Manoel e Joaquim 
são nomes comuns, assim

como Zé e Francisco são no 
Brasil).

Naara -  E como fo i a his
tória da senhora que pegou as 
fotos deles e queria enviá-las 
dentro das caixinhas?

Francisco Simão -  Foi. 
Esse caso teve uma série de 
outros pequenos episódios, 
dentro do curso desse caso, 
que, realmente, marcaram a si-

r

tuação. E... Agente estava nes
se trabalho, desenvolvendo... 
ele demorou em tomo de vinte 
dias, entre o momento que che
gou na sala c o exame, a libe
ração para sepultamento em 
Portugal. Como nós estávamos 

com muitas dificuldades ain
da de... colhendo as digitais, 
recuperando essas digitais, 
nós tivemos um momento em 
que uma senhora nos procu
rou e disse que tinha sonhado 
e queria a liberdade de o Ins
tituto Médico Legal fazer um 
documento, um mecanismo lá 
que ela tinha pensado e que 

queria que a gente fizesse.
Então, partiu dela a idéia. 

Pegar as fotos que estavam 
publicadas na revista Veja (re
vista de circulação nacional). 
Ela mesma levou {as fotogra
fias) para um fotógrafo, man
dou copiar, mandou ampliar e 
plastificar com o nome deles. 
Isso me ajudou assim enorme
mente, porque acompanhou 
em todos os momentos. Eu 
estava ali com a maca que ti
nha o número, mas eu já tinha 
uma foto pendurada para sa
ber que aquilo ali era fiilano 
de tal. E isso foi tão útil que 
até no caixão ela (a fotogra
fia) foi, deu para gente pregar. 
Na hora lá, em Portugal, para 
entregar os coq^os e as famí
lias... interessante como elas 
(as famílias)... Elas... Eu até 
pensei: “Ah, elas vão questio
nar, vão querer abrir”. Seria 
uma coisa terrível, porque os 
corpos estavam todos defor-

À jornada até o ponto de 
ônibus foi bastante tensa 
por causa do medo de as
salto. Denise e Lucinthya 
corriam enquanto Vanessa 
reclamava lá atrás.

0  legista forneceu o nú
mero do celular dos dois 
filhos mais velhos. A equi
pe optou por ligar para 
Felipe Simão, porque ele 
mora em Fortaleza.
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0  contato com o Felipe foi 
estabelecido e a entrevis
to com ele, marcada. Ele 
foi bastante receptivo com 
a equipe, apesar de esíar 
muito ocupado.

A entrevista com Felipe 
ocorreu no apartamento 
da Vanessa, perto da casa 
da família dele. Durou 1 
hora e meia. Dessa vez, 
Lucinthya foi pontual.
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mados, realmente era uma coi
sa... Se pensar assim numa 
coisa de terror, era daí pra lá. 
E eles se contentaram só com 
o fato de a gente ter colocado 
a fisionomia deles vivos, am
pliadas, grande, plastificada, 
no caixão... Entenderam aqui
lo ali tudo. Foi realmente uma 
coisa muito importante.

Gustavo -  Eu queria que 
o senhor falasse um pouco da 
relação, do envolvimento que 
o senhor tem com as vítimas. 
Existe uma diferença da rela
ção de envolvimento e de 
acompanhamento do senhor, 
que representa o IML, com 
pessoas e fam iliares de 
mortos e de vivos que aca- - 
bam fazendo exame de cor
po delito e outros exames?

Francisco Simão -  É. 
Via de regra, realmente, tem 
um bom relacionamento. Às 
vezes, as pessoas nos procu
ram para saber determinados - 
detalhes, determinadas in
formações e a gente procura 
conversar. E tanto acontece 
com relação aos mortos, como 
com relação aos vivos. Uma 
coisa relativamente comum 
quando um familiar procura -  
às vezes procura dez, quinze 
dias depois -  é que elas (as fa 
mílias) ficam preocupadas: 
“Será que fulano de tal, quan
do faleceu, sentiu muita dor?” 
E uma pergunta que eventual
mente acontece. “Será que ele 
deveria ter sido...”. “Sc chegas
se mais rápido no hospital po
deria ter escapado?” Em fun
ção das lesões ou o que de fato 
aconteceu, a gente pode falar, 
né? E m ostrar usando um 
questionamento que fique em 
aberto. Mas isso é mais comum 
com relação aos mortos.

Com relação aos vivos apa
recem muitas vezes as ques
tões de saber (sobre a) parte 
mesmo burocrática: quando é 
que se recebe o exame, para

onde é que o exame vai, quais 
são outros exames que podem 
ser realizados, coisa mesmo 
para complementar aquele 
dado inicial, sabe?

Claudicnc -  O senhor 
sempre responde, atende a es
sas pessoas e responde a es
sas perguntas pensando no 
senhor como profissional ou 
alguma vez o senhor usou em 
um laudo a sua ética pessoal 
para tentar diminuir o sofri
mento da família?

Francisco Simão -  Já 
usei. Já usei bastante.

Claudiene -  O senhor já  
camuflou algum...

Para você tirar algum ensinamento 
técnico, você vai fazer o quê? 

Melhorar o seu desempenho em 
função de outras vidas que podem 

ser salvas"

Francisco Simão -  Já
usei primeiro uma informa
ção não oficial que não vai 
afetar, em absolutam ente 
nada, no que diz respeito à 
legalidade da informação. O 
que está escrito lá, está escri
to. Uma vez teve um caso de 
um senhor que faleceu. Ele 
morreu em um motel. Ele to
mou um “comprimidozinho” 
de Vi agra (medicamento uti
lizado para tratar a impotên
cia masculina), mas as coro
nárias dele não suportaram a 
demanda de oxigénio a que 
ele foi submetido, né? Mor
reu em um motel. Para a fa
mília dele, necessariamente, 
não tinha a... qual a diferen
ça dele ter morrido em um 
motel ou ter morrido apa
nhando um ônibus, e tal, po
deria ter tido alguma diferen
ça para as (outras) pessoas. 
Para os filhos dele foi colo
cado de maneira correta, foi

colocado no laudo de manei
ra correta. Agora, a esposa 
dele já  é uma senhora bem 
idosa, que nos procurou e eu 
(disse): “Não. Ele faleceu”. 
Omiti essa informação. Omi
ti por uma questão de achar 
que eu ia... fiquei com medo 
até dela m orrer também, 
sabe? (risos) Porque aí ia ge
rar uma demanda pessoal, ou 
alguma coisa assim, fiquei 
muito constrangido. Às vezes 
acontece situações nessa es
fera, principalmente.

Agora, relativamente re
cente, há um ano {em 2005), 
uma senhora de 74 anos... 74! 

Morreu no motel. Aí ficou:
- “Ah, essa senhora aqui deve 

ter sido sequestrada, deve ter 
sido levada para um motel. 
O cara a manteve no motel 
para ficar fazendo extorsão, 
(utilizando o) cartão de cré
dito, alguma coisa”. Porque

- a gente pensa uma série de 
coisas bem complicadas,

bem sofisticadas, mas quando 
foi aprofundar as investiga
ções, não é que ela era cliente 
do motel (risos)? Antiga (es
talando os dedos, indicando 
que fazia muito tempo). E no 
dia em que ela recebia lá o 
ÍNSS (refere-se à aposentaria 
recebida pelo Instituto Naci
onal de Seguridade Social) 
dela, sempre frequentava o 
motel, né? Aí foi uma chi
batada para a família. E o me
nino (o filho) lá: “Olha, do
mingo a minha mãe esteve na 
igreja, rezando”. Ah, mas na 
segunda feira ela se confessou. 
(risos dele e da turma). Ela 
vai, se confessa lá e noutra 
semana ela renova e tal. E foi 
como se resolveu pra valer. 
Uma das filhas dela... aí não 
(eu disse): “Sua mãe morreu”. 
Sem necessariamente infor
mar detalhes que possam... 
que não vão acrescentar em 
nada dentro do contexto, mas
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que causariam intenso sofri
mento para aquela pessoa. 
Podendo evitar, eu acho que 
deve evitar. É a mesma coisa 
que, tecnicamente, em patolo
gias, você faz o que a gente 
chama de laudo placebo (se
gundo o Dicionário Aurélio 
placebo é medicamento iner
te com fins sugestivos ou mo
rais, ou, ainda, em trabalhos 
de pesquisa, quando é dado a 
um grupo de pacientes que 
ignoram estar tomando o me
dicamento cuja ação se quer 
investigar).

Tem um diagnóstico de 
câncer de pulmão. Você sabe 
que aquela pessoa vai du
rar 60 dias. Chama o filho, - 
chama a esposa e entrega 
aquele laudo. Agora, para 
a pessoa (o doente) você 
pode entregar um laudo in
formando que está sendo 
estudado, protelando aque
la informação, porque se- - 
não a pessoa morre é no dia 
seguinte.

Karlla -  Doutor Simão, 
quando alguém morre, a famí
lia sempre -  não sei se seria 
uma tradição -  mas a família 
faz toda uma cerimónia. Exis
te velório...

Francisco Simão -  É cul
tura.

Karlla -  E. Faz aquela 
missa de corpo presente. Eu 
queria saber do senhor, se no 
IML tem alguma cerimónia 
para aquelas pessoas que 
morrem e vão ser enterradas 
como indigentes.

Francisco Simão -  Olha, 
muito boa, sua questão é mui
to boa, muito bem colocada. 
Nós criamos um programa e 
ele tem alguns projetos. Um 
dos projetos é chamado Cida
dania Pós-Morte (criado em 
1995, porém, o primeiro en
terro nos moldes do progra
ma fo i realizado em 2001). 
Porque o conceito de cidada

nia, se a gente prestar bem 
atenção, quando a gente está 
vivo, às vezes é difícil dele ser 
exercitado. Você precisa ter 
voz, você precisa ter vez, você 
precisa reclamar, precisa, lite
ralmente, fazer com que a coi
sa aconteça para o seu direito 
de cidadã ser preservado. E 
quando morre? Praticamente 
você não tem mais nada. En
tão a gente criou esse progra
ma: Cidadania Pós-Morte.

O que caracteriza esse pro
grama? As pessoas que não 
são procuradas, identificadas 
no IML, que não são reclama
das, que ficam nas geladeiras

"Naturalmente que você nâo vai 
(...jchorar por todas as mortes, 

porque se não você se desidrata. 
São dezenas(...). Em torno de 370 

pessoas por mês"

são os indigentes. Eles ficam 
um tempo superior a 30 dias. 
Até 30 dias você deve mantê- 
los na geladeira e não pode 
tomar nenhuma providência 
com relação a esses corpos. 
Passou de 30 dias... via de re
gra, nós estamos atingindo 
hoje 75, às vezes, 90 dias, com 
esses corpos. Você tem dois 
caminhos. Os corpos que tive
ram morte natural, eles podem 
ser encaminhados para a Uni
versidade Federal do Ceará, 
para a Faculdade de Medicina 
de Juazeiro, para a Universi
dade Estadual do Ceará, onde 
tem faculdade de Medicina 
pra ser utilizado como estudo 
de Anatomia.

As pessoas que tiveram 
morte violenta e não foram 
identificadas, elas são absor
vidas todas por esse programa, 
onde elas são sepultadas em 
um cemitério público, mas 
cada uma dentro de uma uma

funerária individual, com a 
mortalha e com o número, que 
pode futuramente identificá- 
las em qualquer momento. 
Nesse caso, a gente chama de 
enterro coletivo. Então em tor
no de 10, 15 pessoas, às vezes 
até 20, já tive oportunidade de 
fazer 20,22 casos, a gente leva 
para o cemitério e aí promove 
um ato religioso. Via de regra, 
a gente faz uma alternância: 
um da igreja católica, um da 
igreja protestante, outro (ato 
religioso) com uma pessoa 
que queira conversar, ou falar 
e tal, mas sempre com um ato 
religioso, porque aquelas pes

soas não estão identificadas
- nem com o nome, nem com 

a religião, nem com nada, 
então a gente procura ser o 
mais ecuménico possível.

E o que parece relativa
mente pouco e óbvio, foi di
ficílimo para ser implanta-

- do. Antigamente, só se fazia 
cavar um buraco, levava eles

(corpos) num caixão e colo
cava lá, nu, de bruços. Joga
va. Era uma indignidade to
tal e plena. Então quando a 
gente percebeu que isso eram 
fatos que aconteciam, a gen
te tomou essas medidas e hoje 
já  faz parte da cultura da or
ganização. A cada mês, a cada 
bimestre em tomo de 15 a 20 
pessoas são sepultadas dessa 
maneira e hoje já faz parte da 
compra da Secretaria de Se
gurança Pública, as umas fu
nerárias. Porque antigamente 
só era (compra de) bala. Era 
m etralhadora, p isto la. Aí 
quando vieram... “Caixão? 
Pra que a gente vai comprar 
caixão?” Até convencer e 
mostrar que isso era uma res
ponsabilidade social, nossa, 
intransferível, quer dizer, que 
estava no nosso poder o cor
po daquela pessoa, foi um 
pouco difícil. Mas hoje já está 
acontecendo de maneira ple-

Felipe relatou que, duran
te o exumação de um cor
po, o pai cortou o braço 
causando uma séria infec- 
ção. Passou muito tempo 
tomando antibióticos.

Felipe é muito parecido 
com o pai. 0  modo de 
pensar do acadêmico de 
Medicina é quase idêntico 
ao de Simão, uma referên
cia pessoal e profissional.
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Felipe ligou depois poro 
dar o número do celulor da 
mõe dele, dona Moria de 
Fátima. Ele aproveitou 
para desejar Feliz Ano 
Novo para equipe.

0 contato com dona Maria 
de Fátima foi estabelecido 
após as festas de final de 
ano. Ela conversou por 
muito tempo sobre a vida 
pessoal da família.
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na e eu acho que c um dos 
momentos mais gratificantes 
que a gente se sente fazendo 
alguma coisa por alguém. 
Embora não saiba sequer o 
nome daquelas pessoas. São 
15, 20 pessoas que você não 
tem... Só sabe assim: são tan
tos masculinos, tantos femi
ninos, tantos morreram de 
tiro, tantos morreram dc faca, 
tantos morreram dc bala, tan
tos foram atropelados. E to
dos são, rigorosamente, des
conhecidos.

Lucinthya -  Doutor Si- 
mão, já  aconteceu de o senhor 
sofrer alguma pressão políti
ca pra manipular algum 
laudo?

F rancisco  Siinâo -
Pressão, assim, política, 
vinda de autoridades supe
riores à gente, na hierarquia 
de poder, não. Agora den
tro do contexto do trâmite 
processual, por exemplo, - 
esse caso mesmo que a gen
te está falando agora, do pa
dre Djair, houve uma posição 
muito radical, por parte da 
delegacia, do delegado (o pri
meiro delegado responsável 
pelo  caso fo i  Francisco  
Braguinha. Ele pediu afasta
mento, em abril de 2004, e fo i 
substituído pelo delegado 
Evandro Alves de Souza) -  que 
é a autoridade que preside o 
inquérito dc afirmar catego
ricamente que tinha certeza 
absoluta de que o padre sofreu 
uma queda. Então, isso, colo
cado de maneira pública, re
presenta uma pressão em cima 
de um trabalho técnico que a 
gente está fazendo. A gente faz 
o quê? Uma contra-pressão. 
Mostrando que nós temos um 
convencimento pessoal daqui
lo ali c outros colegas também. 
Então, não acho que seja as
sim uma coisa direcionada, de 
propósito para tentar desvirtu
ar, mas ele teve umas razões

tais que levaram a um conven
cimento daquilo.

Depois de passar seis, sete 
meses, passou de um ano es
tudando (refere-se ao delega
do), e acha pouco que a gente 
(o IML) dentro de poucas ho
ras estudando um corpo che
gue a um resultado diverso. 
Totalmente diferente, mas 
como é um convencimento 
técnico e pessoal respaldado 
dentro de um contexto pura
mente, assim, da experiência 
dos fatos, você tem um lastro 
tanto moral como ético para 
segurar as pontas. Eu tenho 
feito isso.

"É bem diferente eu examinar o 
corpo de uma criança que foi 

espancada, como eu tive a 
oportunidade de examinar dezenas, 

e examinar um marginal"

Letícia -  O senhor nos re
latou agora o caso de um ra
paz que assaltou um mer- 
cadinho (na realidade, foi o 
caso do rapaz que assaltou 
uma senhora), fo i preso pela 
polícia e apareceu morto. O 
senhor disse que fo i feito um 
laudo, com toda a clareza, ex
plicando todos os tipos de he
matomas que apareceram no 
rapaz. Como é que fica a re
lação profissional, depois que 
o senhor apresenta o laudo, 
entre vocês, dentro da Secre
taria de Segurança Pública?

Bruno -  Só completando 
essa pergunta, em relação a 
essa postura, surge algum tipo 
de ameaça?

Francisco Simão -  Bom... 
Não fica boa a posição. Até 
porque, obviamente, é um 
momento em que a gente se 
coloca claramente com uma 
situação em que você, apesar 
dos fatos geradores, você

criou uma situação verdadei
ra que foi literalmente em con
fronto com a explicação que 
foi dada pelos policiais. Não 
fica boa (a posição) com rela
ção àqueles policiais propria
mente ditos. Mas dentro do 
contexto da segurança públi
ca como um todo, quando 
você avalia uma outra deman
da dos policiais, quando você 
avalia os superiores, o secre
tário de Segurança Pública, 
você avalia o próprio gover
nador do Estado, aí você se 
sente bem, porque está traba
lhando dc maneira correta e, 
principalmente, fazendo com 

que a população tenha infor-
-  mação correta e, obviamen

te, discordar ou deixar de 
concordar não tem... só um 
momentinho, por favor. (Si
mão abaixa a cabeça e aten
de ao celular: "Alô, vai de
morar um pouquinho ainda...

- é... mais um pouquinho, é... 
mais ou menos uma hora ”).

(Voltando-se para a turma) 
Cria realmente um embaraço, 
com certeza, mas embaraço 
esse que você consegue admi
nistrar, porque você vai ter o 
quê? Uma maioria muito (en
fático) grande, esmagadora, 
que lhe apóia, que quer as coi
sas acontecendo de maneira 
correta, que não vai querer 
encobrir uma ação de um po
licial que se tomou um bandi
do. Uma pessoa que age clan
destinamente, matando quem 
quer que seja ao arrepio da lei, 
está configurada como bandi
do, só que está usando farda. 
Ele está fazendo isso hoje com 
aquela pessoa, amanhã vai fa
zer com outro por dinheiro, 
então você tem que coibir isso, 
você tem que pôr parâmetros, 
você tem que realmente agir.

Já tive oportunidade, para 
dar exemplos mais antigos, de 
dar laudo de uma pessoa que 
morreu por afogamento. Diag
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nóstico: Afogamento. E a pes
soa estava presa numa cela da 
delegacia. “Como é que se 
morreu afogado se não passa 
nenhum riacho aqui? Nenhum 
açude?” Morreu por tortura, 
onde foi submetida a cabeça 
dela dentro de um recipiente 
com água, e foi... injetaram 
mais água, até que perderam o 
controle da situação e ela mor
reu por afogamento. Afoga
mento mesmo. Agora, pesa. 
Pesa bastante. Entrando dentro 
do viés que ele (Bruno) colo
cou aí, você passa uma tempo
rada boa tendo mais cautela, 
tendo mais cuidado em tudo o 
que vai fazer. Esse telefone 
aqui (mostra o celular) só - 
vive bloqueado. Deve ter a 
fala de vocês («dirige-se à 
equipe de produção) grava
da aí em mil lugares porque 
só vivem copiando os tele
fones.... mas eu não afasto 
um milímetro daquilo que é - 
pra ser independente da ori
gem do problema.

Dcnise -  O senhor falou  
que tem um certo cuidado, 
mas o senhor já  recebeu  
ameaças?

Francisco Simão -  Já. Fi
sicamente até.

Vanessa -  De que tipo?
Ana Flávia -  Já percebeu 

um risco iminente de essa 
ameaça ser concretizada?

Francisco Simão -  Já. 
Teve um momento aí no pas
sado, em torno de 15 anos 
atrás, numa ocasião, minha 
esposa teve que deixar os fi
lhos (do casal) c o carro dela 
foi seguido, foi abalroado pra 
intimidar e, na época, eu esta
va vivenciando uma série de 
dificuldades burocráticas, ad
ministrativas, casos penden
tes, casos em andamento, coi
sas desse porte.

Lctícia -  Como o senhor 
cuida da sua segurança e da 
sua família?

Francisco S im ão-A  gen
te toma algumas providências 
que são inerentes à situação. 
Eu tenho um motorista, esse 
motorista também é um segu
rança. Agente treina, ele é bem 
preparado, é um cara que anda 
sempre bem armado. Pessoal
mente eu também ando bem 
armado. Eu ando com uma 
pistola, uma pistola do Gover
no do Estado, pistola oficial, 
pistola boa, com boa munição. 
Eu me preocupo com a técni
ca dessa pistola, ela sempre é 
revisada. A cada seis meses, 
pelo menos, vou para um 
estande de tiros e atiro cem ti-

"Passei a entender que o ser 
humano é a peça mais importante 
da estrutura de vida, que a gente 
deve (...) valorizar as pessoas no 

seu aspecto mais pleno"

ros para poder ficar pronto 
para uma ação pessoal qual
quer, mas isso... Não intimida 
não, sabe? Porque se você ti
ver medo você não faz nada.

Se você analisar bem, den
tro de uma estatística de quan
tos mil casos que você resol
ve e um que dá problema, é 
como se você estivesse aqui 
(refere-se ao local da entrevis
ta) e de repente você está su
jeito a descer a escada e ser 
assaltado. Então você vai en
frentar, também, uma grave 
dificuldade. Considero que até 
termina sendo menor o risco 
para mim porque, como eu já 
estou partindo do pressuposto 
de que eu posso vir a ter al
gum problema, eu ajo preven
tivamente. Aí tem que ter al
gumas cautelas adicionais. Eu 
não vou pegar e me expor. O 
cara vai lá não sei pra onde, 
encher a cara de cachaça não 
sei o que lá, (risos) então está

se expondo a esses tipos de 
riscos que você não pode 
acrescentar a uma demanda, 
né? Que já possa existir. Mas, 
de um modo geral, eu vejo o 
seguinte: o percentual de pes
soas, a nível da Segurança 
Pública, que criam problemas 
ou que têm ações que não são 
compatíveis com o correto, é 
um percentual mínimo. Exis
te? Existe. Como existe em 
toda e qualquer profissão que 
a gente queira imaginar. Do 
padre ao médico, ao jornalis
ta ao fotógrafo, a tudo isso.

Lucinthya -  Doutor Si
mão, conversando com o seu 
filho, Felipe, a respeito dos

- riscos da profissão, ele dis
se que chegou a fazer uma 
pesquisa e detectou que exis
tem três tipos de riscos aos 
quais o médico legista é sub
metido: os riscos biológicos, 
ético-jurídicos e psicológi-

- cos. O senhor se sente mais 
vulnerável a algum desses

riscos?
Francisco Simão -  É... 

uma coisa interessantíssima 
nessa pesquisa que aconteceu, 
foi detectado o seguinte: eu 
tenho quatro filhos, aí eles de- 
tectaram que a maioria dos 
legistas, todos têm muitos fi
lhos. Acho que de tanto você 
ver (risos) as pessoas morren
do você tenta repor (risos dele 
e da turmaj, né? Repor. Eu 
acho... talvez o biológico, o 
que termina sendo um dos 
mais... Porque você não tem 
como escolher. Agora recen
te, eu estou terminando de de
senrolar um caso de um ho
mossexual que de repente 
passou mal, foi para o hospi
tal e morreu. Aí até eu tive 
vontade de mandar ele pro 
SVO (Serviço de Verificação 
de Óbitos Doutor Rocha Fur
tado, sistema inaugurado em 
2005, com a finalidade de es
clarecer a causa do óbito em

Na pré-entrevista, o mé
dico não confirmou ser 
filiado a qualquer partido 
político. Dias antes da en
trevista a equipe descobriu 
afiliação dele ao PSDB.

A entrevista aconteceu um 
dia depois do primeira 
data marcada, a pedido de 
Simão, que disse precisar 
ir para uma reunião mui- 
ío importante.
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A equipe precisou pedirão 
Departamento de Comuni
cação Sociol um ofício 
para permitir que o entre
vistado estacionasse o car
ro na Universidade.

No dia da entrevista, Fran
cisco Simõo chegou com 
meia hora de atraso. A cap
tação ocorreu dentro do 
tempo previsto, apesar da 
preocupação da equipe.
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casos dc morte natural) (ri
sos), porque podia ser, né? (Si- 
mão acreditava que poderia 
ser um caso de morte natural)

Eu acho que isso era mor
te natural e tudo, mas o SVO 
achou logo esquisito. Era um 
homossexual, um cara que ti
nha se metido já em uma con
fusão há seis meses. Ele tinha 
levado um tiro no olho, perfu
rou, e não morreu. Aí agora, 
de repente, morreu? Começa
ram logo a cogitar que a mor
te dele poderia ter algum vín
culo com o caso anterior e 
tudo. E eu (disse)\ “Não, está 
bom. Vamos levar o corpo dele 
pra lá (SVO)J\ O cara era 
IíIV positivo, então era um - 
risco biológico a mais. E 
deu muito trabalho para ten
tar identificar a causa mor
te. Até que a gente conse
guiu determinar que ele 
morreu por uma embolia 
pulmonar. Embolia pulmo- - 
nar provocada por uso de 
silicone injetável. Pegaram lá 
uma quantidade enorme dc 
silicone -  ele queria ficar todo 
torneado lá, né? Bumbum re
dondo era o que cie queria. Aí, 
a “seringazona” de 20 (ml), in
jetando no bumbum dele 20 
ml. Vinte ml de silicone. Cer
tamente, pegou em um lugar 
com uma veia e injetou dirc- 
tamente dentro de um vaso 
sanguíneo. Quando injetou 
aquele silicone, que é um gel, 
dentro do vaso sanguíneo, ele 
começou a circular no corpo, 
e aí o sangue se modifica. Fica 
aquele bloco de sangue e aí 
quando passou pelo coração 
deu um problem a: entrou 
numa arritmia (qualquer des
vio da normalidade do ritmo 
das contrações cardíacas) e se 
estabeleceu no pulmão e veio 
a falecer.

Então, pra chegar a um di
agnóstico desse, é uma traba
lheira desgraçada. Você corre

os riscos padrões, mas corre 
um risco biológico danado, 
porque você vai examinar um 
coração de um cara que tem 
HIV e tudo, então c rcalmente 
um risco biológico predomi
nante. Você está estudando 
sexologia criminal. Está pro
curando encontrar esperma. 
Esperma às vezes é um meio 
de contaminação por HIV 
também, então termina sendo 
uma situação realmente um 
pouco complexa, (do ponto de 
vista) biológico.

Andreh -  Você afirmou na 
pré-entrevista que tem medo 
da morte. Como é esse para-

"A natureza é a melhor coisa que 
existe. Você ter um animal... Lá em 

casa eu tenho papagaio, tem 
cancão, tem cachorro, tem quatro 

menino (risos/'

doxo de trabalhar com aquilo 
de que se tem medo?

Francisco Simão -  É, ra
paz, se o cabra não tiver medo 
da morte ele se lasca todinho 
(risos). Porque é onde você 
começa a criar parâmetros pra 
você se preservar, né? Eu acho 
o seguinte: o instinto de pre
servação da espécie que está 
presente em todas as espécies 
vivas, ele também está presen
te na espécie humana e presen
te de maneira forte. Em últi
ma análise, isso representa o 
medo. Não é o medo de você 
ver uma pessoa morta. Não é 
o medo de você achar que 
aquela pessoa de noite vai es
tar conversando com você, 
mas é o medo de, uma vez 
aquilo acontecendo, o que está 
por trás daquilo ali? São os 
princípios, você não sabe, nin
guém sabe.

Então o desconhecido é 
realmcnte a grande incógnita,

né? A incógnita maior que o 
ser humano pode ter. E eu 
acho que no momento que a 
gente consegue dividir um 
pouco e administrar essa situ
ação que a gente chamou de 
medo, por esse prisma, a gen
te consegue aumentar um pou
co mais o instinto de preser
vação da espécie. Se eu tenho 
medo de acidente trânsito, sei 
que é grave, sei que mutila, sei 
que mata, dificilmente eu vou 
estar a 120 km/h na rodovia. 
Eu sei que a 60 Km/h, 70 Km/ 
h é mais fácil de eu escapar.

Andreh -  Então essa sua 
percepção aumentou?

Francisco Simão -A m i- 
- nha percepção aumentou. 

Todo dia cu estou vendo des
graça por cima de desgraça, 
toda hora...

Joanice -  Quais são os 
outros cuidados que o senhor 
tem?

Francisco Simão -  Aí eu
procuro exatamente, dentro 

desse contexto, fazer o seguin
te: tudo o que eu analiso, vejo, 
em termo de gráficos, de esta
tísticas, de números, de fatos, 
(procuro) transformar em no
tícia, transformar em informa
ção. Daí a imprensa, a gente 
coloca, sistem aticam ente, 
como uma parceira do nosso 
trabalho. Porque no momento 
em que a gente chega e coloca 
a coisa: a morte dos moto- 
queiros na Região Norte, por 
falta de um simples capacete, 
isso vai para os meios de co
municação, é feito matéria, é 
feito entrevista. Você cria para 
a população um mecanismo 
como se fosse uma vacina, que 
você está inoculando na pes
soa uma informação, conse- 
quentemente gerando uma de
manda que eu chamo de uma 
demanda pró-ativa, uma de
manda em que você tem que 
procurar se preservar para que 
aquilo não aconteça.



Francisco Sitnào

Agora mesmo, eu estou 
pegando um conjunto de quin
ze, dezesseis anos. É que eu 
resolvi botar 2005 para ficar 
mais completo. Dezesseis 
anos de mortes no Estado do 
Ceará, pegando Fortaleza, re
gião metropolitana e municí
pios circunvizinhos. Aí estou 
fazendo uma análise crítica de 
todas essas situações, porque 
a concepção de morte violen
ta, que é exatamente essa mor
te que acontece, não a morte 
de doenças, tudo aquilo que 
acontece: o homicídio, o atro
pelamento, o afogamento, o 
suicídio. Ela (a morte) pode
ria ser encarada por esse 
viés, que você acabou de - 
colocar, como evitável. En
tão, eu prefiro, cm vez de 
chamar mortes violentas, 
mortes evitáveis. E um per
centual enorme delas (das 
pessoas), que poderiam per
feitamente estar viva.

Eu não sou partidário da
quela situação em que você diz: 
morreu porque tinha de morrer. 
Chegou a hora, acabou. Não é 
bem assim. Há algum tempo, 
nós tivemos um índice enorme 
de afogamentos. Fortaleza, era 
morrendo gente afogada de 
todo jeito. Eu via no gráfico a 
estatística subindo, setembro, 
outubro, novembro... “Que tan
ta gente morrendo é isso?” . 
(Foi) Quando eu dei o alarme. 
O pessoal da imprensa come
çou a estudar, verificar, estava 
faltando salva-vidas. A Prefei
tura de Fortaleza tinha aberto 
uma modificação administrati
va: transformou o salva- vidas 
em guarda municipal, chama
do de guarda do rapa. Lá (na 
Guarda Municipal) era mais, 
ganhava mais dinheiro, tinha 
uma gratificação, num sei o 
que lá, uma coisa do tipo as
sim. Aí, simplesmente, uma 
mudança administrativa gerou 
uma grande demanda.

Com o alarme que a gente 
deu... Pufo! Tiraram os guar
da do rapa, botaram tudo para 
ser salva-vidas. Baixou (o ín
dice de afogamentos) e melho
raram as coisas. Então a gente 
nota o seguinte: que dentro 
desse contexto de prevenção 
você pode e deve utilizar toda 
aquela massa de informações 
que você tem. Pessoas que 
morreram de morte violenta, 
por que elas morreram, e co
meçar a fazer um trabalho li
teralmente preventivo. Eu 
acredito que a partir do mês 
de fevereiro (de 2006), deve 
partir de um canal de televi-

"Quando eu esfou meio tenso, com 
muitas dificuldades, com muitos 

problemas, eu posso derivar para o 
lado da fotografia.(...) É muito bom. 

E melhora bastante"

são, que me incitou a fazer 
esse trabalho, começar a apre
sentar, de maneira pública, es
sas informações, visando exa
tamente a informação chegar 
na pontinha do sistema, na 
casa de cada pessoa e com isso 
induzir que ela realmente te
nha uma preocupação muito 
maior.

Só para ilustrar aqui e ma
tar um pouco a sua curiosida
de com relação a isso (vira-se 
para Joanice). Choque elétri
co. Olhe: sábado e domingo 
você tem um pico de pessoas 
que morrem de choque elétri
co. Por que isso? O cara é pe
dreiro, mas ele acha que en
tende de eletricidade também. 
Aí quando ele chega em casa... 
ou então o cara é bancário, pra 
ser uma coisa bem diferente. 
Está acostumado lá, no caixa 
dele do banco. De eletricida
de o cara não entende nada. 
Mas tem uma luz que queimou

ele resolve trocar aquela lâm
pada. Ele pode ter uma surpre
sa desagradável e morrer, to
lamente, quando foi tentar 
fazer um trabalho, que ele po
deria perfeitamente pagar um 
pouco e o profissional correto 
fazer aquela atividade. As ve
zes, é uma geladeira que está 
dando choque há seis meses e 
o cara fica protelando um con
serto daquela geladeira. Então 
ele termina também caindo 
numa situação que eu tinha 
falado antes.

Karlla -  O senhor falou 
que tenta transformar o seu 
trabalho em dados e estatísti
cas. Quais são as dificulda
des que o senhor encontra 
em fazer esses dados e esta
tísticas virarem campanhas 
para que diminua o número 
de mortes e de acidentes?

Francisco Simão -  Bom, 
via de regra, o que nós faze
mos? Uma vez produzido um 
trabalho como esse, a gente 

ou chama algum dos órgãos 
(de segurança pública) e mos
tra, e vê qual que tem interes
se. Porque essas informações, 
por terem uma característica 
de serem de utilidade pública, 
você não precisaria nem ter 
verba para criar uma deman
da maior de informação.

Mas, às vezes, acontece o 
seguinte: um determinado 
órgão, uma determinada em
presa se interessa mais por 
aquilo ali e quer fazer um es
tudo mais completo, fazer um 
trabalho mais efetivo e 
termina absorvendo aquelas 
informações. O que, talvez 
dentro do contexto geral, seja 
o aspecto mais difícil dc trans
formar isso numa situação 
mais efetiva, mais concreta, é 
o aspecto económico. Porque 
se você, depois de feito tudo 
isso, se tivesse dinheiro para 
transformar em campanha, 
contratando profissionais com

Como o entrevistado fala 
muito baixo, o local esco
lhido poro a realização da 
entrevista foi o laborató
rio de IV, por causo da boa 
acústica.

A entrevisto foi tranquila 
do início ao fim. Francisco 
Simão mostrou-se dispos
to a responder tudo que os 
entrevistadores desejavam 
saber.
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Em diversos momentos do 
entrevisto, Rebeca mos
trou-se incomodada cornos 
detalhes sobre as mortes. 
A cada exemplo, elo fazia 
uma careta diferente.

Em dois momentos da en
trevista, Francisco Simõo 
pôs os braços abaixo da 
mesa, demonstrando reser
vas. Falova sobre o vida 
pessoal e religiosidade.
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habilitação específica dentro 
daquele contexto para fazer 
outdoor, para fazer informa
ções gravadas, para criar infor
mações mais tecnicamente 
bem preparadas, seria melhor.

Eu termino trabalhando o 
seguinte: durante esses 25 anos 
eu não encontro... são dezenas, 
centenas de campanhas que a 
gente já fez: uso de capacete 
por motoqueiros, a questão dos 
afogados, a gente já fez mi
lhões de campanhas. Tem ou
tra coisa interessante: cu vejo 
um detalhe, quando você cria 
uma campanha e tem um título 
bonito, que aguça a curiosida
de, ela deslancha rapidinho.
Eu fiz um trabalho chama- - 
do “Operação Pé na Cova”. 
Olhe, a Folha de S. Paulo 
(jornal impresso de grande 
circulação no país) me pro
curou, revista Veja me pro
curou, todo mundo me pro
curou. Só eu, que não tenho - 
nem assessor de imprensa, 
era eu mesmo fazendo a coisa. 
Essa “Operação Pé na Cova” 
era em função dessas “mobi- 
letizinhas”, foi na época em 
que elas foram lançadas. Aí eu 
fazia um cadastro, pegava o 
cara com uma “maquinazinha” 
dessa, batia um retrato dele ao 
lado da mobilete. Aí eu dizia: 
“Olhe, isso aqui é para quando 
você chegar lá no IML. Você 
vai chegar muito estragado. Eu 
já sei que você é você para eu 
poder reconhecer. Porque você 
não usa capacete, não conhece 
as regras do trânsito, não é ha
bilitado para conduzir esse ve
ículo e anda cortando os car
ros. Você está exposto, está 
prestes a morrer. Então está, li
teralmente, com o pé na cova, 
falta só um empurrãozinho 
para ir pra cova.” (risos).

Essa campanha foi muito 
boa, deu bons resultados. 
Eles (acidentes com motos) 
diminuíram e tudo, mas não

teve uma continuidade, então 
falta... eu acho, que falta 
isso, um acompanhamento 
mais técnico para poder ana
lisar aqueles resultados, ver 
onde poderia ser melhorado 
e implementar, por mais al
gum tempo, outras campa
nhas assemelhadas, que pu
desse revigorar a campanha 
anterior. Porque essa histó
ria da memória curta é reali
dade. Infelizmente, se você 
não ficar dando repiques, 
sabe...

K arlla -  Então, sempre 
que essas campanhas são im
plantadas aqui no Estado elas

"Elos (as famílias das vítimas) ficam 
preocupadas: 'Será que fulano de
tal, quando faleceu, sentiu muita

/

dor?'. E uma pergunta que 
eventualmente acontece"

trazem bons resultados?
Francisco Simão -  Tra

zem, com certeza. Eu acredi
to demais na informação, por
que é a educação de massa que 
você está promovendo. Sem o 
uso da educação ou de uma 
forma direta ou indireta, você 
não consegue fazer nem saú
de, nem segurança. Esse con
texto: saúde, segurança e edu
cação, eu considero como 
sendo um tripé para que, de 
fato, se viva mais, se viva um 
pouco melhor.

Denise -  Já teve alguma 
campanha que o senhor defen
deu, mas ela não vingou, por 
motivos externos? O senhor se 
recorda de alguma?

Francisco Simão -  Já. 
Sempre que chega em momen
tos eleitorais ou pré-eleitorais, 
existem dificuldades de os ór
gãos (públicos) pegarem aque
les números ou então achar 
que você está usando aquelas

campanhas para querer se pro
mover e aí, via de regra... por 
exem plo agora, esse ano 
(2006), tem a campanha elei
toral, daqui a alguns meses. Aí 
ficam todos os órgãos com 
uma paranoia doida. Em al
guns pontos eles terminam 
acertando, mas também, às 
vezes, terminam errando. E, 
não, eu não quero fazer mais 
isso não porque fulano de tal 
vai se promover, porque ele 
quer ser isso e ninguém quer 
ajudar... então acontece isso 
dentro de um contexto. Esque
ce a repercussão que aquilo 
tem lá na ponta.

Claudienc -  Como o se-
- nhor avalia a participação 

da imprensa nessas campa
nhas que o senhor quer 
implementar?

Francisco Simão -  Ah! 
Excelente! Só acontece basi
camente em função deles

- próprios (da imprensa). Por 
quê? Porque nunca o IML

teve um centavo de verba or- 
çamentária destinada a campa
nhas públicas. E, no entanto, 
não só fizemos centenas du
rante esses últimos 25 anos. E 
elas sempre têm um conteúdo 
social bom, então, é de imedi
ato (o resultado). A imprensa 
é muito boa.

Nós tivemos um mecanis
mo agora de os corpos de mor
te natural não irem para o 
IML. Foi criado o Serviço de 
Verificação de Óbitos. Isso é 
uma demanda que há mais de 
20 anos tem essa necessidade 
no Estado do Ceará, (pausa). 
Ilá seis anos atrás, mais ou 
menos, a gente conseguiu de 
fato e o grande responsável 
(pela criação do Serviço de 
Verificação de Óbitos) foi a 
imprensa. Eu preparei um 
material para cada jornal, cada 
televisão, cada rádio, mostran
do, de maneira bem didática, 
o que é morte violenta c o que
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é a morte natural. Com esse 
material, mostrei que eu esta
va encontrando situações onde 
eu tinha uma pessoa que mor
reu de morte natural, na mesa 
de necropsia do IML, e uma 
pessoa que morreu com seis 
tiros. Eu tinha que examinar 
os dois, porque todo mundo 
que morria ia para o IML, mas 
não era correto. O de seis ti
ros tinha uma demanda de 
tempo que eu preciso para fa
zer aquele laudo, tantos dias 
para ir para a justiça, para po
der o cara (o assassino) ser 
preso e tal. E o outro (o que 
morreu de morte natural), a 
família queria porque que
ria o esclarecimento tam- - 
bém. E aquilo ali era uma 
responsabilidade de outra 
secretaria do Estado, não da 
(Secretaria de) Segurança 
Pública, mas sim da Secre
taria dc Saúde. Mas como 
nós fazíamos, a Secretaria - 
de Saúde não... e a gente viu 
que tava invertendo. Chegou 
um ano, o último que nós fi
zemos necropsia desse tipo, 
foi em 99, nós chegamos a ter 
perto de 800 óbitos por homi
cídio e, em contrapartida, mais 
de 1.000 pessoas de morte na
tural. Que dizer, a inversão dos 
valores estava totalmente al
terada. E a imprensa foi que 
fez (corrigiu) essa inversão.

Várias pessoas -  Doutor 
Simão...

Francisco Simão -  Só
um minutinho, para entender 
melhor. No momento em que 
a gente decretou que não fa
ria mais aquilo e que parecia 
ter negociado com a Secre
taria de Saúde e com vários 
setores, dando tempo para 
eles reagirem e nada foi fei
to, aí eles pensaram (o Go
verno do Estado) que iam 
pressionar e a gente não ia 
suportar. Só que a imprensa 
estava consciente dos fatos e

queria realmente que o IML 
trabalhasse como IML, que 
era a razão de ser do IML.

Então tinha dias que eu es
tava com 12 pessoas que mor
reram, Bom Jardim, Granja 
Portugal (bairros de Fortale
zaJ, tudo ficando podre, sem 
lugar para enterrar, sem ates
tado de óbito, sem nada. E a 
gente segurando. E o pior: to
dos eram pobres. Porque o rico 
não tinha problema com ates
tado de óbito, porque morre, 
lá tem 4 ou 5 médicos para dar 
atestado de óbito. Até que a 
Prefeitura Municipal, uma 
época, assumiu a responsabi-

"Uma pessoa que age 
clandestinamente, matando quem 

quer que seja ao arrepio da lei, está 
configurada como bandido, só que 

está usando farda".

lidade de mandar o médico nas 
casas e tal e fazer os atestados 
lá e liberar até que a Secreta
ria de Saúde, há menos de 1 
ano, inaugurou, lá em Mes- 
sejana, esse Serviço de Verifi
cação de Óbitos, que agora 
dividiu mais as responsa
bilidades. (Em 2002, os laudos 
de morte natural eram emiti
dos pelo Serviço de Cons
tatação de Óbitos, da Prefei
tura de Fortaleza). E isso foi 
um fator que eu atribuo dire
tamente à imprensa, como um 
grande apoio. Sem a impren
sa nós não teríamos feito isso.

Sem a imprensa, esse IML 
nem existia, porque o IML da 
Parquelândia (a antiga sede) 
era um.... ele todinho era o ta
manho dessa sala aqui (olha 
para a o Estúdio de televisão 
da UFC, como se estivesse 
medindo). Então, quando você 
fazia qualquer procedimento, 
não tinha rede de esgoto, você

cortava um corpo aqui, o san
gue escorria lá. A imprensa ba
tia em cima e isso criou tam
bém uma situação favorável 
para que o Governo do Esta
do desempenhasse uma verba 
para que o IML viesse a ser 
construído. Tem muita força 
(a imprensa).

Lucintliya -  E a gente vê 
muito, na transmissão de pro
gramas policiais e em capas 
de jornais, imagens de cor
pos. Como o senhor avalia a 
cobertura policial aqui em 
Fortaleza?

Francisco Simão -  A co
bertura policial, nos últimos 

12 meses, melhorou bastan-
- te. Antigamente, eles mostra

vam o corpo, até o sangue es
correndo mostravam. Era 
realmente algo que não só 
constrangia, como criava em
baraços violentos. Foi feito 
um pacto entre eles, princi-

- palmente entre os programas 
de televisão, que têm um

conteúdo de imagens muito 
forte, de serem mais seletivos 
no que diz respeito à produ
ção das imagens. Aquelas ima
gens que eles mostravam, que 
eram o ser humano naquele 
momento, (atualmente) cies 
borram e com isso você não 
tem uma clara percepçào da
quela situação que aquela pes
soa vivenciou. E isso também 
foi um acordo que a gente tra
balhou globalmente, porque 
eu defendia a seguinte idéia: 
as famílias, por ser a maioria 
pobre, humilde, não têm a per- 
cepção de que estão sendo in
vadidas em sua privacidade e 
merecem respeito. Estão em 
um momento de dor, que não 
tem nem como fazer essa ava
liação. Eu coloquei da seguin
te maneira: naquele momento 
em que a pessoa veio a fale
cer, o corpo da pessoa não per
tence ao Estado para que seja 
dado um diagnóstico e poste-

Porém, ao falar da profis
são, mostra-se bom ò von
tade. Gesticula muito, usa 
uma linguagem caracte- 
rística de policiais e cita 
excessivos exemplos.

No final da entrevista, ele 
contou que teria uma reu
nião marcada, no mesmo 
dia, como juiz do caso do 
padre Djair, mas deu pri
oridade para a turma.
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vista, Francisco Simão 
continuou a falar com al
guns alunos. Naara apro
veitou para tirar outros fo
tos do entrevistado.

A aluna do curso de Pu
blicidade e namorada do 
Bruno, Gecíola Fonseca, 
participou da entrevista, 
mas não pôde fazer as 
perguntas que gostaria.

riormente entregue à família 
para ser sepultado? Então, na
quele momento em que esta
va sendo filmado, o Estado já 
era o responsável pela pessoa. 
Para evitar problema, você faz 
a sua matéria, você tem o seu 
direito de imprensa preserva
do, mas vamos preservar a 
pessoa também que está do 
outro lado e a pessoa que mor
reu. Tem que tomar atitudes.

E o doutor A lessander 
Sales (atual Procurador da 
República do Estado do Cea
rá) teve um papel muito im
portante dentro desse contex
to. Teve uma boa percepção 
daquilo como promotor 
nesse patamar, teve um po- - 
der muito forte da legisla
ção e então deu um “arro
cho” bom nesses programas 
e eles entenderam que a coi
sa era melhor funcionar 
dessa maneira. Hoje está 
bem melhor do que há um - 
ano, um ano e meio atrás, 
porque era realmente muito 
ostensiva a colocação. É... 
idêntica situação é com rela
ção ao suicídio. A gente tem 
um acordo de não ser divul
gado, de não ser informado 
porque estimula, estimula de
mais, demais mesmo. Eu te
nho experiências pessoais dc 
ver isso acontecendo. O jornal 
Diário do Nordeste, há uns 20 
anos atrás... uma matéria de 
primeira página, manchete. O 
noivo, no dia do casamento, 
matou a noiva e se matou. Isso 
rendeu essa manchete e eu dis
se: “Orra! Agora esse mês vai 
ser péssimo”. Aí quando che
gou no final do mês, eu fiz a 
estatística, fui lá no jornal, 
reuni os editores e disse: 
“Olhe, vocês fizeram essa 
matéria nesse dia, está aqui o 
que aconteceu nos dias subse
quentes. Vamos ver, se com
parar com o ano anterior, nes
sa mesma época, cresceu três

vezes mais. Está vendo aqui, 
isso é consequência dessa ma
téria”. Aí, hoje em dia, existe 
um pacto entre os grandes jor
nais, porque a gente nem con
sidera, nem informa aquilo ali.

Eu fico numa dúvida dana
da. Recentemente, teve uma 
situação no interior do Esta
do, na cidade dc Independên
cia (distante 269km de 
Fortaleza, em linha reta). De 
repente, cinco suicídios na
quela região geográfica desse 
tamanho. “Vamos procurar 
trabalhar localmente”. Viajei, 
fui pra lá, fiz um trabalho, lo
calizei os possíveis problemas,

"Já tive oportunidade (...) de dor 
laudo de uma pessoa que morreu 

por afogamento. Diagnóstico-. 
Afogamento. E (...) estava presa 

numa cela da delegacia".

mas sem a gente deixar 
transparecer praticam ente 
nada, porque é o tipo da infor
mação que gera aquele viés de 
imitação e esse viés de imita
ção termina aumentando o nú
mero de óbitos.

Lucinthya -  O senhor já  
vem acompanhando inúmeras 
gestões de governo, inclusive 
dentro da Secretaria de Segu
rança Pública. E eu gostaria 
de saber como o senhor ava
lia essas gestões, desde o pe
ríodo em que entrou, no que 
diz respeito à ações de políti
cas públicas em relação à se
gurança no Estado.

Francisco Simão -  E, eu 
realmente tenho 25 anos de 
serviço público, 26 anos de 
serviço público como um 
todo, né? E em termos de di
reção desses órgãos, em tor
no de uns 20 anos. A gente vê 
que cada governo tem carac- 
terísticas boas e característi-

cas que não são tão boas. Nes
se governo atual (governo de 
Lúcio Alcântara, iniciado em 
2002), eu considero que os 
dois primeiros anos a segu
rança pública teve graves di
ficuldades. Ela não evoluiu 
como vinha evoluindo no go
verno anterior (governo Tas- 
so Jereissati, de 1999 a 2002. 
O vice-governador Beni Ve
ras assumiu o último ano de 
mandato de Tasso). E isso 
cria um diferencial enorme, 
porque você tem o seguinte: 
novas demandas de seguran
ça pública são praticamente 
todo dia geradas, em função 

dos problemas sociais, dos
- problemas económicos, tec

nológicos que são cada vez 
mais presentes. E se você 
não consegue acompanhar, 
você termina tendo um di
ferencial maior ainda.

Mais recentemente agora,
- nos últimos sete, oito meses, 

se retomou um pouco mais
esse avanço, houve uma coisa 
excelente que foi migrar a 
tecnologia para o interior do 
Estado. Está sendo construído 
um Instituto Médico Legal em 
Juazeiro (do Norte, na Região 
do Cari ri), outro em Sobral 
(Município da Região Norte do 
Estado), institutos médicos le
gais regionais. Para você ter 
idéia, o IML de Juazeiro vai 
atender 1,7 milhões de pesso
as, pega toda a região do Cariri. 
É uma região com um número 
muito expressivo de pessoas. E 
lá tem violências específicas. 
A violência contra a mulher é 
exacerbadamente alta, ele (o 
IML) vai realmcnte fazer um 
diferencial dentro desse con
texto de trabalho de segurança 
pública. Em Sobral, do mesmo 
jeito. Uma região norte tam
bém totalmente sem esse tipo 
de cobertura. Essa migração da 
Medicina Legal para o interior 
do Estado é um fato que consi-
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dero um dos mais relevantes.
Uma outra coisa importan

tíssima: agora mesmo, aquele 
estacionamento do IML... des
mancharam metade do estaci
onamento por uma causa no
bre. Está sendo construído um 
bloco à parte pra reunir alta 
tecnologia. O (exame de) 
DNA vai ser implantado lá 
naquele setor. Então, é uma 
visão clara do futuro de que 
se está dando uma boa aten
ção para a segurança pública 
dentro desse contexto.

Gustavo -  Como é que o 
Estado do Ceará, em relação 
aos outros estados, está se 
comportando e investindo 
no ramo da Medicina Le- - 
gal? O Estado do Ceará é 
melhor do que outros esta
dos nesse ponto?

F ran c isco  Siinâo -  
Olhe, a gente tem que 
comparar a capacidade de 
investimento público. O - 
Estado do Ceará não é um 
estado rico, é um estado que 
tem condições consideradas 
médias, não é a ponta do sis
tema em termos de pobreza, 
mas é médio. E teve uma de
mora para investir em recur
sos humanos. E tanto que nós 
estam os fazendo agora a 
quinta fase de um concurso 
público para médico legista, 
para odontolegista, para toxi- 
cologista, para auxiliar de 
perícia. O último concurso 
pra médico foi o que eu fiz, 
há 25 anos. Então você tem 
um lapso muito grande. Com 
isso, se correu um risco: per
der grande parte da cultura 
organizacional que é adqui
rida no curso desse tempo. 
Mas foi feito (o concurso 
atual), estava já na fase fi
nal, e eu acredito que essas 
pessoas, que vão assumir es
ses novos postos de trabalho, 
permitirão tempo para (os 
mais velhos) passar pra esses

novos uma carga boa de co
nhecimento. Porque eles es
tão sendo submetidos a um 
curso na Academia de Polí
cia Civil muito intenso, mui
to bem estruturado, e esse é 
o ponto básico, principal, 
que reside a qualidade do tra
balho da Medicinal Legal no 
Estado do ceará: o ensino de 
recursos humanos.

Em termos tecnológicos, 
nós estamos avançando agora, 
com essa entrada do DNA. Na 
área de balística também nós 
estamos bem, mas tem muitas 
necessidades ainda a serem 
vencidas. Até porque Mediei-

"Teve um momento (...) em torno 
de 15 anos atrás (...) minha esposa 
teve que deixar os filhos (do casal) e 

o carro dela foi seguido, foi 
abalroado"

na Legal pode e deve utilizar 
as mais diversas ciências exa
tas e não exatas para compor 
um apoio de trabalho. Mas tem 
uma vertente boa, que, a meu 
ver, precisa cada vez mais se 
aproximar da polícia técnica: 
os três institutos (Instituto de 
Identificação, Instituto de 
Criminalística e IML) que são 
as universidades, tanto estadu
al, como federal, precisam es
tar bem azeitadas no sentido 
de colaborar e usufruírem da
quele trabalho. Agora mesmo, 
a gente está deixando encami
nhada uma situação em que a 
Faculdade de Farmácia (da 
UFC) está sendo estimulada a 
fazer uma parceria com o Ins
tituto Médico Legal. E, prova
velmente, o Instituto José Fro
ta. Porque veja bem, o José 
Frota é o hospital de emergên
cia de Fortaleza, todos nós sa
bemos. Uma pessoa se enve
nenou, ou acidentalmente ou

voluntariamente, não interes
sa. Foi para lá. Se essa pessoa 
morrer vai para o IML. O que 
eu acho que devia acontecer? 
Quando ela está no Instituto 
José Frota, se ela pudesse já 
ser diagnosticada, não era 
muito bom? Eu tenho um equi
pamento que a gente adquiriu 
que pode fazer esse diagnós
tico. Mas eu não quero o di
agnóstico dela morta, eu que
ro o diagnóstico dela ainda 
viva para ver se ela escapa. 
Mas eu não tenho pessoas que 
possam fazer isso. Mas a Fa
culdade de Farmácia tem. En
tão, se a gente juntar essas três 

instituições, o IML tem o 
equipamento, o José Frota 
tem o paciente e a Universi
dade tem o conhecimento. Eu 
posso integrar, treinar os pro
fissionais da Universidade 
no Instituto Médico Legal fa
zendo os exames no Institu
to José Frota. Um é federal, 
um estadual e outro munici

pal, não interessa questão po
lítica. Questão partidária é se
cundária. O que interessa é 
que o conjunto de uma ação 
burocrática e administrativa 
dessa pode, rapidamente, fa
zer com que uma pessoa seja 
salva, pode diminuir o tempo 
de resposta dos medicamentos 
e, principalmente, dar diag
nósticos corretos. É perfeita
mente possível pensar cm algo 
desse tipo assim. Eu acho que 
tende, em termo de futuro, a 
trabalhar muito dessa manei
ra, com parcerias, tanto de ins
tituições como de pessoas.

Ana Flávia -  O senhor tem 
uma presença constante na 
mídia, principalm ente nos 
programas policiais. E é no
tório que as pessoas que lidam 
com esses programas polici
as têm um apelo popular mui
to grande. Eu queria saber se 
o senhor já  sentiu que tem 
muita credibilidade com o

Ana Flávia disse a Simão, 
futuro candidato o depu
tado estadual, que se ele 
precisor de uma assessora 
de imprensa, ela está dis
posta a ocupar a vaga.

Claudiene também apro
veitou para tirar satisfa
ções sobre o IML de 
Sobral, cidade natal da 
aluna. "Por que o prédio 
é provisório e não defini
tivo?".

69



Francisco Simão

0  entrevistado confidenciou 
informações oté então ex
clusivas para algumas alu
nos ao final da entrevista, 
mas ele pediu off. Seria um 
furo jornalístico!

A mesma informação foi 
divulgada no dia seguin
te. 0 legista concedeu en
trevista para emissora de 
televisão relotando o fato 
que havia contado.
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povo, o suficiente para lhe dar 
alguma vantagem para ter 
uma candidatura política?

Francisco Simão -  Eu já 
tive oportunidade, durante es
ses 20 anos de, pelo menos 
quatro vezes, deixar para pos- 
teriormente a questão de dis
putar um cargo eleitoral, em 
função dessa credibilidade. 
Porque a credibilidade é fruto 
do serviço físico-estrutural 
que se presta durante um cur
so de tempo e no momento em 
que você se posiciona. Porque 
vocês são jovens e pensar num 
caso de 20 anos atrás... Acho 
que muita gente aqui nem ti
nha nascido ainda, né? Prin
cipalmente essas meninas - 
aqui (apontando para a 
equipe de produção), que 
não têm nem vinte anos (ri
sos de todos), quanto mais 
saber dos casos. Então, re
almente, você tem inteira 
razão dentro desse contex- - 
to (da credibilidade ocasi
onada pela mídia).

Agora, eu percebo da se
guinte maneira e vou execu
tar o que eu pensei há 10 ou 
15 anos: dentro de uma con
cepção, meu trabalho era cor
reto, tinha uma clara visão de 
mostrar os fatos, independen
te do que nos atingia. Para 
cumprir a minha missão de 
médico legista, policial civil, 
precisava daquele espaço (re
fere-se à imprensa), para es
clarecer uma determinada cir
cunstância, nunca para me 
beneficiar daquilo ali. Agora, 
eu estou me aposentando... Eu 
me aposentei no papel... Tec
nicamente, eu posso dizer que 
hoje eu já estou até aposenta
do. Então, eu terminei uma 
missão. Eu não tenho mais ne
nhum compromisso dc ir ba
ter o ponto no IML e trabalhar. 
Estou só no cargo com is
sionado (como diretor técni
co-científico da Secretaria de

Segurança Pública) e, no mo
mento, eu estou fazendo uma 
transição administrativa. Tan
to no Instituto Médico Legal, 
como na criminalística, como 
no meu próprio cargo, certo?

Então, dentro desse con
texto, eu vou ficar agora livre, 
uma vez que eu já encerrei 
esse meu trabalho profissio
nal. Daí, uma das boas vanta
gens que a gente tem de se 
aposentar é porque o trabalho 
insalubre tem leis específicas, 
que me possibilitam uma apo
sentadoria um pouco mais 
cedo. Exige, no mínimo, trin
ta anos de serviço. Tem que ter

"Pessoalmente eu também ando 
bem armado. Eu ando com uma 

pistola, uma pistola do Governo do 
Estado, pistola oficial, pistola boa, 

com boa munição".

20 de polícia, eu tenho 26. Eu 
fui professor durante muito 
tempo cm colégios particula
res, aí consegui juntar trinta 
anos. Agora, posso começar 
uma nova realidade. Mas uma 
nova realidade onde eu penso 
ainda fazer o seguinte: tudo 
que eu aprendi, que eu viven- 
ciei, pode ser transformado em 
alguma coisa concreta e obje
tiva para outras pessoas? 
Pode. Há algum tempo atrás, 
o deputado Mário Mamede 
(filiado ao PT, atualmente, 
Mário Mamede não é mais de
putado estadual. Ele ocupa 
cargo de titular da Subse- 
cretaria de Direitos Humanos 
da Secretaria Geral da Presi
dência da República) transfor
mou em lei uma proposta nos
sa, administrativa, das salas de 
necropsias. As pessoas que 
trabalhavam em construção 
civil, dez horas da manhã, 
onze horas, chegavam mortas

no IML. Todo dia sempre ti
nha em Fortaleza pessoas mor
tas... por politraumatismo... 
todo jeito. Só que a gente co
meçou a estudar essas necrop
sias, com muito detalhe, e viu 
que tinha uma coisa em co
mum: além da violência sofri
da, o estômago totalmente va
zio. Então, aquelas pessoas 
estavam com fome às dez ho
ras da manhã e por quê? Por
que não tinham se alimentado 
de nada e ainda estavam gas
tando energia.

Foi feito um trabalho téc
nico, mostrando que precisa
va de uma lei para disciplinar 

aquilo. E, hoje em dia, toda
- construção civil, toda empre

sa com mais de... parece que 
é 25 ou 30 funcionários tem 
a obrigação dc fornecer o 
café da manhã, com quanti
dade mínima de calorias, 
para aquela pessoa ter uma

- necessária subsistência. O 
fato de você trabalhar, sem

estar alimentado... se você está 
aqui no seu ar-condicionado, 
no seu gabinete, você se recos
ta e melhora. Se isso não for o 
fato e você estiver numa laje, 
lá em cima, você dá um passo 
em falso e vem a falecer de 
imediato.

Isso mostra que, dentro de 
um contexto de Medicina Le
gal, de estudo da violência, 
você tem muita coisa para 
transformar em ações, de fato 
e de direito. Então, agora eu 
estou livre para isso. Eu ter
minei uma missão completa, 
que eu pretendia. Eu posso me 
dedicar a qualquer outra ati
vidade...

Naara -  O senhor vai se 
candidatar?

Francisco Simão -  Vou. 
Eu sou filiado...

Ana Flávia -  Agora, pra 
2006?

Francisco Simão -  Agora. 
Eu sou filiado ao PSDB (Par
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tido da Social Democracia 
Brasileira) há 14 anos (pigar
reia). Eu recebi já vários con
vites, mas nunca aceitei. Ago
ra, eu já estou me preparando. 
Já me aposentei, já estou re
passando o meu cargo, todas 
as minhas obrigações. E, a par
tir dessa eleição agora (de 
2006), cu vou me candidatar.

Ana Flávia -  E para que 
cargo?

Francisco Simão -  Depu
tado estadual.

Ana Flávia -  Pelo PSDB?
Francisco  Sim ão -  É.

Queriam que eu fosse deputa
do federal, exatamente por
que, como eu tenho um ape
lo popular grande, não seria * 
difícil juntar muitas pesso
as, ter mais votos. Mas pre
feri estadual. Porquê? Por
que eu quero fazer alguma 
coisa aqui (enfático), do 
que eu já conheci, do que 
eu conheço, do que eu sei, - 
para poder transformar isso 
em alguma materialidade mais 
objetiva, de modo que a gente 
consiga através desse tripé que 
eu sempre estudei, sempre de
fendi, a saúde, a segurança e a 
educação. Com esse tripé, a 
gente consegue fazer coisas 
maravilhosas.

Rebeca -  O senhor já  tem 
algum projeto de mandato 
pronto, com objetivos para de
senvolver? Que contribuições 
suas como médico legista...

Francisco Simão -  É, eu 
já tenho idéias básicas, mas o 
que eu pretendo é construir 
isso (refere-se ao tripé: saú
de, segurança e educação). 
Construir uma demanda de 
pessoas que possam estar sem
pre presentes nesse contexto. 
A concepção de morte evitá
vel é uma concepção que pre
cisa ser realmente implantada 
e mostrar que isso é fato. A 
concepção de você utilizar a 
saúde, a educação e a seguran

ça pública em conjunto tam
bém é um outro viés, que vai 
ser um norte para você ter um 
encaminhamento disso.

Tem coisas que a gente 
vive no dia-a-dia... Só para 
vocês verem como é... Não é 
difícil de a gente se indignar. 
Você sabe que uma pessoa, por 
exemplo, se mata o outro, pas
sadas 24 horas, não vai mais 
ser preso. Pode ser preso, se 
tiver uma determinação judi
cial, mas se não tiver, vai res
ponder em liberdade. Então, 
eu acho que determinadas si
tuações, como essa, precisam 
ser revistas.

"A cada seis meses, pelo menos, vou 
para um esfande de tiros e atiro 
cem tiros para poder ficar pronto 
para uma ação pessoal qualquer, 

mas isso..."

O crime contra a vida, no 
momento em que você tira a 
vida de alguém, eu acho que 
tem que ficar em aberto e, 
necessariamente, dizer que 
são 24 horas para fazer um 
flagrante... Então, é total
mente ridícula essa situação. 
E uma situação que não pode 
ser mudada a nível da nossa 
A ssem bleia (Legislativa) 
aqui, mas que pode ser levan
tada, pode ser questionada e 
pode ser trabalhada. Porque 
você tendo um conjunto de 
pessoas, você trabalha em 
harmonia, você pega suas 
idéias básicas e transforma 
dentro de um conjunto mui
to mais amplo.

Andrch -  Em entrevista 
que está no portal Verdes Ma
res, do dia 7 de dezembro do 
ano passado, o senhor afir
mou ser contra a pena de mor
te. Mas o senhor é contra a 
pena de morte no Brasil?

F rancisco  Sim ão -  no
Brasil...

Andrch — ...Ou contra a 
pena de morte em geral? E 
porque essa...

Francisco Simão -  Olhe, 
na nossa situação, Brasil, com 
o nível de polícia técnica que 
nós temos, é devastador se 
você implantar a pena de mor
te. Por quê? Porque para você 
condenar uma pessoa à mor
te, você precisaria, necessaria
mente, definir razões técnicas 
que não tenham contestação, 
tipo essa questão do DNA. 
Agora, recente -  não sei se 
vocês tiveram a oportunidade 

de ver -  foi reestudado um 
caso de um cara que foi con
denado à pena de morte há 
15 anos. Foi ratificado. Era 
uma vizinha, que foi estupra
da, eles (os interessados em 
solucionar o caso) guarda
ram essas amostras de esper
ma do sujeito até hoje. Na 
época, não tinha DNA. Foi 

feito o DNA agora, foi confir
mado que eram dele. Mas se 
não tivesse sido ele, quer di
zer, era um erro que você não 
podia reparar.

Dentro da estrutura polici
al, hoje, com o que nós temos 
de recursos humanos, de re
cursos tecnológicos, se você 
implantar a pena de morte, 
vocc tende a cometer mais er
ros do que acertos. Só que 
acertos não vão mudar muito 
o quadro, e erros serão gravís
simos. Porque você imaginar 
um cara que não fez aquilo e, 
de repente, está condenado à 
morte é uma coisa cruel.

Vocês tiveram a oportuni
dade de ver, acho que a im
prensa mostrou bastante isso, 
agora bem recente: um ônibus 
foi tocado fogo (o crime acon
teceu no dia 29 de novembro 
de 2005 no Estado do Rio de 
Janeiro) e uma jovem passou 
um mês (na verdade, foram 28

Lefícia o cumprimentou 
lembrando que, quando 
estagiava na AM do Povo, 
Simão lhe "deu umo ver
dadeira aula" sobre por 
que não noticiar suicídios.

Sobre a falta de consenso 
entre legistas no caso PC 
Farias, ele brinca dizendo 
que o crime só não foi so
lucionado, porque ele não 
havia sido chamado.
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Dias depois, Ronaldo con
fessou que esíava com a 
bexiga cheia durante a 
entrevista. Como estovo 
atrasado para dar aula, 
não pôde ir ao banheiro.

A ética do profissional cha
mou a atenção de Va- 
nessa, que cogitou até cri
ar uma comunidade no 
orkut em homenagem ao 
entrevistado. Mas desistiu.

dias) presa. Foi m ostrada 
como sendo a culpada. Mos
traram algemada. O secretário 
de Segurança Pública do Rio 
(Marcelo Itagiba), definindo 
que era ela a culpada. E agora 
viram que não era não, era 
outra. Quer dizer... não é as
sim que se faz.

Aquele outro caso tam 
bém.... condomínio, né? Que 
uns estrangeiros foram mor
tos... uns americanos, que era 
um cara da Shell (trata-se do 
norte-americano Todd Staheli, 
que era diretor de Gás e Ener
gia da Shell, e fo i assassina
do em 2003, aos 39 anos, jun
tamente com sua esposa 
Michelle, na mansão casal, - 
em um condomínio na Bar
ra da Tijuca, bairro nobre 
do Rio de Janeiro) envolve 
uma coisa fabulosa de di
nheiro e tudo, mostrando 
(acusando) um moreninho 
lá. Disseram que tinha sido - 
um problema racial, que o 
cara (Todd Staheli) chamou ele 
de negro. O cara (a vítima)... 
não sei nem se ele sabe portu
guês c o outro (o negro) nâo 
sabe nem inglês. Como é que 
aquilo ali era aquele crime ra
cial ou alguma coisa...? Não 
tem nada a ver (com ênfase). 
Aquilo ali é coisa muito sofis
ticada, de um crime que real
m ente envolve m ilhões, 
in te resses  económ icos e 
multinacionais, quanto mais 
uma situação dessas. Quer di
zer, existem  possibilidades 
enormes de falhas e falhas 
grandes. Por isso, a razão de 
eu (acreditar) que, aqui no 
Brasil, a pena de morte não 
resolve nada não.

Andreh -  Só para comple
mentar:.. Mas caso o Brasil 
tivesse, poderia ser uma saí
da para essa situação?

Francisco Simão -  Se o 
Brasil tivesse uma estrutura 
muito boa de segurança públi

ca, toda a técnica, com toda a 
segurança para você poder, de 
fato, fazer bons trabalhos, aí 
seria o momento de a gente 
sentar, analisar c pensar. Algu
mas coisas poderiam benefi
ciar bastante: em crimes que 
realmente revoltam... Recen
temente, vocês viram um com
ponente da equipe do Sistema 
Verdes Mares (o motorista 
José Maria Ramos da Silva, 
55, do jornal Diário do Nor
deste), que foi morto (em 26 
de outubro de 2005) em plena 
atividade de trabalho. Aquilo 
poderia acontecer com qual
quer pessoa.

"(...) o instinto de preservação (...) 
está presente na espécie humana e 

presente de maneira forte. Em 
última análise, isso representa o 

medo".

Eu conheci aquele rapaz (o 
motorista). Ele era um cara 
pacato, um cara que não fazia 
absolutamente mal a ninguém. 
Ele conduzia o carrinho dele, 
com os repórteres de jornal, de 
rádio, televisão. Ele estava lá 
aguardando o cara (o repórter) 
terminar a matéria, o elemen
to chegou e deu 107 coro- 
nhadas na face dele, destruiu 
a face por inteiro. Deu mais 
três tiros... Aquilo ali era um 
caso pra chegar (fala com um 
tom de raiva) e amarrar ele 
aqui, torrar aqui ele todinho! 
Só que tem que ter coerência, 
tem que ter compostura, tem 
que ter...e nunca agir emocio
nalmente. Tem que ser real
mente técnico.

Claudiene -  Nesse caso é 
preciso ter coerência, então vai 
por água abaixo aquela histó
ria de investir em educação? 
A pessoa que matou violenta
mente o motorista, não seria

um caso de, em vez de a gente 
perder a paciência e mandá- 
lo direto para a pena de mor
te, investir um pouquinho...

Francisco Simão -  E... A 
questão da educação, eu acho 
que está, mesmo assim, rigo
rosam ente presente. Talvez 
não esteja presente a recupe
ração desse elemento. Especi- 
ficamentc esse, talvez seja 
irrecuperável mesmo (enfáti
co). Ele já  é useiro e vezeiro 
desse tipo de procedimento, já 
não é o primeiro óbito que cie 
faz, já tem mil histórias dc vi
olências extremas a que ele 
submeteu as suas vítimas.

Mas você ainda poderia
- avaliar, na ótica da educa

ção, o seguinte: vamos ver 
aqui, ele tem vinte anos. 
Quinze anos atrás, ele tinha 
cinco anos, ele foi para o co
légio? Tinha colégio dispo
nível para ele naquele mo-

- m ento? A P re fe itu ra  de 
Fortaleza, o Governo do Es

tado, o Governo Federal -  
não interessa a parte política 
da coisa -  ofereceu as condi
ções necessárias para isso? 
Será que a família dele tinha 
pelo menos uma casa para 
morar?Tavapassando fome... 
as condições sociais?

Quer dizer, o viés da edu
cação também cabe dentro 
dessa análise, embora de ma
neira claramente retrospecti- 
va. Agora, aproveitando só 
para dar também uma opinião. 
O nosso sistema carcerário é 
falido total e plenamente. Se 
alguém  se recupera dentro 
dele é porque já  ia se recupe
rar independente de qualquer 
coisa, não porque ele...

Lucinthya -  Doutor Si
mão, voltando aqui um pou
quinho ao assunto da filiação 
ao partido. Você é filiado há 
14 anos ao PSDB e eu queria 
saber como fo i que se deu a 
sua filiação, se você teve al-
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guma influência política e se 
teve indicação de alguém.

Francisco Simão -  Certo. 
Eu fiz uma filiação ao PSDB 
porque comecei a ler os esta
tutos. Partido tal, tal, tal. E 
dentro do contexto de social 
democracia, no Partido da So
cial Democracia, eu, pessoal
mente, achei uma completa 
identificação pessoal, ética, 
moral (tosse), dos princípios 
que regem a social democra
cia. Dentro de um contexto po
lítico brasileiro, às vezes, a 
questão partidária, não c dada 
assim com muita ênfase. Acre
dito que dentro deste partido 
ou de qualquer outro parti
do existem pessoas que en- - 
traram e nunca se deram o 
trabalho de ler o estatuto, 
para saber, de fato, por que 
estão entrando, onde estão 
entrando e por que estão en
trando. Mas cm um contex
to de uma avaliação bem - 
específica eu achei isso re
almente muito importante.

Com relação às pessoas, eu 
me identifiquei muito desde o 
primeiro governo, quando ele 
estava iniciando, com o sena
dor Tasso Jereissati (o primei
ro governo dele fo i de 1987 a 
1991), uma pessoa íntegra, 
correta, que sempre me deu 
suporte pessoal: ‘Trabalhe e 
trabalhe correto”. No primei
ro governo do Tasso Jereissati 
nós tivemos oportunidade de 
botar um coronel na cadeia. É 
inimaginável até um pouco de 
tempo atrás você pensar em 
um coronel do Exército ir pra 
cadeia. Que matou o marido 
da amante dele, um negócio 
assim. E foi uma situação que 
a gente teve liberdade para fa
zer o trabalho, para mostrar e, 
com apoio claro e preciso 
dele, do governador, pessoal
mente. Então essa linha de tra
balho de honestidade, de prin
cípio, realmente me deixou

muito à vontade e com isso me 
fez me tomar muito próximo 
a ele.

Lucinthya -  O senhor dis
se no começo da entrevista 
que acompanhou a gestão do 
Tasso Jereissati, depois a do 
Ciro, e, durante o governo do 
Ciro, você saiu porque teve 
problemas gerenciais. Oue 
problemas foram esses?

Francisco Simâo -  Foi. Eu 
achei que eu, eu, eu (gague
jando)... Achei um governo 
diferente. O primeiro governo 
Tasso Jereissati, do governo 
Ciro Gomes (1991 a 1994). E 
como eu achei diferente, achei

"Se tenho medo de acidente 
trânsito (...) dificilmente eu vou 

estar a 120 km/h na rodovia. Eu sei 
que a 60 Km/h, 70 Km/h é mais 

fácil de eu escapar".(pág,13)

que não estava com uma liber
dade plena de trabalho. E sem 
a liberdade plena... eu... eu não 
poderia passar a liberdade ple
na para os meus legistas, que 
iriam examinar aquelas pes
soas e tinham a liberdade de 
dar um diagnóstico como nós 
demos de afogamento dentro 
de uma delegacia. Ou de di
zer que: “Não. Isso aqui não 
é um suicídio, isso é um ho
micídio”. Ou dizer: “Isso não 
é uma queda, isso é um ho
micídio” . Ou então: “Isso não 
é um homicídio, isso é uma 
queda”. Como eu achei que 
poderia acontecer isso, antes 
que acontecesse, eu preferi 
não estar dentro de um viés 
administrativo, porque se eu 
não me sentisse à vontade eu 
não trabalhava.

Rebeca -  Doutor Simão, 
só voltando um pouco à per
gunta anterior, nesses últimos 
14 anos em que o senhor

filiou-se ao PSDB, o partido 
leve oportunidade de gover
nar tanto o País quanto o Es
tado. Eu gostaria de saber se 
o senhor identificou nesses 
mandatos se a postura da so
cial democracia se manteve 
como o estatuto do partido 
previa, ou se o senhor acha 
que ela não fo i  cumprida 
como è. Porque se o senhor 
ainda vai se candidatar pelo 
partido...

Francisco Simão-Prim ei
ro, eu continuo acreditando na 
social dem ocracia, vou me 
candidatar pelo partido. Ago
ra, acho -  e não seria tolo de 

pensar -  que aquilo que está
- escrito lá na teoria não é que 

o que representa, de maneira 
plena, a efetividade da práti
ca. Esse é um processo. E um 
processo que vai amadurecen
do e vai acontecendo de acor
do até com as próprias

- pessoas que entram naquele 
contexto para fazer a coisa de

fato acontecer. Eu acho que é 
um objetivo a ser atingido.

Até porque não teria como 
você sair do zero, idealizar, 
fazer um plano teórico de uma 
situação política e implantar 
aquilo de pronto, saindo de 
uma situação que não era cla
ra, que não era precisa. Mas 
eu acho que é um processo que 
está em franco desenvolvi
mento. E foi oportuna essa si
tuação do PT (Partido dos 
Trabalhadores) absorver um 
pouco agora, ver que a coisa 
não é como ele colocava. A 
gente vê as caracteristicas in
trínsecas do PT propriamente 
dito, porque amadureceu todo 
mundo. Amadureceu o próprio 
PT, amadureceram os outros 
partidos, amadureceram  os 
eleitores, amadureceu todo 
mundo e viu que as coisas são 
possíveis de acontecer com 
qualquer poder que esteja lá, 
que o poder é diferente.

Sim ão tem um im enso 
amor pelos animais. Apro
vo disso é que em sua casa 
há cinco cachorros, um 
cancão e um papagaio.

Para pagar parte da esco
la de doutor Sim ão, o pai 
dele, além de dedicar-se 
ao pequeno comércio, jun
tava sacos de açúcar paro 
vender.
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Durante a pré-entrevista, 
realizada no IML, o médi
co relatou a dificuldade de 
ser filho único. Foi bastan
te perceptível a emoção 
dele diante deste fato.

0 médico recordou com 
saudades da escola onde 
estudou quando adoles
cente. A escola está loca
lizada no mesmo bairro 
em que mora há 49 anos.

Quando você faz oposição 
é ótimo! Simples, fácil. Apre
sentar soluções para os proble
mas, gerenciar os fatos, criar 
a condição para que as coisas 
realmente venham de fato se 
tomar efetivas, esse é que é um 
trabalho verdadeiramente di
fícil. E eu acredito na social 
democracia, acho que o pro
cesso no Brasil está se tornan
do cada vez mais forte de essa 
social democracia vir a ter re
almente uma representação 
muito mais efetiva e de ela se 
tornar mais am adurecida e 
conseqiientemente melhor.

Lucinthya -  O senhor ci
tou o Tasso Jereissati, mas 
o senhor teve alguma outra 
referência política, algum 
político pelo qual o senhor 
seja influenciado? O senhor 
falou que recebeu convites.
De quem foram esses con
vites para se candidatar?

Francisco Simão -  E, 
eu recebi convites de outros 
partidos. Era tentador. O cara 
diz: “Rapaz, esse meu partido 
aqui é um partido pequenini
nho, você em meio dia é elei
to, você passa a ser deputado”, 
e eu nunca acatei. É... a sigla 
eu nem lembro. São inúmeras, 
algumas talvez nem sequer 
existam mais. É tanto que eu 
agora estou me candidatando 
pelo PSDB. Eu sei que eu pre
ciso, para ser eleito deputado, 
de 45 mil votos. Se eu me 
candidatar pelo PH-num-sei- 
o-quê, eu preciso de 12 mil 
votos.

Mas eu penso da seguinte 
maneira: se eu não tiver a ne
cessária condição e competên
cia para que esse número de 
pessoas acredite num posi
cionamento pessoal meu, tam
bém não tenho interesse em... 
Não é porque não estão neces
sitando da minha atividade ou 
não estão querendo ou não têm 
essa influência toda no siste

ma. Então, eu não vou me 
candidatar por partido peque
nininho para ser eleito, para 
mudar para o PSDB. Se eu for 
eleito, é pelo PSDB (enfático, 
batendo de leve na mesa), 
mesmo com um número mai
or de votos. Mas, em compen
sação, cu vou ter necessaria
mente coragem  e respaldo 
para dizer o que penso, para 
colocar as minhas idéias e ten
tar defender uma situação 
mais efetiva, né?

Lucinthya -  E de quem 
vieram os convites?

Francisco Simão -  Desses 
partidos menores. Mas eu não

"Sem a imprensa nós não teríamos 
feito isso. Sem a imprensa, esse IML 

nem existia, porque o IML da 
Parquelândia era um (...) o 
tamanho dessa sala aqui".

sei especificam en te . Isso 
muda muito. Um cara hoje é 
dc um partido, hoje é de outro 
e tal... Agora a minha convic
ção sempre foi dentro dessa 
linha. E especificamente den
tro do PSDB. A pessoa que eu 
sempre tive uma pcrcepçào de 
ser um bom gerente, um bom 
organizador, um bom político 
foi o senador Tasso Jereissati.

Gustavo -  Simão, o se
nhor falou durante a entrevis
ta que o senhor gosta de fo 
tografar nos momentos de 
lazer. Que outras atividades 
o senhor faz, o senhor prati
ca para ,,desestressar’> do 
trabalho do IML?

Francisco Simão -  Rapaz, 
basicamente é só isso mesmo. 
O resto mais eu... Como tenho 
quatro filhos, aí a gente tem 
uma oportunidade de ter um 
pouco mais de presença junto 
a eles. A esposa... minha es
posa é fisioterapeuta, então a

gente conversa bastante sobre 
os hospitais, tudo isso. Então 
fica mais ou menos restrito a 
isso mesmo.

Gustavo -  Doutor Simão, 
o senhor tem oportunidade de 
viajar com a sua família?

Francisco Simão -  Viajo. 
Aqui e acolá eu viajo. Eu vi
ajo bastante no meu próprio 
carro para o interior do Esta
do ou estados aqui perto , 
sabe? Viagens maiores rara
mente eu faço.

Denise -  Doutor Simão, o 
senhor parece ser uma pessoa 
muito tranqiiila e o seu filho, 
o Felipe, testemunhou isso.
Mas tem alguma coisa que o 

■ tira do sério?
Francisco Simão -  

Quando eu vejo a injustiça 
acontecendo. Às vezes eu 
vejo uma situação, que me 
revoltou proíundamente: Um 
rapaz chegou numa determi- 

- nada delegacia e, de repen
te, morreu. Aí o delegado co

locou que o culpado da morte 
era a mãe dele, que tinha le
vado uma panelada quente 
para ele. E ele comeu a pa
nelada, ele bebeu o caldo, o 
caldo quente, e o chão lá era 
frio e ele se deitou no chão, 
morreu. E quando eu fiz o exa
me encontrei fratura de coste
la, ruptura de baço, ruptura de 
fígado, espancamento, assim, 
brutal. Eu quase que saio da 
situação. A gente segura um 
pouco porque, como perito, 
você não pode estabelecer si
tuações de confronto.

Você tem que mostrar e 
deixar que a autoridade lá na 
frente que, no caso, é o Mi
nistério Público e o juiz, para 
quem  você produz aquela 
materialidade, é quem vai ter 
a capacidade de julgar. Mas 
isso realmente me deixa cons
trangido, quando vejo a situa
ção de pessoas humildes, sem 
a mínima condição de defesa
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e serem execradas literalmen
te, colocadas em situações 
como essas. Essa é uma das 
situações em que eu fiquei 
mais indignado.

Naara -  Doutor Simão, 
como é o senhor fora dos ho
lofotes da imprensa, fora do 
IML, fora do lado profissio
nal? Como é o Simão dentro 
de casa, na relação pessoal 
com a família, com os amigos?

Francisco Simão -  É... 
Bom, eu.... vejo o seguinte: o 
meu tempo, ele é bem peque
no. Talvez essa seja uma das 
principais falhas, né? Porque 
no Carnaval... esse Carnaval 
agora (ri) vai ser o primei
ro dos últimos 20 anos que * 
eu não vou estar trabalhan
do (continua a rir). Porque 
o governador exigiu que a 
exoneração dos cargos fos
se feita até o dia 15 dc fe
vereiro (de 2006). E eu vou 
ser exonerado entre o dia 13 ■ 
e o dia 15. Mas, via de re
gra. só para dar o exemplo, 
quando as pessoas estão jun
tas, eu estou o contrário, tra
balhando. Mas aí eu já  faço o 
seguinte: eu integro a minha 
família no trabalho (risos)...

No carnaval passado
(2005) , todos nós trabalha
mos. Já tenho dois filhos que 
fazem Medicina, um que faz 
Educação Física e o outro, que 
ainda é menor, está no segun
do grau. Nós fazemos sempre 
um trabalho chamado “Opera
ção R eflexão” . E ste ano
(2006) vai falhar porque eu 
vou estar impossibilitado de 
fazer. Essa “Operação Refle
xão” é o seguinte: a gente 
monta na saída de Fortaleza 
um cenário. O cenário, onde 
cu botava o rabecão com as 
portas abertas, tirava os cai
xões, botava os caixões fune
rários, assim... um cenário 
bem tétrico. Para quando o 
cara passar por ali, ele fazer

uma discreta reflexão (risos da 
turma).

Um slogan sempre norteou 
essa campanha, era “Álcool 
mais direção igual a rabecão”. 
Eu íiz isso durante os últimos 
quatro anos. Dos cinco anos, 
fiz durante quatro, exceto um, 
que um cidadão que passou lá 
achou que cu estava sendo 
agressivo, aí entrou na justiça 
e o juiz quis mandar me pren
der. Aí eu tive que recuar. Mas, 
nesse ano (refere-se ao ano em 
que não realizou a operação), 
nós tivemos praticamente o 
dobro de acidentes nas CEs 
(Rodovias Estaduais). E eu

"A cobertura policiai (...) melhorou 
bastante. Antigamente, mostravam 

o corpo, até o sangue escorrendo 
mostravam. Era (...) algo que criava 

embaraços".

acredito nessa informação, 
porque não tinha quem passas
se que não desse notícia da
quilo ali.

Naara -  Fazia junto com 
a família?

Francisco Simão- E .  Isso. 
Eles estavam  todos com a 
roupinha, escrito “Operação 
Reflexão”, entregando camisa, 
porque em cada carro sempre 
entregava uma camisa, até o 
limite que a gente conseguiu...

Naara -  Fazia por conta 
própria?

Francisco Simão -  Não, 
não. A instituição...

Naara -  Mas por iniciati
va própria?

Francisco Simão -  Era
uma junção da Secretaria de 
Segurança Pública. Eu assumi 
o risco de fazer, até porque o 
secretário disse: “Ih, rapaz, será 
que esse negócio vai dar cer
to? Pode ser que não gostem”. 
“Eu faço. Eu acho que vai dar

certo, eu acho que é importan
te”. A Secretaria de Turismo 
sempre me ajudava. O doutor 
Alan (Aguiar, secretário de Tu
rismo do Governo Lúcio 
Alcântara) é um bom pensador, 
que tem uns pensamentos que 
batiam com os meus, arruma
va uma verba, me dava quatro 
mil, cinco mil camisas e a gen
te ... O carro ia passando e aí 
você entregava uma camisa.

Porque aí eu pegava aquela 
mensagem e botaria lá para 
Canoa Quebrada (praia loca
lizada no município deAracati, 
a 160 km da Capital). Aí lá ele 
vestia aquela camisa, o outro 

lia e... Às vezes o motorista
- não queria nem olhar, mas aí 

o menino que tava atrás lia, a 
mulher lia, falava. De certo 
modo, a mensagem era trans
mitida. E essa operação é cha
mada “Operação Reflexão” 
porque induzia o cara a refle-

- tir, que aquilo existe. Então, 
ponderar para evitar as ques

tões maiores.
Andreh -E m  que períodos 

do ano?
Francisco Simão -  Não... 

era feito só um dia e na saída 
de Fortaleza para o carnaval. 
Eu chamava de operação de 
alto impacto e curta duração. 
Posteriormente, não era mais 
interessante ficar lembrando 
aquilo num momento de fes
ta, num momento de alegria. 
Era só um toquezinho, assim: 
“Vá!” Que a outra faixa dizia 
assim: “Vá, mas volte!” (ri
sos). Eram só lembretes, para 
manter o cara vivo.

Lucinthya -  O senhor 
acha que com a sua aposen
tadoria, essas estatísticas, es
ses dados vão continuar se 
revertendo em campanhas e 
projetos? O senhor acredita 
em uma continuidade após 
sua aposentadoria?

Francisco Simão-E u  ...eu 
acredito, principalmcnte se eu

Simão mora há 49 anos 
no Vila União, onde mo
ram Vanessa e Denise. Na 
pré-entrevista, o médico 
disse algum as curiosida
des sobre o bairro.

Doutor Sim ão relembra 
episódios curiosos sobre sua 
vida acadêmica. Quando 
ainda trabalhava no co
mércio, o médico ia para a 
faculdade com ofusca cheio 
de mercadorias.
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Doutor Simõo conheceu o 
esposo quondoero acadê
mico. Cosoram logo após 
a fo rm atu ra  de le. Da 
união, nasceram quatro 
filhos homens.

0 médico legista já morou 
em residência universitá
ria. Isso ocorreu porque a 
mãe dele foi passar uma 
temporada com uma tia 
dele e ele não queria 
ficar sozinho.
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for eleito, porque se eu puxo 
de lá onde eu estiver... E eu 
gostaria... É um dos meus pro
jetos, aqui complementando a 
pergunta que ela (refere-se à 
Rebeca) fez, dentre várias coi
sas que a gente tem idéia, eu 
acho que elas (campanhas) de
veriam ser compulsórias e mos
trar a cada mês, ou então a cada 
bimestre, as estatísticas dc ma
neira pública. Você não mos
tra o balanço das empresas? A 
empresa tal tem que publicar o 
balanço porque tem uma lei 
que diz que tem que publicar o 
balanço, dizendo que ganhou 
tantos milhões, não sei o que 
lá, não sei o que lá?

Então, eu acho que tinha 
que publicar esse balanço.
Os números não são só para 
guardar dentro da gaveta, 
não. Eu acho que tem que ter 
uma lei estadual que diga 
que a cada bimestre o cida
dão do Estado do Ceará seja 
rigorosamente informado 
através dos meios de comuni
cação, rádio, televisão, jornal, 
da imprensa como um todo, 
dos fatos que aconteceram. 
Isso, uma página colocada de 
maneira clara e cada órgão que 
vá estudar, questionar e fazer 
matérias específicas daquilo 
ali. Mas eu acho que tem que 
passar por uma situação dessas.

A outra situação: que isso 
também seja disponibilizado. A 
nível de internet, a nível de uma 
consulta, a nível de uma infor
mação. Eu cheguei ao ponto já 
de andar com uma pasta den
tro do carro, o cara do canal 10 
estava fechando uma matéria: 
“Rapaz, eu quero saber quantos 
homicídios foi no mês tal e não 
sei o que lá”. Aí, procurava 
aquilo ali e mostrava...

Eu sempre tive uma percep- 
ção muito clara disso, mas ob- 
viamente quando você muda, 
você pode... Inclusive, não pos
so jamais dizer que isso vai

continuar dessa maneira. Isso 
pode até melhorar, que é o que 
eu desejo, que a coisa se tome 
cada vez mais transparente, 
cada vez mais clara, porque, se 
você analisar bem, o principal 
problema do ser humano é a 
morte e dentro da segurança 
pública é o homicídio. Mas 
nem sempre o homicídio sig
nifica que foi uma falha do Es
tado, porque tem aqueles ho
micídios que são intramuros, 
ali dentro de casa. E uma situ
ação de passionalidade, é uma 
coisa que você não tem como 
evitar aquilo ali.

Agora, você tem que mos-

"Nesse governo (...) (governo de 
Lúcio Alcântara; iniciado em 2002), 

considero que os dois primeiros 
onos a segurança pública teve 

graves dificuldades".

trar que aquilo existe e ver se 
tem alguma situação falha por 
trás daquilo. Por exemplo, a 
violência contra a mulher. Ali! 
O marido matou a mulher e 
não tinha como evitar. Mas 
vamos ver se ela já não fez ali 
dois ou três BOs (boletins de 
ocorrência)> como a gente vc 
no IML, eu já sei, eu conheço 
pessoas... “Ah, a senhora já 
está aqui de novo?” “É, eu já 
apanhei de novo” . E não 
aconteceu nada, quer dizer, 
houve uma falha da seguran
ça pública e aquela mulher vai 
terminar sendo assassinada, se 
não tiver uma situação ou de 
segurança pública, ou de jus
tiça, ou cm qualquer parte do 
sistema público, que dê um 
parâmetro mais bem definido.

Karlla -  Na prè-entrevista 
que a equipe realizou com o seu 
filho, ele falou que também faz 
Medicina e que se interessa pela 
área da Medicina Legal.

Francisco Simão -  Isso.
Karlla -  O outro filho do 

senhor também enveredou 
pela mesma profissão e o 
mais novo pensa em fazer  
vestibular (para Medicina). O 
senhor acha que, de certa for
ma, o senhor poderia ter in
fluenciado na escolha dos 
seus filhos, em estarem esco
lhendo a Medicina?

Francisco Simão -  Claro. 
Eles estão desde pequenininhos 
assim acostumados... Iam comi
go para o IML direto. As vezes, 
a gente ia para a praia, aí estou
rava um problema... Um exem
plo, que todos vocês tiveram a 

oportunidade de vivenciar, 
pelo menos em termo de in
formação: no vestibular da 
Universidade Federal do Cea
rá (em 2000), uma jovem foi 
assassinada na Unifor (Uni
versidade de Fortaleza, a mai
or universidade privada do 
Ceará). Naquele dia, eu esta
va indo com o meu filho pe

queno -  esse que vai fazer ves
tibular ainda - , eu estava indo 
resolver alguma coisa no meu 
carro. Aí eu tenho um HT (hand 
talk -  comunicador de mão usa
do pela polícia, por onde eles 
informam uns aos outros de 
imediato sobre os crimes), me 
informaram... eu estava com ele 
já no carro, fui.

Ele foi uma das poucas pes
soas -  tinha, na época, uns doze 
anos -  que viu a cena do cri
me, como aconteceu. Dc lá, cu 
fui com o corpo para o IML, 
ele estava do meu lado, ficou 
olhando, vendo, tudo... E pelo 
fato de eu trabalhar muito em 
casa e, os meus gráficos, sou 
eu que faço -  eu não tenho as
sessor para isso, para a infor
mática, as impressões, tudo 
isso -  eles estão muito direcio
nados dentro daquele contex
to. Me ajudam. Eu quero fazer 
uma campanha, eles já  pensam 
comigo, junto comigo, isso ter
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mina influenciando. Termina 
influenciando ao ponto de, re
almente, eu achar que um de
les... O Felipe, hoje ele está ter
minando a quinta fase desse 
concurso público, não para mé
dico, que ele vai entrar no in
ternato ainda, mas para auxiliar 
de perícia. Quer dizer, de médi
co, de auxiliar de perícia para 
perícia, só no próximo concur
so que eu tinha certeza que pas
sa e passa muito bem, de qual
quer maneira que seja a prova, 
porque ele já tem uma vivência 
prática da coisa. Então, termina 
influenciando sim.

Naara -  Como o senhor 
tornou tão natural para os 
seus filhos estar trabalhan- -
do diariamente com a mor
te, quando eles ainda eram 
pequenos? Como o senhor 
conseguiu fazer esse pro
cesso de entendimento?

Francisco Simão -  Eu 
acho que esse processo foi - 
rigorosam ente  natural. 
Aconteceu. As vezes, eu esta
va aqui, no necrotério, na épo
ca das férias, principalmente. 
O IML tem... Vocês (aponta 
para a equipe de produção) 
estiveram lá. O IML tem aque
le corredor grande, eles corri
am naquele corredor, que eu 
dizia: “Cadê os m eninos?” 
“Estão na sala de necropsia” . 
“Mas, meu Deus do céu! O 
menino dentro...” . “Fui ver os 
defuntos, pai!” (fala imitando 
a voz dos filhos, quando cri
anças). “Égua, rapaz!” (risos).

E fazendo uma necropsia 
complicada, estava puxando na 
minha perna (faz o gesto pu
xando a perna da calça): “Pai, 
eu quero um guaraná!” “Rapaz, 
calma aí, rapaz, calma aí”. En
tão, é...agora, precisa ter den
tro deles a receptividade para 
isso, porque dos quatro tem um 
que não pode nem ouvir falar 
em defunto, porque senão ele 
não dorme de noite. Ele é o que

faz Educação Física. Ele, no 
máximo, naquela sala de ne
cropsia, ele entrou na porta, 
olhou assim e passou dois dias 
sem dormir direito.

Então, tem o lado claro, da 
percepção, do dia-a-dia, do 
momento, mas também tem 
que ter, intrinsecamente den
tro deles, uma boa estrutura 
para ver aquilo de maneira cla
ra. Esse que trabalha comigo 
já há algum tempo, o Felipe, 
no concurso agora, levou uma 
van tagem  enorm e porque 
quando chega dentro da sala 
dc necropsia... os outros nun
ca viram  nem uma pessoa

"0 Estado do Ceará não é um 
estado rico, é um estado que tem 

condições consideradas médias, não 
é a ponta do sistema em termos de 

pobreza, mas é médio"

morta. E ele já  entra comigo 
na necropsia, como estudante 
de Medicina. A gente fica dis
cutindo: “Ó, esse cara aqui 
tem um baço desse jeito e tal”. 
É muito diferente...

Letícia -  Doutor Simão, a 
morte permeou toda a nossa 
entrevista e, se o senhor me 
permite, eu vou falar uma fra
se que o senhor disse no iní
cio: “O desconhecido depois 
da morte é uma incógnita mai
or que a gente pode ter Mas, 
enfim, no seu íntimo, eu per
gunto: o que o senhor acredita 
que existe depois da morte?

Francisco Simão -  Olha, 
eu acho que existe vida depois 
da morte. Existe alguma coisa 
depois da morte. Porque a gen
te tem uma situação que você 
vê pessoas tão capacitadas, ser 
algo tão bonito para o ser hu
mano, e acabar aquilo ali com 
um tiro! Acabar aquilo ali com 
uma facada, acabar aquilo ali

com uma queda! Eu acho que 
seria muita (enfático) coisa 
para pouco resultado. Eu acho 
que existe sim alguma coisa... 
ou vida espiritual... Tem que ter 
alguma coisa que essa situação 
não se encerre por ela própria. 
Eu acho que precisa ....

Gustavo -  Essa crença 
vem de algum lado religioso 
que o senhor tem? A religião, 
de alguma maneira, acaba 
ajudando nessa percepção?

Francisco Simão -  Rapaz, 
olhe... Se hoje em dia tem uma 
situação difícil para mim é essa 
situação de religião. A minha 
família... que eu sempre fui 

católico... ia pra missa, meu
- pai me levava para a igreja, 4 

horas da manhã. Ele era um 
comerciante simples, humil
de. Porque cinco horas da 
manhã tinha que estar com a 
m ercearia aberta. Então a 
gente ia quatro horas da ma-

- nhã para a missa e tal. Fui cri
ado muito nesse ambiente. A

percepção, hoje, da Igreja 
Católica, para mim, tem algu
mas dificuldades. A gente tem 
enfrentado muitas dificulda
des, principalmente numa situ
ação de religiosos envolvidos 
em situações as mais proble
máticas possíveis, entende? As 
coisas não são como dizem ser.

Por outro lado, você tem a 
doutrina espirita que termina... 
Não eu defendendo a doutrina 
espirita, mas muita coisa que 
eu penso por mim próprio tem 
um perfeito relacionamento... 
Um ponto que pesa é cu dis
cordar de coisas que, para eles, 
são verdadeiros dogmas. Por 
exemplo, eles acham que essa 
história que falei no início: “o 
cara só morre quando tem que 
morrer”. Como é que o cara... 
uma criançazinha de... Eu fiz 
agora, há um ano, uma necrop
sia em uma criança, que veio 
do interior, que o pai jogou cia 
na parede segurando pelo pc e

0  médico disse que, du
rante o Plano Cruzado, 
chegou a criar vacas em 
casa para produzirem le i
te para a fam ília dele.

Em seu discurso, Simão uti
liza fatidicamente as ex
pressões "Literalm ente", 
"contexto", "viés", "via de 
regra" e outros termos da 
linguagem policial.
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Francisco Simâo

Para a leitura não ficar 
cansativa, a equipe de 
produção optou por elimi
nar boa parte dessas ex
pressões de forma a dei
xar o texto mais enxuto.

Um "acidente de percurso" 
fez com que as fotos feitas 
no dia da captação da en
trevista fossem perdidas...
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teve um hematoma cerebral, 
fraturas, ele matou... tinha sete 
meses. E eu disse: “Olhe, se 
não íbsse esse elemento ser um 
cara desse je ito , não teria 
morrido essa criança”. E esta
va certo essa criança morrer 
com sete meses? Então, o es
pirita acha que morreu porque 
tinha que morrer. Eu não acho 
isso, não.

Tem m uita coisa que eu 
discordo, sabe? Hoje eu me 
classifico realmente como ca
tólico, embora não atuante, 
não fervoroso, mas acho que 
é importante esse contexto... 
e admiro muito a filosofia es
pirita. Já li alguma coisa so
bre o espiritismo, propria
mente dito, e acho que eles 
estão muito corretos em 
muitas coisas. E também 
não acho que a Igreja é in
correta no momento em que 
ela antipatiza com determi
nadas crenças. Eu acho que, 
como a natureza do ser hu
mano, a religiosidade tem que 
ser bem transparente, tem que 
ser bem livre, que cada um te
nha um viés que por si só se 
sente melhor.

Bruno -  Doutor, o senhor 
falou sobre várias experiênci
as de sua vida, seu trabalhot 
o senhor falou sobre família, 
o senhor falou sobre política. 
Como é que o senhor se auto- 
define como pessoa?

Francisco Simão -  Em 
tudo?

Bruno -  Geral.
Francisco Simão -  Rapaz 

(ri meio tímido), uma situação 
difícil, hein? É, acho o seguin
te: Bom, como pessoa, cu sou 
uma pessoa que tento acertar, 
tento fazer, tento acontecer. Eu... 
eu não sou do tipo que espera 
que a coisa venha, que aconte
ça, que acha que isso c uma 
predestinação. Acho que você 
tem que fazer a coisa acontecer. 
Eu acho que você precisa real

mente motivar, você precisa re
almente ter um viés de ação.

E tanto que eu dificilmen
te estou no meu gabinete. Eu 
não gosto de estar ali recluso, 
dentro dele, quando eu sei que 
tanta gente lá fora está preci
sando de mim, que eu posso 
ajudar tantas pessoas lá fora, 
com a visão muito mais pró
xima do problema. Então, eu 
me defino como uma pessoa 
de ação, como uma pessoa de 
produzir, como uma pessoa de 
efetivar as coisas.

Vanessa -  Doutor Simão, 
o senhor mencionou na pré- 
entrevista que tem especiali-

"Tecnicamente, eu posso dizer que 
hoje eu já estou oté aposentado. 
(...) Eu não tenho mais nenhum 

compromisso de ir bater o ponto no 
IML e trabalhar".

zação em oftalmologia tam
bém. Para finalizar nossa en
trevista, eu gostaria de saber 
se o senhor pretende concili
ar a vida política com a car
reira de oftalmologista.

Francisco Simão -Bom , 
em 2005 eu concluí minha ati
vidade como legista. Eu tinha 
minha outra atividade como 
cirurgião cardiovascular, mas 
uma atividade com que, em
bora eu tenha trabalhado 17 
anos, eu percebia que eu pre
cisaria remodelar minha pro
fissão como médico para po
der, de fato, fazer algum a 
coisa, que eu, de fato, achasse 
mais interessante c que cu pu
desse fazer.

Porque o cirurgião cardio
vascular é muito bom na fase 
jovem . D epois você não 
aguenta passar seis horas em 
um paciente, operando, você 
não tem mais aquela condição 
física, estrutural para isso. Eu,

então, há cinco anos fiz a re
sidência novamente, concurso 
e tal. Aí fiz residência de of
talmologia... Então, ela está 
como uma situação a ser defi
nida dentro desse universo.

Até porque, veja bem, a po
lítica, não necessariamente, eu 
quero como uma profissão. É 
um momento da minha vida, 
que pode acontecer e aconte
cendo eu vou tentar fazer acon
tecer, por um mecanismo de 
ação, que eu acabei de colocar.

Paralelamente a isso, a mi
nha profissão básica como me
dico é o momento certo de eu 
implementar. Aí, eu pretendo 

implementar essa profissão 
sim, até porque quando você 
começa a ser só político, vou 
ser só deputado e esquecer 
minha profissão de médico, 
de repente, eu vou ficar lite
ralmente recluso ou ter que 
votar num assunto tal, porque 
eu tenho que pensar na mi
nha reeleição daqui a pouco, 

porque eu só tenho isso. Eu 
não vou ter uma vinculação 
económica e uma dependência 
económica. No momento em 
que eu sou um profissional li
beral, tenho meu consultório, 
tenho minha profissão defini
da de maneira clara, que eu 
gosto, que eu já  defini essa 
profissão agora, depois de 
uma experiência de vida...

Eu tenho tudo pra não ter 
amarras, principalmente amar
ras económicas, que hoje de
finem determinados procedi
mentos, e eu acho que ela 
funcionará para mim, literal
m ente, com o um suporte, 
como um suporte para que cu 
possa desem penhar minhas 
atividades com muito maior 
independência, com m uito 
maior efetividade, porque, se 
houver questões que eu não 
possa definir, eu tenho um ou
tro m ecanism o de suporte, 
bem claro e a tuan te .H


