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Depois de quatro anos, chega ao fim a nossa gestão 
na ADPF e é com muito orgulho que apresentamos um 
balanço desse período nesta edição especial da Revista 
PRISMA. Entre os anos de 2006 e 2010, vivenciamos 
intensas atividades e lutas que foram coroadas com 
uma série de conquistas e realizações importantes 
para a categoria e para a sociedade brasileira.

Ao longo desse período, incluímos em nossa pauta 
assuntos relevantes tanto para a atividade policial 
e servidores da Polícia Federal, quanto em defesa 
da democracia e do Estado Democrático de Direito. 
Cultivamos realizações nos campos institucional e 
político. Fortalecemos os elos da teia social na qual es-
tamos inseridos, participando ativamente de eventos 
ligados à atividade policial e ao sistema de persecução 
criminal, dialogando com outras categorias e com a 
sociedade em geral.

Mostramos nossa atuação em várias frentes na 
defesa dos delegados de polícia federal. No Judiciário, 
impetramos diversas de ações, muitas das quais vito-
riosas, para garantir os nossos direitos. No Legislativo, 
seguimos tecendo as redes necessárias e garantindo a 
representatividade da categoria em relação às maté-
rias de interesse. No Executivo, estreitamos os laços 
e nos fizemos ser ouvidos tanto no Departamento de 
Polícia Federal quanto nos Ministérios da Justiça e do 
Planejamento e na Casa Civil. 

Alguns dos nossos destaques foram a histórica luta 
pela recomposição salarial em 2006/2007 e o encami-
nhamento da Lei Orgânica da PF ao Congresso Nacio-
nal. Buscamos e obtivemos a solução da situação dos 
colegas da 3ª classe, melhorias nas nossas condições 
de trabalho e bons resultados em iniciativas voltadas 
para os delegados federais aposentados e pensionis-
tas. Outro marco foi a celebração de convênio com o 
maior clube de benefícios do Brasil para servidores 
públicos federais: o AsaClub.

Além disso, ampliamos nosso espaço como for-
madores de opinião e legitimamos nossa condição 
de representantes nacionais da classe de delegados. 
Fizemos isso participando de eventos promovidos 
por outras entidades representativas de classe, por 
universidades ou participando de debates com ju-
ristas de renome e concedendo entrevistas a grandes 
veículos de imprensa.

Ao longo de todo esse período que estivemos à 
frente da ADPF, nossa Diretoria Executiva optou 
pelo caminho da conciliação, sem, contudo, jamais 
fugir dos embates que afligiam a nossa categoria. 
Como mostrou a nossa mobilização e participação 
durante a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pú-
blica (Conseg), quando arregaçamos as mangas e nos 
embrenhamos de coração e mentes abertos na missão 
de integrantes da Comissão Organizadora Nacional 
(CON). Em seguida, passamos a participar do Conse-

lho Nacional de Segurança 
Pública (Conasp) e a conso-
lidar a nossa participação na 
construção de uma política 
de segurança pública para 
todos os brasileiros.

Quebramos tabus, mu-
damos paradigmas. Fomos 
o primeiro policial mem-
bro de uma comissão de 
reforma do CPP no Con-
gresso Nacional e a participar como conferencista na 
Conferência Nacional da OAB; incluímos a ADPF na 
ordem do dia do Congresso Nacional, participando de 
comissões e audiências públicas; consolidamos nosso 
espaço na mídia, das inserções e debates na Globo ou 
CBN às entrevistas ao Correio Braziliense ou no Pro-
grama do Jô; realizamos com sucesso o IV Congresso 
de Delegados da PF; e, entre tantos outros eventos, 
criamos o Coral da ADPF, que tanta alegria já vem 
trazendo aos colegas, e promovemos torneio com os 
nossos craques associados na Granja Comary, um dos 
templos do futebol brasileiro, onde treina a Seleção.

Finalmente, com o apoio da regional do DF, encer-
ramos a nossa jornada com importante e significativa 
conquista: a compra da nossa sede própria. Adquirir, 
com recursos próprios e sem contrair dívidas, um pa-
trimônio na área mais valorizada de Brasília, fugindo 
do aluguel, foi uma conquista e tanto para a ADPF. A 
nova casa, além da excelente localização, tem muito 
mais espaço para abrigar a estrutura funcional da As-
sociação. Tenho a convicção de que servirá de palco 
para novas e grandes realizações.

Resta-nos agora agradecer, e agradecer muito, a 
todos os colegas que estiveram conosco durante esse 
período, na Diretoria Executiva, Conselhos Fiscal 
e de Ética, Comissão de Prerrogativas e Diretorias 
Auxiliares. Graças a eles temos a certeza de havermos 
desenvolvido um trabalho profícuo, que implicou no 
crescimento da entidade, hoje com 2000 associados.

Entrego a Presidência da ADPF para ótimas mãos. 
Nosso sucessor, o estimado e competente Reinaldo de 
Almeida Cesar Sobrinho, assim como a equipe que o 
acompanha na nova direção da entidade, tem inteli-
gência, serenidade, firmeza e experiência de sobra para 
prosseguir nesta jornada. Desejo, em nome de todos os 
integrantes da nossa diretoria nesses últimos quatro 
anos, que os próximos dois anos sejam de absoluto 
sucesso, harmonia e transparência para toda a nossa 
categoria. Estamos no rumo certo. 

Boa leitura!

Sandro Torres Avelar
Presidente da ADPF 2006/2008 e 2008/2010

Editorial
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Hora de passar o bastão! Sandro Torres 
Avelar se despede da presidência da ADPF, 
após duas gestões consecutivas, onde im-
primiu sua marca de dinamismo e intensa 
articulação em prol dos delegados fede-
rais. Nos próximos dois anos, a entidade 
será comandada pelo delegado Reinaldo 
de Almeida César Sobrinho.

A Revista Prisma é uma publicação da Associa-
ção Nacional dos Delegados de Polícia Federal 
desde 1988, produzida e impressa pela Envelo-
pel Produtos Gráficos Ltda., empresa sediada 
em Brasília. Prisma tem distribuição gratuita 
em todo o território nacional, não vende as-
sinaturas e não aceita matéria paga em seu 
espaço editorial. A comercialização de espaço 
publicitário só pode ser feita por representantes 
credenciados da Envelopel (Katya Biral; Nelson 
Pereira; Renato Conforti; Sebastião Paulino da 
Silva e Paulo Sérgio da Silva) ou da ADPF. Não 
aceitamos práticas ilegais e desleais e recomen-
damos que, em caso de dúvida quanto a ofertas 
de anúncios por pessoa suspeita, denúncia seja 
feita à polícia local e notificação feita ao Setor 
de Comunicação Social da ADPF, pelos telefo-
nes (61) 3248 1289 / 3364 0107 ou pelo e-mail 
comunicacao@adpf.org.br.

Seus comentários, críticas e sugestões são 
importantes para nós. Envie e-mail para adpf@
adpf.org.br ou carta para o endereço SHIS 
QL 14, conjunto 5, casa 2 – Brasília/DF C.E.P.: 
71640-055. Contamos com sua participação.
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Do Leitor

escreveram agradecendo pelo envio da revista 
pRiSmA: Deputado Federal João Campos; Mi-
nistra do STJ Eliana Calmon; Ministro das Cida-
des Márcio Fortes; Ministro do STJ Mauro Luiz 
Campbell Marques; Presidente da Imbel Álvaro 
Henrique Viana de Moraes; Senador Cristovam 
Buarque; Senador Gerson Camata.
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A Prisma saúda a nova diretoria 
da ADPF. Nos próximos dois anos, 
a associação que representa os 
delegados federais em todo o país 
será comandada pelo experiente e 
carismático Reinaldo de Almeida 
César Sobrinho. 

Que bons ventos lhe tragam 
sabedoria e disposição, para que a 
ADPF continue no ritmo de sucesso 
e conquistas das últimas gestões. 

A Prisma retratará toda essa 
trajetória. E tudo o que mais dese-
jamos, nesse momento, é que sejam 

Do Editor

muitas as vitórias, para serem es-
tampadas com louvor nas páginas 
das próximas edições.

À diretoria que se despede, 
em especial ao presidente Sandro 
Avelar, nosso agradecimento pela 
profícua parceria.

Seguiremos apoiando a ADPF 
com nosso trabalho-missão de reve-
lar ao Brasil e ao mundo o brilhante 
trabalho da nossa Polícia Federal, e 
a magnitude dos homens e mulhe-
res que dirigem essa instituição: os 
delegados federais.

DIOGO ALVES DE 
ABREU diretor-geral da 
revista Prisma e sócio 
honorário da ADPF

Mais um ciclo que se 
inicia na ADPF

Aconteceu

O delegado federal Bolivar 
Steinmetz completou mais um ano 
de vida. São 70 anos de história 
que se confunde com a própria 
ADPF. Steinmetz de uma forma 
ou de outra sempre esteve presente 
na associação, a qual presidiu por 
cinco mandatos, um recorde!

Este ano, amigos e parentes de 
toda parte do País fizeram ques-
tão de comparecer pessoalmente 
para comemorar o aniversário do 
veterano.

Isso prova o quanto Steinmetz 
é amado, respeitado e admirado. 
Uma história de vida para poucos.

Setenta anos cercado de 
amigos e pelos familiares

Homenagem do Coral da 
ADPF, criado por  Steinmetz.

Amigos e parentes de 
várias partes do país 
prestigiaram o amigo nos 
seus 70 anos de vida.
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Palavra Aberta
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“A Lei Orgânica 
viabilizará mecanismos de 
aperfeiçoamento da gestão, 
mas só teremos uma política 
de pessoal eficiente quando 
recompensarmos os bons 
servidores com a remuneração 
adequada”, LUÍS FERNANDO 
CORREA, diretor-geral da 
Polícia Federal, em audiência da 
Comissão Especial, na Câmara 
dos Deputados, 
que analisa o 
Projeto de Lei 
6493/09, que 
institui a Lei 
Orgânica da PF.

“A Polícia Federal tem dado demonstração de que 
é uma polícia republicana. Não interessa de 
que partido é o investigado, não interessa 
se é amigo do Governo ou se tem força 
política. O que interessa para a Polícia 
Federal é apurar, com todo rigor, usando 
dos instrumentos legais, como a 
escuta legal, para descobrir os 
atos de corrupção que ainda 
acontecem, infelizmente, em 
nosso País”, deputado federal 
LUIz COUTO, líder do PT/PB

Saulo C
ruz / A

gência C
âm

ara

“Que saudade 
das escutas e 
operações da 

PF…”, NILDO GARRETO, 

de Brasília (desabafo no Jornal 

Correio Braziliense, em ocasião 

que se tentava inibir operações 

da PF, sempre aplaudidas pela 

sociedade brasileira).
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Para fi car na história
A intensa trajetória de trabalho e conquistas dos últimos quatro anos  da ADPF fi cará 

imortalizada em publicação especial

Depois de comandar a entidade por duas gestões, Sandro Torres Avelar se 
despede da presidência da ADPF. Ao longo de quatro anos, juntamente com 

sua diretoria e equipe de trabalho, Avelar conduziu intensos debates 
e negociações em prol da categoria. Lei orgânica, terceira classe, 

recomposição salarial, prerrogativas dos delegados: nada foi 
esquecido. Foram centenas de participações na imprensa; 

dezenas de reuniões com autoridades do Legislativo, 
Executivo e Judiciário; eventos jurídicos; audiências 

na Câmara e no Senado Federal. E para encerrar 
com chave de ouro, Avelar entrega aos delegados 
federais um presente esperado há vários anos: a 

sede própria da ADPF. 
Para registrar todos esses feitos e prestar contas, os 

associados receberão, nos próximos dias, um livro com detalhes 
dessa trajetória. Mais do que o relatório de atividades de uma gestão que 

se encerra, a publicação retrata a evolução da própria ADPF que, nos últimos 
anos se tornou cada vez mais atuante e fi rme na defesa da categoria.

A seguir, confi ra uma prévia do poderá ser visto com detalhes no livro.

LEI ORGÂNICA: durante mais de seis décadas, a 
Polícia Federal esperou por sua lei orgânica, que 
possibilitará a reestruturação da carreira, entre 
outras conquistas. A ADPF teve papel decisivo 
no encaminhamento do projeto de lei ao 
Congresso Nacional. Ao lado, Avelar se 
confraterniza com o presidente Lula na 
assinatura do projeto.

Prestação de Contas
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SEDE PRÓPRIA: um 
sonho de 30 anos que se 
realiza. Livre do aluguel 
e com espaço adequado 
para abrigar a estrutura 
funcional, a nova sede 
da ADPF “servirá de 
palco para novas e 
grandes realizações”.

NEGOCIAÇÕES: a ADPF não poupa esforços quando se trata da defesa 
dos interesses da Polícia Federal e dos delegados federais. A entidade 
participou de inúmeras rodadas de negociações, com todos os níveis 
de governo, para tratar de reajuste salarial, melhoria das condições de 
trabalho. Quando o diálogo não era sufi ciente, a ADPF não hesitava 
em protestar, reivindicando o que era justo para a categoria. Nas fotos, 

reunião com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e faixa 
cobrando pagamento do reajuste salarial acordado.

IMPRENSA: a ADPF buscou ampliar 
sua participação na mídia, como 
parte da estratégia de infl uenciar 
o público formador de opinião. 
Ao lado, Avelar em entrevista no 
programa Jô Soares.

Fotos: A
rquivo A

D
PF / A

zim
ute
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CONGRESSO NACIONAL: a ADPF sabe que importantes decisões sobre o futuro da Polícia Federal passam pela 
votação de projetos de lei na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Por isso, trabalhou diuturnamente 
nestes fóruns, na vigilância dos temas de interesse da categoria, atuando em conjunto com entidades co-irmãs, 
como a Adepol, Mosap e a Polícia Civil do DF.

COMISSÃO DE PRERROGATIVAS: a 
criação da Comissão de Prerrogativas 
conferiu mais dinâmica à ADPF, 
que passou a contar com um corpo 
deliberativo apto a responder pela 
entidade com agilidade e segurança 
necessária. Sob a batuta do delegado 
Marcos Leôncio Ribeiro de Sousa, a 
comissão seguiu incansável na defesa 
das prerrogativas da categoria nas 
mais diversas situações, como na 
restrição do uso de algemas e na 
permissão de acesso de advogados 
aos autos de inquéritos que correm 
sob sigilo.

DIÁLOGOS: a ADPF 
participou ativamente 
de eventos ligados 
à atividade policial 
e ao sistema de 
persecução. Os 
diálogos travados 
e cultivados com 
outras categorias 
e com a sociedade 
em geral ao longo desse período foram o 
caminho natural para aproximar os delegados federais, 
marcando posição e difundindo opiniões.

TERCEIRA CLASSE: a ADPF encampou a luta pelo reenquadramento 
dos policiais federais que ingressaram na corporação no concurso de 
2004 e foram prejudicados com a criação da 3ª classe no decorrer 

do processo. A questão foi revolvida, após intensa negociação e 
envolvimento das categorias da Polícia Federal, com a publicação 
do Decreto 7.014.

Prestação de Contas

|Com informações da Assessoria de 
Comunicação da ADPF.

Fotos: A
rquivo A

D
PF / A

zim
ute



18 Prisma

e-Passaporte 
Vem aí a terceira geração 
de passaportes brasileiros

MAIS AGILIDADE: a adoção das cadernetas eletrônicas, com “chip” de identificação do portador, representará 
economia de recursos humanos essencial num momento em que o Brasil se prepara para dois grandes eventos esportivos 
internacionais: a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Segundo o delegado responsável pela 
Divisão de Passaportes da PF, a “fiscalização migratória brasileira precisa estar preparada para isso”.

Copa & Olimpíadas
A

rquivo Prism
a
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Depois de concluir, com êxito, 
a primeira fase do Programa para 
Modernização, Agilização, Apri-
moramento e Segurança da Fisca-
lização do Tráfego Internacional 
e do Passaporte Brasileiro (PRO-
MASP), a Polícia Federal (PF) já 
vislumbra o próximo passo. Com 
todos os seus 132 postos de aten-
dimento expedindo os novos mo-
delos de passaporte comum, de 
padrão internacional, conforme 
estabelecido pela Organização 
da Aviação Civil Internacional 
(OACI), agência especializada 
das Nações Unidas, a Polícia 
Federal se prepara para a se-
gunda fase do Programa.

O grupo de trabalho apelida-
do de GT PROMASP 2 estuda a 
implementação do passaporte 
eletrônico ou “e-passaporte”, com 
tecnologia de “chip”, que permite 
a gravação de dados biométricos, 
para identifi cação do portador e 
controle automatizado de frontei-
ras no Brasil.

Dessa maneira, o Brasil se-
gue a tendência internacional de 
aperfeiçoamento tecnológico dos 
passaportes e do controle migra-
tório cujo caminho inevitável é 
a utilização de mídia eletrônica 

para gravação de dados biométri-
cos. Segundo o chefe da Divisão 
de Passaportes da Coordenação-
Geral de Polícia de Imigração, 
delegado Rodrigo Duarte Gui-
marães, a tecnologia permitirá “a 
identifi cação eletrônica mediante 
comparação instantânea da bio-
metria, medida que, em médio 
prazo, redundará em economia de 
gastos com pessoal para o controle 
de fronteiras”.

De olho na realização, no Bra-
sil, da Copa do Mundo de Fute-
bol de 2014 e das Olimpíadas de 
2016, o GT PROMASP 2 apresen-
tou proposta à direção-geral da 
PF para implementação do “chip” 

no novo passaporte a partir de 
dezembro deste ano. O objetivo é 
facilitar o controle e economizar 
recursos na área de fi scalização 
migratória. “Tais eventos, inevi-
tavelmente, redundarão em um 
aumento expressivo do fl uxo de 
pessoas pelas fronteiras nacionais, 
e a fi scalização migratória brasi-
leira precisa estar preparada para 
isso”, afi rmou Guimarães.

BenefíCioS
Segurança, interoperabilida-

de e economia são as principais 
vantagens do “e-passaporte”. No 
quesito segurança, a inserção do 
“chip’ no passaporte permite a 
gravação de dados biográfi cos 
e biométricos da pessoa, ser-
vindo como mais um elemento 
de verifi cação de autenticidade 
do documento e da identidade 
do detentor. 

A interoperabilidade é o fator 
que permite às autoridades mi-
gratórias, em razão do estabeleci-
mento de padrões internacionais, 
a utilização, a extração de dados, a 
aferição e a autenticação do docu-
mento expedido por um país, fa-
cilitando o trânsito dos indivíduos 
em viagem ao exterior.

O novo passaporte expedido pela Polícia Federal, cujo processo de 
confecção foi atestado e aprovado por analistas da OACI, viabiliza a 

leitura automatizada dos dados biográfi cos do portador pelos diver-
sos sistemas eletrônicos de controle migratório dos países da co-

munidade internacional, além de deter requisitos de segurança 
que torna praticamente inviável a sua falsifi cação. O próximo 
passo será a implantação de “chip” e de terminais de autoa-
tendimento migratório nos aeroportos brasileiros.

Segurança, 

interoperabilidade 

e economia são as 

principais vantagens do 

“e-passaporte”. O “chip” 

permite a gravação de 

dados do portador o que 

facilita a verifi cação e 

o controle do fl uxo de 

passageiros no país.

D
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Por fim, em termos de recursos 
humanos e materiais necessários 
ao controle do fluxo de passagei-
ros, a inclusão do “chip” no passa-
porte permitirá uma significativa 
economia, pois viabiliza a verifica-
ção automatizada do passageiro, 
por meio de portais eletrônicos 
de autoatendimento, sistema 
utilizado com êxito em alguns 
países, como a Austrália, Por-
tugal e Reino Unido.

QuAnTo AnTeS, melhoR
A preocupação é implantar o 

novo processo até a Copa de 2014 
e as Olimpíadas de 2016. Segundo 
o cronograma do GT PROMASP 
2, apresentado à direção da PF, o 
início das emissões do passaporte 
eletrônico deve ocorrer ainda em 
dezembro deste ano. 

O Brasil tem hoje mais de cinco 
milhões de passaportes válidos em 
circulação. A perspectiva de emis-
sões para o ano de 2010 é de no 
mínimo 1,5 milhão de cadernetas, 
com tendência de aumento ano a 
ano. “Quanto antes iniciarmos as 
expedições, mais brasileiros porta-

rão passaporte eletrônico em 2014 
e 2016, anos em que se realizarão 
esses dois grandes eventos no Bra-
sil”, pondera Guimarães. 

A preocupação do chefe da Di-
visão de Passaportes se justifica. 
Atualmente 50% do fluxo de pas-
sageiros nos principais aeroportos 
do País são de brasileiros entrando 
ou saindo do Brasil. Isso significa 
dizer que metade do efetivo da 
Polícia Federal necessário para o 
controle migratório é destinado ao 
atendimento de brasileiros.

“Com o passaporte eletrônico, 
esses recursos humanos podem 
ser realocados para o atendimento 
do significativo fluxo de estrangei-
ros previsto para a Copa e as Olim-
píadas, pois os brasileiros poderão 
passar por portais automatizados 
de controle nos aeroportos”, afir-
ma Guimarães que vislumbra a 
possibilidade de que estrangei-
ros, de países com passaporte 
eletrônico, também possam 
utilizar os portais, em caso de 
acordo com o Brasil.

Além da economia de pessoal, 
os portais representam significati-

va economia de espaço, uma vez 
que ocupam área bem menor do 
que o controle migratório perso-
nalizado. Esse é outro relevante 
aspecto a ser considerado na in-
fraestrutura e logística para a re-
cepção dos passageiros nos aero-
portos brasileiros, para a Copa de 
2014 e as Olimpíadas de 2016.

Aliado ao “e-passaporte”, o 
novo Sistema de Tráfego Interna-
cional (STI), operacionalizado por 
máquinas de leitura ótica de docu-
mentos de viagem, proporcionará 
ainda mais efetividade ao controle 
de migração. Em funcionamento 
nos 34 postos de fiscalização mi-
gratória da Polícia Federal, nos 
principais aeroportos internacio-
nais, portos e fronteiras terrestres, 
o novo sistema e equipamentos 
permitem a inclusão instantânea 
do registro de entrada e saída do 
país, com checagem automatizada 
no Sistema Nacional de Procura-
dos e Impedidos (SINPI) e no Ban-
co de Dados de Documentos Irre-
gulares da Interpol (Organização 
Internacional de Polícia Criminal).

Para criação do novo passa-
porte e execução do PROMASP, 
a Polícia Federal mobilizou di-
versas áreas, inclusive o Instituto 
Nacional de Criminalística (INC) e 
o Instituto Nacional de Identifica-
ção (INI), além de ter contado com 
a parceria com a Casa da Moeda 
do Brasil (CMB) e com o Serviço 
Federal de Processamento de 
Dados (SERPRO). 

oBSTáCuloS
Hoje, a maior dificuldade para 

a implementação do “chip” talvez 
seja a disponibilidade orçamentá-
ria. A inclusão do mecanismo cau-

“Com a adoção do passaporte 

eletrônico, os recursos humanos 

da PF podem ser realocados para o 

atendimento do significativo fluxo 

de estrangeiros previsto para a 

Copa de 2014 e as Olimpíadas de 

2016”, delegado Rodrigo Duarte 
Guimarães, chefe da Divisão de 

Passaportes da Coordenação-Geral 
de Polícia de Imigração

Copa & Olimpíadas
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sará um acréscimo significativo no 
custo da caderneta. Conforme es-
tudos apresentados pelo GT PRO-
MASP 2, os custos serão supridos 
pela arrecadação da taxa cobrada 
dos cidadãos para a emissão do 
passaporte. A Diretoria de Logís-
tica da PF elaborou e encaminhou 
ao Ministério da Justiça estudo 
detalhado para a atualização mo-
netária dos valores das taxas para 
emissão do passaporte, para 
suprir o acréscimo de custos 
decorrentes da implementação 
do “chip”.

“Apresentamos ao Ministério 
da Justiça uma proposta de atu-
alização visando a compensação 
do aumento de custo das novas 
cadernetas com chip, mas também 
ficou demonstrada a viabilidade 
financeira do início da imple-
mentação do projeto pela Po-
lícia Federal ainda neste ano, 
independentemente do au-
mento concomitante do valor 
da taxa”, garantiu o delegado.

Quem tiver o passaporte vá-
lido do modelo atual não neces-
sitará trocá-lo pelo modelo com 
chip. O passaporte expedido an-
teriormente poderá ser utilizado 
normalmente para viagens inter-
nacionais durante todo o seu perí-
odo de validade. Apenas quando 
vencer o passaporte e o cidadão 
for obter um novo documento 
de viagem na Polícia Federal 
terá emitido para si o passapor-
te com chip. 

 Passaporte dentro dos padrões 
internacionais e a caminho de se 
ornar eletrônico. Dessa forma, 
o Brasil se alinha à comunidade 
internacional, estabelecendo pa-
drões seguros para seus documen-

Na segunda etapa do PROMASP está prevista também a emissão das 
novas cadernetas de passaporte para estrangeiro (caderneta amare-
la), expedido para estrangeiros em situações especiais previstas na 
lei; Passaporte de Emergência (caderneta azul celeste), expedido em 
casos de urgência em viagens internacionais, e Laissez-Passer (cader-
neta marrom), expedidos para estrangeiros originários de países que 
não mantém relações diplomáticas com o Brasil. Esses documentos 
também passarão a ter o padrão internacional, com a personalização 
(inserção dos dados na página de identificação) sob a responsabilidade 
da Casa da Moeda do Brasil, além da tecnologia do “chip”. Apenas o 
novo Passaporte de Emergência (caderneta azul celeste) não conterá 
chip, pela sua própria natureza excepcional. Nos Consulados brasilei-
ros no exterior, o Ministério das Relações Exteriores já implementou 
os novos modelos Passaporte para Estrangeiro (caderneta amarela), 
Passaporte de Emergência (caderneta azul celeste), e Laissez-Passer 
(caderneta marrom).

tos de viagem, com interoperabili-
dade em todo o mundo, criando, 
assim, ainda mais credibilidade, 
facilidade e segurança para o trân-
sito dos cidadãos brasileiros ao re-
dor do globo. 

A importância do novo Siste-
ma Nacional de Passaportes vai 
além do cumprimento de um com-
promisso internacional do Brasil, 
constituindo-se em verdadeiro 
benefício para o cidadão brasilei-
ro portador do novo documento 

de viagem. Com o passaporte no 
padrão da OACI, o brasileiro tem 
mais segurança e agilidade nas 
suas viagens ao estrangeiro.

SERVIÇO
Dúvidas sobre a emissão de passa-
porte? Ligue para a Central de Aten-
dimento da PF: 0800-9782336 (de 
segunda a domingo, 24h), ou pelo e-
mail css.serpro@serpro.gov.br.
Saiba mais em: http://www.dpf.gov.
br/servicos/passaporte

D
ivulgação
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A Polícia Federal adquiriu 
quatro portais para escaneamento 
corporal de passageiros em situa-
ção suspeita,  a fim de reforçar a 
segurança nos aeroportos brasi-
leiros. Os aparelhos conhecidos 
como body scans foram distribu-
ídos para Manaus, Recife, Guaru-
lhos/SP e Galeão/RJ.

O uso do equipamento permi-
tirá detectar, de forma menos in-
vasiva, drogas, armas, explosivos 
e outros objetos suspeitos trans-
portados pelos passageiros. Ao 
passar pelo portal do aparelho, é 
gerada uma imagem da estrutura 
orgânica e óssea da pessoa, que 
permite a identificação de objetos 
suspeitos escondidos sob as rou-

Mais segurança na Copa e nas Olimpíadas 
com os novos scanners de corpo

Ainda faltam quatro anos para 
o início da competição, mas as 
discussões sobre ações voltadas 
à segurança pública da Copa do 
Mundo de 2014 no Brasil já tive-
ram início. 

Foi realizado em Brasília um 
encontro entre profissionais de 
segurança pública das 12 cidades-
sede do mundial. Durante cinco 
dias, eles discutiram e trocaram 
experiências sobre inteligência, 
ações táticas e operacionais, perí-
cia, capacitação de efetivo, compra 

de materiais, prevenção e repres-
são e cultura de paz, entre outros 
assuntos. O evento foi organizado 
pela Secretaria Nacional de Segu-
rança Pública (Senasp), do Minis-
tério da Justiça. 

A intenção é que as experiên-
cias locais bem sucedidas sejam 
replicadas nos outros estados 
onde também acontecerão jogos 
da Copa. Tudo o que foi discutido 
em Brasília será sistematizado em 
um documento a ser finalizado 
nos próximos dias. 

Uma nova reunião entre as au-
toridades da área de segurança 
pública e a União deve acontecer 
em agosto, quando novas estraté-
gias serão traçadas a fim de esta-
belecer um cronograma de ações 
preparatórias até 2013. A idéia da 
Senasp é fortalecer as estruturas 
de segurança dos estados e inves-
tir na capacitação dos profissio-
nais de segurança.

Segurança da Copa de 2014 
começa a ser definida

pas do passageiro ou introduzidos 
no interior de seu corpo. A utiliza-
ção do equipamento é rápida, in-
dividual e reservada, preservando 
o cidadão de uma busca pessoal 
invasiva e mais demorada.

A aquisição dos body scans 
foi previamente autorizada pela 
Comissão Nacional de Energia 
Nuclear, que comprovou ser ino-
fensivo à saúde humana. O nível 
de radiação emitida pelo apare-
lho está muito abaixo dos limites 
internacionais de segurança. 
Equipamentos semelhantes 
são utilizados em vários paí-
ses para reforçar a segurança 
em portos, aeroportos, estações 
ferroviárias e presídios.

A PF pretende instalar body 
scans nos principais aeroportos 
brasileiros como parte da estraté-
gia de aperfeiçoamento da se-
gurança do transporte aéreo e 
preparação do País para a rea-
lização da Copa de 2014 e das 
Olimpíadas de 2016.

 

|Com informações da Polícia Federal e do 

Ministério da Justiça.

Copa & Olimpíadas
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Policial: sujeito de 
Direitos Humanos

Human Rights (1974): obra do pintor Joan Miró, no prédio da Unesco, em 
Paris, França. Sociedade, em geral, ainda vê com espanto quanto o assunto é 
Direitos Humanos para os policiais

Polêmica
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Durante muitos anos, o tema 
Direitos Humanos foi considerado 
antagônico ao de Segurança Públi-
ca. A manipulação dos aparelhos 
policiais, durante o autoritarismo 
vigente no país entre 1964 e 1984, 
apartou sociedade e polícia, como 
se essa última não fizesse parte 
da primeira. A atividade policial 
passou a ser caracterizada, pelos 
segmentos progressistas da so-
ciedade, como necessariamente 
afeta à repressão, à truculência, 
ao conservadorismo. Essa tese foi 
sustentada pelo educador, especia-
lista em Psicopedagogia, Ricardo 
Balestreri, atual secretário nacional 
de Segurança Pública.

Balestreri completa que, na ou-
tra ponta, Direitos Humanos como 
militância passou a ser visto como 
ideologicamente filiado à esquerda. 
No Brasil, a partir da rearticulação 
democrática, agregou-se a seus 
ativistas a pecha de “defensores de 
bandidos e da impunidade”. 

Evidentemente, ambas as visões 
estão prejudicadas pelo precon-
ceito. Após quase três décadas de 
reabertura política e solidificação 
da democracia, é hora de se com-
preender que “Direitos Humanos, 
cada vez mais, também é coisa de 
polícia”, segundo Balestreri. Para 
tanto, é preciso enxergar o poli-
cial tanto como sujeito de direitos 

quanto como agente de promoção 
dos Direitos Humanos.

Sim, os policiais possuem Direi-
tos Humanos, em primeiro lugar 
por serem, antes de qualquer coisa, 
pessoas. Muito embora o senso 
comum acredite que o policial, 
desde o momento em que volun-
tariamente veste o uniforme, assu-
me o compromisso de aguentar 
tudo, conforme ensina o doutor 
em Filosofia do Direito, Ricardo 
Rabinovich-Berkman, “a vestida 
do uniforme não importa perda 
de humanidade”.

res é legitimado por regulamentos 
disciplinares ultrapassados, que já 
perderam o seu sentido disciplinar. 
Salários aviltados, que muitas ve-
zes obrigam os policiais a residirem 
perto de traficantes e criminosos, 
tornando-se alvos fáceis dos ban-
didos. Além de péssimas condições 
de trabalho, com equipamentos 
defasados, falta de investimento 
na qualificação de pessoal e carga 
desumana de trabalho, formam a 
realidade dos servidores da Segu-
rança Pública no Brasil.

DiReiToS BáSiCoS
O catedrático das Universida-

des de Buenos Aires, de Belgrano e 
de Salvador, Rabinovich-Berkman, 
discorre sobre quatro direitos bási-
cos dos policiais: o direito à vida, à 
honra, à liberdade de pensar e, o 
mais polêmico de todos, o direito 
de desobedecer a ordens.

O primeiro direito parece óbvio, 
mas ante o número de baixas, nun-
ca é demais enfatizar que o policial 
tem direito à própria vida. Karni-
kowski denunciou que a proporção 
de policiais e servidores da área 
da Segurança Pública mortos em 
serviço ou em decorrência de sua 
profissão, nos últimos anos, tem 
quase o mesmo índice de mortos 
de uma guerra civil, ou seja, de 55 
por 100 mil habitantes. 

Sociedade, organizações não governamentais e autoridades, devem se acostumar a ver 

o policial não apenas como um agente promotor de Direitos Humanos, mas também 

como sujeito desses mesmos direitos.

A vestida do uniforme 

não implica a perda de 

humanidade. Péssimas 

condições de trabalho, 

equipamentos defasados 

e salários aviltados são 

algumas formas de 

se infringir os direitos 

humanos dos policiais. 

Por sua vez, Romeu Machado 
Karnikowski, mestre em Ciência 
Política, enfatiza que os policiais 
vêm sendo vítimas de vários tipos 
de violências, tanto interna quanto 
externamente. Assédio moral, onde 
muitas vezes o arbítrio dos superio-
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O direito do policial à própria 
vida e à integridade física, também 
significa o direito de não ser sub-
metido a perigos desnecessários, 
de seus superiores sempre optarem 
pelas alternativas menos arris-
cadas, de se dotar o policial com 
todos os instrumentos destinados 
a sua proteção. Colete à prova de 
bala, armas capazes de se medir 
com as empregadas normalmente 
pelos criminosos, meios de trans-
porte eficazes. 

O direito à proteção da própria 
vida estende-se à prerrogativa de 
saber que sua família também es-
tará defendida. Tanto nos casos em 
que o policial for objeto de ameaças 
ou agressões por parte de crimino-
sos que esteja investigando ou que 
tenha prendido, mas também em 
caso de morte do policial em servi-
ço, ou dele resultar ferido de forma 
grave, ou inabilitado psicologica-
mente. Pelas próprias e peculiares 
características da função policial, é 
imprescindível garantir às famílias 
dos agentes uma segurança ampla 
para situações como essas.

Não por ser policial, mas por ser 
pessoa, o policial mantém integra-
mente seu direito essencial à honra 
e não deve ser objeto de nenhuma 
forma de discriminação, expressa 
ou implícita. Nesse sentido, 
para Rabinovich-Berkman, a 
mídia deve extremar os cuida-
dos para evitar a difusão de es-
tereótipos, imagens imperfeitas, 
e preconceitos em geral.

O policial como parte de insti-
tuição com a qual se identifica e com 
a qual é identificado, também tem 
direito a que seja respeitada a honra 
dessa instituição. Por isso, deve ser-
lhe reconhecida a legitimação ativa 
em juízo para demandar que cesse 
qualquer ofensa contra a instituição 
policial e, inclusive, para reclamar 
indenização a título pessoal, como 
danificado pelo insulto.

O policial também tem direito 
de expressar suas ideias sem cen-
sura, sejam elas políticas, religiosas, 
artísticas. O único limite deve ser 
o mesmo que para qualquer outra 
pessoa. Ou as ideias não são crimi-
nosas, e então não podem significar 

nenhum estorvo para a carreira do 
policial, e devem ser respeitadas 
pela instituição e pelos companhei-
ros e superiores, ou elas constituem 
delito, e então o policial deve ser 
submetido a juízo penal.

Por fim, o mais emblemáticos 
dos Direitos Humanos do policial: 
o direito de  desobedecer a ordens. 
Rabinovich-Berkman não se atem 
aos casos de “desobediência devi-
da”, aquelas em que a ordem é de 
tal modo atroz que desobedecer 
deixa de ser um direito e passa 
ser uma obrigação para o policial, 
que inclusive deve denunciar a 
situação. Também não lhe inte-
ressa a investigação do direito de 
rechaçar simples ordens laborais 
improcedentes, tais como o reque-
rimentos de dedicação horária fora 
do estabelecido, ou o cumprimento 
de tarefas em desacordo com a 
atribuição do cargo do indivíduo, 
posto que esse direito não está ver-
dadeiramente no nível dos Direitos 
Humanos, mas apenas das meras 
prerrogativas laborais.

Para Rabinovich-Berkman o 

BALESTRERI: O 

equilíbrio psicológico 

indispensável na ação 

policial passa também 

pela saúde emocional 

da própria instituição. 

Policiais maltratados 

internamente tendem 

a descontar sua 

agressividade no cidadão.
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problema são aquelas ordens que 
poderiam, com grande probabili-
dade, mas não de um jeito óbvio 
e evidente,  constituir violações 
graves às obrigações do policial 
ou aos direitos de terceiros. Como, 
por exemplo, se o policial recebe 
a ordem de entrar na casa de um 
sujeito, e ele acredita, com sólidas 
razões, que o superior carece de 
autorização judicial, e que o ver-
dadeiro motivo da operação é uma 
questão pessoal entre o superior e 
o dono da residência. 

Se o policial tem dúvidas funda-
das e lógicas sobre a procedência da 
ordem, em circunstancias normais 
(quer dizer, não urgentes), ele pode 
pedir explicações a respeito, e, se 
elas não foram fornecidas de um 
jeito satisfatório, o policial tem o 
direito de se negar a cumprir com 
a ordem, sem retaliações profissio-
nais ou pessoais.

hieRARQuiA x humilhAção
Balestreri acrescenta outros 

ingredientes a essa delicada trama. 
Ele, que foi um dos fundadores e já 

presidiu a Anistia Internacional-
Seção Brasileira, destaca que a 
polícia é chamada a cuidar dos 
piores dramas da população e nisso 
reside um componente desequi-
librador. Quem cuida da polícia? 
Os governos, de maneira geral, 
estruturam pobremente os serviços 
de atendimento psicológico aos 
policiais e aproveitam muito mal 
os policiais diplomados nas áreas 
de saúde mental.

Para Balestreri, o equilíbrio 
psicológico, tão indispensável na 
ação da polícia, passa também 
pela saúde emocional da própria 
instituição. Mesmo que isso não se 
justifique, certo é que policiais mal-
tratados internamente tendem a 
descontar sua agressividade sobre 
o cidadão. Em muitas academias de 
polícia os policiais ainda parecem 
ser “adestrados” para alguma su-
posta “guerra de guerrilhas”, sendo 
submetidos a toda ordem de maus-
tratos. Por uma contaminação da 
ideologia militar, futuros policiais 
são, muitas vezes, submetidos a 
violento estresse psicológico, a fim 

de atiçar-lhes a raiva contra o 
“inimigo” (que será, nesse caso, 
o cidadão?). 

Ainda segundo Balestreri, essa 
permissividade na violação interna 
dos Direitos Humanos dos policiais 
pode dar guarida à ação de perso-
nalidades sádicas e depravadas, 
que usam sua autoridade superior 
como cobertura para o exercício 
de suas doenças. Além disso, 
como os policiais não vão lutar 
em nenhuma guerra, mas atuar 
nas ruas das cidades, esse tipo 
de “formação” (deformadora) 
representa perda de tempo, ge-
radora apenas de brutalidade, 
atraso técnico e incompetência.

Evidentemente, polícia não fun-
ciona sem hierarquia. Há, contudo, 
clara distinção entre hierarquia e 
humilhação, entre ordem e per-
versidade. A verdadeira hierarquia 
só pode ser exercida com base na 
lei e na lógica, longe, portanto, do 
personalismo e do autoritarismo 
doentios, ensina o psicopedagogo. 
O respeito aos superiores não pode 
ser imposto na base da humilhação 

RABINOVICH-BERKMAN: 

Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de 

qualquer natureza. Dessa 

igualdade derivam-se 

os direitos existenciais 

ou humanos, inclusive 

para o policial por ser 

uma dessas “naturezas 

quaisquer”. 
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e do medo. A hierarquia é funda-
mental para o bom funcionamento 
da polícia, mas ela só pode ser 
verdadeiramente alcançada por 
meio do exercício da liderança 
dos superiores, o que pressupõe 
práticas bilaterais de respeito, 
competência e seguimento de 
regras lógicas e suprapessoais.

CAminho   TRAnSfoRmADoR
O policial foi instituído pela socie-
dade para ser o defensor número 
um dos Direitos Humanos. Para 
Balestreri, o “pulo do gato” para 
conseguir mudar a relação de ambi-
guidade que a sociedade tem com a 
polícia, reconhecendo nos policiais 
agentes promotores dos Direitos 
Humanos, mas também sujeitos 
de direitos, ocorrerá a partir do 
momento que a polícia abraçar a 
bandeira dos Direitos Humanos. 
“É com essa bandeira nas mãos que 
o policial tem que ser reconhecido 
pela sociedade, superando precon-
ceitos e estereótipos”, afirma.

Balestreri completa afirmando 
que a polícia, como instituição de 
serviço à cidadania em uma de suas 
demandas mais básicas — Segu-
rança Pública — tem tudo para ser 
altamente respeitada e valorizada. 
O policial, pela natural autoridade 
moral que porta, tem o potencial 
de ser o mais marcante promotor 
dos Direitos Humanos, revertendo 
o quadro de descrédito social e 
qualificando-se como um persona-
gem central da democracia. 

Mas é Rabinovich-Berkman 
quem melhor sintetiza o debate 
sobre os Direitos Humanos do po-
licial, ensinando que: o artigo 5° da 
Constituição brasileira declara que 
“todos são iguais perante a lei, sem 

PAULO VANNUCHI, ministro da Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República, participa de audiência na 
Câmara dos Deputados para debater a terceira edição do Programa 
Nacional de Direitos Humanos, do governo federal. Avanços ainda são 
tímidos quando se trata da defesa dos direitos humanos do policial.

distinção de qualquer natureza”, 
e dessa igualdade derivam-se os 
direitos existenciais ou humanos.  
“Não nos esqueçamos nunca, 
então, de que o ser policial é uma 
dessas “naturezas quaisquer” que 

jamais podem fundar distinções em 
matéria de prerrogativas básicas. Já 
bastante pesada anda hoje a cruz do 
policial: não a façamos mais pesada 
ainda, ou não vamos achar ombros 
que a carreguem”, conclui.
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Política de Valorização do Profissional 
de Segurança Pública no Brasil

|Por Mário Leite de Barros Filho*

O Governo Federal, por inter-
médio da Instrução Normativa nº 
1, de 26 de fevereiro de 2010, do 
Ministério da Justiça, instituiu o 
projeto qualidade de vida dos pro-
fissionais de segurança pública e 
agentes penitenciários. O projeto 
em tela visa ao desenvolvimento 
e a consolidação do Programa Na-
cional de Segurança Pública com 
Cidadania (PRONASCI).

Dentre as medidas que se-
rão adotadas pelo citado pro-
jeto, para melhorar a qualidade 
de vida dos profissionais de se-
gurança pública e agentes pe-
nitenciários, se destacam:

•Promoção da reabilitação físi-
ca de profissionais acometidos por 
doenças ou lesões;

•Reinserção gradativa do pro-
fissional no ambiente de trabalho;

•Acompanhamento biopsicos-
social individual e coletivo dos 
profissionais, aposentados ou não, 
e de seus dependentes legais;

•Valorização da saúde ocupa-
cional, avaliando as condições, a 

ocorrências de risco;
•Acompanhamento psicos-

social à família e aos colegas de 
equipe em caso de morte oca-
sionada por acidente de traba-
lho ou suicídio;

•Realização de campanhas e 
ações abrangendo atividades de 
conscientização, prevenção, edu-
cação e orientação para prevenção 
de acidentes do trabalho e doen-
ças ocupacionais;

•Implantação de métodos de 
notificação de acidentes de traba-
lho e doenças ocupacionais;

•Realização de exames pe-
riódicos dos profissionais de 
segurança pública e agentes 
penitenciários; e

•Divulgação da importância e 
finalidade do uso de equipamen-
tos de proteção individual ade-
quados a cada atividade, priori-
zando a segurança no trabalho.

Indiscutivelmente, a iniciativa 
do Governo Federal é digna de 
elogios, na medida em que va-
loriza o profissional da área de 

estrutura, as relações sociais e 
os demais aspectos organiza-
cionais pertinentes;

•Capacitação dos profis-
sionais de segurança pública e 
agentes penitenciários envolvi-
dos nas atividades do Projeto 
Qualidade de Vida;

•Realização de pesquisas, es-
tudos e levantamentos de dados 
que contribuam para a análise e 
avaliação da realidade dos pro-
fissionais de segurança pública e 
agentes penitenciários, bem como 
de informações sobre o projeto;

•Implementação de programa 
de preparação dos profissionais 
em processo de aposentadoria, re-
serva remunerada ou reforma;

•Realização de intervenções 
sistemáticas nos locais de traba-
lho, a fim de minimizar o impacto 
das tentativas de suicídio, suicí-
dios e outros incidentes críticos;

•Avaliação e, se for o caso, 
apresentação de sugestão de res-
trição do uso de arma de fogo nos 
casos de incidentes críticos ou 

O delegado Mário Leite de Barros Filho cobra coerência do governo ao elaborar 

políticas públicas voltadas para os profissionais da Segurança Pública: não é possível 

“dar” com uma mão e “tirar” com a outra.

Opinião
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segurança pública, reduzindo os 
riscos de morte e prevenindo o 
adoecimento no exercício de suas 
relevantes funções.

eDuCAção à DiSTânCiA
Outra louvável iniciativa do 

Governo Federal foi a execução 
do projeto educação a distância 
(EAD), desenvolvido pela Secreta-
ria Nacional de Segurança Pública 
(SENASP) em parceria com a Aca-
demia Nacional de Polícia.

Este método inovador de 
ensino possibilita a capacita-
ção profissional gratuita dos 
policiais, de todas as regiões 
do Brasil, em ambiente virtual, 
sem a necessidade do desloca-
mento desses servidores.

Para aquilatar a dimensão des-
te projeto, basta informar que essa 
rede de ensino virtual está instala-

da nas 27 Unidades da Federação, 
por intermédio de 270 Telecentros, 
que já estão funcionando nas 
capitais e principais municí-
pios do interior.

Outro dado impressionante, a 
cada ano, aproximadamente, 200 
mil policias se formam nos cursos 
ministrados pelo sistema EAD. 
Sem dúvida, o projeto de educação 
a distância representa um avanço 
na valorização dos policiais, uma 
vez que investe na formação des-
tes servidores, com reflexos positi-
vos na segurança pública.

Entretanto, não basta inves-
tir na qualidade de vida e na ca-
pacitação dos profissionais de 
segurança pública, é necessário 
proporcionar aos policiais deter-
minadas prerrogativas, para que 
eles possam exercer suas funções 
com tranquilidade.

Os principais fatores que pro-
porcionam tranquilidade aos ser-
vidores da área da segurança pú-
blica são: remuneração compatível 
com as peculiaridades e a relevân-
cia da atividade que exercem; e 
possibilidade de usufruir de apo-
sentadoria especial.

ApoSenTADoRiA  eSpeCiAl
O presidente da República 

encaminhou à Câmara dos De-
putados o projeto de Lei Com-
plementar nº 554/2010, que dis-
ciplina a aposentadoria especial 
dos policiais civis e dos agentes de 
segurança penitenciários, que ne-
cessita de algumas alterações para 
atender aos anseios dos policiais.

Saliente-se que a citada pro-
posta revoga expressamente a Lei 
Complementar nº 51, de 20 de 
dezembro de 1985, que dispõe 

Há três anos, o presidente Lula lançava oficialmente o Pronasci, que dentre os principais eixos de ação, destaca 
a valorização dos profissionais de segurança pública. Entretanto, na contramão dos avanços, projetos de lei em 
tramitação no Congresso Nacional ameaçam a aposentadoria especial do policial. Além disso, as categorias se 
ressentem pela defasagem salarial e ausência de um piso salarial unificado.
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sobre a aposentadoria do fun-
cionário policial.

É importante enfatizar que 
alguns dispositivos contidos no 
projeto de Lei Complementar nº 
554/2010 precisam sofrer ajustes, 
pois, da forma como foram edita-
dos, prejudicam os interesses dos 
policiais civis, uma vez que esta-
belecem novas exigências para a 
concessão da aposentadoria es-
pecial. Além disso, a redação do 
projeto de Lei Complementar nº 
554/2001 não contemplou a 
integralidade e a paridade de 
vencimentos.

Efetivamente, o referido proje-
to suprimiu o direito à integralida-
de de remuneração dos servidores 
que exercem atividade de risco, 
que se aposentam. O direito à in-
tegralidade consiste na incorpora-
ção dos adicionais e outras vanta-
gens na remuneração dos policiais 
aposentados, que não são pagos 
por intermédio de subsídios.

De outra parte, é necessário 
conceder a paridade remunera-
tória aos policiais aposentados. A 
paridade remuneratória significa 
que os proventos desses servido-
res aposentados serão revistos, na 
mesma proporção e data, sempre 
que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade.

Constata-se, portanto, que o 
projeto de Lei Complementar nº 
554/2010, que tramita na Câmara 
dos Deputados, comparado com 
as regras da Lei Complementar nº 
51/1985 e as normas da Lei Com-
plementar (Estadual de São Paulo) 
nº 1.062/2008:

•Aumentou o tempo de exer-
cício na atividade policial de 20 
(vinte) para 25 (vinte e cinco) anos;

•Exigiu a permanência no car-
go efetivo em que se dará a apo-
sentadoria durante 5 (cinco);

•Estabeleceu idade mínima 
para a aposentadoria especial;

•Não dispensou os policiais 
que ingressaram na carreira po-
licial civil antes da vigência da 
emenda Constitucional nº 41, de 
19 de dezembro de 2003, da exi-
gência de idade mínima; e

•Não contemplou o direito à 
integralidade de vencimentos.

É inegável que o servidor pú-
blico que exerce atividade de risco, 
notadamente, aquele que trabalha 
na área da segurança pública, me-
rece se aposentar em um pe-
ríodo inferior ao dos demais 
funcionários, pelas condições 
insalubres e circunstâncias pe-
rigosas que desempenha suas 
relevantes funções.

De fato, além do enorme risco 
comprovado pela morte frequen-
te de policiais, a atividade exer-
cida pelos integrantes dos órgãos 
de segurança pública prejudica a 
saúde e a integridade física, pelo 
constante estresse que esses pro-
fissionais são submetidos, no con-
fronto diário com perigosos homi-
cidas, assaltantes e traficantes.

A atividade de natureza po-
licial é sempre perigosa, reque-
rendo dedicação exclusiva dessa 
categoria de servidor público, 
diuturnamente, muito além das 44 
horas semanais exigidas do traba-
lhador não policial, dedicação essa 
que requer cada minuto, cada se-
gundo do policial ao longo da sua 
vida funcional, impelindo a sacri-
fícios pessoais e inúmeras vezes a 
privação do convívio familiar.

É importante salientar, de-

monstrando a veracidade de tal 
assertiva, que a Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT) 
classificou a atividade policial 
como a segunda mais estressante 
do mundo, perdendo apenas para 
a dos trabalhadores das minas de 
carvão, sendo que esta classifica-
ção foi reconhecida pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU).

Outro motivo que justifica 
plenamente a referida aposenta-
doria especial é a necessidade de 
renovação constante do quadro de 
policiais, circunstância que fa-
vorece a repressão à criminali-
dade, principalmente, a gerada 
pelo crime organizado.

Em síntese, as novas condições 
impostas pelo projeto de Lei Com-
plementar nº 554/2010 tornam in-
viável a aposentadoria especial, 
instituída originariamente com o 
objetivo de compensar o policial 
pelas condições anormais que 
exerce suas funções. Tal fato, in-
discutivelmente, afeta a qualidade 
de vida dos profissionais da área 
de segurança pública, que ficam 
privados de um legítimo direito.

piSo  SAlARiAl  nACionAl
Outros projetos que valori-

zam os profissionais da área de 
segurança pública são as propos-
tas de emenda à Constituição nºs 
300/2008, de autoria do deputado 
Arnaldo Faria de Sá, e 446/2009, 
de iniciativa do senador Renan 
Calheiros, que estabelecem o piso 
salarial nacional aos policiais ci-
vil, militares e bombeiros, com a 
finalidade de diminuir as grandes 
diferenças entre os salários dos 
policiais dos diversos Estados e do 
Distrito Federal.

Opinião
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A defasagem salarial incentiva 
o policial a exercer atividade pa-
ralela, conhecida como “bico”, em 
detrimento do serviço público. A 
atividade paralela exercida por es-
ses funcionários causa prejuízo ao 
serviço público, porque o policial 
não se dedica integralmente à se-
gurança pública.

Ademais, normalmente, esse 
trabalho clandestino é desenvolvi-
do na área da segurança privada, 
com a utilização de viatura, arma-
mento e outros equipamentos dos 
órgãos de segurança pública.

Por outro lado, os baixos sa-
lários estão provocando a evasão 
dos bons policias para a iniciativa 
privada ou outras carreiras do ser-
viço público, desfalcando a equipe 
de combate à criminalidade.

Essa situação reflete negativa-
mente na área da segurança públi-
ca, por intermédio da elevação dos 
índices de violência. A veracidade 
dessa assertiva pode ser verificada 

pelo fortalecimento do crime orga-
nizado, nos últimos anos.

Vale lembrar que a estratégia 
de investir na remuneração do po-
licial, como forma de obter bons 
resultados na área da segurança 
pública, tem sido utilizada com 
excelentes resultados nos paí-
ses desenvolvidos.

Interessante relatar o resultado 
obtido em Nova Iorque, que con-
seguiu reverter o aumento pro-
gressivo da violência investindo 
no salário de seus policiais. Em 
Nova Iorque o salário do policial 
em início de carreira, que exerce 
atividade de menor complexida-
de, é de U$ 5.000,00 por mês, o que 
equivale a R$ 8.500,00. 

Além disso, todos os servido-
res da segurança pública daquela 
cidade americana têm direito a 
um plano de saúde, dental e of-
talmológico, dentre outros benefí-
cios, que facilitam a vida do traba-
lhador. Inquestionavelmente, tais 

benefícios proporcionam tranqui-
lidade ao servidor, que pode se 
dedicar integralmente a sua ativi-
dade, sem ficar preocupado com a 
subsistência de sua família.

CoeRênCiA
Somente para avaliar a gravi-

dade da situação da violência no 
país, todo ano morrem 48.000 pes-
soas vítimas de homicídio, uma 
média de 27 pessoas por grupo 
de 100 mil habitantes. O mais as-
sustador, na faixa etária de 15 a 
24 anos, são aproximadamente 
18.000 mortes, média de 51 pesso-
as por 100 mil habitantes.

A reversão do trágico quadro 
da criminalidade no Brasil depen-
de de dois fatores, quais sejam: 
combate à impunidade; e inves-
timento nos órgãos responsáveis 
pela segurança pública.

Por sua vez, o investimento 
nos órgãos de segurança pública 
deve ser realizado de forma ra-
cional, por intermédio do forne-
cimento de recursos materiais, 
capacitação e reconhecimento 
da importância do trabalho re-
alizado pelos policiais.

O reconhecimento da impor-
tância da atividade policial se efe-
tiva, dentre outras formas, pela 
concessão de aposentadoria espe-
cial e remuneração digna e condi-
zente com a natureza da atividade 
de risco desempenhada por esses 
homens. Fica o alerta sobre a ne-
cessidade de o Estado despertar 
para a gravidade do problema do 
aumento da criminalidade e ado-
tar um programa permanente 
e coerente de valorização dos 
profissionais da área de segu-
rança pública.

*MÁRIO LEITE DE BARROS FILHO é delegado de polícia do Estado 
de São Paulo, professor universitário, autor de duas obras na área do 
Direito Administrativo Disciplinar. Atualmente, exerce a atividade de 
assessor jurídico do gabinete do deputado federal Regis de Oliveira.
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Academia do futuro
Quem quiser se tornar delegado federal pode se preparar. Os próximos concursos 

devem vir com prova oral e questões subjetivas de Direito. A idéia é aproximar o 

certame do processo seletivo de outras Carreiras Jurídicas. Já no Curso de Formação, 

o enfoque promete ser cada vez mais prático, voltado para o aprendizado da Ciência 

Policial, além de preparar os futuros dirigentes da instituição para gestão e liderança. 

O delegado DISNEy ROSSETI é o novo diretor da Academia Nacional de Polícia. Ele sabe que o nível de 
conhecimento jurídico de quem concorre a uma vaga para delegado federal está cada vez mais elevado. Por 
isso a ANP vem focando seu ensino naquilo que o candidato ainda não sabe: o dia-a-dia do trabalho policial.

Formação
A

rquivo Prism
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A Lei 11.890/2008 aprovou a 
criação de 2 mil vagas para a Po-
lícia Federal (PF). Dos 500 postos 
para o cargo de delegado, 147 já 
foram preenchidos pelos exceden-
tes do concurso de 2004. Enquanto 
não recebe o sinal verde do Minis-
tério do Planejamento Orçamento 
e Gestão (MPOG), para realizar 
novo certame e preencher as vagas 
restantes, a Polícia Federal discute 
internamente que tipo de profis-
sional espera selecionar e qual a 
formação que receberão os futuros 
servidores na Academia Nacional 
de Polícia (ANP).

Sobre essas questões, a Prisma 
conversou, com exclusividade, 
com a diretora da Coordenação de 
Recrutamento e Seleção, da Dire-
toria de Gestão de Pessoal (Co-
rec/DGP), delegada Valquíria 
Sousa Teixeira de Andrade, e 
com o diretor da ANP, delega-
do Disney Rosseti.

A expectativa dos delegados 
federais é que os próximos pro-
cessos seletivos reflitam melhor a 
natureza jurídica do cargo. A cate-
goria alega que a seleção dos car-
gos policiais não apresenta dife-
rencial significativo. Diferenciação 
essa que já ocorre em certames de 
outras Polícias Judiciárias, como a 
Polícia Civil do Distrito Federal. 

Entretanto, a diretora da Co-
rec afirma que, na Polícia Federal, 
apenas a capacidade física e a par-
te médica são avaliadas de forma 
idêntica para todos os cargos. Se-
gundo ela, sempre se exigiu ní-
vel de conhecimento distinto nas 
provas. Além disso, o psicotécnico 
também é diferenciado, com base 
no perfil profissiográfico, traçado 
para cada cargo. 

A delegada Valquíria explica 
que um grupo de estudo foi criado 
para identificar as necessidades 
da instituição e quais as áreas de 
conhecimento que o próximo con-
curso deverá abranger. 

O delegado Anderson pereira 
dos Santos, da Divisão de Execu-
ção e Planejamento de Concursos 
(Deplac), está encarregado de ve-
rificar as formas de avaliação ado-
tadas por outras instituições. Ele 
adianta que nos próximos concur-
sos para delegado federal, além 
da prova discursiva, a tendência é 
que sejam aplicadas provas orais, 
a exemplo das demais Carreiras 

Jurídicas. Segundo ele, as polícias 
civis de São Paulo e de Minas Ge-
rais já adotam essa metodologia. 
Além disso, em vez da redação, 
deverão ser aplicadas questões 
subjetivas de Direito.

AQuARTelAmenTo
A categoria dos delegados fe-

derais tem revelado preocupação 
com uma possível tendência da 
ANP de se espelhar em institui-
ções de ensino com modelo mili-
tar. Seguindo diretriz da direção-
geral, o atual curso de formação 
está sendo realizado em regime de 
semi-internato, o que significa que 
o aluno deve permanecer na ANP 
de segunda-feira pela manhã até o 
encerramento das aulas no sába-
do, inclusive realizando as refei-
ções e pernoitando na Academia. 

Para o diretor da ANP, a pre-
ocupação não procede. De acordo 
com Rosseti, o objetivo maior de 
um curso de formação no regime 
de semi-internato é enfatizar a 
hierarquia e a disciplina, impres-
cindíveis em qualquer instituição 
policial. Ele destaca que tal medi-

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. Para um processo de recru-

tamento e seleção eficiente, é necessário determinar as ca-

racterísticas que devem possuir os candidatos a determinado 

cargo. Essa é uma das tarefas do perfil profissiográfico: esta-

belecer um inventário de aptidões psicológicas e fisiológicas 

requeridas para o exercício de uma profissão. A cada nova 

seleção, a Polícia Federal atualiza o perfil profissiográfico de 

cada cargo, de acordo com que tipo de profissional se espera 

selecionar para os futuros quadros.

Regime de semi-

internado soa como 

um retrocesso, mas 

Rosseti garante que a 

medida visa aproximar os 

candidatos da realidade 

policial: quem não tiver 

vocação, pode partir para 

outra carreira.
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da não vem isolada, mas aliada 
a avaliações teóricas mais rígi-
das, além de intensa atividade 
física e operacional. 

A intenção seria deixar bas-
tante claro, desde a Academia, as 
peculiaridades da missão policial. 
No final, nem todos se adéquam 
ou são vocacionados para um 
dia-a-dia profissional estressan-
te, cansaço físico e mental, con-
vivência em equipe com os mais 
variados tipos de pessoas, dentro 
de um ambiente de respeito e dis-
ciplina. Durante o curso de forma-
ção na ANP, em regime de semi-
internato, pretende-se colocar o 
candidato à prova também nesses 
aspectos. “Apresentamos ao aluno 
o que é a polícia e os predicados 
necessários para ser um bom po-
licial”, afirmou Rosseti. “Estamos 
procurando formar o policial que 
não escolhe missões, mas sim as 
desenvolve com eficiência e pres-
teza”, completou.

tar o regime de semi-internato, em 
prática desde o curso de formação 
em andamento.

em RefoRmulAção
Outra preocupação recorrente 

dos delegados federais diz respei-
to ao conteúdo do curso de forma-
ção. Para os delegados, bacharéis 
em Direito que, por vezes, trazem 
consigo sólida experiência jurídica 
anterior, o curso deveria ser cada 
vez mais prático e menos teórico. 
Até mesmo porque o conheci-
mento jurídico do candidato já foi 
cobrado nas fases anteriores do 
certame. Por isso, defendem que 
a ANP deveria focar mais no co-
nhecimento policial propriamente 
dito, com a realização de práticas 
que irão preparar os policiais para 
suas futuras atribuições. 

Para o delegado Rosseti, que 
antes de chefiar a ANP, cuidou de 
áreas operacionais importantes e 

foi, inclusive, superintendente da 
PF em Brasília, tal reivindicação 
não é nova e procede. “O nível 
de exigências de nosso concurso 
público faz com que os alunos te-
nham grande conhecimento jurí-
dico”, confirmou. 

Dessa forma, o curso de forma-
ção da ANP teria o papel de apre-
sentar a instituição Polícia Federal 
ao aluno, suas peculiaridades, sua 
estrutura e normas internas, e for-
má-lo no amplo campo de conhe-
cimentos da denominada Ciência 
Policial. Essa visão já estaria nor-
teando os cursos de formação na 
ANP, segundo o diretor. Rosseti 
explica que, atualmente, a carga 
horária, mesmo nas aulas teóricas, 
é voltada para a aprendizagem 
prática da atividade policial, com 
uma distribuição equilibrada en-
tre as disciplinas operacionais, 
atividade física e defesa pessoal e 
armamento e tiro.

A diretora da Corec, delegada VALqUÍRIA DE ANDRADE, ao lado de 
seus assistentes, os delegados ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, 
da Divisão de Execução e Planejamento de Concursos (Deplac), 
e GUSTAVO SANTANA CRUz, do Setor de Acompanhamento 
Processual, que responde como chefe substituto da Deplac.

Rosseti ressalta a 

preocupação com a 

prática policial e de 

disciplinas específicas 

para a formação do 

delegado federal.

Embora a ANP atualmente te-
nha que se desdobrar para conse-
guir formar entre 600 a no máxi-
mo 700 novos candidatos por vez, 
o delegado Rosseti garante que, 
com o compromisso de melhoria 
contínua das instalações, a Acade-
mia tem plenas condições supor-

Formação
A
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Os detalhes das próximas tur-
mas de formação ainda não foram 
definidos. Mas, segundo o diretor 
da ANP, todos os cursos serão ob-
jeto de avaliações e reformulações 
ainda neste ano. Rosseti garante 
que, para os cursos de formação 
de delegado de polícia, existe uma 
preocupação com matérias que 
atendam as especificidades do car-
go, dentre as quais aquelas afetas 
a gestão e liderança. 

Paralelamente, a estrutura da 
ANP vem sendo incrementada 
com materiais, equipamentos e 
instalações que possam melhor 
atender a formação dos policiais. 
Exemplo disso é que, no atual 
curso de formação, cada aluno re-
cebeu um notebook da ANP (ad-
quiridos na gestão anterior), com 
todo o material didático do curso, 
o que facilita as instruções. 

Nessa perspectiva de aprimo-
ramento, já está em construção o 
Centro de Treinamento, onde ha-
verá uma casa de tiro, permitindo 
uso de munição real em simula-
ções operacionais. Para este ano, a 
ANP ainda tenta obter verba para 
a reforma do Setor de Armamento 
e Tiro, e para a construção da Casa 
de Tiro Virtual e do novo Setor de 
Educação Física.

eSColA SupeRioR DA pf
No projeto de reestruturação 

da PF está prevista a criação do 
Instituto Superior de Ciências 
Policiais, estrutura da qual farão 
parte a Academia Nacional de Po-
lícia e a Escola Superior de Polícia 
(ESP). A ANP continuará com a 
formação de novos policiais e o 
aperfeiçoamento dos quadros, en-
quanto que a Escola Superior de 

PSICOTéCNICO MAIS RÍGIDO. Desde o último certame, reali-

zado em 2009, para preenchimento de 200 vagas de agentes e 400 

de escrivães, a Polícia Federal passou a exigir o teste psico mioci-

nético (PMK), que é muito mais difícil de burlar. 

O PMK é feito individualmente e, por isso, sai mais caro para a 

instituição, mas o cuidado se justifica. Exames convencionais são 

encontrados facilmente na internet e, por vezes, profissionais não 

éticos se dispõem a ensinar os candidatos a resolver esses tipos 

de testes.

Ricardo Balestreri, especialista em Psicopedagogia, atual se-

cretário nacional de Segurança Pública, avalia que Política profis-

sional, Forças Armadas, Comunicação Social, Direito, Medicina, 

Magistério e Polícia são algumas das profissões “de encantada 

predileção para os psicopatas”, sempre em busca do exercício livre 

e sem culpas de seu poder sobre outrem. 

“A permissão para o uso da força, das armas, do direito a de-

cidir sobre a vida e a morte, exercem irresistível atração à perver-

sidade, ao delírio onipotente, à loucura articulada”, afirmou. Por 

isso, os processos de seleção de policiais devem tornar-se cada vez 

mais rígidos no bloqueio à entrada desse tipo de gente.

Polícia canalizará suas atividades 
para o meio acadêmico, com cur-
sos de pós-graduação lato sensu e 
estricto sensu. 

As obras das instalações da Es-
cola Superior de Polícia (em área 
da ANP) tiveram início em janeiro 
deste ano, com previsão de inau-
guração em fevereiro de 2011. Até 
lá, as atividades da ESP estão sen-
do desenvolvidas pela Coordena-
ção de Altos Estudos de Seguran-
ça Pública (Caesp/ANP).

O mestrado profissional em 
Segurança Pública ou Ciência 

Policial é um dos objetivos prin-
cipais da Escola Superior de Polí-
cia que, inicialmente, lançou uma 
pós-graduação em Ciência Policial 
e Investigação Criminal. Foram 
ofertadas 30 vagas, destinadas a 
servidores graduados em Direito. 
Em breve, novas especializações 
serão disponibilizadas. Paralela-
mente, está sendo articulada com 
instituições de ensino a promoção 
de mestrado ou doutorado, para 
formação de profissionais aptos a 
integrar o corpo docente da Escola 
Superior de Polícia.
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A Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cida-
dania do Senado Federal 
enviou requerimento à 
Polícia Federal solicitan-
do que o órgão nomeie 
83 candidatos excedentes 
que passaram em concur-
so público que estabele-
cia, em edital, 200 vagas 
para apoio à segurança das fronteiras brasileiras. A sugestão 
foi do senador Gerson Camata (PMDB-ES).

“O presidente Lula e o ministro da Justiça já apoiaram a 
inclusão desses 83 excedentes. Estamos vendo, a toda hora, as 
fronteiras brasileiras desguarnecidas. Chamar esses exceden-
tes seria indispensável”, afirmou Camata.

A instituição estaria com dificuldades orçamentárias para 
arcar com a nomeação dos 83 concursados. Mas, o senador Ro-
meu Tuma (PTB-SP), que já foi diretor-geral da Polícia Federal, 
discorda dessa alegação.

“Não concordo muito com essa tese [de que a falta de recur-
sos impede as novas contratações], porque há meios para se fa-
zer uma complementação [orçamentária]”, reiterou o senador 
por São Paulo.

Certo é que a PF cada dia está 
mais preocupada com o aprimora-
mento de seus quadros. Enganou-
se quem imaginou que ingressar 
na instituição era o maior obstá-
culo. O desafio estava apenas no 
começo. Para o policial federal do 
futuro exige-se cada vez mais co-
nhecimento, aptidões específicas 
e compromisso com o aperfeiçoa-
mento contínuo: físico, científico e, 
sobretudo, intelectual. 

Senado pede que PF nomeie 
concursados excedentes

W
aldem

ir B
arreto / A

gência Senado

Formação

Para os novos delegados fede-
rais as exigências são ainda maio-
res e quem tem dificuldade de li-
derar, comandar, gerir processos 
administrativos e recursos huma-
nos, de se expressar e trabalhar em 
equipe, talvez fosse o caso de pen-
sar na possibilidade de partir para 
outra carreira. Definitivamente, 
a Polícia Federal tornou-se lugar 
de gente que busca sempre mais e 
não se acomoda no tempo.
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A busca constante pelo aperfeiçoamento 
material e moral

Brasília, meio século
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Nos 50 anos da Capital Federal, comemorado em meio a crise política, que culminou 

com a prisão do então governador José Roberto  Arruda, pela Polícia Federal, o delegado 

federal Sebastião José Lessa faz uma reflexão sobre a questão da improbidade 

administrativa, a corrupção e os mecanismos de combate.

Em Brasília, populares se aglomeram na Esplanada dos Ministérios 
para assistir aos festejos dos 50 anos da capital. Cerca de 850 mil 
pessoas participaram da comemoração. Mas o presente maior passou 
mesmo pelas mãos da Polícia Federal: a prisão do então governador 
JOSé ROBERTO ARRUDA investigado por esquema de corrupção 
(na foto ao lado, ao deixar a carceragem da Superintendência de 
Brasília, onde permaneceu preso por dois meses).

|Por Sebastião José Lessa*

Opinião
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A Carta Política de 1988, bus-
cando assentar com relevo os fun-
damentos da República Federati-
va do Brasil, elencados em seu art. 
1° e incisos, foi promulgada em 
Brasília na data de 5 de outubro 
de 1988.

Brasília, naquele contexto, foi 
palco das discussões em alto nível 
protagonizadas por todos os seg-
mentos da sociedade quando da 
elaboração de nossa Carta Cidadã.

Traçava assim, o nosso ven-
turoso rumo: a soberania, a ci-
dadania, a dignidade da pessoa 
humana, os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa, o 
pluralismo político.

Cuidando da Administração 

Pública, a Carta Política cravou os 
princípios de observância compul-
sória, a saber:  legalidade,  impes-
soalidade, moralidade,  publicida-
de  e  eficiência  (art. 37, caput).

A CARTA políTiCA
De 1988

Com efeito, na faina da vin-
culada potestade pública e com a 
finalidade de viabilizar o concreto 
desiderato dos valores e princí-
pios enumerados nos arts. 1°, in-
cisos, e 37, caput, da Carta Maior, 
ficou expressado, inclusive, no pa-
rágrafo quarto do art. 37: 

“os atos de improbidade admi-
nistrativa importarão a suspensão 
dos direitos políticos, a perda da 

CAIXA DE PANDORA. Pela 
primeira vez, desde o fim da 
ditadura militar, um governador 
foi preso no exercício do cargo, 
depois de ser flagrado recebendo 
dinheiro de supostas propinas.  

José Roberto Arruda 
(sem partido, ex-DEM) foi 
preso acusado de obstruir as 
investigações. Um suposto 
representante de Arruda tentou 
subornar uma das testemunhas 
do processo, o jornalista 
Edmilson Edson dos Santos, 
o Sombra, para que mudasse 
o depoimento em favor dos 
envolvidos. 

O escândalo começou 
quando a PF deflagrou a 
operação “Caixa de Pandora”. 
Vídeos mostram empresários 
e políticos recebendo dinheiro 
do ex-secretário de Relações 
Institucionais do governo, Durval 
Barbosa. O material foi gravado 
pelo próprio Barbosa, que virou 
colaborador da PF.

função pública, a indisponibili-
dade dos bens e o ressarcimento 
ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo 
penal cabível”.  

Percebe-se nitidamente a preo-
cupação do constituinte com o as-
pecto político  e  patrimonial.

E na dicção da previsão cons-
titucional veio à baila a Lei n° 
8.429/92, que “dispõe sobre as san-
ções aplicáveis aos agentes públi-
cos nos casos de enriquecimento 
ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, 
indireta ou fundacional e dá 
outras providencias”. 

De fato, é lamentável que o 
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nefasto evento da improbidade 
administrativa ou da corrupção 
venha frequentemente ocupando 
espaço nos noticiários. 

Já se disse que o crime produz 
efeitos deletérios, mas, a impuni-
dade provoca consequências de 
maior extensão danosa.

Não sem razão, a Convenção 
das Nações Unidas contra a Cor-
rupção, adotada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 31 
de outubro de 2003, e assinada 
pelo Brasil em 9 de dezembro de 
2003, e em sequência, promulgada 
por meio do Decreto n° 5.687, de 
31.01.06, destacou a preocupa-
ção com o fenômeno e com a 
necessidade de pronta respos-
ta, dado que:

“Convencidos de que o enri-
quecimento pessoal ilícito pode 
ser particularmente nocivo para 
as instituições democráticas, as 
economias nacionais e o Estado 
de Direito”. 

Vem a tempo abalizada ponde-
ração do cientista político Alexan-
dre Pereira Costa:

“Na verdade, as leis até existem, 
o problema é que elas dificilmente 
alcançam os agentes políticos.  As-
sim, mesmo que a corrupção seja 
classificada no rol dos crimes he-
diondos, isso não implica em mu-
danças imediatas na questão da 
impunidade. É lamentável mas a 
despeito dos sucessivos casos de 
corrupção, os artifícios que são 
usados para manter impunes os 
agentes envolvidos continuam 
sem alterações.  Não são operadas 
mudanças efetivas nos institutos 
de foro privilegiado e imunidade, 
tampouco restrições aos infinitos 

recursos judiciais”.  (Revista de 
Administração Pública e Política, 
Ed. Consulex, ano XVIII, n° 140 – 
fev. 2010, pág. 12)  

A lei n° 8.429/92   
Deveras a Lei n° 8.429/92 que 

reprime a improbidade adminis-
trativa, além das condutas típi-
cas (art. 9°)  e das penas (art. 12), 
trouxe importante instrumento de 
prevenção, correção e repressão 
sobretudo nos arts. 13 a 16, nas hi-
póteses de enriquecimento ilícito, 
lesão ao patrimônio público e que-
bra dos princípios informadores 
da ação do agente público.

Trata-se da ação preventiva da 
indisponibilidade do patrimônio, 
que recairá sobre bens que asse-
gurem o integral ressarcimento 
do dano, ou sobre o acréscimo pa-
trimonial resultante do enriqueci-
mento ilícito (arts. 7°, § único e 16).

O pedido de sequestro incluirá 
a investigação, o exame e o blo-
queio de bens, contas bancárias e 
aplicações financeiras mantidas 
pelo indiciado no exterior, nos ter-
mos da lei e dos tratados interna-
cionais (§ 2°, art. 16).

SinDiCânCiA 
pATRimoniAl

No leito do devido processo 
legal (art. 5°, inc. LIV, CF) e re-
gulamentando o art. 13, da Lei nº 
8.429/92 – que trata da improbida-
de administrativa – veio a lume o 
Decreto nº 5.483/05, instituindo a 
sindicância patrimonial, que bus-
ca apurar imputação de indevida 
variação patrimonial do servidor 
ou empregado público com sinais 
de enriquecimento ilícito, para, se 

for o caso, instruir processo admi-
nistrativo disciplinar (art. 9°, § 3º, 
Decreto nº 5.483/05).

De fato, com os apontados ins-
trumentos legais, dispõe o gestor 
público de mecanismos eficientes 
para prevenir e reprimir os atos de 
improbidade administrativa. 

E na linha de atuação, prevê o 
citado decreto:

‘‘Art. 7°.  A Controladoria-Ge-
ral da União, no âmbito do Poder 
Executivo Federal, poderá anali-
sar, sempre que julgar necessário, 
a evolução patrimonial do agente 
público, a fim de verificar a com-
patibilidade desta com os recursos 
e disponibilidades que compõem 
o seu patrimônio, na forma previs-
ta na Lei no 8.429, de 1992, obser-
vadas as disposições especiais da 
Lei no 8.730, de 10 de novembro 
de 1993.

Parágrafo único.  Verificada a 
incompatibilidade patrimonial, 
na forma estabelecida no caput, 
a Controladoria-Geral da União 
instaurará procedimento de sindi-
cância patrimonial ou requisitará 
sua instauração ao órgão ou enti-
dade competente. 

Art. 8°.  Ao tomar conheci-
mento de fundada notícia ou de 
indícios de enriquecimento ilíci-
to, inclusive evolução patrimonial 
incompatível com os recursos e 
disponibilidades do agente públi-
co, nos termos do art. 9° da Lei no 
8.429, de 1992, a autoridade com-
petente determinará a instauração 
de sindicância patrimonial, desti-
nada à apuração dos fatos. 

Parágrafo único.  A sindicân-
cia patrimonial de que trata este 
artigo será instaurada, mediante 

Opinião
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portaria, pela autoridade compe-
tente ou pela Controladoria-Geral 
da União’’.

E, no § 3° do art. 9°, do mencio-
nado decreto, está dito que:  ‘‘Con-
cluídos os trabalhos da sindicância 
patrimonial, a comissão responsá-
vel por sua condução fará relatório 
sobre os fatos apurados, opinando 
pelo seu arquivamento ou, se for 
o caso, por sua conversão em pro-
cesso administrativo disciplinar’’.

Destaque, outrossim, para o 
art. 10: ‘‘Concluído o procedi-
mento de sindicância nos termos 
deste Decreto, dar-se-á de ime-
diato conhecimento do fato ao 
Ministério Público Federal, ao 
Tribunal de Contas da União, à 
Controladoria-Geral da União, 
à Secretaria da Receita Federal 
e ao Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras’’.

Impende dizer que a sindicân-
cia patrimonial - conduzida por 
comissão composta por dois ou 
mais servidores ou empregados 
efetivos de órgãos ou entidades 
da administração federal -, cons-
tituir-se-á em procedimento sigi-
loso e meramente investigatório, 
não tendo caráter punitivo (art. 9, 
caput e § 1º), e deverá ser concluí-

da no prazo de 30 (trinta) dias, po-
dendo ser prorrogado, por igual 
período, desde que justificada a 
necessidade (§ 2º, art. 9).   

A Controladoria-Geral da 
União editou a Portaria nº 335, de 
30.05.06, publicada no DOU de 
31.05.06, regulamentando o siste-
ma de correição do Poder Executi-
vo Federal, e tratando igualmente 
da sindicância patrimonial, pre-
vendo o necessário procedimento 
para o afastamento do sigilo de 
dados, viabilizando o intercâmbio 
de informações  ou  “compartilha-
mento de dados”, ferramenta de 
trabalho de inestimável utilidade  
(art. 18, §§ 1° e 2°).

A propósito, a doutrina ressal-
ta que  “esta sindicância patrimo-
nial é meio de controle altamente 
salutar e relevante para o combate 
da corrupção, devendo ser adota-
da por outros Poderes e entes fe-
derados”. (Hely Lopes Meirelles, 

Direito administrativo brasileiro, 
35ª ed., 2009, pág. 706)  

Merece registro e exame o jul-
gado do c. Superior Tribunal de 
Justiça que reconheceu legitimi-
dade na sindicância de cunho pa-
trimonial (STJ, MS 10.442 DF, rel. 
Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 
26.09.05).  

Por fim, deve ser consignado 
que a omissão da autoridade dian-
te da norma prevista no art. 4°, 
da Lei n° 8.429/92, será punida 
nos termos do art. 11, inc. II, da 
citada lei.

ConCluSão
Posto isto, pode-se concluir 

que, diante do ato de improbi-
dade, a ação valorosa, diligente 
e responsável da autoridade, em 
verdade, é o melhor remédio para 
a efetiva resposta no labor pelo 
aperfeiçoamento de nossas bendi-
tas instituições.

“Diante do ato de improbidade, a ação 

valorosa, diligente e responsável da 

autoridade, em verdade, é o melhor 

remédio para a efetiva resposta no 

labor pelo aperfeiçoamento de nossas 

benditas instituições.”

*SEBASTIÃO JOSé LESSA (foto acima) é advogado militante, 
professor do Centro Ibero-Americano de Administração em Direito e 
da Academia Nacional de Polícia. Delegado federal aposentado, foi 
diretor de Disciplina e Correições da PF. Autor dos livros “Do Processo 
Administrativo Disciplinar e da Sindicância” e “Temas Práticos de 
Direito Administrativo Disciplinar”. Fonte: Consulex.
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A Polícia que dá 
“lucro” ao Brasil

peRnAmBuCo
A Polícia Federal prendeu, em Re-
cife-PE, um homem com 230 car-
tões de crédito e débito, cheques, 
equipamentos de impressão e lei-
tores de cartões, além de um au-
tomóvel com placa adulterada. Ao 
ser preso, o suspeito de integrar 
de uma quadrilha interestadual 
de clonagem de cartões, tentou 
subornar os policiais federais para 
ser liberado.

Durante interrogatório, o sus-
peito informou que sua função 
era efetuar compras utilizando os 
cartões e para isso ganhava uma 
comissão de 10% no valor de cada 
compra efetuada. 

Preso em flagrante, o elemen-
to poderá ser condenado de 2 a 6 
anos de reclusão, pelos crimes de 
falsificação de documento público 
e uso de documento falso, e mais 2 
a 12 anos por corrupção ativa.

Com centenas de operações de combate a fraudes no sistema financeiro e previdenciário, 

contra o contrabando e a pirataria, a Polícia Federal é uma das instituições que mais 

dá retorno aos cofres públicos. De norte a sul do País, veja alguns resultados da ação 

da Polícia Federal no último trimestre.

A PF trabalha agora para iden-
tificar o restante da quadrilha. Em 
geral, a ação desse tipo de frauda-
dores acontece em diferentes Esta-
dos, com o objetivo de dificultar a 
identificação do grupo criminoso. 

O dispositivo conhecido como 
“chupa-cabra”, capaz de capturar 
os dados dos cartões bancários, e 
as micro-câmeras, que filmam 
as respectivas senhas, é insta-
lado em terminais eletrônicos, 
em locais diferentes de onde 
ocorrerão os saques, posterior-
mente, pela quadrilha.

Rio GRAnDe Do Sul
A Polícia Federal de 
Santo Ângelo/RS au-
tuou em flagrante três 
pessoas pelo contraban-
do de um carregamento 
de aproximadamente 45 
mil pacotes de cigarros 
de origem paraguaia.

A mercadoria vinha 
acobertada por documen-
tação falsa da Receita Fe-
deral e oculta em meio a 
sementes de milho à gra-
nel. Segundo os transpor-
tadores da carga, o cigarro 
seria entregue na grande 
Porto Alegre.

PF em Ação
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minAS GeRAiS
Polícia Federal desmonta es-
quema de fraudes ao INSS. 
Na ação foram encontrados 
carimbos, documentos con-
tábeis, carteiras de trabalho 
e formulários do INSS em 
branco. Os participantes do 
esquema fariam anotações 
falsas de vínculos empregatícios em carteiras de trabalho e em se-
guida falsifi cariam documentos médicos para uso em pedidos de 
auxílio doença e invalidez, junto ao INSS. O material apreendido 
será periciado. Os envolvidos serão indiciados no crime de estelio-
nato qualifi cado, com pena de reclusão e multa. 

mATo GRoSSo
Operação Biskarck, coordenada 
pela PF em Mato Grosso, comba-
te fraude no seguro desemprego. 
Mais de 40 pessoas foram presas 
em ações que ocorreram em nove 
estados da federação.

Contando com a facilitação de 
empregados temporários da Caixa 
Econômica Federal e do Ministério 
do Trabalho e Emprego, a quadri-
lha obtia informações sobre parce-
las de seguro-desemprego a serem 
pagas. Os criminosos falsifi cavam 
documentos pessoais e sacavam  o 
benefício. Quando o verdadeiro ti-
tular do direito ia realizar o saque, 
a fraude era descoberta e o Minis-
tério do Trabalho tinha que pagar 
o benefício novamente.

As investigações tiveram início 
em 2008. A PF conseguiu identifi -
car até agora prejuízos da ordem 
de mais de 1,5 milhão ao mês du-
rante as investigações. 

pARá
A Polícia Federal no Pará desencadeia a Operação DIRF e de-
sarticula quadrilha que fraudava o Imposto de Renda. Foram 
cumpridos 11 mandados de busca e apreensão.

A quadrilha recrutava interessados em aumentar crimino-
samente a restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física. 
Para isso, criava despesas inexistentes com hospitais, médicos, 
planos de saúde, dentistas, entre outras, e posteriormente as 
inseria nas declarações, com o intuito de “engordar” os va-
lores restituídos. Somente no Pará, a PF estima que a fraude 
tenha chegado  a 2,5 milhões de reais.

pARAná
Em Cascavel-PR, a Polícia Federal descobriu mais um depósito de con-

fecções contrabandeadas do Paraguai. Três pessoas foram presas em 
fl agrante. No local, foram encontrados cerca de 90 volumes com 

aproximadamente 7,5 mil jaquetas e outras 
peças de roupa. A mercadoria seria levada 
para cidades do Estado de São Paulo. 

Os produtos que entram ilegalmente 
no País não paga impostos e não gera em-
pregos. Os prejuízos são de bilhões de 
reais por ano aos cofres públicos. A si-
tuação só não é pior graças à atuação da 
Polícia Federal no combate a esse tipo 
de crime.
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CeARá
A Polícia Federal desencadeou 

a Operação Dinheiro Fácil, para 
combater a falsifi cação a moedas 
no Estado. As investigações du-
raram cerca de 10 meses. Quatro 
pessoas foram presas e duas estão 
foragidas. Além disso, foi apreen-
dido todo apetrecho utilizado no 
processo de falsifi cação: impres-
sora, tela para serigrafi a, papel 
para impressão das cédulas, bem 
como cédulas de 100, 50, 20, 10 e 5 
reais, prontas para serem coloca-
das em circulação.

PF em Ação

MARANHÃO
A Polícia Federal desencadeou, em São Luís/MA, a 

Operação Neverland, que desarticulou uma quadrilha 
especializada em aplicar golpes por meio de serviços ban-
cários. Três criminosos foram presos. Um dos líderes da 
quadrilha, que causou prejuízos de mais de 700 mil re-
ais, é conhecido pelo apelido de “Michael Jackson”, daí o 
nome da operação.

A quadrilha operava principalmente com o pagamen-
to de boletos bancários. Os documentos, emitidos legal-
mente, eram pagos com débitos nas contas das vítimas. 
Os dados e senhas eram capturados com uso de progra-
mas espiões. Os valores dos boletos eram quitados inte-
gralmente e cerca de um terço do valor eram repassados 
aos fraudadores.

A ação é resultado do Projeto Tentáculos, no qual esses 
tipos de crimes passaram a ser investigados em conjunto e 
não mais isoladamente. 
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São pAulo
A Polícia Federal em São Paulo desencadeou a operação evi-
dência, para desbaratar uma organização criminosa dedicada à 
intermediação fraudulenta de benefícios previdenciários de au-
xílio doença. 

Participam da operação 104 policiais federais, que cumpri-
ram 13 mandados de prisão preventiva e 23 mandados de busca 
e apreensão. Também foram cumpridas ordens de bloqueio de 
contas bancárias, sequestro de veículos automotores, utilizados 
pelo grupo criminoso, e a suspensão de benefícios previdenciá-
rios fraudulentos.

Apenas numa amostragem de 45 dias, constatou-se que um 
servidor corrupto da Previdência Social concedeu, fraudulenta-
mente, cerca de 300 benefícios de auxílio doença, causando um 
prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 9 milhões. 

Por cada benefício, a quadrilha cobrava cerca de R$ 4.500 mil, 
dos quais R$ 3.000 mil eram destinados ao servidor corrupto.

SAnTA CATARinA
A Polícia Federal em Florianópolis 
prendeu em flagrante um advoga-
do e outros três homens quando 
tentavam sacar R$ 200 mil de pre-
catórios numa agência da Caixa 
Econômica Federal. 

Os policiais federais da Dele-
gacia de Repressão a Crimes con-
tra o Patrimônio encontraram vá-
rias procurações para recebimento 
de precatórios na pasta do advo-
gado. Um dos beneficiários era do 
Ceará, mas, em contato telefônico, 
disse não saber do que se tratava. 

Os quatro foram presos por 
estelionato tentado, formação de 
quadrilha e uso de documentos 
falsos. Todos possuem anteceden-
tes criminais.

A auditoria da Caixa constatou 
que o valor total do golpe pode 
chegar a R$ 1 milhão e 200 mil, 
sendo que 10% já foram sacados. 
Os familiares com direito aos 
precatórios devem estar aler-
tas ao golpe. Como são ações 
que ultrapassam dez anos para 
liberação do pagamento, quan-
do ocorre, muitas vezes, os be-
neficiários já faleceram.

 
|Com informações da Polícia Federal. 
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DIA NACIONAL DE COMBATE ao Abuso e Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes. Mais de 700 crian-
ças participaram, no Parque da Cidade, de uma série de 
atividades para marcar o dia 18 de Maio - Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. A Ação foi promovida pela Secretaria Na-
cional de Direitos Humanos. 

Fatos e Fotos

VISITA VIRTUAL E VIDEOCONFERêNCIA JUDICIAL. Solenidade de lan-
çamento do projeto que vai permitir aos quase 500 presos das penitenciárias 
federais reverem suas famílias por meio de visitas virtuais. O projeto prevê 
ainda a assistência jurídica e a realização de interrogatórios por videoconfe-
rências, o que promovem agilidade processual e economia nos gastos com 
transporte de presos para audiências. O projeto é fruto da parceria entre o 
Departamento Penitenciário Nacional (Depen), comandado pelo delegado fe-
deral Wilson Salles Damásio, e a Defensoria Pública da União.

TRÁFICO DE PESSOAS E EXPLORAÇÃO SEXUAL. 
Seminário sobre o tema contou com a participação do 
ministro da Justiça, Luiz Paulo Teles Barreto; a rainha Sil-
via, da Suécia; a 1ª dama Marisa Letícia; o ministro Paulo 
Vannuchi, secretaria Especial de Direitos Humanos; e a 
ministra Nilceia Freire, da Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres.
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O diretor-geral da Polícia Fe-
deral, luiz fernando Corrêa, 
anunciou que apresentará ao Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) e 
ao Ministério da Justiça um pla-
no para evitar a prática de crimes 
eleitorais em 2010. 

O plano tem por base a experi-
ência adquirida pela entidade no 
combate a esses crimes ao longo 
das últimas eleições. 

“A PF atuará de forma preven-
tiva. Temos tradição, casuística e 
experiência acumulada nos anos, 
além de uma excelente relação 

com o TSE. Não podemos, ainda, 
tornar esse plano público. Mas 
seu objetivo é o de antecipar, 
em cima da casuística histórica 
dos processos eleitorais, essa 
prática”, disse Corrêa. 

Segundo a desembargadora 
federal Suzana de Camargo Go-
mes, “crimes eleitorais são todas 
aquelas condutas levadas a efeito 
durante o processo eleitoral e que, 
por atingirem ou macularem a li-
berdade do direito de sufrágio, em 
sua acepção ampla, ou mesmo 
os serviços e desenvolvimento 

das atividades eleitorais, a lei 
as reprimiu, infligindo a seus 
autores uma pena”. 

A magistrada, autora de livro 
sobre a matéria, continua expli-
cando que crimes eleitorais “po-
dem se revelar nas mais diferentes 
formas, indo desde aquelas que 
conspurcam a inscrição de eleito-
res, a filiação a partidos políticos, 
o registro de candidatos, a pro-
paganda eleitoral, a votação, 
até aquelas que violam a apu-
ração dos resultados e diplo-
mação de eleitos”. 

De olho nos crimes eleitorais
Polícia Federal anuncia plano preventivo para atuação durante as eleições de 2010.

Eleições 2010
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|Com informações da Polícia Federal. 

Ministério da Justiça e TSE.

Para o ministro da Justiça, luiz 
paulo Barreto, um dos focos de-
verá ser o combate as doações ile-
gais. Para ele, o Brasil do século 
XXI não pode mais conviver com 
o chamado caixa 2. “Esse tipo de 
doação passa ao largo dos regis-
tros da Justiça Eleitoral e ajuda a 
sonegar impostos na Receita Fe-
deral. O grande problema não é o 
que significa para a campanha, é o 
que significa depois da campanha. 
Certamente quem fez doações ile-
gais vai cobrar o retorno do inves-
timento”, afirmou.

Há os crimes eleitorais clássi-
cos. Aqueles onde o candidato dá 
a metade de uma cédula de dinhei-
ro ao eleitor e, se eleito, entrega a 
outra parte. “Se o eleitor soubesse 
o preço que vai pagar no futuro, 
não daria seu voto. Quando ele 
vai à urna, não sabe que seu elei-
to está disposto a pagar um preço 
por quatro anos do mandato, para 

suprir recursos que entraram na 
campanha por meio de caixa 2”, 
afirmou Barreto.

Há ainda o voto de cabresto, em 
que se coloca todo mundo dentro 
de um caminhão e leva para vo-
tar em determinado candidato. 
Segundo o ministro  da Justiça, 
“o coronelismo ainda é realida-
de em diversas partes do nosso 
país”, e cabe à PF atuar de for-
ma a evitá-lo. 

Historicamente, sabe-se quais 
são os meios para lavar dinheiro 
em eleição. É comum, por exem-
plo, a utilização de contratos com 
gráficas e empresas de informáti-
ca. A empresa diz que vai bancar 
a campanha de alguém dando um 
software. O Ministério da Justiça 
vai doar à Justiça Eleitoral o labo-
ratório de Combate à lavagem de 
Dinheiro, um software poderoso 
que detecta operações e monitora 
contas, fluxos de capital entrando 

e saindo, quem deposita, quem re-
tira. O TSE vai usar esse software 
para rastrear a movimentação fi-
nanceira das candidaturas. 

Em seu discurso de posse no 
cargo de presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), o minis-
tro Ricardo lewandowski ressal-
tou que, para fazer prevalecer a 
livre manifestação da vontade do 
eleitor, a Justiça Eleitoral conta 
com “um arsenal de medidas le-
gais, das quais não hesitará fazer 
uso com o máximo rigor, em es-
pecial para coibir o financiamen-
to ilegal de campanhas, a propa-
ganda eleitoral indevida, o abuso 
do poder político ou econômico, 
a captação ilícita de sufrágio e as 
condutas vedadas tendentes a afe-
tar a igualdade de oportunidades 
entre os candidatos”.

O novo presidente do TSE, ministro RICARDO LEWANDOWSKI; o ministro da Justiça, LUIZ PAULO BARRETO; e 
o diretor-geral da PF, LUIZ FERNANCO CORRêA: estratégia para combater crimes eleitorais em 2010.

Fotos: A
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PF lança carta de 
serviços à população

Já se tornou uma espécie de 
tradição. A Polícia Federal faz ani-
versário e, nessas ocasiões, quem 
ganha presente é a população. 

Desta vez, durante o evento 
comemorativo dos seus 66 anos, a 
Polícia Federal lançou a Carta de 
Serviços ao Cidadão. A publicação 
tem o objetivo facilitar e ampliar 
o acesso do cidadão aos serviços 
da instituição, além de estimular 
o monitoramento do setor públi-
co e a melhoria do atendimento 
nas áreas de imigração, ante-
cedentes criminais, registro de 

armas, segurança privada e 
produtos químicos.

“Temos serviços com relação 
direta com o cidadão e queremos 
[com a publicação] facilitar, a ele, 
o acesso à informação rápida so-
bre como obter os nossos serviços, 
além de aumentar nossa capaci-
dade para medir a satisfação e 
corrigir, de forma imediata, os 
problemas identificados”, ex-
plicou Corrêa. 

Os folhetos podem ser acessa-
dos no site www.dpf.gov.br/insti-
tucional/carta-de-servicos/.

Conjunto de cinco livretos explica os principais serviços 

disponíveis à população e como fazer para acessá-los

Fique de olho

25° Congresso  da ADEPOL
A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL) pro-
moverá o 25° Congresso Brasileiro dos Delegados de polícia em 
um grande cruzeiro marítimo. O evento será realizado entre os 
dias 16 e 21 de novembro, no navio Bleu de France, que seguirá 
pelo roteiro: Recife, Natal, Fernando de Noronha, Maceió e Reci-
fe. As inscrições para o congresso são gratuitas para delegados. 
Consulte as condições especiais para os associados da ADPF pelo 
e-mail: virtualbsb@cvc.com.br e telefone: (61) 3044-4646.

I Seminário 
Internacional
sobre Ciências 
Policiais 

A Academia Nacional de 
Polícia, juntamente com o Ins-
tituto Superior de Ciências Po-
liciais, da Polícia de Segurança 
Pública de Portugal, realizará 
o i Seminário internacional 
sobre Ciências policiais e po-
lítica Criminal (SiCppC), em 
Brasília, nos dias 6 a 9 de julho 
de 2010.

O SICPPC será desenvolvi-
do no bojo do II Congresso Bra-
sileiro de Carreiras Jurídicas 
de Estados, buscando, assim, 
interação com os participantes 
desse evento.

O objetivo é difundir co-
nhecimentos sobre a ciência 
policial no Brasil e formar uma 
massa crítica que possa desen-
volver pesquisas sobre o tema, 
com o aporte de outras ciên-
cias. Confira a programação 
no site: www.carreirasjuridicas.com.
br/i_seminario_internacional_sobre_cien-
cias_policiais_e_policia_criminal.
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O II Congresso Brasileiro das 
Carreiras Jurídicas de Estado (II 
CBCJE) será realizado entre os 
dias 6 e 9 de julho de 2010, em 
Brasília/DF. O evento da Associa-
ção dos Juízes Federais do Brasil 
e da Associação Nacional dos Pro-
curadores de Estado conta com o 
apoio de 23 entidades represen-
tativas das carreiras jurídicas de 
Estado, inclusive da Associação 
nacional dos Delegados de polí-
cia federal. Ao longo do evento, 
serão debatidos temas importan-
tes para o país e que têm relação 
com a atuação de profissionais 

das mais diversas carreiras jurídi-
cas de Estado. 

O público estimado é de duas 
mil pessoas. O II CBCJE permitirá 
que se reafirme a importância da 
defesa do interesse público como 
uma proposta real para o enfren-
tamento de inúmeras dificuldades 
do Estado na realização da justi-
ça. Ao estreitar o relacionamento, 
promover a integração e estimular 
o intercâmbio de conhecimento 
sobre as atividades desempenha-
das por cada uma dessas carreiras, 
a população ganha mais qualidade 
e celeridade na prestação dos ser-

viços e com a redução dos desper-
dícios de recursos públicos. Não é 
raro que órgãos governamentais 
com atribuições semelhantes e 
com as mesmas dificuldades este-
jam fisicamente muito próximos, 
sem, contudo, estabelecer contato. 

O enfrentamento, pelo Estado 
brasileiro, de problemas como a 
morosidade do judiciário, a cor-
rupção e a lavagem de dinheiro, 
também sai fortalecido. Afinal, o 
II CBCJE representa uma oportu-
nidade para discutir questões que 
afetam as estruturas das carreiras 
jurídicas e tendem a dificultar o 
desenvolvimento do país.

informações e inscrições:
www.carreirasjuridicas.com.br 

II Congresso Brasileiro das 
Carreiras Jurídicas de Estado
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DISCREPÂNCIA: Na solenidade em 
comemoração ao aniversário de 66 
anos, a Polícia Federal anunciou que 
tem um plano preventivo contra 
crimes eleitorais. Além disso, para 
marcar a data, foi apresentada a 
Carta de Serviços da PF que facilitará 
e ampliará  o acesso aos serviços pelo 
cidadão. Enquanto serve à população 
brasileira com cada vez mais afinco, 
a instituição segue sem a aprovação 
definitiva de sua Lei Orgânica.

A Polícia Federal completou 
mais um ano de existência sem 
seu “documento de identidade”: a 
Lei Orgânica. 

Em carta, o então presidente 
da ADPF, Sandro Torres Avelar, 
enfatizou o orgulho da categoria 
em “fazer parte dessa história”, 
mas destacou que não se pode es-
morecer na luta pela aprovação da 
lei orgânica e das garantias de pa-
ridade e integralidade da aposen-
tadoria policial, além da reestru-

turação do órgão e das carreiras 
policial e administrativa.

“Essas medidas, em conjunto, 
seriam o melhor presente de ani-
versário que a PF poderia ganhar, 
pois beneficiam com justiça as 
pessoas que fazem da PF o que ela 
é todos os dias: nossos Delegados, 
Peritos, Agentes, Escrivães, Papi-
loscopistas e servidores adminis-
trativos”, afirmou Avelar.

Segundo o representante dos 
delegados federais, essas medidas 

66 anos sem lenço, nem 
documento...

são imprescindíveis para assegu-
rar à PF as condições básicas para 
o cumprimento de suas funções 
institucionais, de modo a tornar-
se referência mundial no com-
bate ao crime organizado, à 
corrupção e à impunidade, sem 
se deixar contaminar pelas dis-
putas político-partidárias. 

Para Avelar, a sociedade an-
seia por uma PF autônoma, inde-
pendente, essencialmente técnica, 
apolítica e apartidária. 

Em luta

|Com informações da Divisão de 

Comunicação da Polícia Federal.
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No Congresso Nacional

Crime organizado
Projeto quer disciplinar a prevenção e a repressão, e prevê instrumentos de combate 

como a delação premiada e a infiltração de agentes.

Tramita na Câmara dos Depu-
tados o projeto de lei 6578/09, já 
aprovado pelo Senado, que define 
o que é crime organizado, além 
de disciplinar a investigação cri-
minal, os meios de obtenção de 
prova e o procedimento judicial 
aplicável a esse tipo de crime.

De autoria da senadora Serys 
Slhessarenko (PT-MT), o projeto 
revoga a Lei 9034/95, que dispõe 
sobre os meios de prevenção e re-
pressão de crimes praticados por 
organizações criminosas. A pro-
posta é mais abrangente, ao de-
finir organização criminosa e o 
procedimento judicial.

Organização criminosa é de-
finida como a associação de três 
ou mais pessoas, estruturalmen-
te ordenada e caracterizada pela 
divisão de tarefas, ainda que in-
formalmente, com objetivo de 
obter, direta ou indiretamente, 
vantagem de qualquer natureza, 
mediante a prática de crimes cuja 
pena máxima seja igual ou supe-
rior a quatro anos ou que sejam de 
caráter transnacional.

penAS
Os crimes que podem ser en-
quadrados na proposta, com 

pena de três a dez anos de 
reclusão, são:

- promover, cons-
tituir, financiar, 

cooperar, inte-
grar, favorecer, 
pessoa lmente 
ou por interpos-

ta pessoa, organi-
zação criminosa;

- por meio 
de organização 

criminosa, fraudar 
concursos públicos, 
licitações, em qual-

quer de suas moda-
lidades, ou concessões, 

permissões e autorizações 
administrativas; intimidar ou 

influenciar testemunhas ou fun-
cionários públicos incumbidos da 
apuração de atividades de orga-
nização criminosa; impedir e/ou, 
de qualquer forma, embaraçar a 
investigação de crime que envolva 
organização criminosa;

- financiar campanhas políticas 
destinadas à eleição de candidatos 
com a finalidade de garantir ou 
facilitar as ações de organizações 
criminosas e o tráfico de armas;

- fornecer, ocultar ou ter em 
depósito armas, munições e 
instrumentos destinados ao 
crime organizado, ou lhe pro-
porcionar locais para reuniões 
ou ainda, de qualquer modo, 
aliciar novos membros.

A pena é aplicada em dobro em 
caso de uso de arma de fogo. Tam-
bém são agravadas para quem co-
manda a organização criminosa, 
mesmo que não participe pessoal-
mente da execução do crime.

A pena é aumentada de um 
sexto a dois terços se houver cola-
boração de criança ou adolescente; 
participação de funcionário públi-
co; se o produto da infração des-
tinar-se ao exterior; se a organi-
zação criminosa mantém conexão 
com outra organização criminosa; 
se a organização mantém cone-
xões no exterior.
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Por fim, o projeto modifi-
ca o Código Penal (Decreto-Lei 
2.848/40), para aumentar a pena 
para o crime de formação de qua-
drilha ou bando de reclusão de 
um a três anos para reclusão de 
dois a quatro anos. A pena será 
aumentada de metade caso haja 
emprego de arma de fogo ou 
participação de crianças ou 
adolescentes. Hoje dobra-se a 
pena se o grupo for armado.

DelAção pRemiADA
Entre os meios da obtenção de 

prova, a proposta regulamenta a 
delação premiada. O projeto re-
serva ao Judiciário a decisão sobre 
a concessão do perdão ou redução 
da pena.

São condições para a existência 
da delação premiada:

- que ela tenha como resultado 
a identificação de autores;

- a revelação da estrutura hie-
rárquica da organização;

- a prevenção da prática de ou-
tros crimes;

- a recuperação total ou parcial 
do produto ou do proveito das in-
frações penais praticadas pela or-

R
odolfo Stucker

SERyS SLHESSARENKO: projeto inova o combate ao 
crime organizado, com a previsão de instrumentos como 
a delação premiada e a infiltração de agentes.

ganização criminosa; ou
- a localização de vítima com 

sua integridade física preservada.

infilTRAção
O texto prevê a infiltração de 

agente, desde que provada sua 
necessidade. O policial pode se re-
cusar ou sustar a tarefa. O agente 
poderá ser julgado caso, duran-
te a infiltração, cometa crime 
doloso contra a vida, liberdade 
sexual ou tortura.

Estão previstos ainda a ação 
controlada, que é a postergação 
da prisão ou flagrante, e o reque-
rimento de informações bancárias, 
comerciais, eleitorais, telefônicas e 
relativas à Internet.

Nesse caso, os provedores são 
obrigados a manter seus registros 
por seis meses. Empresas de tele-
fonia e transportes deverão man-
ter seus registros por cinco anos.

inTeRRoGATóRio
O projeto remete ao Código de 

Processo Penal o procedimento ju-
dicial. Prevê que o interrogatório 
possa ser feito por videoconferên-
cia ou no estabelecimento penal.

O texto determina que o juiz 
poderá decretar sigilo sobre 
identificação de vítimas, teste-
munhas e colaboradores, caso 
haja indícios de tentativa de 
atos de intimidação.

BenS
A proposta prevê o procedi-

mento para alienação dos bens 
objetos dos crimes. Além disso, 
define que o sigilo da investigação 
possa ser decretado pelo juiz para 
garantir a rapidez e eficácia das 
investigações. O defensor po-
derá ter acesso aos elementos 
de prova já documentados que 
digam respeito ao exercício do 
direito de defesa.

TRAmiTAção
A proposta, que tem de ser 

votada pelo Plenário, tramita em 
regime de prioridade e será ana-
lisada pelas comissões de Segu-
rança Pública e Combate ao Crime 
Organizado; de Finanças e Tribu-
tação e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

|Com informações da Agência Câmara.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: associação de 

três ou mais pessoas, estruturalmente ordenada 

e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, 

direta ou indiretamente, vantagem de qualquer 

natureza, mediante a prática de crimes com 

pena superior a quatro anos de reclusão ou de 

caráter transacional.
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A Câmara dos Deputados ana-
lisa o Projeto de Lei 6601/09, do 
deputado Alex Canziani (PTB-
PR), que modifi ca o Estatuto do 
Desarmamento (Lei 10.826/03) 
para excluir do texto o prazo de 
registro das armas de fogo em si-
tuação irregular (31 de dezembro 
de 2009).

Segundo o deputado, atual-
mente a Justiça entende que as 
pessoas que tiveram armas em si-
tuação irregular apreendidas até 
essa data não podem ser julgadas 
por posse ilegal de arma de fogo, 
punível com prisão e multa. Os 
tribunais argumentam que até o 
prazo fi nal operava a “vacância 
da lei”, quando seus efeitos penais 
ainda não estavam em vigor.

Para ele, esse entendimento 
acabou anulando a intenção ori-
ginal do Congresso, quando apro-
vou o Estatuto do Desarmamento, 
que era retirar as armas irregula-
res das ruas. Segundo Canziani, 
a jurisprudência vem bene-
fi ciando pessoas envolvi-
das com crimes, que não 
podem ser julgadas pela 
posse ilegal da arma ou 
munição.

A retirada do pra-
zo no texto do es-

O deputado Marcelo Itagi-
ba (PSDB-RJ) quer classifi car 
como crime hediondo a pos-
se ou o porte ilegal de arma 
de fogo de uso restrito das 
Forças Armadas e ainda o co-
mércio ilegal e o tráfi co inter-
nacional de armas. O Projeto 
de Lei 6331/09, de sua auto-
ria, altera a Lei dos Crimes 
Hediondos (8.072/90).

Itagiba defende um com-
bate rigoroso a esses tipos de 
crimes. "A posse ou o porte 
ilegal de arma de fogo de uso 
restrito e o tráfi co internacio-
nal de armas assola de forma 
especial a sociedade fl umi-
nense", justifi ca Itagiba.

Segundo a Constituição, 
os crimes hediondos são ina-
fi ançáveis e insuscetíveis de 
graça ou anistia.

Elton B
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ALEX CANzIANI: mudança 
vai proteger o cidadão e 
impedir que criminosos sejam 
benefi ciados pela lei.

tatuto evitará que juízes utilizem o 
argumento da vacância legal para 
não julgar as pessoas presas com 
armas em situação irregular.

O projeto determina que a pos-
se ou guarda de arma de fogo não 
será considerada crime quando o 
possuidor apresentar certifi cado 
de registro provisório ou guia de 
trânsito. O primeiro é expedido 
pela Polícia Federal e o segundo 
pelo Comando do Exército.

O projeto, que tramita em 
caráter conclusivo, será anali-
sado pelas comissões de Segu-
rança Pública e Combate ao Cri-
me Organizado; e Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

|Com informações da Agência Câmara.

Estatuto do Desarmamento

Janine M
oraes

Porte ilegal 
de arma das 
Forças Armadas 
poderá ser crime 
hediondo

No Congresso Nacional

Ajuste é necessário para evitar que criminosos escapem 

da Justiça alegando período de vacância da lei
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A Câmara analisa o Projeto de 
Lei 6746/10, do deputado paes de 
lira (PTC-SP), que autoriza milita-
res e policiais a adquirir armas se-
miautomáticas com calibre de até 
45 milimetros para defesa pessoal. 
A proposta libera essas compras 
da necessidade de autorização 
prévia do Comando do Exército.

Atualmente, as compras de ar-
mas de uso restrito precisam ser 
autorizadas pelo Comando do 
Exército. A única exceção atual-
mente são as aquisições de armas 
feitas pelos comandos militares. A 
proposta altera o Estatuto do De-
sarmamento (10826/03).

Paes de Lira assinala que o Es-
tado não disponibiliza armamento 
para uso fora de serviço. Ele lem-
bra que, em São Paulo, depois de 
dez anos de vigência de um plano 
de rearmamento dos policiais ci-
vis e militares, não se conseguiu 
fornecer a cada um deles uma pis-
tola de uso pessoal. “Em algumas 
regiões do País, os policiais são 

obrigados a deixar as armas ofi-
ciais nos quartéis ao final do turno 
de trabalho”, disse.

CRime oRGAnizADo
O parlamentar lembra que or-

ganizações criminosas já usam 
armas de grosso calibre, lançado-
res de foguetes, minas terrestres; 
enquanto as forças policiais não 
possuem sequer o armamento bá-
sico. “Muitos policiais foram alvo 
de terrorismo criminal, sendo ca-
çados e abatidos nas ruas, em dias 
de folga ou quando chegavam em 
casa depois do trabalho”, disse.

Ele observa ainda que, no Bra-
sil, uma pistola calibre 45 é consi-
derada de uso restrito. O deputa-
do argumenta que essa norma é 
baseada em mera convenção, pois 
a experiência de outras nações 
mostra que não há problema em 
autorizar o uso restrito desse tipo 
de armamento por categorias ha-
bilitadas. “Temos que dar aos po-
liciais o direito de legítima defesa. 

Armas calibre 45 para 
defesa pessoal de policiais

PAES DE LIRA quer garantir a 
defesa pessoal de policiais, mesmo 
fora de serviço.

É o mínimo que merecem pessoas 
que correm risco de vida ao defen-
derem os direitos de todos.”

TRAmiTAção
O projeto, que tramita em cará-

ter conclusivo, rito de tramitação 
pelo qual o projeto não precisa ser 
votado pelo Plenário, apenas pelas 
comissões designadas para anali-
sá-lo. O projeto perderá esse cará-
ter em duas situações: - se houver 
parecer divergente entre as comis-
sões; - se, depois de aprovado pe-
las comissões, houver recurso con-
tra esse rito assinado por 10% 
dos deputados. Nos dois casos, 
o projeto precisará ser votado 
pelo Plenário.

|Com informações da Agência Câmara.
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Representantes de entidades 
de policiais civis, militares e fe-
derais criticaram o rigor das pe-
nas previstas nos projetos de lei 
6418/09 e 3886/08, ambos do de-
putado Raul Jungmann (PPS-PE), 
que tratam de crimes de abuso 
de autoridade. O assunto foi dis-
cutido em audiência pública da 
Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado.

O presidente da Comissão de 
Prerrogativas da Associação Na-
cional dos Delegados de Polícia 
Federal (ADPF), marcos leôncio 
Sousa Ribeiro, disse que esses 
projetos tratam o tema de forma 
exagerada. “O legislador deve ser 
astuto para não impor pena que 
beneficie o infrator, na medida em 
que torna tímido o agente do Esta-
do”, disse.

Ribeiro afirmou que a lei atu-
al sobre abuso de autoridade (Lei 
4.898/65) pode ser considerada 
branda, mas ressaltou que, em ge-
ral, os crimes de abuso de autori-
dade são associados a outros cri-
mes que já têm pena prevista.

Segundo o delegado, os proje-
tos em discussão não asseguram 
o direito de defesa aos policiais e 
podem gerar denunciação calu-
niosa – crime em que pessoas de-
nunciam o policial sem ele ter feito 
nada. Dessa forma, fica parecendo 

que “o Estado deseja tratar seus 
agentes como criminosos”, disse.

DeSpRopoRCionAl
Para o representante da Fede-

ração Nacional das Entidades dos 
Oficiais Militares Estaduais, elias 
miler da Silva, o PL 6418/09 é des-
proporcional em suas punições. 
Segundo ele, 54 das condutas 
elencadas são típicas de policial e 
apenas 7 de juiz e 2 de integrante 
do Ministério Público. Ele afirmou 
que é preciso fazer uma lei mais 
isonômica e que possa ser efetiva-
mente aplicada.

O representante dos oficiais 
militares lembrou que, além da lei 
sobre abuso de autoridade, exis-

tem outras leis que punem crimes 
associados à conduta policial – 
como a Lei dos Crimes de Tortura 
(9.455/97), o Estatuto do Idoso e a 
Lei de Improbidade Administrati-
va (8.429/92).

inTimiDAção
O delegado Benito Augusto 

Galiani Tiezzi, representante 
da Associação dos Delegados 
de Polícia do Brasil (Adepol), 
também criticou a punição pre-
vista no PL 6418/09. 

Segundo Tiezzi, é preciso levar 
em consideração que o trabalho 
do policial é complexo e que deve 
haver um equilíbrio para não inti-
midar o agente público. 

Policiais criticam projeto 
sobre abuso de autoridade
Punições propostas são desproporcionais e podem inibir a repressão ao crime.

AUDIêNCIA: coronel Elias Miler da Silva (Federação Nacional das 
Entidades dos Oficiais), deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), Marcos 
Leôncio Sousa Ribeiro (ADPF) e Benito Augusto Tiezzi (ADEPOL).

Janine M
oraes / A
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No Congresso Nacional
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Marinheiro de 
primeira viagem
Quem nunca embarcou num cruzeiro marítimo, pode imaginar ser 

esse um sonho inacessível e caro. Engana-se! Empresas oferecem 

opções para todos os gostos e orçamentos, em sistema “all 

inclusive”, ou seja, toda viagem, com alimentação e atrações estão 

incluídas no pacote. Quer viajar? Embarque nas dicas a seguir.

Viajar
D

ivulgação
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Viajar

Os turistas estão cada vez mais 
descobrindo as vantagens das 
férias em cruzeiros. As empre-
sas especializadas oferecem uma 
vasta gama para todos os gostos 
e orçamentos. Em geral, as tarifas 
incluem refeições, cabina, ativida-
des a bordo, espetáculos. Família, 
amigos, casais e noivos em viagem 
de núpcias podem escolher as fé-
rias dos seus sonhos sem terem 
que se preocupar com os proble-
mas organizacionais. Basta embar-
car e curtir.

Enquanto não se vive a pri-
meira experiência de um cruzeiro, 
fica difícil imaginar a variedade, 
o nível e a eficiência dos serviços 
oferecidos a bordo. O “marinhei-
ro de primeira viagem” vai se 
surpreender com os detalhes que 
diferenciam esse passeio dos con-
vencionais. Os participantes dos 
cruzeiros se sentem únicos e espe-
ciais, a equipe de atendimento dos 
navios sabe como fazer isso. 

Uma boa pedida são os cruzei-
ros pelo litoral brasileiro. É uma 
forma gostosa de viajar, passando 
por várias cidades, conhecendo 
pessoas e aproveitando as melho-
res paisagens. 

Uma ampla variedade de ativi-
dades a bordo, permite ter sempre 
muitas coisas para se fazer. O hós-
pede encontrará instrutores para 
ginástica e sessões de aeróbica, 
além de jogos na piscina, diver-
sos campeonatos, aulas de dança. 
Uma equipe de recreação infantil 
mantém as crianças acima de três 
anos ocupadas durante o dia. Ao 
entardecer, nos bares internos há o 
aperitivo musical. À noite: shows, 
cassino, música dançante nos sa-
lões, discoteca. O jornal de bordo 

informa sobre a programação di-
ária completa. Os navios oferecem 
atividades para todos os gostos, 
durante 24 horas ao dia.

Nos cruzeiros pelo litoral bra-
sileiro é possível também separar 
algumas horinhas para as com-
pras. Geralmente existem bouti-
ques e shoppings dentro dos na-
vios. Roupas, souvenires, artigos 
regionais. Nada como poder des-
cansar, relaxar e ainda ir às com-
pras dentro do próprio cruzeiro. 
Além disso, existem as escalas 
nas cidades programas. Lanchas 
levam e trazem os hóspedes nos 
horários combinados. 

Quem gosta de aproveitar as 
viagens para momentos de paz e 
tranquilidade, os cruzeiros tam-
bém são uma ótima opção. Geral-
mente com saunas e espaços para 
meditação e descanso. Sem contar 
as salas de massagens e os servi-

ços que são oferecidos para man-
ter o corpo e a mente em dia.

Ao preparar a mala, observe 
que a roupa ideal para a maior 
parte das férias consiste em rou-
pas leves de algodão, shorts, rou-
pas de banho, chinelos e saída de 
praia ou camisetas, para se mo-
vimentar nas áreas internas. Para 
visita aos portos de escala aconse-
lha-se o uso de tênis ou de sapatos 
sem saltos. Nas noites formais, as 
senhoras podem usar vestidos de 
noite, enquanto que os homens 
podem optar por um terno escu-
ro. Para as outras noites, habitual-
mente os homens usam casacos e 
calças esportivas e as senhoras es-
colhem roupas mais informais. A 
bordo encontra-se disponível um 
serviço de lavanderia contra paga-
mento: sugerimos não levar mais 
do que o necessário, considerando 
sempre a duração do cruzeiro. 

Viajou, gostou? Conte sua história para a gente: prisma.revista@gmail.com

O delegado federal Jaime Aires Coelho gostou tanto do cruzeiro 
que fez que já planeja um novo passeio: 

“Achamos uma excelente oportunidade de unir o útil ao agradável, 
quando resolvemos levar a família para fazer um cruzeiro marítimo pelo 
litoral do nordeste brasileiro. São muitas as atrações a bordo do cruzei-
ro, e ainda podemos participar de dezenas de atividades extras, sem pagar 
nada a mais por isso. As escalas são ótimas opções para conhecer pontos 
turísticos, fazer compras... A sofisticação nos restaurantes, no cassino, é 
algo realmente encantador. Voltaremos em breve, mais uma vez com toda 
a família, em busca de outros destinos”. 

Fui e recomendo...

D
ivulgação



O delegado federal Reinaldo de Almeida Cesar tomou posse como presidente da 

ADPF nos próximos dois anos. Saiba o que pensa o novo dirigente para o futuro da 

entidade que congrega os delegados federais de todo o País.

Sob nova direção

Posse
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Natural do Paraná, casado, 
com dois filhos, Reinaldo de Al-
meida Cesar, ingressou na Polícia 
Federal (PF), como delegado, pelo 
concurso de 1997. Na ativa, posi-
cionado na Classe Especial, Rei-
naldo já atuou nas áreas de polícia 
fazendária, crimes financeiros e 
imigração. Na Superintendência 
de Santa Catarina, chefiou o Nú-
cleo de Inteligência. Em Brasília, 
chefiou a Divisão de Cooperação 
Policial Internacional (Interpol) e 
foi instrutor na Academia Nacio-
nal de Polícia. Já foi chefe da As-
sessoria Parlamentar e porta-voz 
da Polícia Federal. Na ocasião, 
formulou a nova política de comu-
nicação social do órgão, divulgan-
do pelo Brasil as megaoperações 
da Polícia Federal. Reinaldo agora 
mergulha numa nova empreitada: 
a de representar os delegados fe-
derais de todo o país pelos próxi-
mos dois anos. 

Ele sabe que está diante de um 
enorme desafio. “Tenho consciên-
cia da importância da ADPF nas 
relações político-institucionais, 
em particular com a Direção-Ge-
ral da Polícia Federal, com o Mi-
nistério da Justiça, sem descuidar 
do relacionamento com outras 
instâncias do poder, a exemplo do 
Tribunal de Contas da União, no 
que se refere ao acompanhamento 
da aposentadoria especial da clas-
se policial e com o Ministério do 
Planejamento, nas situações de ne-
gociação salarial”, afirmou.

Logo de cara, no sexto dia útil 
como presidente da ADPF, parti-
cipou de audiência pública da Co-
missão Especial criada para anali-
sar a proposta de Lei Orgânica da 
Polícia Federal (PL-6493/09), na 

Câmara dos Deputados. O tema 
espinhoso e delicado não abalou 
o delegado. Reinaldo iniciou sua 
participação na reunião recor-
dando Roberto Campos, que foi 
ministro do Planejamento e parla-
mentar da Casa, falecido em 2001. 
O economista costumava dizer 
que há pessoas tão mal resolvi-
das, que mesmo que cheguem 
ao céu e ao paraíso, só ficam 
plenamente satisfeitas se o vi-
zinho estiver no inferno. 

projeto de Lei Orgânica da PF te-
nha sido feito “pelos delegados, 
para os delegados”, lembrando 
que ele foi encaminhado à Câma-
ra dos Deputados com a assinatu-
ra dos Ministros da Justiça (Tarso 
Genro), do Planejamento (Paulo 
Bernardo), da Casa Civil (Dilma 
Rouseff) e do próprio Presidente 
Lula. Reinaldo provocou os parla-
mentares a lerem os enxutos 35 ar-
tigos do projeto, “que dá para ler 
no caminho do anexo IV ao aero-
porto”, onde o único tópico espe-
cífico para os delegados federais 
está no artigo 18, que traz disposi-
ções normativas específicas sobre 
a condução do inquérito policial, 
em consonância com o desenho 
normativo do Código de Processo 
Penal. Entretanto, segundo Rei-
naldo, o mais importante dessa lei 
são as garantias e prerrogativas do 
artigo 26 que não são apenas dos 
delegados, mas de todos os ser-
vidores policiais federais, garan-
tindo “a cada um e a todos o livre 
exercício de suas funções”.

A Prisma entrevistou com ex-
clusividade o presidente da ADPF. 
Confira, a seguir, as idéias e o pen-
samento do delegado Reinaldo de 
Almeida Cesar.

pReSiDênCiA DA ADpf
“Tenho absoluto senso da res-

ponsabilidade do cargo de pre-
sidente da ADPF, uma entidade 
com quase 40 anos de existência 
que é a porta-voz das mais legíti-
mas aspirações e anseios dos de-
legados da Polícia Federal. Digo 
sempre que os delegados da Po-
lícia Federal pedem muito pouco: 
pedem prerrogativas para a fun-
ção, condições de trabalho e o jus-

“Há pessoas tão mal 

resolvidas, que mesmo 

que cheguem ao céu 

e ao paraíso, só ficam 

plenamente satisfeitas 

se o vizinho estiver no 

inferno. Não é essa nossa 

visão de Polícia. Nossa 

visão de Polícia é solidária, 

fraterna, companheira.”

“Não é essa nossa visão de 
Polícia. Nossa visão de Polícia é 
solidária, fraterna, companhei-
ra”, enfatizou Reinaldo, saudan-
do a inserção da Polícia Civil do 
Distrito Federal no debate da Lei 
Orgânica, e adiantando o apoio 
da ADPF a qualquer proposta que 
introduza o instituto do concurso 
interno e da reserva de vagas, e 
ainda, manifestando o pleno apoio 
da ADPF ao pleito dos servidores 
administrativos, quanto ao Plano 
Especial de Cargos, dando a tôni-
ca do que será sua gestão à frente 
da ADPF.

O presidente da ADPF fez 
questão de desmistificar que o 
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Posse

SANDRO AVELAR E REINALDO CESAR: transmissão do cargo 
ocorreu durante encontro dos IX Encontro dos Diretores Regionais 
da ADPF, que contou com a participação de 26 dos 27 representantes 
estaduais da entidade.

to reconhecimento da dignidade 
do cargo. A minha gestão deve ter 
sempre como princípio reitor a de-
fesa intransigente da categoria, de 
forma altiva, independente, mas 
com equilíbrio e serenidade.”

lei oRGâniCA
“A Lei Orgânica é um anseio 

acalentado há mais de 60 anos. É 
inadmissível que uma instituição 
com a credibilidade e a importân-
cia institucional da Polícia Federal 
não tenha sua lei de organização, 
estruturação e funcionamento. Por 
isso, saudamos a iniciativa do Go-
verno de encaminhar o projeto de 
Lei Orgânica da PF à Câmara dos 
Deputados. É importante destacar 
que esse projeto foi elaborado em 
bases fáticas e com matiz eminen-
temente técnico-legislativo. Em 
outras palavras, não há nenhum 
viés coorporativo e tão-pouco há 
qualquer privilégio para qualquer 

um dos cargos. Quando se verifi-
ca o texto do projeto, percebe-se, 
com nitidez, que a parte talvez 
mais aguardada por toda família 
policial federal é exatamente o 
extenso rol das prerrogativas 
e garantias dos cargos, exten-
sivas a todo policial federal, e 
não somente aos delegados. 

É um projeto enxuto, com ape-
nas 35 artigos que dá a linha mes-
tra para a organização da Polícia 
Federal e que disciplina algumas 
questões preocupantes, como por 
exemplo, o fato de inexistir atual-
mente qualquer disposição legal 
que determine que o cargo de di-
retor-geral da Polícia Federal deve 
ser, necessariamente, ocupado por 
um delegado de Polícia Federal. 

Não se pode imaginar, que 
num universo enorme dos qua-
dros da ativa da Polícia Federal, 
não se possa identificar um dele-
gado que possa assumir a direção 

da PF. Isso me parece um avanço 
importante pelo que representa 
para a instituição, ou seja, ter a 
PF necessariamente dirigida por 
um de seus delegados. Seria ini-
maginável que pessoa alheia aos 
quadros da instituição ou ainda, 
que subvertendo-se a hierarquia, 
alguém oriundo de outro cargo 
viesse a comandá-la. Os efeitos 
desta hipótese absurda, inaceitá-
vel, seriam nefastos.

Por outro lado, perceba-se que 
é uma falácia dizer que a lei or-
gânica foi feita pelos delegados. 
Muitas pretensões dos delegados 
não foram acolhidas, a exemplo da 
autonomia administrativa e finan-
ceira para a Polícia Federal, suge-
rida pela ADPF, nos moldes das 
agências reguladoras, ou ainda 
o mandato para o Diretor-Geral, 
assegurando-lhe independência 
funcional. Ainda assim, estamos 
apoiando o projeto especialmen-
te em razão das prerrogativas e 
garantias funcionais que ele asse-
gura a todos os policiais federais. 
Estamos num momento crucial 
que é o de convencer o presidente 
e o relator da Comissão Especial, 
sem se descuidar dos líderes par-
tidários, primeiro da necessidade 

“Os delegados da PF 

pedem muito pouco: 

pedem prerrogativas 

para a função, condições 

de trabalho e o justo 

reconhecimento da 

dignidade do cargo.”
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de aprovação do projeto na sua 
essência e, segundo, da tramita-
ção rápida, para que não seja mais 
uma iniciativa legislativa que fi-
que dormitando durante anos nos 
escaninhos da Câmara.”

 
ConCuRSo inTeRno

“Antes de aprender a escre-
ver e a falar, nós aprendemos a 
sonhar. Então é legítimo que os 
agentes, escrivães e papiloscopis-
tas, tenham a salutar intenção de 
acender na carreira, chegando aos 
cargos de perito e delegado. Por 
isso, há o apoio firme e consisten-
te da ADPF, posição já adiantada 
em audiência pública na Câmara 
dos Deputados, de inserir no pro-
jeto da Lei Orgânica o instituto do 
concurso interno. A proposta da 
ADPF é de reservar 50% das vagas 
dos novos concursos para delega-
do e perito para concorrência res-
trita ao público interno, com duas 
datas diferentes de aplicação da 
prova, o que possibilitaria que os 
colegas de outros cargos pudes-
sem concorrer àquelas vagas num 
universo significativamente me-
nor, em ambiente de concorrência 
mais homogêneo e em duas opor-
tunidades distintas, no concurso 
interno e também no externo. Es-
pero que possamos, no curso da 
discussão da Lei Orgânica, tratar 
desse tema. Mas se não for possí-
vel, por análise de constitucionali-
dade, se inserir a questão no bojo 
do projeto, queremos sensibilizar 
os deputados para que a própria 
Comissão Especial apresente uma 
PEC (proposta de emenda à Cons-
tituição), para que o concurso in-
terno seja uma realidade na Polí-
cia Federal.”

ReeSTRuTuRAção 
SAlARiAl e SuBSíDioS

“Estamos num processo de 
negociação de uma nova estrutu-
ra salarial para a Polícia Federal. 
Não se fala aqui de aumento de 
salário, mas sim da estruturação 
da Carreira Policial Federal e essa 
discussão se processa no Minis-
tério do Planejamento, com duas 
vertentes importantes.

A primeira é que o projeto da 
Lei Orgânica, em tramitação na 
Câmara dos Deputados, prevê a 
criação da Carreira Policial Fede-
ral com base em cargos, classes e 
padrões. Hoje, não temos padrões. 
A ADPF então elaborou um pro-
jeto acolhido pelo Polícia Federal 
e pelo Ministério da Justiça, tanto 
assim que a mesa de negociação 
salarial, que se instituiu com as en-
tidades de classe, é decorrente do 
Aviso Ministerial nr. 18, assinado 
pelo ministro da Justiça, Luiz Pau-
lo Barreto, encaminhando ao Mi-

nistério do Planejamento o projeto 
de reestruturação elaborado pela 
ADPF. Assim, estamos conversan-
do com o Planejamento, com base 
num documento assinado pelo 
ministro da Justiça, que endossou 
a nova tabela representativa do re-
enquadramento salarial proposta 
pela própria Polícia Federal. 

Outra vertente importante, é 
que estas tratativas de certo modo 
materializam o arremate da nego-
ciação iniciada pelo ministro da 
Justiça, Márcio Thomaz Bastos, 
e complementada pelo ministro 
Tarso Genro. Em resumo: a tabela 
que dsicutimos no Planejamento é 
oficial e estrutura a carreira, crian-
do padrões e, por consequência 
atribuindo novos subsídios. La-
mento apenas que já no curso da 
quarta rodada de negociações, em 
reunião que se estendeu ao longo 
da noite no Ministério do Planeja-
mento, outras categorias tenham 
abandonado a mesa sob alegação 

Na mesa, prestigiando o evento (da esquerda para direita): o ministro 
do Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli; Sandro Avelar; o 
ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto; o diretor executivo da Polícia Federal 
e diretor-geral em exercício, Luiz Pontel; o deputado federal Geraldo Magela; 
e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal, 
Francisco Caputo.
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de que desejavam tratar em 
separado a reestruturação de 
seus cargos. 

Duas coisas importantes de-
vem ser ditas com toda ênfase: 
uma, é que é urgente a necessida-
de de recomposição dos subsídios. 
A categoria dos delegados, segun-
do dados do próprio Planejamen-
to foi a que menos percentual de 
reajuste teve desde 2002, no grupo 
das carreiras típicas de Estado. É 
inaceitável que um delegado da 
PF ganhe menos que um advoga-
do da união, procurador do Banco 
Central ou Defensor Público, sem 
demérito destas carreira. A segun-
da é que nós não aceitaremos, sob 
hipótese alguma, que a criação de 
padrões na carreira não seja acom-
panhada de um justo posiciona-
mento nas classes, evitando-se 
prejuízos para cada servidor. Nos-
sa proposta é que o delegado seja 
posicionado no último padrão da 

classe em que estiver posicionado.
Vamos aguardar a manifesta-

ção do governo sobre este legítimo 
pleito. Se houver negativa ou au-
sência de contraproposta, vamos 
submeter o tema para deliberação 
coletiva, em Assembléia Geral, 
para saber o que decidem os dele-
gados federais.”

DiáloGoS
“É absolutamente impossível 

trabalhar num universo de mul-
tiplicidade de associações classis-
tas e sindicais de forma isolada. 
Ninguém vive numa ilha. Preci-
samos ter sempre e cada vez mais 
relacionamentos francos, abertos, 
sinceros, com entidades que re-
presentam outras categorias, se-
jam da Polícia Federal, da Polícia 
Civil, nossa co-irmã, ou de outras 
carreiras notadamente jurídicas 
e típicas de Estado, cujas atribui-
ções se aproximam com a dos de-

legados da Polícia Federal. Daí a 
importância que tem o assento da 
ADPF no Fonacate (Fórum Na-
cional Permanente das Carreiras 
Típicas de Estado). Temos que ter 
sempre um relacionamento har-
monioso, institucional, produtivo 
com todas as entidades de classe. 
Vamos ter sempre o cuidado e o 
zelo de manter esse relacionamen-
to e alargá-lo.”

ConGReSSo nACionAl
“Após a Constituição de 1988, 

o eixo de poder notadamente é o 
Congresso Nacional. É lá que se 
processa toda a discussão sobre 
tamanho do Estado e, por conse-
guinte, o que cada órgão e institui-
ção terão como atribuições. Toda 
discussão na Câmara dos Depu-
tados e Senado Federal que afete 
os delegados federais e a Polícia 
Federal terá o acompanhamento e 
a vigilância permanente da ADPF. 
Há um número enorme de propo-
sições legislativas que nos afetam 
e por isso é importante esse traba-
lho, que não pode se dar apenas fi-
sicamente no Congresso Nacional. 

Temos que motivar os colegas 
da cada unidade da Federação 
para que haja também um traba-
lho eficaz na base do parlamentar. 
A idéia, na atual gestão, é fortale-
cer a Diretoria de Assuntos Parla-
mentares, criando uma agenda de 
acompanhamento das proposição 
que nos afetam positivamente ou 
em nosso desfavor.”

pRioRiDADeS
“A prioridade número um é 

aproximar a ADPF do associado. 
Temos que usar todas as formas 
de comunicação, todas as mídias 

Já absorvido com o trabalho na ADPF, despachando com o secretário-geral, o 
delegado federal Ivo Valério dos Santos.
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sociais, todos os tipos de ins-
trumento que nos permitam ter 
contato rápido, imediato, com o 
associado. Isso deve ser o nosso 
objetivo permanente. Já estabeleci 
um calendário de visitas aos Esta-
dos, que não vai se resumir apenas 
a uma visita à Capital, para um 
almoço festivo. Quero ir aos Esta-
dos para verdadeiras reuniões de 
trabalho e, tanto quanto possível, 
desdobrar essas visitas a cidades 
importantes do interior. 

Por exemplo, no Paraná temos 
uma delegacia como Foz do Igua-
çu com 25 delegados. Então, eu 
não posso ir apenas à Curitiba. Eu 
preciso ir também à Foz do Igua-
çu para pessoalmente ouvir o as-
sociado e, sobretudo, informá-lo 
das iniciativas que a ADPF está 
adotando no campo político, 
com o Congresso Nacional, o 
Ministério da Justiça, a Direção 
da Polícia Federal, o Tribunal 
de Contas da União.

Uma segunda prioridade é for-
talecer a Diretoria Parlamentar, a 
Diretoria de Prerrogativas e a Di-
retoria Jurídica. Exatamente pelo 
que elas representam. Todos sa-
bem da importância do relaciona-
mento com o Congresso Nacional. 
Todas sabem da importância da 

uma Diretoria de 
Prerrogativas for-
te, atuante. Inclu-
sive, quando hou-
ver uma ameaça 
de constrangimen-
to a um delegado, 
que o presidente 
da ADPF se des-
loque ao local do 
fato, pois isso tem 
um simbolismo 
muito grande. Já a 
Diretoria Jurídica 
é fundamental para que as ações 
judiciais de interesse coletivo se-
jam ajuizadas, trazendo no bojo 
do processo judicial as vantagens 
que, não raras vezes, são negadas 
pelo poder Público.

A terceira prioridade é a mo-
dernização administrativa da 
ADPF. Todos os presidentes que 
passaram por aqui, a começar 
pelo primeiro, o Dr. Muniz, que 
foi assassinado em serviço, o Dr. 
Watanabe, que o sucedeu, Dr. 
Nascimento Paulino, Dr. Anconi, 
Dr. Chelotti, Dr. Bolívar, Dra. Edi-
na Horta, Dr. Sandro, todos eles 
aportaram suas contribuições à 
ADPF. E todos foram importan-
tes para construir essa história 
de sucesso de quase 40 anos. Eu 

“Todos os presidentes que passaram 

por aqui aportaram suas contribuições 

e foram importantes para essa história 

de sucesso. Minha contribuição pode 

se materializar na modernização 

administrativa da ADPF, que deve ser 

tocada como uma empresa.”

acho que também devo, em nome 
da Diretoria que assumiu a atual 
gestão, dar essa contribuição, que 
pode se materializar na moderni-
zação administrativa da ADPF. 

A Associação tem que ser toca-
da como uma empresa. Não visan-
do lucro, mas há certos princípios 
da iniciativa privada que devem 
ser observados pela ADPF. Corte 
de gastos que não sejam necessá-
rios, critério na formação de ativos 
e na aquisição de patrimônio, oti-
mização de recursos que, majori-
tariamente, são angariados com 
as contribuições dos associados, 
e que não são do presidente nem 
da Diretoria. São de cada um e de 
todos os associados. Isso é respon-
sabilidade da boa gestão.” 

Com a família, na cerimônia de posse: a esposa 
Luciana, e os filhos Enzo e Roberta.
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DIRETORIA NACIONAL

Diretoria Executiva
Presidente: Reinaldo Almeida Cesar
Vice-presidente: Bolivar Steinmetz
Secretário geral: Ivo Valério dos Santos
Primeiro secretário: Carlos Eduardo Miguel Sobral
Segundo secretário: Marcus Vinicius da Silva Dantas
Tesoureiro geral: Geraldo Jacyntho de Almeida Júnior
Primeiro tesoureiro: Valmir Lemos de Oliveira
Primeiro suplente: Luiz Carlos Nóbrega Nelson
Segundo suplente: Célio Jacinto dos Santos
Terceiro suplente: Caio Christóvam Ribeiro Guimarães

Conselho Fiscal
Presidente: Paulo Licht de Oliveira
Vice-presidente: Getúlio Bezerra Santos
Membro: Lúcio Jaimes Acosta
Primeira suplente: Maria Lívia Fortaleza
Segundo suplente: Sebastião José Lessa
Terceiro suplente: Paulo Gustavo Maiurino

Conselho de Ética
Presidente: Alciomar Goersch
Vice-presidente: Ênio Sibidal Camargo de Freitas
Membro: João Cesar Bertosi
Primeiro suplente: Eziel Ferreira Santos
Segundo suplente: Edgar Paulo Marcun
Terceiro suplente: Rodrigo de Melo Teixeira

DIRETORIAS REGIONAIS

ACRE
Diretor Regional: Alessandro Rodrigues Batista 
Vice-Diretor Regional: Maurício Moscardi Grillo
Tesoureiro Regional: Anne Vidal Moraes

ALAGOAS
Diretor Regional: Marco Antônio Gomes Pereira 
Vice-Diretor Regional: José Fernando Moraes Chuy
Tesoureiro Regional: Antônio Miguel Pereira Júnior

AMAZONAS
Diretor Regional: Eduardo Moreno Izel
Vice-Diretor Regional: Domingos Sávio Pinzon Rodrigues
Tesoureiro Regional: José Luiz Munhoz Galbetti

AMAPÁ
Diretor Regional: Mauro Ferreira Guimarães 
Vice-Diretor Regional: João Conrado Ponte de Almeida
Tesoureiro Regional: Heleno Freire

BAHIA
Diretor Regional:  Grimaldi Marques Machado 
Vice-Diretor Regional: Murício Salim Sahade Araújo
Tesoureiro Regional: Lívia Carvalho Araujo

CEARÁ
Diretor Regional: Luís Alves Feitosa
Vice-Diretor Regional: Newton José Cavalcante Gonçalves
Tesoureiro Regional: Francisco Ricardo Lopes Matias

DISTRITO FEDERAL
Diretor Regional: Luciano Soares Leiro 
Vice-Diretor Regional: Felipe Tavares Seixas
Tesoureiro Regional: Rômulo Teixeira Cavalcante

ESPÍRITO SANTO
Diretor Regional: Leonardo Rabello Feyo 
Vice-Diretor Regional: Leonardo Geraldo Baeta Damasceno
Tesoureiro Regional: Péricles Mendes Pereira

GOIÁS
Diretor Regional: Deuselino Valadares dos Santos 
Vice-Diretor Regional: Humberto Pereira Rocha
Tesoureiro Regional: Talles Amaral Machado

Conheça, a seguir, a relação completa dos novos dirigentes da ADPF pelos próximos 

dois anos. No Distrito Federal e nos Estados, são eles que estarão à frente da luta pelos 

direitos e prerrogativas dos delegados federais.

Posse
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MARANHÃO
Diretor Regional: David Farias de Aragão 
Vice-Diretor Regional: Francisco Albuquerque Parente Júnior
Tesoureiro Regional: Luís André Lima Almeida

MATO GROSSO DO SUL
Diretor Regional: Jonas Cleber Rossatti 
Vice-Diretor Regional: Dante Pegoraro Lemos
Tesoureiro Regional: Edivaldo Bezerra de Oliveira

MATO GROSSO
Diretor Regional: Renato Sayão Dias 
Vice-Diretor Regional: Márcio Pires de Carvalho
Tesoureiro Regional: Cristiano Nascimento dos Santos

MINAS GERAIS
Diretor Regional: Robinson Fuchs Brasilino 
Vice-Diretor Regional: Marcílio Miranda Zocrato
Tesoureiro Regional: Adão Inácio da Silva

PARÁ
Diretor Regional: Flávio Henrique Diniz de Oliveira 
Vice-Diretor Regional: Kel Lúcio Nascimento Souza
Tesoureiro Regional: Anderson Rui Fontel de Oliveira

PARAÍBA
Diretora Regional: Luciana Paiva Barbosa 
Vice-Diretor Regional: José Juvêncio de Almeida Neto
Tesoureiro Regional: Francisco Monte Carlos Lima

PARANÁ
Diretor Regional: Carlos Alberto Dias Torres
Vice-Diretor Regional: Érica Mialik Marena
Tesoureiro Regional: Benedito Zumas Filho

PERNAMBUCO
Diretor Regional: Daniel Silvestre de Lima 
Vice-Diretor Regional: Madeleine Campos de Albuquerque 
Botelho
Tesoureiro Regional: Sílvio José dos Santos

PIAUÍ
Diretor Regional: Nelson Estevam de Andrade 
Vice-Diretor Regional: Manuel da Cruz Redusino
Tesoureiro Regional: Alexandre Pereira de Macedo Uchôa

RIO DE JANEIRO
Diretor Regional: Rafael Potsch Andreata 
Vice-Diretor Regional: Antônio Carlos Cardoso Rayol
Tesoureiro Regional: Carlos Roberto Lobo de Albuquerque

RIO GRANDE DO NORTE
Diretor Regional: Christian Gomes Bezerra dos Santos 
Vice-Diretor Regional: Santiago Gabriel Hounie
Tesoureiro Regional: Clayton José Lima Robert Teixeira Júnior

RIO GRANDE DO SUL
Diretor Regional: Nício Brasil Lacorte 
Vice-Diretor Regional: Manoleto Souza da Cunha
Tesoureiro Regional: Cláudio Juarez Villanova Camboím

RONDÔNIA
Diretor Regional: Eduardo Brun Souza 
Vice-Diretor Regional: Romulo Sossai Berger
Tesoureiro Regional: Marcelo Toledo Bezerra

RORAIMA
Diretor Regional: Alexandre Ramagem Rodrigues 
Vice-Diretor Regional: Renato Pagotto Canaz
Tesoureiro Regional: Ricardo Mendes de Mesquita e Duarte

SANTA CATARINA
Diretor Regional:  Eduardo Mauat da Silva 
Vice-Diretor Regional: Thiago Splettstoser Giavarotti
Tesoureiro Regional: Júlia Vergara da Silva

SÃO PAULO
Diretor Regional: José Amaury de Rosis Portugal 
Vice-Diretor Regional: Fábio Henrique Maiurino
Tesoureiro Regional: Arnoldo Mozart Costa de Almeida 

SERGIPE
Diretor Regional: Maria Nelci Nogueira de Oliveira Passos 
Vice-Diretor Regional: Nilton Cézar Ribeiro Santos
Tesoureiro Regional: Sidney de Oliveira Atis

TOCANTINS
Diretor Regional: Joaquim Nivaldo de Macedo
Vice-Diretor Regional: Suzane Paes de Vasconcelos
Tesoureiro Regional: Hugo Haas de Oliveira
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MEDALHA DO MéRITO TIRADENTES: foram homenageados o 
ministro da Justiça, Luiz Paulo Telles Barreto; o presidente do SINDEPO/
DF, Mauro Cezar Lima; o presidente da ADEPOL do Brasil, Carlos Eduardo 
Benito Jorge; e o diretor da revista Artigo 5º, delegado federal Armando 
Rodrigues Coelho.

Membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Fiscal e 
de Ética da ADPF receberam placas em agradecimento 
pelos serviços prestados. Foram homenageados: Sandro 
Torres Avelar, presidente da ADPF (2006/2010); Bolivar 

Steinmetz, vice-presidente (2008/2010) e primeiro secretário 
(2006/2008); Marcos Leôncio Sousa Ribeiro, presidente da 

Diretoria de Prerrogativas (2008/2010); Alciomar Goersch, 
presidente do Conselho Fiscal (2006/2010); João César 
Bertosi, diretor regional da ADPF/CE e membro do Conselho 
de Ética (2006/2010).
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Durante a solenidade de posse, a ADPF homenageou autoridades e colaboradores 

pelos serviços extraordinários à ADPF, à Polícia Federal e à classe policial em geral.

Posse


