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CONFIRA AS VANTAGENS E ESCOLHA SEU PLANO AGORA.

0800 799 3003
qualicorp.com.br/anuncio

1R$ 251,04 - Exato Adesão Trad. 16 F AHO QC COP (registro na ANS nº 476.942/16-2), da SulAmérica Saúde, faixa etária até 18 anos, com coparticipação 
e acomodação coletiva (tabela de julho/2018 - SP). 2A disponibilidade e as características da rede médica e/ou do benefício especial podem variar 
conforme as condições contratuais do plano adquirido. Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. 
A comercialização dos planos respeita a área de abrangência da operadora de saúde, bem como a disponibilidade para cada entidade de classe.  
Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte da operadora de saúde, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). 
Condições contratuais disponíveis para análise. Julho/2018. Siga a Qualicorp:

C O M  A 
Q U A L I C O R P  
V O C Ê

Delegado de Polícia Federal:  
graças à parceria da Qualicorp com a  

ADPF e outras 562 entidades de classe,  
você pode escolher um plano de saúde  

ideal para as suas necessidades.

Planos de saúde 
a partir de

R$2521

CARÊNCIAS  
REDUZIDAS2

LIVRE ESCOLHA  
COM REEMBOLSO2

SEGURO  
VIAGEM2

OS MELHORES 
HOSPITAIS E 

LABORATÓRIOS2
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2018 ainda será lembrado, 
por muito tempo, como um ano 
de grandes acontecimentos na-
cionais, todos eles envolvendo, 
de alguma forma, o nome e a 
participação da Polícia Federal. 
Em um ano conturbado por um 
processo eleitoral tenso, a ser 
definido dentro de um caldei-
rão de ideias e ideologias co-
muns a sociedades complexas, 
como a brasileira, a Associação 
Nacional dos Delegados de 
Polícia Federal, a nossa ADPF, 
mantém-se firme nas suas 
escolhas, nos seus ideais e na 
sua missão de sempre buscar o 
melhor para o Estado, para a PF 
e para os delegados. Lutar por 
isso, sem descanso.

Nesta edição, renovada gráfi-
ca e editorialmente, da revista 
“Delegados Federais”, é possível 
entender o espectro de nos-
sas conquistas e lutas, as que 
vencemos e as que ainda estão 
em andamento. Em meio às 
turbulências naturais dos tem-
pos difíceis em que vivemos, 
a Polícia Federal manteve-se 

firme e inabalável em sua luta 
contra a corrupção, reverencia-
da como uma das instituições 
mais confiáveis da República, 
ponto central da revolução de 
modos e procedimentos que 
ora está em curso, dentro da 
sociedade brasileira. 

O trabalho dos delegados e 
delegadas da PF está na origem 
desse tom de técnica e respon-
sabilidade que vem moldando 
a investigação criminal, com 
reflexos nas decisões da Justiça 
e na própria compreensão da 
atividade policial, no Brasil. Por 
isso, fizemos questão de dar des-
taque, em nossa capa, a primeira 
dessa gestão eleita para o biênio 
2018/2019, à vitória que tivemos 
no Supremo Tribunal Federal, 
que, por maioria de votos, firmou 
decisão a favor da atribuição 
da Polícia Federal para usar a 
colaboração premiada em seus 
inquéritos, país afora. 

Também colocamos em nosso 
radar a participação de delega-
dos federais no processo eleitoral 
que se avizinha, dentro de um 

EDITORIAL

conceito de unidade que inclui, 
como foco central, o combate à 
corrupção e a escolha de cida-
dãos de bem que apoiem o for-
talecimento das instituições do 
Estado, baseado em uma campa-
nha da ADPF denominada, com 
muita propriedade, “O brasileiro 
tem sede de mudança”. 

Destacamos ainda os eventos, 
a realização de um novo con-
curso,  a presença das mulheres 
no comando da PF e o delegado 
fora do seu espaço profissional.

A todos e todas, portanto, 
uma ótima leitura.

Edvandir Felix de Paiva, 
presidente da Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Federal 

(ADPF)

Carta aos associados 
e associadas
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Corridas reúnem multidões 
contra a corrupção
Engajamento popular durante as Corridas Contra a Corrupção surpreende à ADPF 

Objetivo alcançado. Esse é a conclusão comum 
entre os dirigentes da Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Federal (ADPF), a cada etapa 
da Corrida Contra a Corrupção realizada pelo país. 

De acordo com o presidente da ADPF, Edvandir 
Felix de Paiva, em todos os locais por onde a corri-
da passa, o sentimento é de dever cumprido, pois 
percebe-se que tem se desenvolvido na sociedade 
um pensamento mais ético. 

O evento é organizado pela Associação em 
vários estados, para ajudar a difundir os valores da 
Polícia Federal e promover entre os participantes o 
envolvimento na luta contra a corrupção.

Esse é o público que a corrida 
reuniu pelos 6 locais por onde 
passou este ano.

MAIS DE 18 MIL PESSOAS

Foto: Divulgação ADPF/DF

Minas Gerais

Em BH, multidão vai às ruas correr contra a corrupção 

Durante corrida de BH, pessoas  
com deficiência dão exemplo de 
disposição e força

A 2ª etapa da Corrida Contra a 
Corrupção de Montes Claros levou  
2,5 mil pessoas às ruas da cidade

BELO HORIZONTE
Em Belo Horizonte (BH), o evento já é tradição. 

Em março, 9 mil pessoas correram pelas ruas da 
Pampulha. O sucesso foi tão grande que as 4.500 

mil inscrições disponibilizadas acabaram antes 
da data limite. E a expectativa é que nas próximas 
edições, o número seja ainda maior. “Em 2019, es-
peramos seis mil pessoas inscritas e 12 mil pesso-
as no local do evento”, afirmou diretor da regional 
da ADPF-MG, delegado Tadeu Moura.

Foto: Divulgação ADPF/BH
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MONTES CLAROS
Em Minas Gerais, além de BH, a cidade de 

Montes Claros também recebe a Corrida Contra a 
Corrupção. Em agosto, centenas de pessoas apro-
veitaram o evento pasa assinar a Carta de Apoio 
do Povo Brasileiro ao Congresso Nacional pela 
autonomia orçamentária, financeira e administra-
tiva da Polícia Federal.
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Todos os recebem medalha de participação

A inclusão social é uma marca das Corridas

Amazonas
 “A comunidade abraçou a corrida. Recebe-

mos famílias inteiras, pessoas com deficiência e 
atletas profissionais e amadores. Teve gente que 
entrou no espírito do evento e foi correr com fan-
tasias que faziam referência à corrupção”, conta o 
vice-diretor da ADPF-AM, Marcelo Dias.

CORRIDAS

 Em Manaus (AM), também não deu para quem 
quis. Na primeira edição da corrida, realizada em 
abril, as 1.700 inscrições não foram suficientes 
para a quantidade de interessados em partici-
par. As vagas esgotaram semanas antes da data 
prevista e, até a véspera do evento, a procura era 
muito grande.

Foto: Divulgação ADPF/AM
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Na Paraíba, os 
participantes 
largaram ao som 
de saxofone

Paraíba
 O local escolhido pela diretoria da ADPF-PB  era 

suficiente para garantir o sucesso do evento, realiza-
do em março. Mesmo assim, a organização capri-
chou. A superestrutura montada oferecia entreteni-
mento e esporte para todas as idades.

 Enquanto as crianças se divertiram com o 
percurso e o espaço kids,  os adultos aproveitaram 
shows musicais ao final do circuito.

Além de medalha e troféu, os vencedores receberam bolsas de 
estudos no curso de inglês CNA e na academia Fórmula

Para as crianças teve percurso infantil e espaço Kids

O dia amanheceu no Busto de Tamandaré, que 
fica na divisa entre as praias de Tambaú e Cabo 
Branco, e as cores da Polícia Federal, amarelo e 
preto, foram tomando conta da Orla de João Pes-
soa. Eram os 1.491 inscritos que chegavam para 
participar da prova. Muitos deles enrolados na 
bandeira do Brasil, uma demonstração de patrio-
tismo e apoio ao tema da corrida.

Foto: Divulgação ADPF/PB
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Ceará

Cores da PF se 
misturam ao 
cenário local

Atletas carregam 
bandeira em sinal 
de patriotismo

A diretora da regional, Cláudia Braga, disse que 
a proposta do evento, exercer cidadania de ma-
neira saudável, foi cumprida com sucesso. Segun-
do ela, “os últimos acontecimentos políticos e eco-
nômicos requerem engajamento participativo de 
todos os setores da sociedade e a ADPF escolheu 
promover isso de maneira positiva e saudável”.

O percurso também foi algo pensado com mui-
to carinho pela regional da ADPF no Ceará.  
Em junho, na capital do estado, Fortaleza, os atle-
tas correram as distâncias de 2,5km, 5km e 10km, 
saindo da Praça das Flores e passando por ruas 
carregadas de cultura e história. 

O trecho foi escolhido para estimular a prática 
de atividades físicas e a interação dos atletas com 
os patrimônios culturais, históricos e arquitetôni-
cos da cidade.

Foto: Divulgação ADPF/CE
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Duas mil pessoas se reuniram na Esplanada dos Ministérios para correr contra a corrupção

Cachorros do projeto Cão-Guia fizeram 
sucesso entre os atletas

Distrito Federal
O sucesso do evento, que reverteu 10% do 

valor arrecadado com as inscrições para projetos 
sociais, foi comemorado pelo diretor da regional de 
Brasília (ADPF-DF), Luciano Leiro, que confirmou a 
próxima edição. “A cada dia as pessoas estão mais 
engajadas no fortalecimento da Polícia Federal. 
Este ano foi um sucesso e em 2019 tem mais.”

Na capital do país, o palco da 3ª edição da Cor-
rida Contra a Corrupção foi o principal centro do 
poder político - a Esplanada dos Ministérios.  
No mês de agosto, cerca de 2 mil pessoas se reuni-
ram para correr e prestar apoio a Polícia Federal.

“A corrida é uma oportunidade única dos delega-
dos e a sociedade interagirem mais nessa luta con-
tra à corrupção”, afirmou o delegado federal Isalino 
antonio Giacomet Junior, que participou da prova.

Próxima Corrida 
RIO DE JANEIRO (RJ)

Data: 04 de novembro 
Local: Aterro do Flamengo
Horário: 8h
Inscrições: www.corridacontraacorrupcao.com.br
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Para a ADPF, política se  
discute SIM!
A famosa frase conciliatória: “Política, religião e futebol não se discute”, não é 
uma máxima para a Associação que, este ano, é presença ativa no cenário eleitoral

Delegados Federais reunidos com o presidente da ADPF, durante o encontro com pré-candidatos

Foto: Comunicação ADPF

Em meio à intensa articula-
ção política, típica de um ano 
eleitoral, a Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Federal 
(ADPF) decidiu se reunir com 
candidatos a presidência da 
República, apoiar delegados 
federais que vão pleitear cargos 

políticos e lançar a campanha 
“O Brasileiro tem sede de mu-
dança”, para ampliar o debate 
sobre impunidade e corrupção.

Desde março, que é quando 
começam a surgir os nomes 
para o próximo pleito, a Entida-
de tem se articulado. A intenção 

é se reunir com os candidatos ao 
Palácio do Planalto, para apre-
sentar a visão dos delegados so-
bre temas relevantes à categoria 
e ao povo brasileiro.

 “Fazer parte do processo 
democrático das Eleições 2018 
de maneira ativa, transparente 

Em evento na ADPF, Carlos Caputo, 
ex-ministro do TSE, palestrou sobre 

legislação eleitoral para  
os pré-candidatos 

e vigilante é a forma pela qual 
a ADPF reafirma o seu com-
promisso com o bem-estar da 
população do país”, explica o 
presidente da ADPF, Edvandir 
Felix de Paiva.

 Além disso, ao perceber que 
haviam associados interessados 
em participar das eleições, a 
Associação realizou, em abril, 
um encontro entre os, até então, 
pré-candidatos e especialistas 
em assuntos políticos, que pa-
lestraram sobre a temática para 
os aspirantes aos cargos.

 Segundo Paiva, uma ban-
cada formada por delegados 
federais ajudaria na aprovação 
de leis de combate ao crime. 
“Além disso, desejamos que se-
jam apresentadas à sociedade 
alternativas viáveis, que pos-
sam contribuir para a mudan-
ça do quadro político atual.” 

 Durante o encontro, reali-
zado em Brasília, todos foram 
unânimes em dizer que o desejo 
de concorrer a um cargo eletivo 
surgiu a partir da insatisfação 
pessoal com o cenário político e 
de um apelo da própria socieda-
de, que confere grande credibili-
dade a Polícia Federal.

em que o brasileiro mais confia. 
Na análise que mede o Índice de 
Confiança Social (ICS), a Institui-
ção alcançou 70 pontos, quatro 
a mais que o do ano anterior, 
ficando atrás apenas dos Bom-
beiros e das Igrejas.

Em julho, a ADPF voltou a 
reunir os candidatos, em Curi-
tiba (PR) - centro da Operação 
Lava Jato - para o lançamento 
da campanha “O Brasileiro tem 
sede de mudança”. Na ocasião, 
os delegados debateram formas 
de combater à corrupção e à im-
punidade, buscando alternativas 
para limpar a sujeira instalada 
no país.

Fazer parte do pro-
cesso democrático 

das Eleições 2018 de 
maneira ativa, trans-
parente e vigilante é 
a forma pela qual a 
ADPF reafirma o seu 
compromisso com o 

bem-estar da popula-
ção do país”

 Segundo a última pesquisa 
da Ibope Inteligência (2017), a 
PF está entre as três instituições 
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Delegadas de Polícia Federal estão 
quebrando paradigmas ao representarem 
o potencial feminino em ambiente 
majoritariamente masculino.

Mulheres 
conquistam 
espaços  
estratégicos  
na PF

DELEGADAS NA PF

Foto: Comunicação ADPF

Elas estão constantemente 
provando que as diferenças en-
tre homens e mulheres vieram 
para somar e fortalecer o traba-
lho da Polícia Federal. E em 2018, 
a Instituição deu passos largos 
em direção à valorização do 
trabalho feminino, aumentando 
a participação das mulheres nos 
cargos estratégicos da PF.

 Em março, a delegada Sil-
vana Helena Borges assumiu 
o cargo de diretora-executiva, 
que até então só fora exercido 
por homens. Borges é a 02, o 
segundo cargo do posto hierár-
quico do órgão.

Silvana tem assento perma-
nente no Conselho Superior de 
Polícia, entidade deliberativa 
que orienta as atividades poli-
ciais e administrativas e opina 
nos assuntos de relevância 
institucional.

A diretora-executiva, que 
atua como delegada há quase 
30 anos, se sente muito feliz 
e realizada com a posição que 
assume atualmente.  “Estou 
muito honrada com a conside-
ração e respeito. Estou ciente da 
responsabilidade assumida e 

comprometida com os objetivos 
da Instituição”, afirma.

O reconhecimento é realmen-
te marcante para quem sempre 
precisou adaptar a vida profis-
sional e pessoal, especialmente 
no cuidado com os filhos. “Não 
é uma caminhada fácil, mas 
eu consegui conciliar”. Silvana 
Borges sabe que a posição alcan-
çada é fruto de todo trabalho e 
esforço. “Foi sacrifício, mas no 
final das contas eu posso dizer 
que valeu a pena.”

Outro marco importante e 
inédito, é o fato de sete mulheres 
estarem à frente das superin-
tendências regionais do órgão. 
Situação avaliada pela delegada 
Silvana Borges como “um exce-
lente exemplo da PF de respeito 
à igualdade de gênero e reconhe-
cimento da capacidade profissio-
nal da mulher policial”.

Estou ciente da  
responsabilidade as-
sumida e comprome-
tida com os objetivos 

da Instituição"

Em 2018, as delegadas Diana 
Calazans Mann, Erika Malik 
Marena, Tânia Fogaça, Cassan-
dra Parazi, Fabiana Macedo, 
Paula Morales e Vanessa Souza 
marcam a história do órgão ao 
assumirem os setores. 

 Com essas nomeações, a 
Polícia Federal tem o maior 
número de mulheres à frente de 
cargos de destaque na histó-
ria da Instituição. Fato que a 
superintendente do estado do 
Ceará, delegada federal Vanessa 
Gonçalves Leite de Souza, liga 
ao histórico profissional de cada 
profissional em questão.

“Creio que, em breve, tal 
proporcionalidade na ocupação 
deste, e de outras posições estra-
tégicas, será tão comum quanto 
hoje é ter mulheres ocupando 
o cargo de delegada de Polí-
cia Federal e conduzindo com 
maestria operações policiais”, 
afirmou a superintendente. 
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Ainda que o número de mu-
lheres nos cargos estratégicos 
da Polícia Federal esteja au-
mentando, em geral, a presença 
feminina na Corporação ainda 
é pequena. É o que mostra a 
pesquisa da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), intitulada “As Mu-
lheres nas Instituições Policiais”.

 O estudo revela que quando 
comparada as polícias civil, mili-
tar, rodoviária, federal e cientí-
fica, além da Guarda Municipal 
e do Corpo de Bombeiros, a 

PF está na quarta posição em 
relação ao número de mulheres 
no efetivo. 

Segundo a pesquisa, a Polícia 
Federal é composta por 77,3% de 
homens e  22,7% de mulheres. 

Quando entrevistadas sobre a 
representação feminina na PF, as 
delegadas avaliam que a junção 
das qualidades dos dois sexos be-
neficia o trabalho que exercem. 

Para a delegada Simone 
Azuaga, essa diversidade de 
habilidades é muito positiva 
“por causa da capacidade das 
mulheres de serem multitarefas, 
mais organizadas, detalhistas 
e de terem uma sensibilidade 
maior”. Segundo ela, tais quali-
dades, somadas às aptidões do 
sexo masculino, “faz com que 
a Polícia Federal desempenhe 
melhor seu papel”.

A delegada Liane Camargo 
Garbin analisa que as mulheres 
são de fundamental importân-
cia para uma atividade onde se 

Presença feminina ainda é pequena

Delegada Liane Garbin:  
as características femininas são 
diferenciais para atuação na PF

Foto: Comunicação ADPF

Delegada Simone Azuaga durante evento 
em homenagem ao Dia Internacional  
da Mulher

Foto: Comunicação ADPF

vive do detalhe. “Às vezes nem 
tudo que o parece é, mas a paci-
ência, perspicácia, criatividade 
e a capacidade de não estar na 
lona mesmo diante de tantas di-
ficuldades, faz com que a PF te-
nha grandes mulheres em seus 
quadros, inclusive, assumindo 
postos de comando”, ponderou. 
“As mulheres conseguem ser 
mães, mulheres, filhas, amigas e 
policiais”, concluiu Liane. 

Curiosidade
De autoria do artista José Pereira de Araújo Neto, a escultu-

ra “Deusa Atena” foi erguida em 2010, na Academia de Polícia 
Federal, em Brasília, para representar a força feminina na PF. Na 
mitologia grega, Atena representa a deusa da sabedoria. Uma 
mulher guerreira, estrategista, justa e habilidosa.

ACRE

A delegada federal Diana Calazans Mann 
entrou para a Polícia Federal em 2003. Durante 
a carreira chefiou a Delegacia de Defesa Institu-
cional na Superintendência do Rio Grande do Sul 
de 2010 a 2014; a Coordenação Geral de Remoção, 
Inclusão e Classificação do Sistema Penitenciário 
Federal nos anos de 2014 e 2015; e foi chefe da 
Divisão de Direitos Humanos entre 2015 e 2017. 
Atualmente, Diana é a primeira mulher a co-
mandar a Superintendência Regional da Polícia 
Federal no Acre.

Quem são elas

DIRETORIA-EXECUTIVA
Há quase 30 anos, Silvana Borges atua como 

delegada. Começou a carreira em 1990, na Polícia 
Civil de Goiás, seu estado natal. Em 1995, conquista 
uma vaga para ser delegada de Polícia Federal  e 
na nova Instituição passou a chefiar a delegacia de 
Imperatriz, no Maranhão. De lá para cá assumiu 
diversos espaços na Instituição, como a Delegacia 
de Repressão a Crimes Previdenciários no Estado 
de Goiás e a Superintendência Regional da Polícia 
Federal no Distrito Federal. Antes de ser empossa-
da como diretora-executiva do órgão, Silvana ocu-
pava a  Diretoria do Departamento de Migrações 
da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública.

A presença de uma mulher na Diretoria-execu-
tiva e sete delegadas à frente de superintendências 
estaduais, marca a história da PF, pois representa 
a maior quantidade de mulheres em cargos de 
direção na história do órgão. 

SUPERINTENDENTES

Foto: Comunicação ADPF

Silvana Borges, Diana Calazans Mann, Erika 
Malik Marena, Tânia Fogaça, Cassandra Parazi, Fa-
biana Macedo, Paula Morales e Vanessa Souza são 
as delegadas à frente dessa empreitada.

Foto: Comunicação ADPF
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CEARÁ

Vanessa Gonçalves ingressou na Polícia Federal 
no ano de 2003. Na Corporação, a delegada, que 
é natural do Rio de Janeiro, marcou sua carreira 
ao ser a primeira oficial de ligação da Interpol 
em Lyon, na França.  No Ceará, antes de se tornar 
a primeira superintendente mulher, Vanessa 
Gonçalves ocupava o cargo de delegada regional 
executiva, sendo a segunda pessoa na hierarquia 
da Instituição no estado.

MARANHÃO

A delegada Cassandra Ferreira Alves Parazi, 
natural de Londrina (PR), ingressou na Polícia 
Federal no ano de 2002. Desde então tem mar-
cado sua carreira com a coordenação e execução 
de importantes operações policiais nas áreas de 
repressão a crimes fazendários, contra a Previ-
dência Social e contra a Administração Pública. 
Cassandra também atuou no Grupo de Trabalho 
da Operação Lava Jato. E no Maranhão, se tornou 
a primeira mulher a assumir a Superintendência 
da PF no estado.

RIO GRANDE DO NORTE

Tânia Maria Matos Ferreira Fogaça, delegada 
de Polícia Federal, entrou para a história da PF no 
estado do Rio Grande do Norte ao ser a primeira 
mulher a comandar a Instituição em 53 anos. A 
superintendente, que está na Polícia Federal há 

15 anos, é natural de São Paulo, onde coordenou 
operações policiais junto às unidades regionais, 
com destaque ao combate dos crimes de forma-
ção de cartel e sonegação fiscal. Foto: Comunicação ADPF

Foto: Comunicação ADPF

Foto: Comunicação ADPF

SANTA CATARINA

Antes de assumir pela primeira vez uma supe-
rintendência, Paula Dora Aostri Morales, delegada 
federal há 15 anos, ocupou outras importantes fun-
ções dentro da Corporação. Foi oficial de ligação com 
a Interpol, em Lyon, na França e chefiou a Divisão 
de Cooperação Jurídica Internacional da Entidade. 
No cargo de superintendente, a delegada foca no 
combate ao tráfico de drogas, às facções criminosas, 
ao crime organizado e à lavagem de dinheiro.

PIAUÍ

Fabiana Macedo, que é delegada de Polícia 
Federal há 12 anos, atuou nas áreas de controle 
de segurança privada, segurança previdenciária 
e controle do tráfico de armas. Antes de se tornar 
a primeira mulher a comandar a Instituição no 
Piauí, Macedo era Chefe da Delegacia de Combate 
a Crimes Previdenciários, na Superintendência da 
PF, em Mato Grosso do Sul.

SERGIPE

Há 15 anos, Erika Mialik Marena atua como 
delegada de Polícia Federal. Apesar de ser natural 
do Paraná, foi em São Paulo que a superinten-
dente iniciou a carreira atuando na investigação 
e repressão a crimes contra o sistema financeiro 
nacional, lavagem de dinheiro, desvio de verbas 
públicas e corrupção. Marena, que é a primeira 
mulher a comandar a PF em Sergipe, também 
atuou como chefe da Delegacia de Combate à 
Corrupção e Crimes Financeiros (Delecor), onde se 
dedicou exclusivamente à coordenação da Opera-
ção Lava Jato, iniciada sob sua gestão.

Foto: Comunicação ADPF

Foto: Comunicação ADPF

Foto: Comunicação ADPF
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PERFIL

Nem só de investigação 
vive um delegado federal

A seriedade que o delega-
do federal Marcelo Bertolucci 
transparece em um primeiro 
momento, quase esconde o ca-
rismático esportista que mostra 
à nossa equipe fotos de sua car-
reira na Luta Livre, com o prazer 
e o orgulho de quem se tornou 
referência no estilo.

Ainda criança, em Botafogo, 
no Rio de Janeiro, Bertolucci se 
aproximou do esporte. Começou 
pelo taekwondo, luta praticada 
pelos irmãos mais velhos. Mas 
também fez Capoeira, Jiu Jitsu e 
Boxe   –  modalidade que o consa-
grou como campeão carioca.

Na cidade fluminense, na 
década de 80, foi convidado por 
um amigo para conhecer uma 
nova prática, a Luta Livre, que 
é semelhante ao Jiu Jitsu, mas 
não usa quimono – também 
chamado de No Gi ou Submis-
sion. O estilo ganhou o coração 
do delegado federal, que é um 
dos precursores da Luta Livre no 
Rio de Janeiro.

Nas fotos de Bertolucci, é pos-
sível perceber que no tatame ele 
se sente em casa. Marcelo é feliz 
por ter escolhido o esporte, que 
além de trazer benefícios para 
sua saúde, o faz se sentir mais 

Foto: Comunicação ADPF
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forte e realizado. “A luta para 
mim é uma terapia. Não consigo 
ficar sem treinar”, afirmou. “Atu-
almente, treino muito menos, 
pois tenho responsabilidades 
maiores, mas continuo fazendo 
meu esporte como um descarre-
go do trabalho”, explica Marcelo. 

Segundo ele, sua experiência 
com a luta também o ajuda nas 
atividades exercidas na PF. Inclu-
sive, Marcelo defende que a luta 
e a defesa pessoal sejam mais 
difundidas no ambiente policial. 
“Em uma abordagem, sabendo 
seu potencial de defesa, você 
se sente mais seguro”, explica. 
“Nunca precisei usar a força na 
minha vida policial. Sempre tive 
o controle das situações de outra 
forma", disse. Para ele, a luta é 
um esporte de determinação, 
disciplina e equilíbrio.

A atuação na Polícia Federal 
também ajudou Bertolucci no 
caminho que o consagrou como 
referência no esporte. Foi por 
causa da Corporação que Ber-
tolucci mudou-se para o Ama-
zonas, local onde a Luta Livre 
ainda não era praticada.

Em 88, quando ingressou 
na PF, como agente, escolheu 
o estado para exercer a nova 
profissão. No Amazonas, Berto-
lucci voltou a treinar Jiu Jitsu 
por não encontrar academias 
de Luta Livre. E na modalidade 
foi campeão diversas vezes. “No 
Amazonas, nunca me fizeram 

um ponto e fui campeão em 
vários torneios”, lembra. 

RECONHECIMENTO

A performance de sucesso fez 
Marcelo Bertolucci conquistar 
muitos seguidores. “Comecei a 
convidar as pessoas para lutarem 
sem quimono e o movimento só 
foi crescendo. Em 94, me mudei 
e eles continuaram. Hoje a Luta 
Livre Esportiva é muito grande 
naquela região. Tem até campeão 
mundial”, conta.

Marcelo iniciou a Luta Livre 
no Amazonas e, hoje em dia, das 
pessoas que lutavam com ele, 
surgiram três federações ideali-
zadoras de projetos sociais que 
alcançam toda a região Norte. 
“Inclusive, tem gente que treina-
va comigo e, hoje, está no exterior 
administrando academia de Luta 
Livre”,  lembra orgulhoso. 

Outro fator que orgulha o 
delegado  é a quantidade de 
adolescentes de periferia que 
treinaram com ele. “A mudança 
que aconteceu na vida desses 
jovens é uma grande satisfação. 
Eu dava aulas para eles gratuita-
mente e, atualmente, algumas 
dessas pessoas têm seus pró-
prios projetos sociais”, contou.

Além disso,  a atuação do 
delegado federal no Amazonas 
garantiu um campeonato com 
seu nome. Há dez anos, a Copa 
Marcelo Bertolucci de Luta Livre 
Esportiva aquece o cenário es-
portivo do estado.

E não só os jovens amazo-
nenses foram influenciados por 

Bertolucci guarda com carinho todas as medalhas e troféus que  
acumulou durante sua atuação no esporte

Em uma aborda-
gem, sabendo seu po-
tencial de defesa, você 
se sente mais seguro”

Foto: Comunicação ADPF

Marcelo e sua luta. Seus dois 
filhos, Felipe e João Bertolucci, 
de 17 e 12 anos, respectivamen-
te, também praticam o esporte. 
O mais velho já se consagrou 
campeão de Jiu Jitsu em Brasília, 
cidade onde atualmente vive 
com a família.

Em 95, Bertolucci retornou 
ao Rio, sua terra natal, após ser 
aprovado no concurso para 
delegado de Polícia Federal. Mas 
sempre volta ao Amazonas para 
reencontrar os amigos, que cos-
tumam homenageá-lo por suas 
ações de estímulo ao esporte  
no estado. 

Ao relembrar sua trajetória 
na luta, Bertolucci destaca que 
implantar o estilo no Amazonas 
e difundi-lo no Rio não foram ta-
refas muito difíceis, pois ambos 
os estados são “terra de um povo 
aguerrido e lutador”. 

Marcelo Bertolucci, na década de 80, quando começou a treinar luta livre

 Bertolucci recebendo uma das inúmeras medalhas que coleciona

Em Manaus, graduando alunos com faixa preta
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Convênios garantem série de 
vantagens para associados

Você sabia que além da atuação da ADPF nas pautas de interesse da categoria, a Associação justifica 
a participação dos associados com um conjunto de vantagens e benefícios que, se somados, podem 
ultrapassar a contribuição feita à Entidade?

Além de ser uma Instituição preocupada com a representatividade dos associados em questões 
estratégicas, a ADPF está sempre em busca de convênios que os beneficiem.  Confira:

UNIFIL (PR)

Preocupada em oferecer facilidades que ajudem na formação 
acadêmica de seus associados, a ADPF firmou convênio com o 
Centro Universitário Filadélfia (Unifil), de Londrina, no Paraná. O 
acordo garante 20% de desconto para cursos de graduação e 10% 
para pós-graduação, ambos em modo presencial ou à distância.

PROGRAMA AMIGOS CHEVROLET

Trocar de carro ficou ainda mais fácil. A ADPF, em parceria 
com a ASAclub - Clube de Benefícios, firmou parceria com o Pro-
grama Amigos Chevrolet, que oferece descontos na compra de 
veículos 0km da montadora.

SEGURO DE VIDA ZURICH

Pensando na proteção de seus associados, a ADPF desenvolveu 
uma linha de seguros da Zurich, feito sob medida, com soluções 
diferenciadas e adequadas aos riscos decorrentes da profissão. 

Os planos oferecem cobertura por morte natural; acidental; in-
validez permanente parcial ou total por acidente; invalidez funcio-
nal permanente e total por doença; cobertura cônjuge automática 
e assistência funeral familiar. O valor é calculado de acordo com a 
idade do delegado e o desconto é em folha, por meio do Siape.

ASACLUB

São inúmeras vantagens que a  parceira da ADPF, a ASAclub, ofe-
rece a seus membros. Uma série de serviços garantem comodidade, 
conforto, praticidade, qualidade de vida e economia aos associados.

O ASAclub têm programas de vantagens exclusivos, que al-
cançam ampla diversidade de segmentos, em todo o Brasil. Entre 
eles, o acesso gratuito à sala vip do Aeroporto de Brasília.

CENTRO BRITÂNICO DE IDIOMAS

O convênio com o Centro Britânico de Idiomas, escola espe-
cializada no ensino da língua inglesa, é válido para os cursos 
regulares de inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. 

A escola oferece desconto de 30% na unidade de Vila Leopoldi-
na (SP) e 15% nas unidades dos estados do Paraná, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais e Amazonas.

DIDÍO PIZZA DELIVERY (SP)

Em São Paulo, o associado pode comer uma deliciosa pizza 
quentinha com desconto de 10%. Para obter a vantagem, basta 
apresentar o documento comprobatório de filiação na pizzaria 
ou no ato da entrega. A oferta é válida somente para a loja do 
bairro da Lapa.

HOTEL NOVO MUNDO (RJ)

É possível se hospedar a beira mar, no Rio de Janeiro, com di-
árias a partir de R$ 190,00 em quarto duplo, com café da manhã 
incluso.  A opção oferecida é o Hotel Novo Mundo, que tem clas-
sificação quatro estrelas e está situado em uma área exclusiva da 
Praia do Flamengo.

 O hotel fica a três minutos, a pé, da praia, próximo ao Palácio 
do Catete, a apenas 400m da estação do metrô e a 2,3km do Ae-
roporto Santos Dumont. Além disso, algumas suítes contam com 
vista panorâmica.
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ORDENADO & ORGANIZADO (DF)

Até serviço de consultoria em organização domiciliar estão 
disponíveis para os associados de Brasília. O treinamento é ofe-
recido para quem contrata a empresa Ordenado e Organizado, 
que oferece serviço de arrumação de ambientes. Além disso, é 
oferecido planejamento e realização de mudanças em residên-
cias e escritórios.

HOTEL SAINT MORITZ (DF)

Em Brasília, um flat no hotel Saint Moritz HPlus Express garan-
te ao associado conforto e qualidade, aliados ao melhor custo-be-
nefício. A estadia custa R$ 120,00 e garante quarto com cama de 
casal, microondas, geladeira, talheres e louças.

 Além disso, tem wi-fi, tv a cabo, mesa de trabalho, cofre analó-
gico, vaga coberta na garagem e ótima localização. O hotel Saint 
Moritz HPlus Express fica no centro da cidade, a apenas cinco 
minutos da Esplanada dos Ministérios.

PLANO DE SAÚDE SULAMÉRICA

Atendendo a solicitações dos associados, além da modali-
dade que já era disponibilizada – a  ambulatorial + hospitalar 
com obstetrícia –  a ADPF aderiu a um novo formato do Plano 
SulAmérica. O Saúde Hospitalar com obstetrícia contempla 
coberturas de altos custos e a diferença de preço entre o produto 
que já era oferecido e o novo formato chega a 30%.

GOETHE INSTITUT SÃO PAULO

Estudar alemão ficou mais barato para os associados da ADPF, 
que ao apresentarem comprovante de filiação, recebem 10% de 
desconto nos cursos de alemão oferecidos pelo Goethe Institut, 
de São Paulo.
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ADPF nos estados
Em cada estado do país, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) tem apoio 

para disseminar suas ações e estratégias. São as diretorias regionais, que propagam os valores da 
Entidade e ajudam na missão de servir aos delegados de Polícia Federal com benefícios assistenciais, 
além de defender os direitos e prerrogativas da classe e promover o envolvimento da população na luta 
contra a corrupção.

TANIA FERNANDA PRADO PEREIRA (ADPF-SP)

À frente da ADPF-SP desde 2015, a delegada Tania Prado está 
sempre em busca de facilitar o acesso dos associados às informações 
da Entidade, incentivando-os a participar das atividades classistas 
e confraternizações. Nesse sentido, criou uma newsletter semanal e, 
recentemente, passou a integrar a produção do programa Segurança 
Pública em Debate, transmitido pelas TVs Guarulhos e São Paulo.

RONY JOSÉ SILVA (ADPF-BA)

Há mais de dois anos, o delegado Rony Silva coordena a ADPF-BA, 
onde organiza dois grandes eventos: a Corrida Contra a Corrupção e o 
Simpósio Nacional de Combate à Corrupção. Para o sucesso de ambos, 
o diretor espera sempre contar com a colaboração e comprometimen-
to dos associados. 

Com a palavra a diretora:
“Aos colegas associados em São Paulo, a Diretoria Regional está à 

disposição para atendê-los e aberta a sugestões. Não se esqueçam de 
atualizar seus dados cadastrais para acompanhar as notícias regio-
nais, participar dos sorteios e das pesquisas.”

Com a palavra o diretor:
“Caros associados da ADPF no estado da Bahia, os exemplos foram 

dados. Continuamos firmes na luta da defesa das prerrogativas e 
atribuições de nosso cargo. Estamos defendendo projetos de leis im-
portantes para nossa classe e avanços junto ao Governo Federal. Mas, 
é preciso maior engajamento e voluntariado de todos. Somos fortes 
na medida de nossa união.”

Fo
to

: A
lm

ir
 S

an
to

s

Fo
to

: M
ar

ia
nn

a 
O

liv
ei

ra
 S

in
dp

es
p

TADEU DE MOURA GOMES (ADPF-MG)

Há 34 anos na Polícia Federal e um como diretor da ADPF-MG, 
o delegado federal Tadeu Gomes enfrenta o desafio de mobilizar 
os associados em torno de discussões acerca do fortalecimento da 
categoria e de manter ativa a campanha pela autonomia da Polícia 
Federal, por meio da aprovação da PEC 412/09, que tramita na Câ-
mara dos Deputados. Em geral, Gomes tem conseguido um grande 
apoio popular. A cada ano, as Corridas Contra a Corrupção que são 
realizadas no estado, batem recorde de público.

LUCIANO SOARES LEIRO (ADPF-DF)

O delegado federal Luciano Leiro está na quarta gestão na 
regional de Brasília, além de atuar como vice-presidente da ADPF 
nacional. E em ambas gestões, Leiro concentra esforços para rea-
lizar grandes eventos, que coloquem a Associação em posição de 
destaque, como aconteceu no I Simpósio Internacional de Combate 
à Corrupção, realizado em maio. Além disso, o diretor da ADPF-DF, 
preocupado com questões sociais,  quer aproximar  a regional cada 
vez mais de projetos comunitários.

Com a palavra o diretor:
“Hoje contamos com grande apoio popular em Minas Gerais. É a 

população exigindo uma Polícia Federal sem cabrestos. É uma linda 
mobilização, mas precisamos manter essa chama acesa e isso só será 
possível se tivermos mais delegados federais engajados, demons-
trando à população que queremos de fato essa autonomia. Precisa-
mos refletir sobre a necessidade de união. Somente juntos consegui-
remos nossos objetivos.”

Com a palavra o diretor:
“Na votação da Lei nº 12.830, a categoria esteve unida e mostrou 

toda sua força. Certamente teremos outros grandes desafios. Portan-
to, é preciso que continuemos mobilizados a participar mais, não só 
dos eventos da Associação, mas também das bandeiras e campanhas 
levantadas pela ADPF. Somente com essa unidade teremos êxito”.
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EADelta oferece suporte 
pedagógico para associados
Apesar de ter grande destaque entre concurseiros, o foco principal da EADelta são os
associados da ADPF

A Escola Nacional dos Delega-
dos de Polícia Federal (EADelta) 
tem destaque nacional entre as 
instituições que preparam can-
didatos para concursos públicos, 
especialmente, para a carreira 
de delegado federal. Mas a atu-
ação da escola vai muito além e 
oferece uma série de benefícios 
a quem já atua na profissão.

 A EADelta foi criada pela ADPF, 
como braço acadêmico, com a 
finalidade de contribuir com o 
debate técnico e jurídico sobre os 
temas: Segurança Pública, Direito 
Policial e Justiça Criminal.

O destaque na preparação 
para a carreira de delegado se 
dá por conta da metodologia, 
que aborda o conteúdo progra-
mático do edital na visão da 
autoridade policial. Segundo 
o coordenador pedagógico da 
escola, delegado Felipe Leal, a 

expectativa é que essa metodo-
logia contribua com o sonho de 
muitos em ingressar na carreira.

Entretanto, esse não é o foco 
principal da EADelta. A direção 
está sempre atenta em desen-
volver ações voltadas aos asso-
ciados da ADPF. Nesse sentido, 
têm criado diversos projetos de 
suporte pedagógico para quem 
é filiado à Associação.

Como por exemplo, o apoio na 
realização de eventos regionais 
nas áreas de Segurança Pública, 
Direito Penal, Processual Penal, 
Direito Policial e Investigação 
Criminal. E também na realiza-

ção de palestras em faculdades e 
escolas de ensino médio.

“Recentemente, iniciamos 
um banco de dados com algu-
mas apresentações em slides, a 
serem utilizadas como modelo 
nessas ocasiões”, explica Leal. De 
acordo com ele, a preocupação 
em dar esse suporte, se dá por 
saber que é uma árdua tarefa 
conciliar a profissão com even-
tos acadêmicos.

Professor Bernardo Barbosa, no  
estúdio da ADPF, gravando para  

o canal da EADelta

Foto: Divulgação ADPF/DF

Informativo EADelta
A Escola recém criou um novo produto para o associado. O Informativo EADelta 

é uma publicação mensal, organizada pelo delegado Felipe Leal, que traz as princi-
pais novidades legislativas, as últimas súmulas e informações sobre os Tribunais 
Superiores. O boletim conta com posicionamentos, jurisprudenciais e artigos de 
relevo, que sejam pertinentes à atuação de um delegado federal.

Os informativos são publicados mensalmente no portal da EADelta. Os usuários 
cadastrados para acessar o produto recebem uma mensagem de texto via celular, 
com o respectivo link de acesso. 

A divulgação de ações aca-
dêmicas desenvolvidas pelos 
associados é outra preocupação 
da EADelta. Nas redes sociais e 
no site da escola é possível en-
contrar artigos, além de livros de 
autoria dos delegados,  que estão 
disponíveis para compra.

Outro benefício é a disponi-
bilização do estúdio de gravação 
na sede da ADPF, em Brasília. Os 
delegados contam com apoio de 
profissionais bem capacitados 
para produzir vídeos que ajudem 
a multiplicar seus conhecimen-
tos e divulgar seus trabalhos.

Os serviços oferecidos aos associados da ADPF pela EADelta podem ser acessados pelo site da 
escola www.eadelta.com.br ou consultados pelo email contato@eadelta.com.br.

CONFIRA AS 
NOVIDADES 
DA EADELTA
Leia nosso informativo mensal de 
jurisprudência e legislação. Conte 
também com o apoio da escola para 
promover eventos regionais, pedagó-
gicos e palestras .

ACESSE:
www.eadelta.com.br

CURTA A PÁGINA 
NO FACEBOOK:
@eadelta
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Colaboração premiada 
também é coisa de polícia

Delegados de polícia podem 
continuar conduzindo acordos 
de colaboração premiada. É o 
que decidiu o  Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ao declarar 
constitucional trecho da Lei da 
Organização Criminosa que 
prevê tal situação.

O entendimento do Supremo 
é o mesmo dos delegados fede-
rais. A categoria entende que 
a colaboração premiada é uma 
ferramenta à disposição deles, 
e dos membros do Ministério 
Público, que pode ajudar na 
solução de casos complexos. 

Em geral, os delegados veem 
a colaboração premiada como 
uma forma mais célere de  evi-
denciar fatos na investigação, 
servindo, muitas vezes, como 
um atalho para encontrar pro-
vas. Isso porque o colaborador 
pode indicar onde se encontra 
determinada comprovação de 
uma evidência, otimizando as-
sim, o tempo da investigação.

“Muitas vezes a colaboração  
pode ser fundamental para iden-
tificação de outras provas de um 
fato investigado, sobretudo pela 
participação direta do colabora-

dor, que é alguém que integra a 
organização criminosa e conhece 
seu funcionamento por dentro”, 
explica o delegado federal Márcio 
Adriano Anselmo, que atuou em 
megaoperações como a Opera-
ção Lava Jato - ação da PF onde o 
recurso foi muito usado.

Delegado Anselmo explica que 
a ferramenta, apesar de ser um 

meio importante para a obten-
ção de provas, é sempre usada 
com cautela, pelo custo "moral" 
de negociar com um criminoso, 
concedendo-lhe benefícios.

E alerta que a colaboração não 
pode ser vista como a "rainha" 
das provas ou como alvo a ser 
atingido. “A investigação criminal 
deve ser ampla e bem instruída, 

Foto: Geraldo Bubniak / Estadão

STF decidiu, por maioria dos votos, que é constitucional o fato de delegados de 
polícia realizarem acordos de colaboração premiada na fase do inquérito policial

O delegado federal Márcio Adriano 
Anselmo foi responsável por iniciar as 
investigações da Operação Lava Jato, 
ação da PF que colocou a colaboração 
premiada em evidência

A colaboração pode 
ser fundamental para 
identificação de outras 
provas,  sobretudo, pela 
participação direta do 

colaborador"

alcançado o máximo de elemen-
tos de prova possíveis acerca de 
um determinado crime.”

ENTENDA O CASO

A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) contestou a pos-
sibilidade de delegados federais 
firmarem acordos de colaboração 
premiada em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI)  
nº  5.508, questionando dispo-
sitivos da Lei nº 12.850/13, que 
define organização criminosa e 
trata da colaboração premiada. 

O órgão afirma que o segun-
do parágrafo do artigo 4º, da 
Lei da Organização Criminosa, 

ao permitir que os delegados 
façam acordos e peçam que 
o Judiciário conceda perdão 
a investigados, enfraquece a 
atribuição que seria exclusiva 
do Ministério Público, titular 
constitucional da ação penal.

A decisão foi tomada em 
junho, seis meses após o início 
da análise do caso. Na ocasião, 
por maioria de votos, os minis-
tros do STF se posicionaram pela 
improcedência da ação, conside-
rando constitucional a possibi-
lidade de delegados de polícia 
realizarem acordos de colabora-
ção premiada na fase do inqué-
rito policial. Mas decidiram que 

conceder benefícios combina-
dos na fase de investigação cabe 
exclusivamente ao juiz.

POSIÇÃO DA ADPF

O fato foi comemorado pelo 
presidente da Associação Na-
cional dos Delegados de Polícia 
Federal (ADPF), Edvandir  Felix 
de Paiva, por entender que 
prevaleceu a aplicação técnica 
do direito e foi respeitado o que 
está previsto na legislação que 
trata do tema.

Segundo Paiva, a colaboração 
premiada é um dos instrumen-
tos mais importantes de uma 
investigação. “O Supremo dei-
xou claro: o delegado de polícia 
celebra o acordo, o Ministério 
Público opina e o Judiciário 
decide", destacou. “Não existem 
mais motivos para haver rusgas 
entre as instituições nesse sen-
tido”, concluiu.
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O Supremo Tribunal Federal 
decidiu, por maioria dos votos, 
que delegados de polícia podem 
realizar acordos de colaboração 
premiada. A decisão é uma 
vitória para a Polícia Federal?

A decisão do STF é uma vitó-
ria para a sociedade brasileira 
e para a segurança jurídica. O 
Legislativo foi muito claro quan-
do produziu a lei e estabeleceu 
que tanto o Ministério Público 
quanto a Polícia poderiam 
celebrar acordos de colaboração 
premiada. A lei é muito ex-
pressa e menciona o delegado 
de Polícia o tempo inteiro. A 
legislação fala, inclusive, sobre 
a possibilidade de representar 
pelo perdão judicial. Então, 
não haveria como o Judiciário 
decidir de outra forma. Modi-
fica-se a legislação de um país 
indo para o Congresso Nacional, 
debatendo sobre os assuntos 
e convencendo os deputados e 
senadores a votarem a matéria. 
Fazer a mudança da legislação 

pelo Judiciário é indevido. É 
uma violação da separação dos 
poderes. Por isso, quem ganha 
com essa decisão é a segurança 
jurídica, o direito e a sociedade.

O MP reagiu negativamen-
te em relação a essa questão. 
Qual o problema dos dois ór-
gãos terem essa competência? 
Um atrapalha o outro?

Não há problema nenhum. 
Inclusive, a colaboração é um 
instrumento da investigação, isso 
está muito claro na Lei 12.850, 
que quando trata da investigação 
e dos meios de obtenção de prova, 
cita primeiramente a colaboração 
premiada. Seria um absurdo que 
a Polícia, o órgão investigador por 
excelência, não tivesse a possibili-
dade de utilizar esse instrumento.

Por que o entendimento do 
Ministério Público era diferente?

O MP entende que pode fixar 
penas, regimes e até mesmo dar 
imunidades em qualquer hipó-

tese, porque seria uma negocia-
ção entre as partes do processo. 
Trata-se de uma visão muito 
restritiva em relação a quem 
pode celebrar o acordo, que foi 
resolvida pela decisão do STF. E 
muito extensiva em relação à 
extensão dos poderes dos nego-
ciadores. Ambos os aspectos não 
estão previstos no ordenamento 
jurídico e, consequentemente, 
não constituem a vontade do 
legislador. Nós da Polícia Federal 
somos contra essa interpreta-
ção, principalmente porque se 
trata de um desequilíbrio no 
modelo de persecução penal 
que o Poder Constituinte Origi-
nário escolheu para o país em 
1988. Os poderes de fixar penas, 
dar imunidades e estabelecer 
regimes de cumprimento estão 
previstos na Constituição e na 
legislação para os magistrados. 
Isso é matéria exclusiva do Judi-
ciário. Nem o MP, nem a Polícia 
podem invadir essa competên-
cia do Judiciário. Isso é ruim de 
vários pontos de vista. O cons-
tituinte estabeleceu que polícia 
investiga, o MP denuncia e atua 
como acusador, os advogados 
defendem e o Judiciário julga 
e controla a execução da pena. 
Esses quatro entes trabalhando 
e se controlando entre si – que é 
o que a gente chama de sistema 
de freios e contrapesos – é que 
fazem o Estado democrático 
de direito funcionar. Ter um 

EDVANDIR FELIX DE PAIVA - PRESIDENTE DA ADPF
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órgão com o poder de investigar, 
denunciar, dar imunidade, fixar 
penas e regimes, fazendo várias 
das fases da persecução penal, 
é ruim. Quando há um órgão 
superpoderoso concentrando 
todas as ações e poderes, há um 
problema para a democracia.

A forma como a colaboração 
premiada é feita, atualmente, 
está correta?

Acredito que seja necessária 
cautela tanto da Polícia, quanto 
do MP, que foi quem concen-
trou a maioria das colaborações 
premiadas até aqui. Como ele se 
manifestava contrário às colabo-
rações premiadas da Polícia, a PF 
acabou realizando pouquíssimas 
nesse período. É preciso tomar 
cuidado ao celebrar e homologar 
a colaboração, pois ela não pode 
ser um amontoado de acusações 
contra determinadas pessoas, 
sem trazer elementos de prova 
ou sem indicar onde eles podem 
ser encontrados. O Judiciário não 
vai condenar ninguém com base 
em versões, em disse-me-dis-
se. Ele vai condenar se houver 
provas. Portanto, colaborações 
mal celebradas irão repercutir 
diretamente na credibilidade do 
instrumento e possibilitará aos 
seus detratores um discurso de 
enfraquecimento da Lei 12.850. 
Quem perderá com isso? A socie-
dade. A colaboração funciona da 
seguinte forma: o colaborador, 

conhecedor dos intestinos da 
ORCRIM, vai ajudar o Estado a 
desbaratar o esquema, dizendo 
onde é possível encontrar as 
provas, ou entregando elementos 
que tenha consigo, como docu-
mentos, anotações, gravações e 
imagens. Em troca disso, o Estado 
vai lhe dar benefícios que podem 
ser diminuição da pena ou 
perdão judicial, por exemplo. Isso 
se, ao final do processo penal, a 
colaboração tiver sido eficiente. 

Se a colaboração premiada é 
uma ferramenta tão importante, 
por que ela só passou a ser utili-
zada após a lei 12.850, em 2013?

Não foi a lei 12.850 que criou 
o benefício para quem colaborar 
com a investigação. Havia previ-
sões em leis esparsas anterior-
mente, que possibilitava ao juiz 
conceder benefícios se o investi-
gado espontaneamente colabo-
rasse com a elucidação do crime. 
O que a lei trouxe foi um detalha-
mento de como fazer a colabora-
ção e quem pode ou não fazer. A 
lei diz que o delegado pode repre-
sentar pela diminuição da pena 
ou pelo perdão judicial. Também 
fala a respeito das atribuições do 
MP. Há uma única hipótese em 
que o Ministério Público pode 
até deixar de denunciar, quando 
o colaborador não for o líder e o 
primeiro a colaborar. 

Porém, se trata de exceção e 
sempre vai depender de uma 

investigação que possa compro-
var a eficiência da colaboração. 
Nesse sentido, a investigação tor-
nou-se ainda mais importante. 
Fazer acordo de não investigação 
seria uma afronta ao direito.

Por que só com a Operação 
Lava Jato a colaboração premia-
da ganhou tanta repercussão?

A Lava Jato veio logo após a lei 
12.850 e utilizou bastante o ins-
tituto da colaboração premiada. 
Com a notoriedade que a opera-
ção ganhou, por ter descoberto 
uma organização criminosa 
que atuava dentro dos poderes 
da República, a colaboração 
ficou popularizada. O que antes 
era um termo eminentemente 
jurídico, passou a ser um tema 
discutido nas casas de todos os 
brasileiros. O mais importante é 
que se tenha em mente que não 
seria possível chegar aos anda-
res mais altos do poder político 
e econômico se não fosse a 
colaboração premiada. Por exem-
plo, quando se descobriu que o 
veículo de luxo de um presidente 
da Petrobras havia sido presen-
teado por um doleiro, talvez não 
tivéssemos chegado tão longe 
e desbaratado um esquema de 
corrupção e de perpetuação de 
pessoas no poder, não fosse a uti-
lização do instrumento. Só temos 
que utilizá-lo com técnica, razoa-
bilidade e responsabilidade.



DELEGADOS FEDERAIS  41 40

Simpósios promovem troca 
de experiências sobre  
Segurança Pública

Especialistas do país e do 
mundo reunidos para um deba-
te amplo e democrático sobre 
formas de combater a crimina-
lidade e a corrupção.

Abertura do Simpósio de Manaus

 É o que a Associação  Nacio-
nal dos Delegados de Polícia 
Federal (ADPF) tem promovido 
durante os simpósios realiza-
dos pelo Brasil.

EVENTOS

Foto: Divulgação ADPF/AM

Neste  ano, os eventos já 
aconteceram em Manaus, Brasí-
lia, Salvador e Fortaleza. 

 Delegado federal 
e diretor da 

ADPF-PA, Bruno 
Benassuly,  

e a ex-ministra  
do STJ, Eliana 

Calmon

As palestras foram ministra-
das por pessoas de diferentes 
profissões, como advogado, psi-
cólogo, juíza e líderes de movi-
mento sociais, o que possibilitou 
que o combate à corrupção fosse 
abordado de vários aspectos.

Para o presidente da ADPF, 
Edvandir Felix de Paiva, essa 
forma de discutir o tema, com 
diversidade de ideias, foi o  
que possibilitou o  sucesso do 
evento. “Reunir a visão dessas 
pessoas no mesmo local, para 
falar de um mesmo tema, foi 
muito interessante”,  afirmou.

ral Pablo Oliva, a participação 
da sociedade no enfrentamento 
à corrupção é imprescindível, 
pois, com participação popular, 
os movimentos ganham força. 
“Quando o povo mostra sua 
força, os resultados aparecem”, 
afirma o delegado. Para Oliva, só 
é possível combater a corrupção 
com o apoio popular.

O Simpósio, em Manaus, foi 
realizado no dia 09 de junho 
e abordou questões como o 
cenário político-econômico e as 
novas medidas de enfrentamen-
to à corrupção. Além das organi-
zações criminosas; a Operação 
Lava Jato; as boas práticas de 
gestão e educação e liderança.

A corrupção é um dos temas 
que mais tem preocupado a 
população brasileira. Sentimen-
to que tem provocado no povo 
a necessidade de a cada dia se 
engajar mais em debates sobre 
o assunto. 

Por esse motivo, o público do 
III Simpósio Nacional de Com-
bate à Corrupção de Manaus 
deu um show de interação. A 
cada palestra, as 1.340 pessoas 
presentes manifestaram suas 
opiniões sobre os temas aborda-
dos e deram apoio ao trabalho 
da Polícia Federal.

Fato que agradou os ideali-
zadores do evento. Para um dos 
organizadores, o delegado fede-

Simpósio Nacional de Combate à  
Corrupção, 3ª edição de Manaus

Foto: Divulgação ADPF/AM
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Simpósio Internacional de Segurança  
Pública, 1ª edição de Brasília

O uso da tecnologia vem se 
tornando um grande aliado no 
combate à criminalidade e os 
países que investem na àrea 
alcançam resultados melhores 
no enfrentamento à violência. 
É o que os participantes do I 
Simpósio Internacional de Segu-
rança Pública puderam perceber 
durante o evento.

A abertura do simpósio 
aconteceu no dia 14 de maio, 
com a palestra “A Tecnologia e o 
Combate ao Desvio de Recursos 
Públicos”, do ministro Bruno 
Dantas, do Tribunal de Contas 
da União (TCU). 

Na ocasião, Dantas apro-
fundou o tema apresentando 
exemplos de tecnologias ado-
tadas pelo Tribunal. O ministro 
disse que é de suma importân-
cia ter a tecnologia operando 
em favor das instituições, pois 

sistemas e robôs são capazes 
de tarefas que vão além das 
possibilidades humanas. 

O evento seguiu no dia 15, 
com a apresentação das mais 
modernas tecnologias de segu-
rança existentes no combate 
à criminalidade. Uma feira de 
tecnologia com expositores de 
vários países foi montada para 
mostrar inovações existentes no 
mercado, que ajudam a moder-
nizar e agilizar o trabalho de ins-
tituições de segurança pública.

Além disso, palestrantes 
apresentaram ferramentas ino-
vadoras no combate ao crime. A 
delegada federal Nelbe Ferraz, 
por exemplo, falou sobre o uso 
da tecnologia no controle adua-
neiro e na investigação criminal.

Chefe da Divisão de Controle 
de Imigração e Segurança de 
Fronteiras da PF, Nelbe usou 

vídeos interativos para mostrar 
como a tecnologia tem trazido 
êxito no controle aduaneiro. Nas 
imagens, sistemas analisam 
passaportes e fazem reconhe-
cimento facial para ajudar na 
análise de risco e no combate a 
atividades criminosas.

Para o diretor regional da 
ADPF no Distrito Federal, 
delegado federal Luciano Leiro 
- idealizador do evento - existe 
uma grande necessidade de 
ampliar o uso da tecnologia 
em favor da segurança pública. 
“Com a alta criminalidade e 
escassez de recursos humanos 
e financeiros, a tecnologia pode 
ser um importante instrumento 
na otimização do patrimônio 
existente”, destacou.

EVENTOS

Abertura do Simpósio Internacional de Segurança Pública

Foto: Comunicação ADPF

Evento contou com grandes nomes da área jurídica

Simpósio Nacional de Combate à  
Corrupção, 3ª edição de Salvador

Na Bahia, o público do III 
Simpósio Nacional de Combate 
à Corrupção, lotou três salas de 
cinema do shopping Barra. Mas, 
no espaço, o que se assistiu não 
foi conteúdo de entretenimento. 
No mês de agosto, os dois dias 
de debates reforçaram a impor-
tância da autonomia da PF como 
ferramenta de enfrentamento ao 
crime organizado e à corrupção.

A autonomia da Polícia Fede-
ral, que tramita no Congresso 
Nacional por meio da Propos-
ta de Emenda Constitucional 
412/09, foi pautada durante todo 
o encontro. Grandes nomes da 
área jurídica, como o juiz Sérgio 
Moro, defenderam questões que 
são reivindicadas por delegados 

federais há anos, como o manda-
to para diretor-geral da PF.

“Mandato para o diretor-ge-
ral, particularmente, eu acho 
salutar”, disse o magistrado. 
Segundo ele, tal medida evitaria 
‘interferências indevidas e pro-
tegeria a Polícia Federal de reta-
liações políticas. O juiz também 
sugeriu a fixação de um prazo 
de três anos para o mandato.

Para a Associação, ver a 
questão sendo apoiada pelo juiz 
Sérgio Moro é muito importan-
te, pois, segundo o organizador 
do evento e diretor da ADPF-BA, 
Rony Silva, o magistrado é um 
“profissional de muito respeito, 
visibilidade e credibilidade”. 

Segundo ele, esses atributos 

foram a razão pela qual a Asso-
ciação escolheu o juiz para ser 
o homenageado do ano com a 
Medalha do Mérito Tiradentes.

A honraria é entregue pela 
ADPF como forma de reco-
nhecimento e gratidão pelos 
relevantes serviços prestados 
à Instituição e à classe policial 
em geral. “Moro foi indicado por 
unanimidade. Nós, delegados, 
agradecemos sua capacidade de 
enxergar as dificuldades da PF e 
protegê-la quando necessário”, 
afirmou Rony Silva.

Ver as pautas da categoria 
serem defendidas por grandes 
nomes da área significou muito 
também para o presidente da 
ADPF, Edvandir Felix de Paiva, 
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que avaliou o Simpósio como 
um dos momentos mais impor-
tantes da Associação.

Segundo ele, havia a dificulda-
de de explicar, num plano teórico, 
qual era a necessidade da autono-
mia da Polícia Federal. Mas fatos 
recentes demonstram na prática 
a necessidade de um orçamento 
garantido e de autonomia ad-
ministrativa – para que a PF não 
precise responder politicamente 
por suas ações.

“A sociedade já havia compre-
endido isso. Temos apoio popular 
e recebemos mais de 700 mil as-
sinaturas de apoio a PEC 412/09. 
Agora o mundo jurídico começa 
a entender com mais clareza 
essa necessidade e, inclusive, 
a defender. Esse apoio é muito 
importante”, concluiu Paiva.

O evento, que tinha como 
tema Os 30 anos da Constitui-
ção Democrática e os avanços e 
perspectivas no enfrentamento 
à corrupção, foi realizado pela 
ADPF-BA, entre os dias 23 e 24 
de agosto, em Salvador. 

O Simpósio reuniu profissio-

nais que efetivamente combatem 
a corrupção, como o juiz Sérgio 
Moro e os ministros Luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), e Rogério Schietti, do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
Além de delegados e especialistas 
em direito.

“Pra mim, que sou estudante 
de direito e tenho a perspectiva 
de me tornar delegada federal, o 
simpósio foi muito enriquecedor. 
Assistimos grandes nomes do 
meio jurídico do país”, afirmou a 
participante, Fernanda Vieira.

E o encerramento do evento 
ficou por conta do ministro Luís 
Barroso, que, em sua Conferên-

cia Magna, falou sobre questões 
estruturantes da corrupção e 
como as coisas começaram a 
mudar. Segundo ele, houve um 
tempo em que não se punia os 
crimes de colarinho branco e 
havia uma naturalização das 
coisas erradas. 

Entretanto, para ele, “esse 
quadro começa a mudar, prin-
cipalmente, pela sociedade que 
passou a expressar uma deman-
da por integridade e patriotismo. 
As pessoas querem um país 
maior e melhor”, concluiu.

Juiz Sérgio Moro recebeu a   
Medalha do Mérito Tiradentes

Simpósio Internacional de Combate à  
Corrupção, 1ª edição de Fortaleza

Com o objetivo de trazer para 
o debate acadêmico assuntos 
que, geralmente, só são discu-
tidos em processos judiciais, a 
regional da Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Federal 
no Ceará (ADPF-CE) realizou pela 
primeira vez, em setembro, o 
Simpósio Internacional de Com-
bate à Corrupção, em Fortaleza.

Foram dois dias de aprofun-
damento teórico e prático para 
quem atua ou pretende atuar 
na esfera criminal. O evento – 
por meio de painéis de debates 
formados por representantes 
das diversas carreiras jurídicas 
–  discutiu medidas que colabo-
ram para a eficiência da inves-
tigação criminal, especialmente 
no combate à corrupção.

“O simpósio, academicamen-
te, foi um sucesso, pois foram 
realizados debates entre inte-
grantes de todas as carreiras 
que têm alguma relação com a 
investigação criminal, inclusive, 
com pesquisadores”, comemorou 
o delegado federal João Conrado 
Ponte de Almeida – um dos orga-
nizadores do evento.

Segundo ele, a dinâmica do 
evento possibilitou a troca de 
idéias e experiências que vão 
colaborar para a maior eficiência 
da investigação criminal e obser-

vância dos direitos fundamen-
tais dos envolvidos, levando em 
consideração os recursos dispo-
níveis e a legislação em vigor.

O presidente da ADPF, Edvan-
dir Felix de Paiva, parabenizou 
a Diretoria Regional da ADPF 
no Ceará e a Coordenação da 
Escola Nacional de Delegados de 
Polícia Federal pela organização 
e comemorou o êxito do evento 
que, segundo ele, veio somar ao 
sucesso dos outros que foram 
realizados durante 2018. “Este 
ano é o terceiro em que promo-
vemos os simpósios em capitais 
brasileiras e em todos os locais a 
receptividade foi muito boa, pois 
combater a corrupção é uma 
demanda urgente da sociedade 
brasileira",  afirmou.

Paiva frisou que é da corrup-
ção que nascem outros proble-

mas que assolam o país. “Por 
isso, é tão importante discutir o 
tema, consolidar o sentimento 
permanente de intolerância à 
corrupção e buscar, nos debates, 
soluções para o fortalecimento 
das instituições”, concluiu.

Próximos Eventos
FÓRUM NACIONAL DA  
INTELIGÊNCIA APLICADA 
PARA O COMBATE À  
CRIMINALIDADE

Data: 12 e 13 de novembro 
Local: São Paulo

SIMPÓSIO NACIONAL DE  
COMBATE À CORRUPÇÃO - 
RIO DE JANEIRO 

Data: 23 de novembro  
Local: Auditório da Fundação 
Getulio Vargas
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Delegados são premiados 
por combater fraudes em  
programas sociais 

O trabalho desenvolvido por 
delegados federais foi reconhe-
cido e premiado no III Prêmio 
Ajufe Boas Práticas de Gestão, 
na categoria “Boas práticas 
para a eficiência da Justiça 
Federal”. O responsável pela 
vitória é o Projeto Prometheus, 
desenvolvido para combater 
fraudes em programas sociais 
e, posteriormente, ampliado 
para as áreas de crimes am-
bientais, previdenciários, ciber-
néticos e fazendários. 

Para o delegado Andrei 
Augusto Rodrigues, um dos 
sete delegados premiados, esse 
reconhecimento é um poderoso 
estímulo ao projeto, que passou 
a ser visto como uma ferramen-

ta útil para as demais institui-
ções que compõem o sistema.

“O maior impacto que esta 
premiação traz é o reconheci-
mento do esforço empreendido 
por toda a equipe de trabalho 
e áreas impactadas”, afirmou.  
A integração das unidades e a 
difusão da metodologia às Su-
perintendências e às Delegacias 
da Polícia Federal também são 
analisadas por Andrei como um 
aspecto positivo.

“É  uma satisfação muito 
grande vermos um projeto, 
iniciado ainda em 2016, ser 
premiado sucessivas vezes. 
Uma iniciativa que começou de 
forma simples, ganhou adep-
tos e melhorou a forma como 
fazemos a investigação crimi-
nal”, afirmou o delegado Franco 
Perazzoni, também premiado. 

Delegados premiados

PREMIAÇÃO

Foto: ASCOM/AJUFE Felipe Moura

Projeto Prometheus
O Prometheus é uma amplia-

ção de outro projeto premiado 
pela Associação dos Juízes Fe-
derais do Brasil (Ajufe), o Moeda 
Falsa, que melhorou a gestão de 
notícias-crimes relacionadas a 
dinheiro falso. Com ele, os dados 
passaram a ser cadastrados e 
analisados por meio de ferra-
mentas de Bussiness Intelligence 
(BI), colocando em foco as qua-
drilhas especializadas.

Entre os resultados alcança-
dos com o Prometheus, estão a 
redução do número de inqué-
ritos policiais instaurados e, 
consequentemente, dos proces-
sos de competência da Justiça 
Federal. Além da ampliação 

da capacidade dos órgãos que 
integram o sistema de justiça 
criminal em atuar mais focados 
nas organizações criminosas.

Uma das primeiras investiga-
ções realizadas a partir do Pro-
metheus foi a Operação Seguro 
Fake, deflagrada em fevereiro, 
após 1.200 notícias-crimes serem 
analisadas pelas ferramentas e 
plataformas desenvolvidas. A ação 
desarticulou um grupo criminoso 
responsável por fraudes de aproxi-
madamente R$ 40 milhões. 

Além da Polícia Federal, a 
construção do projeto contou 
com a participação da Caixa 
Econômica Federal (CEF), do Ban-
co Central do Brasil (Bacen), do  

Ministério do Trabalho (MTE),  do 
Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) e  do  Insti-
tuto Nacional do Seguro Social 
(INSS). Nos estados em que o 
projeto vem sendo implantado, 
também há parcerias pontuais 
com o Judiciário Federal e Minis-
tério Público Federal (MPF). 

O  Prêmio
O concurso, que está na 

terceira edição, foi criado pela 
Ajufe com o objetivo de selecio-
nar casos de sucesso e premiar 
práticas de gestão bem sucedi-
das na Justiça Federal.

O anúncio dos vencedores foi 
feito no dia 30 de abril, e a pre-
miação aconteceu entre os dias 
4 e 6 de junho, no Rio Grande 
do Norte, durante o III Fórum 
Nacional de Administração e 
Gestão Estratégica (Fonage).
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Sete delegados foram premiados. São eles: 

Andrei Augusto Passos Rodrigues

Coordenador-geral de Polícia Fazendária

Alessandro Jacondino de Campos
Chefe da Divisão de Repressão a Crimes Ambientais 

Luciana do Amaral Alonso Martins
Chefe da Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários 

Franco Perazzoni
Chefe da Divisão de Repressão a Crimes Fazendários 

Carlos Eduardo Miguel Sobral
Chefe do Escritório de Projetos 

Romulo Fisch de Berredo Menezes
Chefe do Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos 

Virginia Vieira Rodrigues Palharini
Chefe do Serviço de Análise e Dados de Inteligência

Delegado federal Andrei Augusto Passos 
Rodrigues recebendo o prêmio

 Os delegados federais foram premiados 
na categoria “Boas práticas

para a eficiência da Justiça Federal”.

Também foram premiados o agente de Polícia 
Federal Hilton Rocha Paulo de Albuquerque, que 
é cientista de dados e database analyst, e o agente 
administrativo Douglas Antunis dos Santos, 
programador da plataforma PHP.

Curiosidade
Prometheus significa “o que pensa antes”, ou aquele que, 

antes de tomar decisões, analisa calmamente as questões. Na 
mitologia, Prometheus teria sido o responsável por conceder ao 
ser humano o poder de pensar e raciocinar.

Foto: ASCOM/AJUFE Felipe Moura

Foto: ASCOM/AJUFE Felipe Moura

LOJINHA 
ACESSE A NOSSA

LOJINHA 
ACESSE A NOSSA

WWW.LOJINHA.ADPF.ORG.BR
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Concurso Público é essencial 
para manter qualidade do 
trabalho da PF 

Desde o início de sua gestão, o 
concurso público para delegado 
tornou-se prioridade para o pre-
sidente da Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Federal 
(ADPF), Edvandir Felix de Paiva. 
“Nos últimos anos, enquanto 
as atribuições da PF aumenta-
vam, tivemos um decréscimo 
do efetivo. Situação que poderia 
impactar no trabalho de quali-
dade que temos prestado, por 
isso batalhamos muito para que 
compreendessem a importância 
desse certame”, explicou Paiva.

E a conquista foi realmente 
grande, pois além da aprovação 
e publicação do concurso, a cate-
goria conseguiu reverter uma 
tendência de ocupar apenas 50 
dos 628 cargos vagos.  Serão 150 
vagas para o cargo de delegado 
federal. "É sempre bom lembrar 
que, antes da aprovação da 
emenda de limitação dos gastos 
públicos, o concurso da vez era 
o de delegados e peritos, com 
previsão de 491 vagas para o 
cargo de dirigente da PF", disse 
Paiva. Ele explica que havia uma 
espécie de rodízio. Em 2016 foi 
realizado um concurso para 600 

agentes. E a "bola da vez" eram 
os delegados e peritos. 

"Com a limitação dos gastos, 
já prevíamos que houvesse um 
corte no número de vagas a se-
rem preenchidas, entretanto as 
informações de que seriam dis-
ponibilizadas apenas 50 vagas 
para delegados foi surpreenden-
te e incompreensível, diante da 
necessidade facilmente verifi-
cada no dia a dia do órgão, que 
está carente de todos os cargos, 
mas sobretudo de delegados e 
escrivães", afirmou.

A partir de 2003, o efetivo da 
PF foi incrementado, passando 
de 855 para 1820 delegados em 
2010. Mas, desde então, esse 
número tem diminuído por 
conta das aposentadorias e pela 
escassez de concursos. “Hoje, 
nosso efetivo é o mesmo de 
2008 e com viés de baixa, o que 
nos preocupa bastante”, afirma 
o presidente da ADPF.

O Concurso da Polícia Federal, 
realizado no dia 16 de setembro, 
foi anunciado pelo ministro 
Raul Jungmann, do Ministério 
Extraordinário da Segurança 
Pública, após pressão da catego-

ria e empenho da administração 
da PF. Paiva disse que os dele-
gados ficaram em um misto de 
sentimentos com a autorização 
do concurso público. Felizes com 
a reposiçao de parte dos car-
gos vagos, mas extremamente 
preocupados com a falta de um 
planejamento plurianual de 
recomposição do quadro, para 
que a instituição possa conti-
nuar realizando trabalhos de 
excelência e contribuindo para 
a diminuição dos problemas de 
Segurança Pública do país.

“Sabemos que o problema de 
Segurança Pública é complexo e 
não se resolve apenas no setor”, 
explicou Paiva.  Para ele, outras 
áreas têm parcela fundamental 
nesse processo e como nem tudo 
tem funcionado, instalou-se um 
caos no campo da Segurança. 
“Nestes momentos de desordem, 
aparece todo tipo de proposta 
salvadora”, alertou.

Segundo ele, há, por exem-
plo, a proposta de acabar com 
concurso público para delega-
do federal. “Querem nomear 
delegados sem concurso. Mas 
ocorre que as especificidades 

e complexidades do cargo são 
grandes e diversas das outras 
carreiras da Polícia Federal e 
concurso público é a maneira 
mais democrática e segura de 
ter pessoas assumindo esse pos-
to de enorme responsabilidade, 
que jamais pode ser transforma-
do em um cargo comissionado”, 
sentenciou Paiva.

Por isso, a manutenção do 
ingresso às carreiras da PF por 
concurso é um dos itens da 
pauta parlamentar da ADPF. A 
Associação defende que o dele-
gado é um operador de direito 
cujo trabalho garante que as 
ações aconteçam nos limites 
do ordenamento jurídico. Além 

disso, para a Associação, a prer-
rogativa de que um delegado 
deve ser alguém com experiên-
cia anterior  já é uma realidade, 
pois, para prestar concurso, há 
um requisito legal que exige a 
prática jurídica ou policial de no 
mínimo três anos. 

Outra pauta defendida pela 
Associação é a autonomia da 
Polícia Federal, prevista na 
Proposta de Emenda à Consti-
tuição 412/2009. Paiva ressalta 
que o fato do órgão ter dificul-
dades para realizar concurso 
tem muito a ver com a falta de 
autonomia administrativa, orça-
mentária e financeira. “Mesmo 
com aumento das demandas 

e a baixa do efetivo, só foram 
realizados concursos nos últi-
mos 15 anos em 2004, 2014 e 
um, há duras penas, neste ano. 
Isso maltrata e, se piorar, pode 
desmontar a Polícia Federal. 
Não se faz investigações sem 
pessoas qualificadas e recursos. 
Sabemos que há um problema 
fiscal no país, mas a PF não é 
gasto, é investimento. Basta ver 
a quantidade de recursos que 
foram devolvidos ao erário em 
função das grandes investiga-
ções realizadas pela instituição", 
afirmou Paiva.

Sabemos que há um 
problema fiscal no 

país, mas a PF não é 
gasto, é investimento."

Jefferson Rudy/Agência Senado

Presidente da ADPF discutindo pautas da categoria no Senado Federal
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APOSENTADORIA ESPECIAL EM  
FUNÇÃO DO RISCO

A Reforma da Previdência cria a idade míni-
ma de 55 anos, sem diferenciação para a policial 
mulher e não estabelece regra de transição. Além 
disso, não garante paridade e integralidade para 
todos os policiais, devida pela atividade de enor-
me risco, exercida em regimes de dedicação inte-
gral e exclusiva a que estão submetidos  durante 
toda a carreira. Outra questão é a não integralida-
de da pensão policial. Desta forma, um risco que 
deveria ser do Estado, fica a cargo das famílias 
dos policiais. Nos principais países há regime de 
aposentadoria diferenciado para os policiais, por-
tanto não se justifica que fosse diferente em um 
país tão violento como o Brasil, em que policiais 
são mortos com frequência alarmante.

AUTONOMIA DA POLÍCIA FEDERAL  
PEC 412/2009

Prevê que a PF possa encaminhar proposta de 
orçamento diretamente ao Congresso Nacional e 
executá-lo sem contingenciamentos. Garantindo 
autonomia administrativa ao diretor-geral, para 
que ele edite normas e regulamentos e nomeie 
todos os cargos internos de maneira técnica. 
Além de ter autonomia funcional em relação ao 
Ministério que a PF esteja estruturalmente ligada. 
Importante ressaltar que a proposta não traz 
qualquer mitigação dos controles de legalidade 
internos e externos a que a PF está submetida.

MANDATO DO DIRETOR-GERAL   
PEC 78/2011 E PEC 101/2015 

Estabelece mandato para o diretor-geral, con-
ferindo previsibilidade e possibilitando sucessões 
sem traumas e prejuízos institucionais. A propos-
ta indica que a partir de uma lista de delegados 
– posicionados na última classe da carreira – o 
presidente da república escolha o diretor-geral, 
evitando-se o risco de nomeações políticas.

MANUTENÇÃO DO INGRESSO ÀS CARREI-
RAS DA PF POR CONCURSO PÚBLICO  
PEC 51/2013 E PEC 361/2013

Há várias propostas que pretendem acabar 
com o concurso público para delegado de Polícia 
Federal, transformando-o em uma espécie de 
cargo comissionado, a que agentes terão acesso 
mediante promoção interna. Tais propostas cons-
tituem apenas subterfúgios para burlar o princí-
pio constitucional do concurso público.

PLANEJAMENTO DE CONCURSOS

Necessidade de realização de concursos plane-
jados e periódicos, assim que o efetivo atinja um 
percentual de cargos vagos. 

Principais pautas defendidas pela ADPF
Além do concurso público, a ADPF trabalha diariamente pela aprovação de diversas pautas de inte-

resse da categoria. A Associação acompanha de perto todas as matérias que tramitam no Congresso 
Nacional e sempre leva aos deputados e senadores a necessidade de apoio aos projetos.

 Neste ano eleitoral, por exemplo, o presidente da ADPF se encontrou com candidatos ao Senado, à 
Câmara e à Presidência da República para apresentar as demandas defendidas pela categoria. São elas:

DESCONTIGENCIAMENTO   
PLP 424/2014 E PLP 8/2007

Especialmente nos últimos anos, a Polícia Federal 
tem sofrido com a perda de investimentos. E seu 
orçamento é sistematicamente contingenciado. 
Até mesmo o Funapol, que recebe as taxas e tarifas 
pelos serviços administrativos prestados pela 
instituição, é totalmente contingenciado. No geral, a 
corporação vê seu orçamento encolher ano a ano, o 
que pode acabar comprometendo as investigações.

ABUSO DE AUTORIDADE   
PL 6361/2009 E PLC 27/2017

O abuso de autoridade já está previsto em lei e 
os novos debates acerca do tema sugerem situa-
ções que podem inviabilizar a atuação investigati-
va da PF. Não há justificativas para que as auto-
ridades públicas, no exercício de seu dever legal, 
fiquem sujeitas a retaliações por parte de investi-
gados ou acusados que confundem o exercício do 
dever funcional com ilícitos.

COORDENAÇÃO ENTRE AS POLÍCIAS, SEM 
INVASÃO DE ATRIBUIÇÕES  

A ADPF é favorável à coordenação entre os ór-
gãos de segurança pública, mas isso não significa 
apoiar a canibalização de atribuições, que em vez 
de criar sinergia, fomenta a disputa, a discórdia e 
o isolamento das instituições. As polícias neces-
sitam de investimento, treinamento, valorização 
dos profissionais, corregedorias fortes e coorde-
nação de suas atuações, cada uma realizando seu 
papel constitucional e legal.

APRIMORAMENTO DAS LEIS PROCESSUAIS 
PENAIS E DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Previsão no novo Código de Processo Penal de 
regramento das investigações criminais, tanto 
da Polícia como as do Ministério Público, com o 
estabelecimento dos devidos controles recípro-
cos entre as duas instituições e o judiciário, sem 
criar ambiente para disputas. Além de previsão 
da finalidade precípua de uma investigação e 
estabelecimento de mecanismos que permitam 
a priorização das investigações das organizações 
criminosas de maior potencial lesivo. 

PAGAMENTO, A PARTIR DE JANEIRO DE 
2019, DA ÚLTIMA PARCELA DA REPOSIÇÃO 
INFLACIONÁRIA NEGOCIADA EM 2016

Após a aprovação da Lei 13.371, que concedeu 
reposição inflacionária aos policiais federais e ou-
tras carreiras –  a negociação demorou quase dois 
anos e não houve um centavo de reajuste real para 
os policiais federais, apenas reposição inflacioná-
ria parcial até junho de 2016 –  o Governo Federal, 
editou duas medidas provisórias na tentativa de 
adiar o pagamento das parcelas, quebrando acordo 
firmado com as categorias. Além da quebra de 
acordos, o descumprimento da Lei 13.371 afronta 
o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, 
consagrado pela Constituição Federal.
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Coral revela talento dos  
delegados aposentados
Grupo formado por 28 coralistas se reúne semanalmente na sede da ADPF

Quando as pessoas param 
de trabalhar, começam a se 
perguntar quais ações podem 
desenvolver para se manterem 
ativas. Para um grupo de  dele-
gados aposentados da ADPF a 
resposta é cantar.

Todas as quartas-feiras, doces 
acordes agitam as noites da 
Associação, em Brasília. É o coral 
dos aposentados que se reúne 
para mais um ensaio semanal.

 O animado grupo de delega-
dos federais reúne também fa-
miliares e amigos. Ao todo, são 
28 componentes divididos em 
soprano, meio-soprano, contral-
to, tenor, barítono e baixo. 

A maioria dos participantes 
nem imaginava que um dia pu-
desse cantar e encantar diversos 
públicos. Foi o que aconteceu 
em Mendonza, na Argentina, 
durante uma apresentação 

internacional que emocionou os 
coralistas e o público presente. 

“Muita gente se emocionou 
e nos aplaudiram de pé”, conta 
o delegado Bolivar Steinmetz, 
um dos fundadores do coral. O 
que, segundo ele, é comum nas 
apresentações. “A gente sempre 
percebe que as pessoas ficam 
emocionadas e algumas até cho-
ram com a nossa música.”

Foto: Comunicação ADPF

 Entre os componentes, cada 
um tem sua extensão de voz, 
personalidade e estilo de vida, fa-
tores que se encaixam para que 
os coralistas formem uma gran-
de família musical e fraternal.

 “Estamos sempre trocando 
mensagens, comemorando os 
aniversários e apoiando uns aos 
outros. A música nos propiciou 
muito mais que integração. Fez 
de nós uma família”, afirma a 
delegada Angélica Resende, uma 
das diretoras e contralto do coral.

A delegada Marta Ponce de 
Leon destaca a importância de 
manter ativo o grupo de apo-
sentados. Há cinco anos, ela 
participa do coral e acredita 
que é um ótimo meio de fazer 
amizades. “Me anima muito. Eu 
provavelmente estaria em casa 
nesse horário”, comenta.

Para a delegada Marta Ponce, 
além de ser uma atividade que 
a tira da rotina, um dos pontos 
altos do coral é o trabalho de 
elevação da autoestima dos 
integrantes e também de quem 
assiste as apresentações. “Nos 
apresentamos em locais onde 
temos a oportunidade de levar 
muita alegria, como no Lar dos 
Velhinhos São Francisco de As-
sis e na ala infantil do Hospital 
de Base.”

 As visitas às instituições 
sociais também são um diferen-
cial para o delegado Josué Gue-
des,  que só começou a frequen-
tar o coral depois da insistência 
da esposa, Maria José Guedes.  

Hoje em dia, segundo o delega-
do, o coral é um espaço de entre-
tenimento e de interação social 
muito significativo. Porém, um 

dos aspectos mais importantes, 
é o atendimento a instituições 
assistenciais, que de acordo com 
ele, “vivem praticamente abando-
nadas, como por exemplo, o Lar 
dos Velhinhos e os orfanatos.”

 “Eles ficam muito felizes 
quando vamos lá cantar, pois 
se sentem sozinhos e, quando 
chega um grupo de pessoas que 
dá atenção, é muito bom”, ex-
plica Josué, que faz questão de 
ressaltar o que recebe de volta 
com essa ação. “Há retorno para 
nós, que também nos sentimos 
felizes”, conclui.

O fundador do coral Bolivar Steinmetz e o casal de coralistas Josué e Maria José Guedes

Foto: Comunicação ADPF
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FUNDAÇÃO

O coral foi fundado em 2009, 
na gestão do ex-presidente 
Sandro Avelar, por uma inicia-
tiva do delegado federal Bolivar 
Steinmetz e da delegada Iracema 
Cirino de Sá Ribeiro. Desde então, 
o grupo tem feito inúmeras apre-
sentações em cantatas de Natal, 
missas, hospitais e nas solenida-
des de aniversário do Departa-
mento de Polícia Federal.

Em 2010, as vozes dos dele-
gados federais chegaram em 
Mendonza, na Argentina, para 
participar do Cantapueblo -  
un canto a la Libertad. Evento 
que reuniu corais de diversos 
países do mundo, para apresen-
tações em teatros, auditórios e 
igrejas. Além de uma emocio-
nante apresentação na Praça  
da Independência. 

Atualmente, o coral é coor-
denado pelo delegado Bolivar 
Steinmetz e as delegadas Marta 
Pereira Ponce de Leon, Maria da 
Graça Fredenhagem de Oliveira 
Nascimento e Maria Angélica 
Ribeiro de Resende. E conta 
com a participação da maestri-
na Cláudia da Silva Costa e da 
pianista Ilke Takada, ambas da 
Escola de Música de Brasília.

Grupo ensaiando ao som dos acordes da pianista Ilke Takada

Coordenadores do coral: Marta Pereira Ponce de Leon, Bolivar Steinmetz, Maria 
Angélica Ribeiro de Resende e Maria da Graça Fredenhagem de Oliveira Nascimento

Foto: Comunicação ADPF

Foto: Comunicação ADPF
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Fake News e 
seus reflexos 
eleitorais

As chamadas fake news, 
ou notícias falsas, alcançam 
milhões de usuários da inter-
net todos os dias, com textos e 
imagens dos mais variados tipos, 
que despertam o interesse e a 
curiosidade. O conteúdo é ape-
lativo e com tom alarmante. É 
elaborado com o objetivo de en-
treter, atrair a atenção, divertir e, 
muitas vezes, abalar a reputação 
de alguém, o que gera reflexos 
jurídicos na esfera penal.

 O debate sobre o tema 
envolve questões relaciona-
das à liberdade de expressão, 
neutralidade da rede, direito 
à informação, remoção rápida 
de conteúdo falso, uso massi-
vo de robôs online simulado-
res de ações humanas (bots), 
checagem de notícias em sites 

confiáveis e, sobretudo, aos 
instrumentos legais para coibir 
a difusão das notícias falsas.

 A estratégia de espalhar bo-
atos durante o período eleitoral 
é potencializada pelo uso das 
redes sociais, dos aplicativos 
e outros meios de comunica-
ção. Fatos, que aparentam ser 
verdadeiros, levam facilmente a 
conclusões falaciosas, induzindo 
os consumidores da informação 
à ampla difusão do conteúdo.

 Os usuários não percebem, 
mas são manipulados a virali-
zar mentiras ou, no mínimo, a 
plantar dúvidas acerca de um 
determinado assunto no con-
texto das eleições. Pessoas de 
baixa instrução, com mais idade 
e eleitores indecisos são os mais 
vulneráveis nesse contexto.  

 Das últimas eleições nos 
Estados Unidos à votação do ple-
biscito da saída do Reino Unido 
da União Europeia – o Brexit – as 
fake news,  potencializadas pelo 
uso de robôs virtuais, progra-
mados para lotarem as redes 
com perfis falsos, influenciaram 
fortemente os eleitores.

 De fato, as fake news têm um 
alto potencial destrutivo do pró-
prio sistema democrático, dada 
a força das notícias elaboradas 
exclusivamente com o intuito de 
influenciar o resultado da vota-
ção. É tamanha a gravidade des-
te fenômeno, que as autoridades 
se debruçam sobre o tema, em 
busca de formas de proteção ao 
processo eleitoral.  

 O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), no exercício do poder 

ARTIGO

de polícia da justiça eleitoral, 
vem preconizando a celeridade 
na remoção de conteúdo em 
articulação com os provedores 
responsáveis pela aplicação 
de internet em que o material 
esteja hospedado.

 No tocante à repercussão 
criminal das fake news, a Polícia 
Federal exerce, com exclusivida-
de, as funções de polícia judiciá-
ria da União e tem a atribuição 
constitucional de apurar as in-
frações penais cometidas contra 
a ordem política e social.

 Dentre essas, estão os crimes 
previstos no Código Eleitoral: 
contra a honra, praticados 
durante ou com fins de propa-
ganda eleitoral (arts. 324 a 326); 
a divulgação de fatos falsos na 
propaganda eleitoral (art. 323); 
a pesquisa eleitoral fraudulenta 
ou ideologicamente falsa (§ 4º 
do art. 33 da Lei nº 9504/97); e 
a falsidade ideológica (art. 350 
do Código Eleitoral), além da con-
tratação, direta ou indireta, de 
grupo de pessoas, com a finali-
dade específica de emitir mensa-
gens ou comentários na internet 
para ofender a honra ou denegrir 
a imagem de candidato, partido 
ou coligação  (§ 1º do artigo 57-H 
da Lei nº 9.504/97).

 A Operação Voto Livre, defla-
grada em março deste ano, pela 
Polícia Federal do Espírito Santo, 
foi a primeira investigação de 
combate à disseminação de fake 

news relacionada às eleições de 
2018. As apurações, coordena-
das pelo delegado federal Vitor 
Moraes Soares,  identificaram 
o responsável por uma pes-
quisa eleitoral fraudulenta de 
intenção de votos, que estaria 
circulando no aplicativo de 
mensagem WhatsApp e num 
site esportivo.

 O objetivo da ação era passar 
a impressão de que um pré-can-
didato às eleições do governo 
estadual, estaria em primeiro 
lugar nas pesquisas de inten-
ção de votos, o que o ajudaria 
a se manter em um cargo de 
confiança de uma secretaria 
do estado. O responsável pela 
disseminação da fake news 
foi identificado, indiciado por 
falsidade ideológica e pesquisa 
eleitoral fraudulenta.  

 No campo preventivo, a 
imprensa vem desempenhando 
importante papel ao disponi-
bilizar páginas para checagem 
de notícias suspeitas, a fim de 
reduzir a difusão de boatos pela 
internet. Tal medida é essencial 
para diminuição e neutralização 
das notícias falsas. Campanhas 
de esclarecimento têm fomen-
tado os leitores a checarem a 
veracidade dos fatos noticiados 
(fact-checking) antes de os com-
partilharem com seus contatos. 
De fato, checar notícias antes 
de compartilhá-las é fácil e leva 
poucos minutos.

 É importante considerar que 
quem compartilha esse tipo de 
conteúdo falso pode ser res-
ponsabilizado. Outras práticas 
ilícitas eleitorais bem conheci-
das dos brasileiros, tais como 
compra de votos, abuso do po-
der econômico, uso de caixas 2 
e 3, têm enorme potencial para 
prejudicar as eleições nacionais 
deste ano, sobretudo num cená-
rio com elevado percentual de 
eleitores indecisos.

 Por isso, é preciso um esforço 
conjunto da sociedade, das auto-
ridades competentes, dos candi-
datos e sobretudo dos partidos 
políticos para que as eleições 
transcorram com lisura.

Tania Fernanda Prado Pereira 
 é mestre em Segurança Pública pela 

Universidade Jean Moulin Lyon 3,  
na França. Atualmente atua como 

diretora regional da Associação 
Nacional dos Delegados de Polícia 
Federal de São Paulo (ADPF-SP).
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Crime institucionalizado:  
o mecanismo de destruição 
do país

Operação Lava Jato

Aposentado há seis anos, mas 
completamente ativo no debate 
sobre questões que assolam o 
país. Assim segue a vida o dele-
gado federal Jorge Pontes, que 
ocupou importantes espaços na 
Polícia Federal, prestou consul-
toria para a série “O Mecanis-
mo”, da Netflix e, atualmente, 
escreve, em parceria com o dele-
gado Márcio Anselmo, um livro 
sobre o crime institucionalizado.

Pontes é referência nas dis-
cussões sobre o tema, que ele 
define como o maior desafio já 
enfrentado pela Polícia Federal.

Segundo ele, o crime institu-
cionalizado é muito diferente, 
por não ter ideologia. “Outra 
característica é que ele não é 
operado pela figura do ‘margi-
nal’ - como no crime organizado, 
mas sim por atores ‘nucleares’ 
- ou seja, pessoas que estão no 
núcleo oficial dos três Poderes 
da República, com autoridade e 
legitimidade para tal”, explica. 

O delegado frisa que esse tipo 
de esquema não é de exclusi-
vidade da esquerda nem da 
direita. Para ele, a responsável 
é uma parte da elite brasileira 

Desde 2014, a Operação Lava 
Jato deixou o crime institucio-
nalizado mais evidente. A ação 
coordenada pela PF investiga cri-
mes de corrupção ativa e passiva, 
gestão fraudulenta, lavagem de 
dinheiro, organização criminosa, 
obstrução da justiça, fraudes 
em câmbio e recebimento de 
vantagem indevida, envolvendo 
grandes empresários e políticos 
de várias esferas e partidos. 

Para o delegado Pontes, a Ope-
ração funciona como diagnósti-
co do problema enfrentado pelo 
país, além de demonstrar que 
combatê-lo é um grande desafio. 
Entretanto, apesar de muito im-
portante, a Lava Jato não resolve 
o novo estilo criminoso, meticu-
losamente arquitetado e tecido 
nos três poderes da República. 

“O crime institucionaliza-
do - como diz a expressão - já 
está internalizado por força de 

convenções, normas, regras e 
leis. Inclusive, pela Constituição 
Federal – seja objetivamente ou 
na sua interpretação mal-inten-
cionada”, explica.

que se apoderou da política  e de 
grande parte do Estado, devido a 
uma sequência de governos que 
a mantém no poder.

Pontes explica que, ao ana-
lisar o arcabouço estruturante 
do crime institucionalizado, é 
possível observar a existência 
de operadores que atuam cri-
minosamente em governos de 
todas matizes ideológicas.

Foto: Acervo pessoal

O Mecanismo

O Livro

Considerada a maior investi-
gação de corrupção da história 
do país, a Lava-Jato virou filme, 
intitulado de “Polícia Federal: a 
Lei é para todos”, e a série de TV 
“O Mecanismo”, produzida pelo 
serviço de streaming, NetFlix, 
com direção de  José Padilha e 
Elena Soárez. E consultoria do  
delegado Pontes.

“Fui apresentado ao cineasta 
José Padilha após a irmã dele, que 
é minha amiga, ler todos meus 
artigos sobre o tema”, conta o 
delegado. “Tenho admiração pelo 
enorme talento e pela obra do Pa-
dilha e compartilhamos diversos 
pontos no que tange à existência 
do crime institucionalizado.”

Como consultor, Pontes apre-
sentou aos diretores da série os 
colegas do Paraná que iniciaram 
a Operação Lava Jato. “Fomos 
à Curitiba com roteiristas e no 
processo de criação, durante as 
filmagens, sempre que surgia 
uma dúvida, eles me ligavam.” 

O delegado vê o resultado final 
da série - que foi ao ar em março 
deste ano - como muito positi-
vo.  Mas ressalta que não é um 
documentário, nem uma cópia 
fiel dos acontecimentos. “Temos 
que entender que se trata de uma 
peça artística, onde o que importa 
é divertir e entreter o espectador.”

E recomenda que a série seja 
prestigiada pelo público do país. 

“É um produto para ir ao ar - e 
ser entendido e absorvido - em 
200 países. Nós brasileiros temos 
que assistir, ora abstraindo ora 
reconhecendo certas passagens 
mostradas na tela. Mas sempre 
levando em conta que é entrete-
nimento.”, considera Pontes.

Cena da série "O Mecanismo"

Para que a população conheça 
a fundo o crime institucionali-
zado, Jorge Pontes e o delegado 
Márcio Anselmo - um dos pre-
cursores da Lava Jato, lançarão 
um livro. A obra, prevista para 
ser lançada em novembro deste 
ano, diferencia o crime organiza-
do, trata da sua gênese, analisa 
todos os seus aspectos, enumera 
suas raízes históricas, suas arti-
manhas e distrações em relação 
à Polícia Federal. 

Além de apresentar um rol 
de propostas para combatê-lo 

com efetividade; elencar os 
prejuízos causados ao projeto 
nacional; e contar inúmeras ex-
periências vividas no dia-a-dia 
dos policiais federais . 

“Um dos pontos mais impor-
tantes do livro é o trecho onde 
tecemos considerações sobre 
a importância do compliance 
como nova postura e reação ao 
impacto do fenômeno criminoso 
nas relações empresariais e no 
meio ambiente da iniciativa pri-
vada do país”, aponta Pontes. 

Segundo ele, o crime orga-

nizado mina a concorrência 
e a competitividade; falseia o 
livre mercado; e tem o poder de 
destruir reputações de empresas 
centenárias. “Os dois lados do 
balcão se comprometem com 
esse projeto criminoso e quem 
perde é a sociedade”, conclui.
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ADPF abraça projetos  
sociais de Brasília

Quando alguns setores da so-
ciedade falham, são os projetos 
sociais que amparam quem fica 
desprotegido. Por isso, a Asso-
ciação Nacional dos Delegados 
de Polícia Federal (ADPF) apoia 
iniciativas comprometidas com 
a construção de um país melhor.

Em Brasília, a regional da 
Associação, a ADPF-DF, é parceira 
de dois projetos sociais. O Batu-
car, que ensina música e teatro 
para crianças e adolescentes da 
periferia da cidade e o Cão-Guia, 
que treina cães para auxiliar na 
mobilidade de deficientes visuais. 

Nesse contexto,  para ajudar a 
manter as atividades de ambas 
instituições, os dois projetos são 
beneficiados com 10% do valor 

arrecadado com as inscrições da 
Corrida Contra a Corrupção do 
Distrito Federal. 

Segundo o diretor da regio-
nal, o delegado federal Luciano 
Leiro, a decisão de abraçar essas 
duas causas se dá por enten-
der que medidas como essas 
ajudam a diminuir barreiras e 
diferenças sociais, incluindo e 
dando mais oportunidades para 
quem precisa, além de impactar 
na segurança pública.

“Quando apoiamos causas 
como essas, lembramos que 
a segurança pública tem que 
ser vista num contexto muito 
maior, em que outros setores 
da sociedade precisam estar 
juntos”, afirma Leiro.

Cães formados no projeto Cão-Guia 
ajudam deficientes visuais a se  

locomoverem com segurança

Cão-guia e Batucar receberam 10% do valor 
arrecadado nas inscrições da Corrida Contra a 
Corrupção da cidade

Foto: Divulgação ADPF/DF
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Cirus conviveu com Leonardo 
por 14 anos. Depois, para que 
pudesse se aposentar, veio o 
Black. “Ter um cão-guia é essen-
cial para mim, que já andei de 
bengala e sei que a dificuldade 
é grande. Os cães nos livram de 
obstáculos e nos colocam em 
lugares mais seguros”, afirma 
Leonardo, que usa como exem-
plo um hematoma na testa, 
resultado de um machucado 
feito em um dia que saiu só de 
bengala. “O Black me dá uma 
autonomia muito grande, sem 
falar no companheirismo.”

Outro aspecto abordado por 
Leonardo é a interação social. 
Ele diz sentir uma diferença 
muito grande na atenção que 

recebe por onde passa. “Eu sinto 
uma proximidade maior. As 
pessoas sempre se interessam 
ao ver um cão me guiando, ofe-
recem ajuda. Enquanto que com 
a bengala, geralmente, esperam 
a gente ter dificuldade para 
depois nos abordar”, explica.

O processo de criação dos 
cães, como o Black, começa no 
cruzamento, que é feito dentro 
do Instituto para que a gené-
tica e a identidade dos filhotes 
sejam influenciadas pelos 
reprodutores, que são cachorros 
formados no projeto.

Desde os primeiros passos 
o Cão-Guia conta com volun-
tários. Uma parceria com o 
instituto de veterinária da UnB 

CÃO-GUIA

Há 17 anos, o Projeto Cão-Guia 
prova que um cachorro pode ser 
muito mais  que um bichinho de 
estimação. Desde 2001, a iniciati-
va treina cães que circulam pelo 
país, ajudando na mobilidade, 
qualidade de vida e inclusão 
social de deficientes visuais.

De acordo com dados de 2010, 
do IBGE, no Brasil há cerca de 
500 mil pessoas incapazes de 
enxergar e mais de 6 milhões 
com algum tipo de deficiência 
visual. Ações como a do Cão-
Guia garantem a essas pessoas 
o direito básico de ir e vir.

O Projeto, que funciona no 
Setor Policial, em Brasília, treina 
cães para guiar os deficientes 
visuais por caminhos rotineiros, 
como ir ao supermercado, à pada-
ria, ao hospital ou a novos lugares. 

O importante é que, inde-
pendentemente do destino, os 
cães-guias estão sempre aten-
tos em não colocar as pessoas 
guiadas em situação de perigo, 
pois são treinados para desviar 
de buracos e outros obstáculos 
que possam surgir.

O Cão-Guia atende pessoas 
como o Leonardo Moreno, que 
recebeu do projeto o Cirus e o 
Black, cães que ele considera 
como seus melhores amigos. 

Conheça os projetos

Leonardo Moreno e seu companheiro Black,  
o segundo cão que recebeu do projeto

Foto: Comunicação ADPF

Como ajudar?
A manutenção financeira do projeto é feita pela  Associação dos Amigos do Cão-Guia 
(AACG), que realiza eventos para arrecadar dinheiro. Além disso, eles aceitam doações 
financeiras, produtos de limpeza, toalhas de banho e sabonete Dove, para a higiene dos 
cães. Para doar, basta entrar em contato pelos emails: caoguiadf@gmail.com e  
aacgbrasilia@gmail.com, ou pelo telefone (61) 9 9964-7121.

O Instituto Cão-Guia também disponibiliza uma conta bancária para depósitos: 
Banco do Brasil            
AG: 3596-3 
Cc: 111882-x 
CNPJ 180803420001-24 

Os deficientes visuais interessados em ter um cão-guia devem fazer contato pelo email  
caoguiadf.cadastro@gmail.com: com informações sobre o nível de deficiência e os tipos 
de atividades que costumam exercer no dia a dia. Atualmente, 300 pessoas estão na  
lista de espera. 

Se você quer ser voluntário, o email é caoguiavoluntariado@gmail.com.

garante os cuidados com a 
saúde dos cachorros. E a alimen-
tação é fornecida pela Premier, 
produtora de ração. 

Os tratamento diário, como 
banho, escovação e passeios, 
são feitos por voluntários que 
visitam o projeto ao menos uma 
vez na semana. 

O voluntariado também conta 
com as famílias hospedeiras que 
recebem os filhotes e cuidam 
deles durante o primeiros anos 
de vida. Cabe a essas pessoas a 
tarefa de iniciar a convivência 
dos animais em sociedade. Vão 
com eles ao mercado, ao restau-
rante e ao shopping; andam de 

carro, ônibus e metrô; e ensinam 
a lidar com crianças.

Quando termina essa fase 
de socialização, os cães retor-
nam à sede do projeto para uma 
avaliação de perfil do animal. 
Se estiverem dentro do padrão, 
começam o treinamento com 
os militares do Corpo de Bom-
beiros. Terminado esse processo, 
quando considerados aptos a 
guiar em situações cotidianas e 
espaços públicos, são doados a 
quem precisa.

Quando o animal já não tem 
mais condições de continuar no 
ofício de cão-guia é aposentado, 
como aconteceu com o Cirus, 

primeiro cachorro recebido por 
Leonardo Moreno. Nessa fase, se 
houver condições de criá-lo, eles 
ficam com o deficiente visual  
ou são adotados por famílias 
acolhedoras, como a dos respon-
sáveis pelo projeto.

O casal Maria Lúcia Campos 
e Ricardo Côrrea começaram 
como acolhedores e hoje são os 
responsáveis pelo projeto. Jun-
tos, eles já adotaram 16 cachor-
ros. Além de também serem 
família dos 28 cães que estão 
sendo treinados. Destes, seis já 
estão prontos para doação.
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BATUCAR

Na quadra 307 do Recanto 
das Emas, periferia de Brasília, 
às terças e quartas, o som de 
palmas e pisadas dão ritmo à 
vida de centenas de crianças, 
que são atendidas pelo Institu-
to Batucar. Acordes de violão, 
piano e outros instrumentos, 
além das aulas teatrais, dão vida 
ao Projeto Batucadeiros, que vai 
muito além da musicalidade.

No projeto, a autoestima é 
algo que cresce junto à noção 
musical. Um exemplo é a aluna 
Milena Alves, recém-aprova-
da no curso de Pedagogia da 
Universidade de Brasília (UnB). 
A estudante chegou criança ao 
projeto, em busca de aulas de 
piano. “Mas recebi muito mais 
do que fui buscar”, conta.

“O Batucar me ajudou muito 
a entrar numa universidade 
federal. Na escola, nosso contato 
com o conhecimento muitas 
vezes é superficial e a gente 
acaba não sabendo como ele vai 
interferir na nossa vida”, afirma. 
Milena diz que a forma como 
aprendeu a se comunicar fez 
com que ela tivesse confiança 
para enfrentar o vestibular.

 O projeto, que começou nas 
ruas, hoje acolhe dezenas de 
crianças como Milena em uma 
casa colorida e cheia de arte. 
No Batucar, a necessidade faz 
a solução, pois foi a falta de 
instrumentos que deu ritmo à 

iniciativa. “Tinha muito aluno, 
mas faltava instrumentos. Então 
surgiu a questão: como fazer 
música?”, lembra a professora 
Gisele Luísa. 

te mesmo e depois por onde a 
gente passa. Isso não tem preço”, 
afirma o fundador.

Juntamente com a esposa, 
Patrícia Amorim,  Ricardo está 
na missão há 17 anos, quase a 
mesma idade da sua filha mais 
velha, Manuela Amorim, de 16 

anos, que cresceu junto com o 
projeto e hoje se sente muito 
orgulhosa do trabalho realizado 
por seus pais.

“O Batucar é minha segunda 
família. Tenho muito orgulho do 
que a gente faz aqui”, conta a jo-
vem ao abrir um enorme sorriso. 

Atualmente, o Batucar atende 
80 crianças, mas cerca de cinco 
mil já passaram pelo projeto. 
Além disso, outras centenas são 
alcançadas pelas oficinas minis-
tradas pelo grupo nas escolas e 
em centros culturais. 

Desde 2009, os Batucadeiros 
passaram a levar sua técnica 
de batucar no corpo para fora 
do país, com passagens pela  
África do Sul e Suécia, país onde 
o grupo tem ido constantemen-
te a convite do Laboratório de 
Impacto Social da Universidade 
de Örebro. 

Na região, o trabalho dos Ba-
tucadeiros tem ajudado a atenu-
ar as dificuldades que surgiram 
devido ao aumento do número 
de imigrantes. Mais de três mil 
crianças e cerca de 300 educado-
res já conheceram o projeto. 

O Batucar me ajudou 
muito a entrar numa 
universidade federal. 

Na escola, nosso 
 contato com o conhe-
cimento muitas vezes 

 é superficial”

“Foi por necessidade que 
começamos a trabalhar com 
a percussão corporal como o 
carro chefe do projeto”, explica 
Gisele, que hoje é professora, 
mas começou como aluna, na 
Fundação dos Batucadeiros, em 
2001.

O fundador do projeto, pro-
fessor de música Ricardo Amo-
rim, que se identifica como um 
ativista social, avalia o projeto 
como “uma grande oficina do 
convívio humano”. 

O local recebe frequentemen-
te universitários, músicos e a 
comunidade em geral, que ajuda 
a manter o que os batucadeiros 
chamam de "circuito do bem", por 
proporcionar uma troca de boas 
experiências e aprendizados.

“Com o Batucar, conseguimos 
experimentar outras esferas de 
benesses que, primeiramente, 
vão reverberando dentro da gen-

Foto: Comunicação ADPF

Como ajudar?
Para que o Batucadeiros permaneça funcionando, o Instituto Batucar conta com projetos 
apoiados pelo governo, pela iniciativa privada e apresentações remuneradas. Além da ajuda 
de pessoas físicas, que eles chamam de amigos do batucadeiros. É possível fazer doações ou se 
candidatar ao voluntariado pelo site www.institutobatucar.org.br. 

E quem quiser visitar o Instituto ou obter outras informações, basta entrar em 
contato pelo email:  
batucadeiros@gmail.com ou pelo telefone (61) 3082-1014.

Desde 2001, o Instituto Batucar trabalha a musicalidade e a 
autoestima de crianças da periferia de Brasília
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A quarta edição do livro Inquérito Policial - Uma análise 
jurídica e prática da fase pré-processual é um manual prático 
que interpreta as Leis nº 13.431, nº 13.432, nº 13.434 e nº 13441, 
de 2017. Na obra, o autor, delegado Márcio Alberto Gomes Silva, 
aborda todas as etapas do inquérito policial, destacando a atuação 
das polícias no combate ao crime.

O autor também analisa os princípios do processo penal afetos 
à fase pré-processual, o inquérito policial propriamente dito, a ação 
penal, a competência, os sujeitos processuais, as provas colhidas no 
curso da investigação e as modalidades de prisões cautelares.

 Além disso, são apresentados exemplos concretos da casuística 
policial, com referência a investigações reais e seus desdobramen-
tos. Também há análise de temas pontuais que permeiam a vida 
prática dos profissionais da investigação criminal, modelos de 
peças usadas na fase pré-processual e análise de quesitos referen-
tes a concursos públicos.

INQUÉRITO POLICIAL - UMA ANÁLISE JURÍDICA E  
PRÁTICA DA FASE PRÉ-PROCESSUAL  
MÁRCIO ALBERTO GOMES SILVA

Desde que ingressou na Polícia Federal, o delegado Tony Gean 
de Castro tem interesse pelo tema do livro de sua autoria, Crime 
Organizado Transnacional, que segundo ele, ocupa significativo 
espaço na agenda dos organismos domésticos e internacionais 
dedicados ao tema de Segurança Pública.

 A obra, publicada pela editora Nuria Fabris, trata da crimina-
lidade organizada transnacional e dos desafios que os estados 
enfrentam para implementar espaços de entreajuda e de resposta 
às lesões a bens jurídicos individuais e supra individuais. Crimes 
que, para serem solucionados, necessitam de atuação conjunta dos 
organismos estatais em âmbito transnacional.

 São 280 páginas escritas pelo delegado de Polícia Federal e profes-
sor do Programa de Pós-Graduação da Escola Superior de Polícia, que 
mergulham o leitor no universo da Cooperação Jurídica Internacional, 
do Direito Penal Transnacional e da Tutela dos Direitos Humanos.

CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL  
TONY GEAN BARBOSA DE CASTRO

ADPF INDICA

O delegado federal Antonio Borges Filho transformou a megaope-
ração Alpha em livro. As 138 páginas da obra fazem referência à ação 
desencadeada no dia 4 de junho de 1994, para combater uma organi-
zação criminosa que agia no país desde o final da década de 80.

As histórias da Operação Alpha são contadas pelo delegado An-
tonio Borges, precursor das investigações e presidente do inquérito 
que resultou na apreensão de  7,2 toneladas de cocaína - a maior da 
história da Polícia Federal - e na prisão de 13 traficantes ligados ao 
famoso Cartel de Cali, da Colômbia.

O livro reúne aspectos de uma trama policial, agregando em sua 
composição elementos de romance e ficção. O autor, que é persona-
gem central da trama, faz relatos detalhados, expondo elementos 
reais da investigação, desde seu início até o ápice.

Mesmo passados 24 anos, a Operação Alpha permanece na memó-
ria da Polícia Federal e é referência na luta contra o tráfico de drogas.

OPERAÇÃO ALPHA  
ANTONIO BORGES FILHO

Intitulado de Lei Anticorrupção: Mecanismos de Contenção, de 
Repressão e de Reparação, o livro do delegado de Polícia Federal 
Sebastião José Lessa, trata da Lei nº 12.846/2013, conhecida como 
Lei Anticorrupção, que prevê a responsabilidade da pessoa jurídica 
em caso de atos de corrupção contra a administração pública. 

 De acordo com ele, a lei é uma proteção à administração públi-
ca que prioriza, por exemplo, o ressarcimento dos prejuízos aos co-
fres públicos. “Essa lei não só se preocupou em punir os culpados, 
como também em recuperar os bens subtraídos”, explica Lessa.

A colaboração premiada também é tema presente no livro. 
Segundo o autor, há um período antes e um depois desse estilo de 
denúncia. “Houve uma época em que era muito difícil conseguir 
uma condenação”, explica.

LEI ANTICORRUPÇÃO: MECANISMOS DE CONTENÇÃO, DE 
REPRESSÃO E DE REPARAÇÃO  
SEBASTIÃO JOSÉ LESSA
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O Livro  Operação Hashtag — A primeira condenação de 
terroristas islâmicos na América Latina, de autoria do delega-
do federal José Fernando Moraes Chuy, aborda a edição da Lei de 
Enfrentamento ao Terrorismo, que trouxe inovação para o campo 
jurídico brasileiro.

A Operação Hashtag, deflagrada em julho de 2016 pela Polícia 
Federal, resultou no primeiro julgamento criminal e na primeira 
condenação de terroristas islâmicos na América Latina.

A pesquisa, realizada pelo autor, trata do terrorismo contempo-
râneo, que usa a internet para disseminar ações e ideologias extre-
mistas, aproximando-o da legislação nacional e internacional.

A apresentação do livro, publicado pela Editora Novo Século, é 
feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre 
de Moraes e o prefácio, pelo juiz federal Marcos Josegrei da Silva.

OPERAÇÃO HASHTAG — A PRIMEIRA CONDENAÇÃO DE  
TERRORISTAS ISLÂMICOS NA AMÉRICA LATINA  
JOSÉ FERNANDO MORAES CHUY

A obra Direito Penal Transnacional, de autoria do delegado de 
Polícia Federal Carlos Eduardo Pellegrini, aborda o processo históri-
co e jurídico da tentativa de construção do direito penal transnacio-
nal, partindo das premissas fundamentais do direito internacional 
e penal.

 O livro analisa os fenômenos criminais pós-modernos, como o 
terrorismo, o crime organizado, a corrupção, o tráfico de armas, as 
drogas e pessoas que são exploradas sexualmente. Além da extra-
ção de órgãos, crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro, falsifica-
ção de pagamentos e xenofobia, entre outros.

 Segundo o autor, por mais evoluídas que sejam suas institui-
ções, o Estado, isoladamente, é incapaz de enfrentar esses crimes de 
modo adequado e dissuasório.

DIREITO PENAL TRANSNACIONAL  
CARLOS EDUARDO PELLEGRINI

A obra do delegado de Polícia Federal Antônio Carlos Beaubrun Jú-
nior apresenta a figura do delegado como um conciliador de conflitos.

No livro, por meio da análise de audiências públicas e entrevistas 
com diversos operadores do direito, o autor busca responder e trazer 
os posicionamentos existentes sobre o tema.

Segundo ele, exercendo um papel de conciliador, o delegado pode 
ser ainda mais eficaz. A ideia é que esses profissionais evitem a esca-
lada de conflitos sociais de pequeno potencial ofensivo, que podem 
começar numa briga de vizinhos e resultar numa lesão corporal ou 
até em um homicídio.  Percepção que o delegado Antônio Carlos ad-
quiriu ao atuar em uma delegacia de Marabá, no interior do Pará.

 O livro Delegado Conciliador faz parte da coleção “Pensamen-
tos Acadêmicos”. Em cada volume, o autor aprofunda seu tema de 
pesquisa e apresenta um estudo minucioso, completo, abrangente e 
inquietante que seja voltado para a área de segurança pública.

DELEGADO CONCILIADOR 
ANTÔNIO CARLOS BEAUBRUN JÚNIOR
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Segurança Pública:  
um problema  

muito além  
da Polícia

Os índices de criminalida-
de são crescentes e, por isso, a 
Segurança Pública se tornou 
um tema imprescindível para 
a sociedade. Segundo o Atlas 
da Violência de 2018, há mais 
de 60 mil assassinatos por ano, 
no Brasil, sendo os jovens as 
vítimas mais frequentes – 56,5% 
de óbitos são de brasileiros 
com idade entre 15 e 19 anos. E, 
neste quadro, o aparato policial 
é sempre questionado, como se 
fosse sozinho o grande culpado 
pelo aumento da violência.

É fato que as polícias, em 
quase todos os estados, tiveram 
seu quantitativo diminuído ou 
estagnado. A Polícia Federal 
tem, hoje, menos que 11 mil 
policiais em seu efetivo, prati-
camente o mesmo número que 
tinha em 2008. Outro exemplo, 
são as Polícias Militar e Civil do 
Distrito Federal. Pasmem, elas 

possuem menos policiais do 
que tinham em 1993, ou seja, 
há 25 anos. Enquanto isso, a 
população da capital federal 
simplesmente dobrou e, é claro, 
também a criminalidade. 

Entretanto, ainda que 
tivéssemos tido um aumen-
to considerável de policiais, 
isto, por si só, não resolveria o 
problema. A segurança pública 
é a última barreira para o caos. 
Quando todos os outros setores 
falham, como saúde, emprego, 
educação, capacitação profis-
sional e assistência social, ela 
é demandada. E, neste ponto, 
temos outro grande gargalo 
que dificulta demasiadamente 
a ação policial e a segurança 
pública: a legislação. 

Não diria quanto ao direito 
penal em si, mas, sim, no que 
tange ao processo penal, com 
um rosário de recursos, bem 

como as regras de execução das 
penas. São leis extremamente 
condescendentes, permeadas 
por dispositivos constitucionais 
que não atendem aos anseios 
sociais, tampouco ajudam a re-
solver os problemas de descren-
ça na Justiça e da sensação cada 
vez mais forte de impunidade.

A política de desencarcera-
mento é um exemplo disso. Ela 
é colocada como uma ação de 
melhoria da segurança pública, 
mas, na verdade, tem se mos-
trado o contrário. Um exemplo 
disso são os dois delegados de 
Polícia Federal que foram bru-
talmente assassinados, no mês 
de maio de 2018, por criminosos 
que deveriam estar sob a guar-
da do Estado.

O caso do delegado federal 
David Aragão, assassinado em 
casa, em São Luís (MA), durante 
um assalto, é emblemático. Um 

dos criminosos estava em liber-
dade provisória, sem tornozelei-
ra eletrônica, à vontade para de-
linquir e certo da impunidade. 
Havia sido liberado mediante 
uma audiência de custódia, um 
procedimento informal, jamais 
votado pelo Congresso Nacio-
nal, que atua como paliativo 
para uma estrutura carcerária 
absolutamente falida. 

O outro, menor de idade, é con-
siderado legalmente inimputável. 
Vai passar, no máximo, três anos 
“apreendido” numa instituição 
para menores e, em seguida, será 
colocado de volta às ruas. 

Crime semelhante aconteceu 
com o delegado federal Mau-
ro Abdo, em São Paulo, morto 
por um assaltante que havia 
se beneficiado com uma saída 
temporária da prisão, por conta 
do Dia das Mães. 

Em ambos os casos, o delega-
dos foram vítimas, como muitos 
outros brasileiros e brasileiras, de 
uma grave situação de leniência 
do Estado com criminosos que 
deveriam estar presos, longe 
das ruas, mas que contam com 
as brechas da Lei de Execuções 
Penais, cheia de benefícios de pro-
gressão de regime, saídas tempo-
rárias, indultos e outras regalias. 

É verdade que temos que 
separar os criminosos violentos 
de outros, de menor gravidade. 
Também é verdade que, muitas 
vezes, por ineficiência do Estado, 

se encontra o absurdo de ter um 
criminoso na cadeia mais tem-
po que o necessário. Mas ocorre 
que a sociedade não pode ser 
penalizada pela ineficiência do 
Estado em processar o criminoso 
e, por isso, manter uma política 
irresponsável de desencarcera-
mento. Não há polícia que consi-
ga suportar esta situação. 

A realidade carcerária atual 
é caótica e tem que ser enfren-
tada, não há dúvidas. Mas ela 
tem que ser vista sob o ponto 
de vista da recuperação e rea-
daptação do preso ao convívio 
social e não colocando nas ruas, 
novamente.

Atualmente, uma minoria 
dos presos trabalha ou estuda. 
Isto sim, deveria ser priorizado. 
A criação de presídios agrícolas, 
inclusive com parcerias público-
-privadas, bem como a viabili-
zação de complexos industriais, 
próximos às penitenciárias, 
comprometidos em dar oportu-
nidade a presos, são exemplos 
de atuações do Estado que 
podem, de fato, ajudar a mudar 
este quadro. 

Outro ponto importante é o 
custo de um presidiário. Hoje, 
um preso custa, em média, 2,4 

mil reais por mês, ao Estado. Ou 
seja, além de a sociedade ser 
vítima do crime, ainda tem que 
pagar caro para que o crimino-
so cumpra pena. É preciso que 
eles paguem pelos seus crimes 

também financeiramente. Se 
não houver recursos, que, então, 
trabalhem para isso, inclusive 
como forma de redução de pena.

Portanto, a segurança pública 
está longe de ser um caso só 
de polícia. Na situação em que 
estamos, polícia é apenas um 
paliativo, mas o problema, na 
sua raiz, não é atacado. Obvia-
mente, apenas modificar a legis-
lação penal não será suficiente. 
Outras medidas em vários 
outros setores, são igualmente 
fundamentais. 

Luciano Soares Leiro é delegado 
federal e vice-presidente da 
Associação Nacional dos Delegados 
de Polícia Federal (ADPF)
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