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Unidos contra a impunidade
Nesta edição especial da Prisma, apresentamos a cobertura completa

do IV Congresso Nacional dos Delegados de Polícia Federal (IV
CNDPF), realizado pela ADPF, em Fortaleza-CE, em novembro de 2009 e
que reuniu mais de 500 pessoas. A iniciativa deixou claro o nosso com-
promisso de consolidar o papel da ADPF como base para criar e fomen-
tar a cultura de organização para discutir os grandes temas pertinentes
à atividade dos delegados de polícia federal e de interesse do país.

O IV CNDPF ofereceu duas dinâmicas de atividades: apresentação de
convidados sobre assuntos ligados ao tema central, o papel da Polícia
Federal no combate à impunidade; e um fórum de debates sobre a segu-
rança em grandes eventos internacionais, de olho na Copa do Mundo de
2014 e nas Olimpíadas de 2016.

Durante essas duas etapas, o ponto alto foi a troca de ideias e experi-
ências entre delegados das Polícias Federal e Civil, juízes, advogados,
juristas, parlamentares, convidados estrangeiros, gestores públicos, in-
tegrantes da sociedade civil organizada, especialistas e demais convida-
dos, revelando que, no final das contas, todos queremos a mesma coisa:
uma sociedade melhor e mais justa e um país preparado para fazer bo-

nito durante os dois megaeventos confirmados no Brasil.
O resultado prático dessa iniciativa foi a elaboração da Carta de Fortaleza 2009, uma resposta da nossa

categoria aos anseios da sociedade brasileira, que, especialmente nos últimos anos, passou a encarar a Polícia
Federal como instituição-referência no combate à impunidade do país. Nesse documento, nós, delegados da
Polícia Federal, apresentamos nossas conclusões à luz dos debates realizados durante os painéis temáticos e
que estão relatados nas próximas páginas. Nossa mensagem foi distribuída e divulgada pela imprensa e
deixou claro que nossa categoria tem força e vontade para oferecer empenho e talento no combate à impuni-
dade.

Durante a primeira etapa do IV CNDPF, nossos convidados apresentaram diversas facetas desse proble-
ma e sugestões de solução no que diz respeito à produção legislativa, à reforma do Código do Processo Penal,
à relação entre os órgãos do sistema de persecução criminal, ao combate à exploração sexual, aos crimes
transnacionais, à corrupção e ao crime organizado e à construção da Polícia Federal como uma Polícia Repu-
blicana.

No Fórum de Debates, tratamos a questão da segurança em grandes eventos, de olho nos preparativos
para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016. Os delegados da Polícia Federal reforçaram o
grande interesse em contribuir com a organização do mundial de futebol e dos Jogos Olímpicos. Afinal, das 27
unidades da federação, 17 contam com um representante da nossa categoria à frente da Segurança Pública.
Entre as 12 cidades-sede escolhidas para sediar jogos da competição, apenas quatro não têm um delegado
federal na gestão da Segurança Pública estadual e distrital.

Para concretizar essa empreitada, tivemos o importante apoio do presidente do Superior Tribunal de
Justiça, ministro Francisco Cesar Asfor Rocha, e do ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-advogado-
geral da União, José Antônio Dias Toffoli. Ambos receberam a justa homenagem da nossa categoria durante
a solenidade de encerramento. Contamos ainda com o patrocínio da Confederação Brasileira de Futebol, da
Souza Cruz, do Banco do Nordeste e do Governo do Estado do Ceará. Além, é claro, dos nobres colegas da
Comissão Executiva do IV CNDPF, delegados da Polícia Federal Marcos Leôncio Sousa Ribeiro, da Comissão
Executiva Nacional, e César Bertosi, da Comissão Executiva local.

Boa leitura!
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Cobertura completa do IV CNDPFCobertura completa do IV CNDPFCobertura completa do IV CNDPFCobertura completa do IV CNDPFCobertura completa do IV CNDPF

Conforme prometido, a revista Prisma traz nesta edição a cobertura
completa do IV Congresso Nacional dos Delegados de Polícia Federal.
Todos os painéis, todos os debates. Está tudo aqui e ficará registrado
para sempre os detalhes deste que foi um dos maiores eventos já realiza-
dos pela ADPF.

Quando a próxima edição chegar a suas mãos, a ADPF estará sob a
batuta de uma nova direção, uma vez que as eleições se aproximam.
Você vai conferir conosco os planos dos futuros dirigentes, além da pres-
tação de contas da gestão que se despede.

Em mais de vinte anos de trabalho, a Prisma registrou a passagem e
os feitos de cada um que esteve à frente da instituição que representa os
delegados federais de todo o País.

Fica o nosso desejo sincero de que o vencedor se faça digno desta
valorosa entidade, trabalhando com afinco na defesa da categoria e da
instituição Polícia Federal. A Prisma segue com seu apoio, na difusão de
ideias que colaboram para a formação de opinião.

Do Editor
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Ao longo de quatro dias de muito trabalho, delegados de polícia, magistrados,

procuradores, advogados, parlamentares, estudiosos e especialistas em

Segurança Pública, além de representantes da sociedade civil, se debruçaram

na tarefa de debater o papel da PF no combate à impunidade. O IV Congresso

Nacional dos Delegados de Polícia Federal, realizado pela Associação Nacional

SANDRO TORRES AVELAR, presidente da ADPF; JOÃO CESAR BERTOSI, d iretor regional da ADPF Ceará; MARIA DO
PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO, procuradora-geral de Justiça do Ceará; ALDAIR DA ROCHA, superintendente
da PF no Ceará; GONY ARRUDA, deputado primeiro-vice-presidente da Assembléia Legislativa do Ceará; PAULO ROBERTO

IV CNDPF

TTTTTodos controdos controdos controdos controdos contra aa aa aa aa a
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IMPUNIDIMPUNIDIMPUNIDIMPUNIDIMPUNIDADEADEADEADEADE
dos Delegados de Polícia Federal, foi encerrado com a Carta de Fortaleza. O

documento, com sugestões formuladas a partir da troca de experiências durante

a programação científica, será encaminhado aos três Poderes da República,

na esperança de que as medidas propostas sejam adotadas para tornar mais

efetivo e eficaz o combate à impunidade no Brasil.

ALMEIDA, vice-presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia do Brasil; FERNANDO MATTOS, presidente
da Associação dos Juízes Federais; ANTONIO BARBOSA GOIS, presidente do Sind icato dos Delegados da PF da Região
Nordeste; ANJA CZYMMECK, d iretora da Fundação Konrad Adenauer na Região Nordeste.
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IV CNDPF

s delegados de polícia federal com o obje-
tivo de promover o fortalecimento do Es-
tado Democrático de Direito e a defesa da

dignidade da pessoa humana, após o IV Congresso
Nacional da categoria cujo tema central foi Polícia
Federal e os instrumentos de combate à impunida-
de, manifestam as seguintes conclusões:

1) É preciso mudar a cultura jurídica de tolerân-
cia com o crime do colarinho branco, que gera um
abismo social entre os criminosos que são alcança-
dos pela Justiça e os que não são.

CarCarCarCarCarttttta de Fora de Fora de Fora de Fora de Fortttttalezaalezaalezaalezaaleza
Conheça o documento com as

conclusões do IV Congresso Nacional

dos Delegados de Polícia Federal
O
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2) Não se pode aceitar a violência social provocada
pela corrupção e pela ação de poderosos grupos polí-
ticos e econômicos, que se constituem em organiza-
ções criminosas altamente lesivas ao interesse públi-
co, como algo menos reprovável do que a violência
física cometida nos grandes centros urbanos deste
país por facções do crime organizado e delinquentes
comuns.

3) O sistema de persecução penal requer uma re-
forma legislativa que prestigie o poder de requisição
de dados e informações da autoridade policial e a
celeridade da investigação criminal e do processo pe-
nal com uma redução significativa de procedimentos
e recursos processuais meramente protelatórios e com
regras mais rígidas contra a prescrição penal.

4) A realização de investigações de forma isolada
e fora do inquérito policial não acrescenta qualquer
melhoria ao atual sistema de persecução crimi-
nal e causa insegurança jurídica. Pelo contrá-
rio, gera indesejável conflito entre institui-
ções que deveriam trabalhar irmanadas.
Além disso, não se pode escolher o que in-
vestigar, pois não se trata de uma deci-
são pessoal ou institucional, devendo-
se promover a aprovação constitucio-
nal da criação do Conselho Nacional de Polícia como
o instrumento para a regulação do controle externo
da atividade policial.

5) É preciso fortalecer o sistema penitenciário na-
cional e o seu emprego como mecanismo de combate
ao crime organizado, bem como o papel da Polícia
Judiciária e dos demais operadores na primeira e na
segunda instâncias. Como, por exemplo, diminuindo
as hipóteses de foro privilegiado.

6) Não se deve interpretar o legítimo princípio da
presunção da inocência de modo exagerado, toman-
do-o como justificativa para casos de impunidade e
injustiça social.

7) A construção de uma Polícia Republicana, que
atua a serviço do Estado e não de governos, só será
possível com o mandato para o cargo de diretor-ge-
ral escolhido entre os delegados de polícia federal, o
respeito aos princípios basilares da hierarquia e dis-
ciplina e mediante autonomia institucional, gerencial,
administrativa, orçamentária e financeira da Polícia
Federal.

8) A preservação de uma investigação criminal
justa, independente e isenta, pressupõe necessaria-
mente a aprovação de uma lei orgânica com um regi-
me de prerrogativas legais garantidoras da autono-
mia funcional das autoridades de Polícia Judiciária e

o seu resgate constitucional
como carreira jurídica.

9) A reestruturação das car-
reiras da Polícia Federal com uma

solução imediata para os policiais
federais da terceira classe e a ado-

ção de um plano de cargos e salári-
os que estimule o ingresso nas car-

reiras policial e administrativa,
bem como a permanência no
cargo de seus dirigentes, crian-

do a ambiência interna necessária
ao exercício das funções de Polícia Judiciária da União.
 10) Uma investigação criminal moderna implica no
emprego contínuo de novas técnicas e tecnologias, na
coleta de provas, bem como considerável investimen-
to público na tramitação eletrônica, rápida, segura e
compartilhada do inquérito e dos procedimentos de
inteligência policial.

11) Por fim, disseminar a seletividade conforme o
grau de lesividade dos ilícitos penais e a responsabi-
lidade compartilhada entre as autoridades e insti-
tuições oficiais encarregadas de investigar e comba-
ter os ilícitos administrativos com repercussão na
seara criminal, no Brasil e no exterior.

Fortaleza-CE, 6 de novembro de 2009.

Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF)
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Combate à corrupçãoCombate à corrupçãoCombate à corrupçãoCombate à corrupçãoCombate à corrupção
I Painel

ANDRÉ MENDONÇA, advogado da União, adjunto do procurador-geral da União e d iretor do Departamento de Patrimônio
Públ ico e Probidade Administrativa da Advocacia-Geral da União; SÉRGIO MORO, juiz federal , da 2ª Vara Federal
Criminal de Curitiba-PR; REINALDO DE ALMEIDA CÉSAR SOBRINHO, delegado da Polícia Federal , med iador da mesa;

e ao crime ore ao crime ore ao crime ore ao crime ore ao crime organizadoganizadoganizadoganizadoganizado
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RICARDO ANDRADE SAADI, delegado chefe da Delegacia de Combate aos Crimes
Financeiros da PF em São Paulo; e WILSON DAMÁZIO, delegado da Polícia Federal,
d iretor do Sistema Penitenciário Federal, do Ministério da Justiça.

No primeiro painel de debates do

IV CNDPF, os palestrantes

abordaram as principais frentes de

atuação contra a impunidade.
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Investigação de crimesInvestigação de crimesInvestigação de crimesInvestigação de crimesInvestigação de crimes
do “colarinho branco”do “colarinho branco”do “colarinho branco”do “colarinho branco”do “colarinho branco”

I Painel

juiz federal Sérgio Moro
deu início aos debates
citando Franklin Delano

Roosevelt sobre as quatro liberda-
des fundamentais. Segundo o ex-
presidente dos EUA, nos dias fu-
turos vamos procurar assegurar

um mundo fundado sobre quatro liberdades humanas fundamentais:
liberdade da palavra e da livre expressão; liberdade de religião; liberda-
de frente à necessidade (traduzido em liberdade de prosperar e de se ver
livre da miséria), e liberdade de viver sem medo.

Obviamente, o presidente Roosevelt pensava no nazismo e no fascis-
mo, mas o palestrante se valeu desse discurso para chamar atenção
para a realidade atual, em que o cidadão comum vive com medo. Medo

de ser assaltado, de ser
agredido pelo próximo.
Medo este que se levado
a extremo acaba refleti-
do em preconceito e ódio
não apenas contra o
agressor, mas também

contra aquele que
eventualmente

aparenta ser
um agressor.

O

e a sensação de impunidade no Brasile a sensação de impunidade no Brasile a sensação de impunidade no Brasile a sensação de impunidade no Brasile a sensação de impunidade no Brasil

Ter uma Justiça Criminal
eficiente não é bandeira da
esquerda, nem da direita, nem
de qualquer perfil ideológico.
A persecução e a investigação
eficaz do crime de colarinho
branco são imperativos de um
Estado Democrático de Direito.
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Segundo o juiz federal, não ra-
ras vezes o sistema de justiça cri-
minal é apontado como um poten-
cial violador de direitos funda-
mentais – o que “não está de todo
equivocado” –, quando deveria
preservar os direitos fundamen-
tais dos investigados e dos acusa-
dos. Entretanto, ressalta o magis-
trado, não se pode perder de vista
a eficiência do processo penal e do
sistema de justiça criminal, pois o
que se busca, em última análise, é
exatamente garantir direitos fun-
damentais que, no Brasil, são con-
tinuamente violados pela prática
do crime. “Nada mais violador
dos direitos fundamentais do que
a prática de um crime”, afirmou
Sérgio Moro.

Muitas vezes, o processo penal
e a justiça criminal são colocados
como algo em oposição aos direi-
tos fundamentais. Uma dicotomia
falsa. “Com o processo penal e com
a justiça criminal, nós, policiais,
membros do MP, juízes, buscamos
acima de tudo proteger as pesso-
as, os seus direitos, e garantir as
liberdades fundamentais, a que se
referia o presidente Roosevelt”,
afirmou Moro.

O juiz federal criticou certos
discursos unilaterais que apontam
o sistema de justiça criminal, o
processo criminal, as autoridades
públicas, juízes, policiais, mem-
bros do Ministério Público, como
vilões contra os direitos funda-
mentais. O magistrado argumen-
ta que o Estado tem que agir den-
tro de determinados limites e de-
baixo da lei, mas que, por outro
lado, não estamos mais dentro de
um contexto em que apenas o Es-
tado é um violador de direitos fun-

Na verdade, em fóruns inter-
nacionais, como na Corte Intera-
mericana de Proteção aos Direitos
Humanos, não raramente o Brasil
é questionado, e por vezes conde-
nado, não porque atuou direta-
mente como violador de direitos
fundamentais. Mas principalmen-
te porque diante de graves viola-
ções por parte de entidades priva-
das o Estado omitiu-se, deixando
de apurar devidamente os fatos e
de exercer uma persecução crimi-
nal eficaz. Está aí o famoso caso que
culminou com a edição da Lei Ma-
ria da Penha, que o Estado Brasi-
leiro foi condenado não porque vi-
olou diretamente direitos funda-
mentais, mas porque diante da
agressão por parte de terceiro, o
sistema de justiça criminal não
funcionou.

Importante destacar que o Es-
tado peca tanto quando age em
excesso, violando direitos funda-
mentais, quanto quando age de
maneira insuficiente na proteção
desses direitos. Um dos principais
exemplos para esse tipo de situa-
ção é a atuação deficiente do siste-
ma de Justiça Criminal, que deixa
muito a desejar em diversos casos,
principalmente no que se refere aos
crimes denominados de “colari-
nho branco”. “Não é aceitável que
crimes praticados por determina-
dos grupos sociais permaneçam
impunes”, destacou Moro.

Segundo o magistrado, a neces-
sidade de se reprimir o crime do
“colarinho branco” é confundida
com alguma espécie de discurso
ideológico de esquerda. Como se a
eficiência da Justiça Criminal tives-
se alguma coisa haver com justiça
distributiva. Entretanto, ter uma
Justiça Criminal eficiente não é
bandeira da esquerda, nem da di-
reita, nem de qualquer perfil ideo-
lógico. Tanto assim que o país tal-
vez mais eficiente no que se refere
à investigação e persecução crimi-
nal dos crimes de “colarinho bran-
co” é os Estados Unidos, que não se
prima por ser um Estado de matiz
de esquerda.

“A persecução e a investigação
eficaz do crime de colarinho bran-
co é imperativo dentro de um Es-
tado Democrático de Direito. Não
tem nada haver com ideologia co-
munista, de esquerda ou de direi-
ta”, justificou Moro. Fato é que o
combate ao crime de “colarinho
branco” pode ser defendido sob
ambos os vieses ideológicos. Mes-
mo sob o viés de direita, é impor-
tante que as pessoas dentro do

O Estado peca tanto
quando age em
excesso, violando
direitos, quanto
quando age de
maneira insuficiente
na proteção desses
direitos fundamentais.

damentais. Essa preocupação, em-
bora ainda atual, não pode despre-
zar o outro lado do problema: exis-
tem entidades privadas, tal como
o crime organizado, grandes
violadores de direitos fundamen-
tais, que merecem e precisam ter
uma resposta por parte das auto-
ridades públicas.
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mercado atuem segundo as re-
gras do jogo, ou ocorrerá uma
competição desvirtuada, com
vantagens competitivas desleais
entre os concorrentes.

Moro destacou a importância
de se buscar o aperfeiçoamento do
sistema de justiça criminal. Para o
magistrado, “não é razoável que
tenhamos hoje, em nosso país, pro-
cessos criminais que não cheguem
a um fim, em um prazo razoável.
Para ser mais exato, temos proces-
sos criminais que nunca chegam
ao fim, ou quando chega ao fim o
resultado é o reconhecimento da
prescrição, da extinção da
punibilidade do crime pelo decur-
so do prazo”.

O problema, segundo Moro, é
que temos no processo criminal
um sistema de recursos infindável,
que leva a uma “eternização de
recursos”. Dados estatísticos ilus-
tram isso. A cada ano são distri-
buídos no Superior Tribunal de
Justiça, para ficar apenas numa
corte, cerca de 270 mil processos.
Notadamente é impossível que
uma corte com 33 ministros dê
conta de toda essa demanda. Para
o magistrado, é necessária uma
reforma do processo criminal para
diminuir os recursos.

“Claro, tem que haver previsão
de recursos contra condenações
criminais; a pessoa tem que ter
chance de uma revisão criminal,
mas não ao ponto de gerar deman-
das sem fim, transformando re-
cursos ao STJ e ao STF em recursos
ordinários, como se esses tribu-
nais fossem de apelação”, defendeu
Moro.

Há uma série de mudanças que
precisam ser feitas. Existem algu-

mas discussões no Congresso Na-
cional sobre a reforma do proces-
so criminal, dentre elas até a edi-
ção de um novo Código de Proces-
so Penal. Entretanto, segundo Sé-

A atuação do juiz federal SÉRGIO MORO em casos de repercussão
nacional, como o do Banestado, que deflagrou uma CPI e desbaratou um
gigantesco esquema de remessa ilegal de d inheiro para o exterior, chamou
a atenção para a eficiência das Varas Federais especial izadas no combate
a crimes contra o sistema financeiro e a administração públ ica e à lavagem
de d inheiro. Os bons resultados da 2ª Vara Federal Criminal da capital
paranaense, onde atua, mostraram que o desempenho positivo do
Jud iciário é fruto também de um trabalho harmonioso entre pol iciais,
procuradores e juízes. Outra estratégia inovadora adotada pela Justiça
Federal da 4ª Região no Paraná é a delação premiada, um instrumento em
que o réu revela o que sabe em troca de alívio na pena.

rio Moro, da forma como cami-
nham, “vamos ter mais do mes-
mo” e não vamos solucionar os
problemas da falta de eficiência da
nossa justiça criminal.

Nada mais violador
dos direitos
fundamentais do que
a prática de um crime.

I Painel
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O Rio Grande do Norte está en-
tre os estados brasileiros mais pre-
parados para o futuro, segundo es-
tudo da Fundação Dom Cabral, ins-
tituição criada em 1976 como des-
dobramento do Centro de Extensão
da Universidade Católica de Minas
Gerais. Os pesquisadores da Fun-
dação elaboraram um ranking dos
estados com a melhor infraestrutu-
ra, tomando por base setores como
energia, combustíveis, saneamen-
to, transportes e telecomunicações.

Entre os estados do Nordeste,
o Rio Grande do Norte é o segundo
mais preparado, ficando atrás ape-
nas da Bahia, que é o sétimo no
ranking geral. O estado de São Pau-
lo é o que ocupa a primeira posi-
ção, seguido de Minas Gerais (2º)
e Rio de Janeiro, o 3º colocado no
ranking.

Os estudos foram tema de ma-
téria de capa na edição de dezem-
bro de 2009 da revista Anuário Exa-
me, que está nas bancas – na
internet, o acesso é pago. Cada in-
dicador avaliado – foram considera-
dos 12 indicadores entre 2004 e
2009 – recebeu uma pontua-
ção conforme sua impor-
tância para a ge-
ração de ri-

quezas, contribuição ao desenvolvimento social, econômico e para a atração
de investimentos.

Ranking dos estados coloca RN entre os 10 com melhor infraestrutura: 1º
- São Paulo; 2º - Minas Gerais; 3º - Rio de Janeiro; 4º - Paraná; 5º - Espírito
Santo; 6º - Distrito Federal; 7º - Bahia; 8º - Rio Grande do Sul; 9º - Rio Grande
do Norte; 10º - Goiás (Fonte: Fundação Dom Cabral).

Estado será autossuficiente em energia elétrica
Em 2012, o Rio Grande do Norte terá capacidade de produzir o dobro de

energia elétrica que consome. Apenas com as usinas de energia eólica já
instaladas ou projetadas para os próximos três anos vão conseguir gerar mais
que duas vezes o seu consumo, uma situação inusitada no Brasil. E melhor:
o Rio Grande do Norte não terá que esperar até lá para chegar a essa
autossuficiência. Em 2010, com pelo menos mais 715 MW instalados, já terá
condição mais que confortável: os novos projetos superarão o consumo de
energia do Estado, que é de 640 MW.

A autossuficiência é possível com a conclusão da Usina Termoelétrica do
Vale do Açu (Termoaçu), e das usinas termoelétricas (UTEs) Potiguar 1 e 3,
em Macaíba. Somam-se a estas unidades, os parques eólicos da Iberdrola,
em Rio do Fogo, que iniciou sua operação em abril de 2006, e da Petrobras,
em Macau cuja operacionalização teve início em janeiro de 2004. Para 2010,
prevê-se a conclusão dos parques eólicos de Alegria 1 e 2, no município de
Guamaré.

A situação chama ainda mais atenção pelo histórico. Em 2003, os potiguares
tinham zero de capacidade instalada para a geração desse tipo de energia e
até então ficava atrás do vizinho, o Ceará. A mudança de posicionamento no
ranking veio no final do ano passado, após a realização do primeiro leilão
exclusivo de energia eólica, na sede da Câmara de Comercialização de Ener-

gia Elétrica (CCEE), em São Paulo. O Rio Gran-
de do Norte conseguiu 23 projetos vencedores,
de um total de 71. Investimentos de R$ 3,5 bi-
lhões, que devem gerar milhares de empregos
nos seus municípios litorâneos, para alcançar
657MW de potência instalada (atualmente, o RN
tem 51,2MW em operação e 151,8 em constru-
ção = total 203MW).

“Em tempos de tanta preocupação com o
meio ambiente, o Rio Grande do Norte pode
anunciar que gerará  toda energia que consome
através da força dos ventos, uma energia limpa,
isso é um feito extraordinário. Levando em con-
ta que o nosso Estado tem no turismo sua prin-
cipal fonte de renda e podemos garantir que,
para produção de energia, nosso meio ambien-
te está preservado”, analisou a governadora
Wilma de Faria.

RN é o segundo do Nordeste com melhor infraestrutura
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presidente da mesa,
Reinaldo Sobrinho, apre-
sentou o palestrante se-

guinte como um profissional cuja
afirmação de ter um futuro bri-
lhante é falaciosa. Na verdade, o
delegado federal Ricardo Andrade
Saadi já tem é um presente bri-
lhante na Polí-
cia Federal.

Atuando na
Delegacia de Re-
pressão a Cri-
mes Financeiros
(DELEFIN), da
Polícia Federal
em São Paulo,
desde 2002,
Saadi testemu-
nhou que, desde
então, nenhuma
das operações
realizadas re-
sultou em trânsito em julgado.
Além disso, de todos os investi-
gados presos temporária ou pre-
ventivamente, apenas dois con-
tinuam atrás das grades até hoje.
Um, por motivos óbvios, é o tra-
ficante colombiano Juan Carlos
Ramírez Abadia, e muito mais

O

e remessa dee remessa dee remessa dee remessa dee remessa de
capitais ao exteriorcapitais ao exteriorcapitais ao exteriorcapitais ao exteriorcapitais ao exterior

LaLaLaLaLavvvvvagem deagem deagem deagem deagem de
dinheirdinheirdinheirdinheirdinheirooooo

pela questão de ele ser traficante.
“A sensação de impunidade é
uma coisa realmente absurda,
que temos que começar a pen-
sar”, afirmou o delegado.

O Brasil passou a ser avaliado
pelo Grupo de Ação Financeira In-
ternacional (GAFI). Os avaliadores

do GAFI questi-
onam porque no
Brasil, sendo
um terreno tão
fértil para a la-
vagem de di-
nheiro, tem tão
poucas conde-
nações na área.
Polícia, mem-
bros do Judiciá-
rio e do Ministé-
rio Público são
unânimes em
apontar o siste-

ma processual penal, com infini-
tos recursos protelatórios, como
um dos principais problemas.

Lavagem de dinheiro nada
mais é do que tentar dar uma apa-
rência lícita a um ativo de origem
ilícita, ou seja, é tentar se utilizar
aquele dinheiro que vem de uma

I Painel

As leis mais modernas
admitem qualquer
tipo penal como
antecedente ao crime
de lavagem de
dinheiro. No Brasil, o
rol ainda é taxativo.



Prisma 19

origem ilegal como se fosse
produto de uma atividade le-
gal. É uma expressão que se
refere a práticas econômico-
financeiras que têm por fina-
lidade dissimular ou escon-
der a origem ilícita de deter-
minados ativos financeiros
ou bens patrimoniais, de
forma a que tais ativos apa-
rentem uma origem lícita ou
a que, pelo menos, a origem
ilícita seja difícil de de-
monstrar ou provar. É dar
fachada de dignidade a di-
nheiro de origem ilegal.
Logo, para que se tenha la-
vagem de dinheiro é pre-
ciso antes ter um crime. De
forma que, “quando
estamos combatendo a la-
vagem de dinheiro,
estamos combatendo
também os crimes ante-
cedentes que deram ori-
gem ao produto do crime
que vai ser lavado”.

Quando primeiro se falou em
lavagem de dinheiro no âmbito in-
ternacional, na era moderna, foi na
Convenção de Viena de 1988, que
foi a Convenção Contra o Tráfico
Ilícito de Entorpecentes e Substân-
cias Psicotrópicas. O Brasil fez sua
lei de lavagem apenas dez anos de-
pois, em 1998, com a edição da Lei
9.613, o que proporcionou algumas
vantagens e desvantagens. A pri-
meira vantagem é que foi possível
utilizar a experiência de outros pa-
íses que saíram na frente na edi-
ção de suas leis, logo após a Con-
venção de Viena. O Brasil se inspi-
rou nas normas da França, Ingla-
terra, Suíça.

A lavagem de dinheiro é crime
acessório ou derivado, isto é, só
ocorre se existir crime anterior. No
Brasil, existe um rol taxativo de
crimes antecedentes à lavagem de
dinheiro. O que está na contramão
de leis mais modernas, em que
qualquer crime pode ser conside-
rado antecedente à lavagem de di-
nheiro. Aqui só ocorrerá crime de
lavagem de dinheiro se os antece-
dentes forem: tráfico de drogas,
terrorismo e seu financiamento,
contrabando ou tráfico de armas,
extorsão mediante sequestro, cri-
mes contra a administração públi-
ca, contra o sistema financeiro na-
cional praticado por organização
criminosa.

Segundo explicação do profes-
sor de Direito Penal e Processual
Penal, Alexandre Magno Fernan-
des Moreira, nossa legislação pos-
sibilita ainda que qualquer crime
seja precursor da lavagem de di-
nheiro, desde que praticado por
organização criminosa. Assim, só
há necessidade de se enquadrar o

BANCO CENTRAL: A
política de ingresso de
capital estrangeiro no
país está correta?
Delegado afirma que,
em 99% dos casos de
lavagem de dinheiro,
os valores retornam ao
Brasil por meio de
offshores, que operam
praticamente sem
nenhum controle.
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crime na enumeração legal se ele
não for cometido por meio da cri-
minalidade organizada.

Na prática, alguém que sonega
50 milhões de reais em impostos,
por exemplo, fazendo todo trâmi-
te para lavar o dinheiro, não res-
ponderá por lavagem de dinheiro,
uma vez que sonegação de impos-
tos não consta no rol taxativo de
crimes antecedentes, da Lei 9613/
1998. A retirada do rol taxativo da
Lei da Lavagem de Dinheiro, que
impede a tipificação de outros cri-
mes antecedentes no delito de la-
vagem de bens, direitos e valores,
tem sido defendida por inúmeros
operadores do Direito, interessa-
dos no combate à impunidade.
Existem projetos de lei tramitan-
do no Congresso nesse sentido (PL-
3443/2008 e PLS-209/2003).

O delegado Saadi explicou as
três fases da lavagem de dinhei-
ro: colocação, ocultação e integra-
ção. A colocação nada mais é do
que a inserção na economia for-
mal o dinheiro oriundo de ativi-
dade criminosa. Isso geralmente
ocorre por meio de depósito em
conta de “laranjas”, de “fantas-
mas”, de empresas de fachada.
Em seguida, o criminoso precisa
realizar diversas operações para
dificultar o rastreamento do di-
nheiro. É a fase da ocultação.
Após realizar o crime, receber o
dinheiro e inseri-lo na economia
formal, o criminoso vai pulveri-
zar o dinheiro nas contas de ou-
tros “laranjas”, inclusive no ex-
terior, por meio da ação de
doleiros. Por fim, a fase da inte-
gração. É preciso conferir aparên-
cia lícita ao dinheiro. Em geral,
no Brasil, depois que o dinheiro

O atual chefe da Delegacia de Combate aos Crimes Financeiros (Delef in)
da Polícia Federal em asão Paulo, RICARDO ANDRADE SAADI, é
especial ista no combate a crimes f inanceiros e lavagem de d inheiro e
representa a PF em importantes fóruns nacionais e internacionais sobre
lavagem de d inheiro e crime organizado, como a Estratégia Nacional de
Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) e o Grupo de
Ação Financeira Internacional (GAFI). Em sua especial idade comandou
operações pol iciais e participou, inclusive como palestrante, de eventos
na França, Inglaterra, Suíça, Peru, Argentina, Venezuela.

I Painel
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ilegal circula no exterior, retorna
por meio de empresas offshore*,
que investem no país pratica-
mente sem nenhum controle.

Ricardo Saadi alerta para esse
é primeiro ponto de reflexão: será
que a política para entrada de ca-
pitais no Brasil é correta? O dele-
gado afirma que em 99% dos ca-
sos de lavagem de dinheiro, o di-
nheiro retorna ao Brasil por meio
de offshore, por meio de investi-
mento estrangeiro. Para evitar
rastros, os doleiros atuam por
meio das chamadas operações de
dólar-cabo (transferências de di-
nheiro para o exterior sem a saí-
da física do dinheiro do país). O
esquema dá certo, pois da mes-
ma forma que tem gente queren-
do enviar dinheiro para o exteri-
or, tem gente precisando ingres-
sar com dinheiro.

Em tom de brincadeira, mas
que no fundo reflete uma triste re-
alidade, Saadi perguntou o que
acontece com a prisão de um trafi-
cante importante no Rio de Janei-
ro ou em São Paulo. Absolutamen-
te nada. Vem outro e assume o co-
mando. Mas se um criminoso do
colarinho branco for preso, segun-
do o delegado, a situação é ainda
pior, pois o criminoso sequer vai
ficar preso, no dia seguinte está

*EMPRESA OFFSHORE: A expressão inglesa que signif ica “ultramar”
inicialmente foi usada para ind icar uma sociedade anônima implantada fora
do país de origem de seus d irigentes. Com o tempo, porém, o rótulo offshore
tomou características bem específicas e passou a definir uma empresa criada
em um paraíso fiscal de forma apenas cartorial, ou seja, ela está registrada em
um país no qual não desenvolve nenhuma atividade. Normalmente, o endereço
é uma caixa postal ou um representante especial izado em sed iar empresas
desse tipo. O objetivo da offshore é real izar operações financeiras no paraíso
fiscal, quase sempre com o intuito de escapar da tributação ou de fazer
investimentos no exterior.

PROPOSTAS
Com a experiência de quem

convive diariamente com as difi-
culdades de se combater a lava-
gem de dinheiro no Brasil, o de-
legado federal Ricardo Saadi fi-
nalizou destacando três ações
primordiais para combater a la-
vagem de dinheiro: criação de um
setor dentro da Polícia Federal
especializado em cooperação ju-
rídica internacional, uma área em
que, segundo o delegado, a insti-
tuição ainda “engatinha”; maior
controle do ingresso de capitais
aplicados no país por meio de
empresas offshore; e uso e poste-
rior perdimento de bens em favor
da União, para utilização específi-
ca nos órgãos especializados no
combate ao crime organizado.

Um dos efeitos do confisco dos
bens da atividade de lavagem de
dinheiro é a perda dos bens a fa-
vor da União. O que já é uma coi-
sa boa. Entretanto, Saadi defen-
de que os bens não deveriam ser
a favor da União como um todo,
mas sim a favor daquelas entida-
des que estão combatendo o cri-
me organizado, não só a polícia,
mas o Banco Central, Receita Fe-
deral, Ministério Público.

Ele afirma que hoje, em São
Paulo, 90% das viaturas utiliza-
das pela Polícia Federal são car-
ros apreendidos nos crimes de
lavagem de dinheiro. O delegado
federal avalia que a produtivida-
de da Superintendência aumen-
tou de forma exponencial, a par-
tir da hora que começaram a uti-
lizar bens apreendidos dos cri-
minosos. “Temos que aparelhar
o combate ao crime organizado”,
justificou Saadi.

solto e continua com suas ativida-
des ilegais.

Dessa forma, para o pales-
trante, vale muito mais a pena
apreender bens, congelar con-
tar, retirar casa, carro, dinhei-
ro, empresa, tirar a condição de
sobrevivência do criminoso do
que prendê-lo. Desestimular a
atividade criminosa mediante o
confisco de lucro seria bem
mais  e f icaz .  Segundo
ensinamentos do delegado Ge-
túlio Bezerra, aos seus alunos
na Academia Nacional de Polí-
cia, trata-se do combate capi-
talista ao crime organizado.

Promover o
combate capitalista
ao crime organizado
é a estratégia do
momento. Vale
muito mais a pena
apreender os bens,
congelar contas,
atingindo os lucros
atividade ilícita, do
que tentar prender
os criminosos.
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nos casos denos casos denos casos denos casos denos casos de
corrupçãocorrupçãocorrupçãocorrupçãocorrupção

egundo avaliação do advo-
gado da União, André Luiz
de Almeida Mendonça, a

Advocacia-Geral da União (AGU),
nos últimos três anos, com a cria-
ção do Departamento de Patrimô-
nio Público e Probidade Adminis-
trativa, tem vivido uma mudança
de paradigma. Além de defender a
União, nas demandas ajuizadas
por agentes da sociedade, passa-
ram a defender a União também
na recuperação daquilo que era
dela e foi desviado por casos de
corrupção, de desmandos, por prá-
ticas ilícitas principalmente den-
tro da Administração Pública.

O “pulo do gato” se deu a par-
tir da realização de uma pesquisa
de opinião com os procuradores-
chefes em todo o país, sobre a rele-
vância e necessidade de a AGU
dedicar recursos humanos e ma-
teriais para o combate à corrup-
ção. Como fruto dessa pesquisa,
verificou-se que em torno de 98%
dos dirigentes enfatizavam a im-
portância de a AGU atuar na re-
cuperação de valores desviados da
União. Porém, se comparada à
pergunta correspondente ao com-
prometimento pessoal para desen-
volver essa tarefa, os índices cai-
am para algo em torno de 60%.

A estratégia inicial foi então
trabalhar a motivação pessoal, no
sentido de envolver os quadros da
AGU no combate à corrupção. Se-
gundo Mendonça, se depararam
com três vertentes a serem lapi-
dadas. Havia pessoas em estado de
apatia, de total indiferença em re-
lação ao que acontece e sem dispo-
sição para tomar parte na resolu-
ção do problema. Um segundo
grupo identificado, formado por
servidores do tipo realistas, reco-
nhecia a importância do seu tra-
balho e de se combater a corrup-
ção, entretanto não estava dispos-
to a sair do “arroz com feijão”, de
ir além dos limites da sua perspec-
tiva diária de trabalho de 8 horas

por dia. Um terceiro nível de pes-
soas são aquelas que buscavam
um estado ideal das coisas.

DA APATIA À UTOPIA
Identificado o quadro, o desa-

fio foi atuar nessas três frentes de
realidade humana, procurando
trazer o apático para uma situa-
ção de realismo, quiçá de utopia,
de forma que vislumbrassem den-
tro da Advocacia-Geral da União
um papel maior a cumprir, de res-
ponsabilidade com o país e com a
sociedade brasileira.

Para atingir esse objetivo, Men-
donça explica que investiram na
capacitação técnica-jurídica dos
profissionais que, até então, não
vivenciavam o dia a dia do com-
bate à corrupção. Foi um passo
importante da estruturação, mas
não era o suficiente. Partiram en-
tão para a capacitação política e
social. “Combater a corrupção não
exige apenas conhecimento técni-
co-jurídico, mas conhecimento da
realidade social e política na qual
estamos inseridos”, justificou o
advogado da União.

Ao longo de dez anos na AGU,
Mendonça afirmou sempre ouvir
que não se combatia a corrupção
por falta de garantias legais. Se-

O desafio na AGU foi
resgatar servidores de
uma situação de
apatia para um
patamar de realismo e
até mesmo utopia, e
fazê-los vislumbrarem
um papel maior a
cumprir de
responsabil idade com
a sociedade brasileira.

S
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gundo ele, também tiveram que
mudar essa perspectiva. “A maior
garantia que temos não é a legal,
mas a garantia da qualidade do
nosso serviço. Se nosso serviço ti-
ver qualidade a garantia legal pas-
sa a ser secundária da qualidade
do serviço. As garantias serão ad-
quiridas fruto do reconhecimento
social em razão do trabalho reali-
zado”, destacou Mendonça.

A partir do trabalho de
lapidação do material humano,
constituíram dentro da AGU um
Grupo Permanente de Combate à
Corrupção, hoje composto por 103
advogados da União espalhados
pelo País, em todas as unidades da
Federação, voltados exclusiva-

mente para o combate à corrup-
ção e à improbidade administra-
tiva, além de defender os que com-
batem a corrupção. “Já adianto aos
colegas da Polícia Federal que eles
[os advogados do Grupo Perma-
nente de Combate à Corrupção]
estão lá inclusive para defender os
delegados, os agentes, os peritos da
Polícia Federal, que muitas vezes
sofrem representações, represáli-
as, justamente por combater a cor-
rupção”, afirmou Mendonça, que
nesse sentido colocou a AGU à dis-
posição para auxiliar e contribuir
“quando os colegas da Polícia Fe-
deral se sentirem pressionados ile-
gitimamente por estarem agindo
a bem da sociedade brasileira”.

SEM CORPORATIVISMO
Outro aspecto que despertou

preocupação foi a questão do cor-
porativismo, uma vez que a visão
corporativista no combate à cor-
rupção é uma visão míope, cega e
fracassada. “Ninguém que queira
combater a corrupção adequada-
mente pode fazê-lo por vaidade
própria ou por vaidade instituci-
onal. Tem que fazê-lo pelo bem do
País ou esse combate vai ser inefi-
caz, ineficiente e pouco duradou-
ro”, alegou Mendonça, para quem
é vital combater a concepção ne-
gativa do corporativismo. Numa
analogia ao ditador italiano
Mussolini que pregava “tudo para
o Estado, nada fora do Estado, nada
contra o Estado”, afirmou que com-
bateram a visão de “tudo para a
AGU, nada fora da AGU, nada con-
tra a AGU”.

O professor da Unesp, Marco
Aurélio Nogueira, afirma que o
poder corporativo é um poder ilu-
sório e de fôlego curto e, portanto
perigoso. “Não podemos preten-
der combater a corrupção achan-
do que o ganho final será nossa ins-
tituição, a nossa carreira. Isso pode
até acontecer, mas o ganho final
tem que ser o ganho da sociedade.
Essa é a visão que estamos procu-
rando implantar dentro da AGU”,
afirmou o advogado da União.

Dentro dessa nova visão insti-
tucional, a AGU tem procurado
firmar parcerias com outras insti-
tuições, em que todos colaborem
entre si e ninguém tenha preten-
são de ser o ator principal. “Que-
remos que se constituam parceri-
as e que a PF, a Controladoria Ge-
ral da União, o Tribunal de Contas
da União, vejam em nós uma ex-

Advogado da União desde 2000, ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA
é adjunto do procurador-geral da União e d iretor do Departamento de
Patrimônio Públ ico e Probidade Administrativa da AGU.
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O bloqueio dos bens
dos agentes corruptos,
já na fase inicial da
demanda, por meio de
medida l iminar de
antecipação de tutela, é
medida indispensável
para a garantia do
ressarcimento ao erário
nas ações de
improbidade.

tensão do seu próprio trabalho e
trabalhemos num círculo virtuo-
so de instituições, que se organi-
zem efetivamente, assim como se
organiza quem pratica a corrup-
ção”, conclamou Mendonça.

Outra vertente focada pela
AGU é trabalhar sob a perspecti-
va legal e judicial, sensibilizando
o Judiciário para que não sejam
criadas, além das amarras legais,
“amarras interpretativas que di-
ficultam o combate à corrupção”.

Nesse sentido, se torna de
crucial a questão da indisponibili-
dade dos bens dos agentes corrup-
tos, já na fase inicial da demanda,
por meio de medida liminar ou de
antecipação de tutela, sem a qual,
no curso do processo judicial, que
tende a demorar, fica improvável
a recuperação dos ativos desvia-
dos. Mendonça considera o blo-
queio dos bens dos réus como
“medida indispensável para a ga-
rantia do ressarcimento ao erário
nas ações de improbidade”.

A AGU também trabalha no
sentido de reduzir o tempo de efe-
tiva recuperação do patrimônio
desviado. Hoje, a estimativa é de
15 a 20 anos para se conseguir re-
cuperar alguma coisa. Por meio de
medidas administrativas, princi-
palmente junto à Procuradoria-
Geral da União, por meio de alte-
ração de procedimentos internos,
querem reduzir esse tempo à me-
tade, criando atalhos que tornem
mais eficaz a recuperação.

COMBATE PERMANENTE
O primeiro relatório do Grupo

Permanente de Combate à
Corrupção, formado pela AGU,
apresentado pelo advogado da
União André Luiz, traz os núme-
ros e as novas metodologias utili-
zadas na recuperação do dinheiro
desviado. De janeiro a agosto de
2009, foram ajuizadas 1.769 ações,
no valor total de R$ 441 milhões.

Entretanto, o dado mais rele-
vante do relatório refere-se aos

valores ressarcidos à União a títu-
lo de honorários, indenizações e
convênios desde 2003 até agosto de
2009.  Dos valores ressarcidos –
cerca de R$ 1 bilhão – exatos R$
774 milhões (77% do total)
correspondem ao período entre
2007 e agosto de 2009. Ou seja, os
últimos três anos em que se pro-
curou dotar a AGU de instrumen-
tos para combater a corrupção. O
percentual de recuperação do di-
nheiro desviado dos cofres públi-
cos, que ficou na média de 2% nos
últimos 10 anos, está agora em tor-
no de 10%.

Mas a batalha ainda está ape-
nas começando. “Não temos a pre-
tensão de sermos salvador da pá-
tria ou sermos além de uma insti-
tuição que possa contribuir com o
desenvolvimento legítimo do nos-
so País. Nenhum avanço pode se
fazer sem dificuldade, sem luta e
às vezes sem algum retrocesso, se-
guimos, porém sempre em frente”,
concluiu Mendonça.

I Painel
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no combate ao crime organizadono combate ao crime organizadono combate ao crime organizadono combate ao crime organizadono combate ao crime organizado

O Sistema Penitenciário Federal, criado a partir da reestruturação do
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), tem a final idade de ser o
gestor e f iscal izador dos estabelecimentos penais federais. À frente do
órgão está o delegado da Polícia Federal WILSON SALLES DAMÁZIO. As
unidades penitenciárias federais, de segurança máxima, constituem uma
importante estratégia de combate ao crime organizado. Damázio já foi o
superintendente regional da Polícia Federal em Rondônia e em Pernambuco.
Foi ainda Diretor de Polícia Jud iciária da corporação – cargo que atualmente
recebe o nome de Diretor Executivo (Direx). Atuou ainda, na Polícia Federal,
como gestor dos programas Errad icação da Maconha e Epadu no Brasil;
Cães Farejadores no Combate ao Tráf ico Ilícito de Drogas no Brasil; e
Serviços de Operações em Mar e Rios.

spirituoso, o delegado da
Polícia Federal Wilson
Salles Damázio iniciou

sua apresentação fazendo graça:
“geralmente ninguém convida di-
retor de sistema penitenciário
para nada, mas como o Sistema
Penitenciário Federal é uma coisa
nova, que graças a Deus vem dan-
do certo, eu agradeço a oportuni-
dade para falarmos um pouco so-
bre esse sistema”. De fato, a expe-
riência merece ser conhecida, di-
fundida e servir de exemplo
para o sistema penitenciário con-
vencional em todo o País.

Sob aplausos da platéia,
Damázio afirmou que o Sistema
Penitenciário Federal é fruto da
coragem de dois homens públicos
da maior grandeza: o ex-ministro
da Justiça, Márcio Thomaz Bastos,
e o ex-diretor da Polícia Federal,
delegado federal Paulo Lacerda.

Segundo seu diretor, o Sistema
Penitenciário Federal é uma das
grandes ferramentas idealizadas
pelo Governo Federal no combate
ao crime organizado. Aliado ao
trabalho que a PF vem fazendo, o
sistema se propõe a custodiar e
manter encarcerados criminosos
de altíssima periculosidade, líde-
res de facções criminosas.

O Sistema Penitenciário Fede-
ral tanto acolhe presos de alta
periculosidade, para que não con-
tinue a interferir nas suas quadri-

lhas, e até mesmo no sistema peni-
tenciário de origem, quanto àque-
les presos que para o interesse de
sua própria segurança mereçam
ser acolhidos pelo sistema federal,
especialmente os delatores premi-
ados e os réus colaboradores.

DITADURA DO CÁRCERE
No final da década passada e

no início da atual, segundo
Damázio, “víamos era uma espé-
cie de ditadura do cárcere”. Ou
seja, bandidos, traficantes, crimi-
nosos, interferindo não somente

E
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no ambiente prisional, mas tam-
bém ditando regras quanto à se-
gurança pública e o interesse da
sociedade.

O Sistema Penitenciário Fede-
ral foi idealizado para fazer frente
a essa realidade e tem dado resul-
tados significativos, apesar do
atraso de mais de 40 anos em sua
implantação. Na verdade, as pe-
nitenciárias federais deveriam
existir desde 1966, quando se re-
organizou a Justiça Federal. Há um
artigo na Lei 5.010 que diz que en-
quanto a União não construir suas
penitenciárias federais, os presos
condenados pela Justiça Federal fi-
carão sob a responsabilidade dos
Estados. “Isso é um fardo muito
grande para os Estados, já que hoje
temos cerca de 8 mil presos fede-
rais sob a responsabilidade dos
Estados”, afirmou Damázio.

Um passo  determinante
para retirar o Sistema Peniten-
ciário Federal do papel foi dado
com base na Lei de Crimes He-
diondos (Lei 8.072/1990), que
autorizou a construção dos es-
tabelecimentos penitenciários
fora do distrito da culpa.

Quatro penitenciárias federais
já estão prontas: Catanduvas/PR,
Campo Grande/MS, Porto Velho/
RO e Mossoró/RN, todas elas
dirigidas atualmente por delega-
dos da Polícia Federal. A quinta
unidade será construída em
Brasília-DF. “Nossa idéia era que
as penitenciárias federais ocupas-
sem todo o território nacional,
uma em cada região, mas tivemos
muita dificuldade na Região Su-
deste. A comunidade não queria,
então a Região Centro-Oeste ficou
com duas, uma em Campo Gran-

de e a que será construída em
Brasília”, explicou Damázio.

A Diretoria do Sistema Peniten-
ciário Federal faz parte do Depar-
tamento Penitenciário Nacional
(DEPEN), que conta ainda com a Di-
retoria de Políticas e a Diretoria
Executiva. “Temos muita dificul-
dade pelo DEPEN ainda não ter um
corpo técnico adequado para dar
suporte às penitenciárias federais.
Não estamos funcionando com
força total pela falta da estrutura
administrativa para concluir os
processos licitatórios”, justificou
Damázio. Entretanto, o quadro
está sendo revertido. É aguardada

inclusões e transferências de pre-
sos para o Sistema Penitenciário
Federal. O Decreto 6.877/2009 re-
gulamenta essa lei e apresenta o
perfil do preso que pode ser rece-
bido ou acolhido pelo Sistema Pe-
nitenciário Federal. Basicamente o
delegado ou a autoridade adminis-
trativa que estiver com o proble-
ma nas mãos, deve se dirigir ao De-
partamento Penitenciário Nacio-
nal, expor o perfil do preso e dizer
que precisa de uma vaga. Feita a
análise e deferido pedido, a auto-
ridade administrativa deve se
dirigir ao juiz do processo que,
convencido da necessidade de
transferência desse preso, vai ofi-
ciar o juiz corregedor da unida-
de onde a vaga foi deferida e está
instalado o processo realmente
de transferência.

Com relação à segurança dos
presídios federal, Damázio afir-
mou que o momento mais vulne-
rável é durante a visita íntima, pois
não tem como fazer o monitora-
mento das celas íntimas. É o mo-
mento utilizados para os presos
enviarem mensagens e recados
para suas organizações, os chama-
dos “salves”, na linguagem dos
cárceres. Outro tema delicado diz
respeito à revista manual.
Damázio afirmou que estão editan-
do um manual de procedimento
para a revista manual em crian-
ças e adolescentes. As crianças
também são submetidas à revis-
ta, mas ficam vestidas com suas
vestes íntimas e não fazem aga-
chamento. Para quem quer ter con-
tato com o preso, mas não quer se
submeter à revista, tem a alterna-
tiva de conversar com o preso no
parlatório. O sistema penitenciá-

600 novos agentes
penitenciários
federais, formados
pela Academia
Nacional de Polícia
Federal, são
aguardados para
reforçar o trabalho
nas unidades federais
e colaborar com a
custódia dos presos
na Polícia Federal.

a chegada de 600 novos agentes pe-
nitenciários federais, formados
pela Academia Nacional de Polí-
cia. Esse pessoal estará habilitado
para trabalhar tanto nas unidades
federais quanto nos Núcleos de
Custódia da Polícia Federal.

O marco legal do Sistema Peni-
tenciário Federal é o Decreto 6.049/
2007. Já a Lei 11.671/2008 trata das

I Painel
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rio federal é um sistema duro, rí-
gido, mas com absoluto respeito à
dignidade da pessoa humana.
Tudo aquilo que preconiza a LEP
tem sido usado. Está em fase de
criação um sistema de visita vir-
tual, uma espécie de teleconferên-
cia entre o preso e seus familiares.
Além disso, estão investindo na
compra do “body scanner”
(scanner corporal), um equipa-
mento de segurança onde fica des-
necessária a revista manual. O
equipamento é capaz de detectar
armas e drogas.

Levantamento do INFOPEN
(Sistema Nacional de Informações
Penitenciárias), alimentado pelos
Estados, houve uma diminuição de
pelo menos 90% dos eventos críti-
cos nos presídios estaduais após a
chegada dos presídios federais. Se-
gundo Damázio, hoje é bem raro
ouvir falar em rebelião ou morte
de preso nos cárceres. Com o ad-
vento do Sistema Penitenciário
Federal isso diminuiu, até mesmo
porque quando as coisas ameaçam
sair do normal, os próprios dire-
tores de unidades estaduais sina-

lizam transferir alguns presos
para o sistema federal, o que basta
para acalmar a situação.

Damázio concluiu sua partici-
pação em tom de esperança: “o
Governo Federal hoje já aplica di-
nheiro do Orçamento na questão
penitenciária, não se limitando aos
recursos do Fundo Penitenciário.
Com o Sistema Penitenciário Fede-
ral servindo de paradigma, o Go-
verno Federal e os Estados fazen-
do sua parte, tenho certeza que
mudaremos o estado de caos em
nossas prisões”.

PRESÍDIOS FEDERAIS

O Brasil combate o crime
organizado com as armas da
inteligência, tecnologia, de-
terminação e respeito à cida-
dania. Os presídios federais
representam a vitória da
competência contra a violên-
cia. No subsolo há uma es-
pessa camada de pedras que
dificulta a escavação de tú-
neis para fuga. Dezessete
portões de contenção dificul-
tam o deslocamento dentro
dos presídios. Cada presídio tem 208 celas padrão e doze para regime
disciplinar diferenciado para quem descumprir as normas. Mais de
200 câmaras controlam 24 horas por dia tudo o que acontece. As
imagens são monitoradas simultaneamente pelo presídio e por uma
central em Brasília, assim como o sistema telefônico. Cada presídio
federal emprega 250 agentes penitenciários federais e 50 especialis-
tas em assistência penitenciária. Nas áreas internas os agentes circu-
lam com armas não letais, próprias para contenção. Médicos, enfer-
meiros, psicólogos e assistentes sociais também fazem parte do qua-
dro de funcionários de cada presídio federal. São responsáveis pelo
atendimento de saúde e pela ressocialização dos presos.

CLIENTELA: Os presíd ios federais
recebem criminosos de alta
periculosidade, como Fernand inho
Beiramar (narcotraficante); Batman
(mil iciano); Capitão Ramiro
(terrorista e sequestrador); Playboy
(tesoureiro do PCC); Alemão (furto ao
Banco Central em Fortaleza);
Comendador (grupo de extermínio);
Juan Carlos Abad ia (narcotraficante
internacional); Perna (l íder de
rebel iões na Bahia); Marcinho VP
(líder do Comando Vermelho).
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Cooperação internacionalCooperação internacionalCooperação internacionalCooperação internacionalCooperação internacional
na perna perna perna perna persecução criminalsecução criminalsecução criminalsecução criminalsecução criminal
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KARINE MORENO-TAXMAN, procuradora federal dos Estados Unidos; ARNALDO JOSÉ ALVES SILVEIRA, coordenador-
geral de Cooperação Juríd ica da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça; TÂNIA MARIA MATOS FERREIRA
FOGAÇA, delegada da Polícia Federal, integrante da Comissão de Prerrogativas da ADPF e med iadora da mesa; professor
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RENE ARIEL DOTI, representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); e
RAVVI AUGUSTO MADRUGA, coordenador-geral de Controle do Mercado do
Departamento de Proteção e Defesa da Concorrência, do Ministério da Justiça.

No segundo painel de debates do IV

CNDPF, os palestrantes destacaram a

importância do trabalho em conjunto

entre órgãos do sistema de Persecução

Criminal no Brasil e no exterior.
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Investigação criminal e as prerrogativas daInvestigação criminal e as prerrogativas daInvestigação criminal e as prerrogativas daInvestigação criminal e as prerrogativas daInvestigação criminal e as prerrogativas da
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ara falar sobre as prerro-
gativas dos advogados na
investigação criminal no

Brasil, o jurista Rene Ariel Doti
saudou uma nova Polícia Federal,
uma instituição voltada ao inte-
resse da sociedade e não de gover-
nos transitórios, que representa,
assim, o Estado Democrático de
Direito e que, portanto, não pode
prescindir do cumprimento dos
deveres essenciais de uma Polí-
cia Republicana. O professor en-
fatizou que as garantias da ad-
vocacia na investigação criminal
somente podem ser exercidas
dentro de princípios norteadores
da atividade.

A matéria tem sido alvo de inú-
meras polêmicas, sobretudo após
edição de súmula do Supremo Tri-
bunal Federal garantindo amplo
acesso dos defensores a inquéritos
sigilosos. Diversos seguimentos
manifestaram preocupação com o
futuro das investigações criminais
e com o provável aumento de va-
zamento de informações sigilosas.

O advogado que queira colabo-
rar na investigação criminal em
primeiro lugar deve atender aos
princípios fundamentais éticos da
profissão, entre eles o contido no
Estatuto da Advocacia, no Código
de Ética e Disciplina, no Regula-
mento Geral da Advocacia da Or-
dem dos Advogados. “Temos um

conjunto de princípios e de regras
que não podem ser apartadas do
cotidiano da atividade do advoga-
do se ele quer sim merecer a confi-
ança de outros setores da ativida-
de de investigação do crime, do Mi-
nistério Público, do Poder Judiciá-
rio, da Polícia Federal e dos
serventuários”, ensina o mestre.

Segundo Doti, o advogado pode
atuar, por exemplo, como assisten-
te do Ministério Público em inves-
tigação criminal de delitos contra
instituições financeiras, matéria
regida pela Lei 7.492/1986. Citou
como precedente a ação penal so-
bre o caso de um gerente do HSBC,
que formou uma pirâmide finan-
ceira dentro da instituição. Como
advogado do banco, pediu sua ha-

bilitação como assistente do Mi-
nistério Público, o que foi concedi-
do via mandado de segurança, do
qual foi relator o desembargador
Luiz Fernando Wowk Penteado, do
Tribunal Federal da 4ª Região.
Também é possível a intervenção
do advogado como assistente do
Ministério Público na fase de in-
vestigação quando o crime de com-
petência da Justiça Federal for pra-
ticado contra servidor federal no
exercício de sua função. É o que diz
a Súmula 147, do Superior Tribu-
nal de Justiça.

IDEAL UTÓPICO
Doti acredita que não é

excludente o papel do advogado
com a colaboração na investigação
criminal. O jurista defendeu que o
advogado não tem necessariamen-
te o dever de conseguir a absolvi-
ção a todo o custo. “A profissão do
advogado é uma profissão de ris-
co, sim, mas não é uma profissão
de resultado; é uma profissão de
esforço”, explica o estudioso. Con-
sequentemente, em certas circuns-
tâncias, mesmo não obtendo a ab-
solvição do seu defendido, se o ad-
vogado obtiver a redução de pena,
estará satisfeito seu objetivo pro-
fissional. Em casos assim, não há
que se falar em prejuízo da inves-
tigação criminal. Defende ainda
que o advogado possa colaborar

P O advogado não é um
cúmplice do seu
cliente. Não é
contratado para
transportar celulares
ou intermediar
recados para os
membros da
organização
criminosa.

advocaciaadvocaciaadvocaciaadvocaciaadvocacia
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instituições, para poder exigir da
autoridade investigante e da au-
toridade judiciária o cumpri-
mento de princípios e direitos
constitucionais.

O jurista acredita que quer atu-
ando em nome da defesa de sus-
peitos, de indiciados, quer no inte-
resse das vítimas dos crimes, o
advogado pode e deve prestar uma
colaboração à investigação polici-
al, mesmo porque antes de ser ad-
vogado, deve ser também um ci-
dadão da República.

René Doti afirmou, para finali-
zar, que é possível aplicar a Cons-
tituição, cumprir os códigos de leis
com respeito à dignidade da pes-
soa humana. Testemunha disso,
segundo ele, é o trabalho da Polí-
cia Federal, que se preocupa muito
e sensivelmente com a condição
humana dos protagonistas do pro-
cesso criminal, onde o advogado é
atendido com os requisitos legais,
com a possibilidade de exercer o
seu mandato sem nenhum tipo de
constrangimento.

O advogado deve ser
o primeiro a respeitar
as leis e a ordem das
instituições, para
poder exigir da
autoridade
investigativa e
judiciária o
cumprimento de
princípios e direitos
constitucionais.

com a autoridade investigativa,
quando há, por exemplo, a confis-
são espontânea, encaminhando
documentos necessários, sem a
necessidade de requisição, supe-
rando, portanto, a burocracia.

O advogado não é um cúmpli-
ce do seu cliente, fez questão de
enfatizar o representante da Or-
dem dos Advogados do Brasil. “O
advogado não é contratado para
transportar celulares ou transmi-
tir recados pessoais de seu cliente
que está preso. O advogado tem o
dever de proporcionar ao seu cli-

ente aqueles benefícios que a lei ex-
pressamente autoriza. Portanto,
não é um colaborador daquele que
pratica a infração penal e também
não pode ser um associado da prá-
tica do crime organizado, porque
nessas circunstancias o advoga-
do se torna um refém do crime
organizado, se torna uma vítima
da pressão e da opressão daque-
la criminalidade organizada”,
declarou.

Nesses casos, segundo Doti, o
advogado tem que ser o primeiro
a respeitar as leis e a ordem das

Presidente do Grupo Brasileiro da Associação Internacional de Direito Penal,
o advogado RENÉ ARIEL DOTTI part icipou do IV CNDPF como
representante da Ordem dos Advogados do Brasil. O jurista é co-autor dos
anteprojetos de reforma da Parte Geral do Cód igo Penal e da Lei de
Execução Penal do Brasil. É membro de várias importantes comissões,
entre elas, a instituída para Reforma da Parte Especial do Cód igo Penal, da
Escola Nacional da Magistratura, para a reforma do Cód igo de Processo
Penal, para simpl if icação da Lei de Execução Penal, de revisão dos
anteprojetos de reforma setorial do Cód igo de Processo Penal, para reforma
do sistema eleitoral, para real ização de estudos de modernização da
legislação penal, para elaboração do anteprojeto do Cód igo Penal, para
formular d iagnóstico do sistema penal brasileiro e apresentar propostas
para seu aperfeiçoamento, para aval iar os Juizados Especiais Criminais,
para rever e atual izar os del itos eleitorais.
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epresentando o secretário
Nacional de Segurança
Pública, Romeu Tuma

Júnior, o coordenador-geral de Co-
operação Jurídica Internacional, do
Departamento de Recuperação de
Ativos, Arnaldo José Alves
Silveira, destacou que a Polícia
Federal é um “parceiro importan-
tíssimo e de primeira hora” no
combate à lavagem de dinheiro,
cujo objetivo primordial é estan-
car o fluxo financeiro das organi-
zações criminosas.

Ao apresentar a estrutura e as
atribuições da Secretaria Nacional
de Justiça, Silveira apontou alguns
quadros da Polícia Federal, desta-
cados no âmbito da secretaria. A
chefia de Gabinete é ocupada por
Isaura Miranda, da Polícia Fede-
ral. Já o delegado federal Renato
Porciúncula é o responsável pelo
congresso realizado na ONU a
cada cinco anos sobre combate à
lavagem de dinheiro. E a frente do
laboratório de combate à lavagem
de dinheiro, está o delegado fede-
ral José Francisco Malmann.

CANAIS DE COOPERAÇÃO
Na cooperação jurídica inter-

nacional, os canais direto de comu-
nicação entre as polícias, como a
Interpol, as Redes 24 por 7, que fi-

cam 24 horas por dia, sete dias por
semana, são os mais céleres para
obtenção de dicas para as investi-
gações, já são utilizados com mes-
tria pela Polícia Federal, mas, via
de regra, não têm valor probató-
rio nos processos judiciais.

outro qualquer, mas com sua se-
gurança incorporada e regras
próprias para troca de informa-
ção de inteligência.

Logo, se a autoridade policial
tem a necessidade de informação
sobre a existência de valores de
determinada pessoa em determi-
nado país, se houver como justifi-
car de forma razoável, para que a
autoridade estrangeira possa aten-
der ao pedido, isso pode ser solici-
tado ao COAF, que vai transmitir
esse pedido por meio da Rede de
Egmont, que reúne as Unidades
Financeiras de Inteligência de di-
versos países do mundo.

Também há uma rede própria
na Comunidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa em que as infor-
mações podem ser trocadas e os
pedidos de cooperação jurídica
podem ser feitos. No âmbito do
Mercosul, uma rede da mesma na-
tureza está em via de criação. Atu-
almente, duas principais redes es-
tão em larga utilização no Brasil.
No âmbito interamericano, existe
a rede chamada de GRU, assim
chamada por causa do software uti-
lizado. Trata-se de uma rede em
tempo real de comunicação, onde
normalmente todos os países das
Américas estão ligados on-line,
onde se pode fazer uma solicita-

CooperaçãoCooperaçãoCooperaçãoCooperaçãoCooperação

R
internacionalinternacionalinternacionalinternacionalinternacional

A Polícia Federal é um
parceiro importante e
aliado de primeira
hora no combate à
lavagem de dinheiro.

Outro tipo de cooperação im-
portante, embora não seja tão di-
vulgado como deveria dentro da
comunidade de combate à
corrupção e à lavagem de dinhei-
ro no Brasil, pode ser obtido via as
unidades de inteligência financei-
ra, como é o caso do Conselho de
Controle das Atividades Financei-
ras (COAF), do Ministério da Fa-
zenda. O COAF tem uma rede de
comunicação confiável (feita por
um canal criptografado), que, tal
qual como ocorre com a coopera-
ção policial, permite a obtenção
de informações de inteligência de
forma rápida. Trata-se de um sis-
tema de correio eletrônico, como

II Painel
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ção de natureza mais informal,
com o objetivo de adiantar uma
investigação. No âmbito da cú-
pula ibero-americana, a Iberede
permite o contato mais amplia-
do com países de língua portu-
guesa e hispânica.

Entretanto, salienta Silveira, as
informações obtidas pela Rede de
Egmont, pela Interpol, Redes 24
por 7, em regra, não terão valor
probatório no Brasil. Se a autori-
dade policial precisa da prova, pro-
priamente dita, precisa partir
para a cooperação jurídica inter-
nacional de fato. Só assim será pos-
sível obter a quebra de sigilo ban-
cário, telefônico, fiscal, documen-
tos de outra natureza, citação,
intimação, atos de comunicação
processual, oitiva de testemunhas,
interrogatórios, e até mesmo blo-
queio, confisco e repatriação de ati-
vos que tenham sido ilicitamente
enviados ao exterior. A Secretaria
Nacional de Justiça tem atuado no
sentido de privilegiar as autorida-
des policiais para que possam ter
legitimidade ativa para fazer es-
ses pedidos. Alguns acordos im-
portantes já estão em vigor, como
o que existe com os Estados Uni-
dos da América, e diversos outros
estão sendo negociados.

O fundamento legal da Coope-
ração Jurídica Internacional está
na promessa de reciprocidade, em
casos análogos, ou na existência de
tratados bilaterais, regionais ou
multilaterais. Quando se fala em
reciprocidade, não há um tratado
que dê respaldo ao pedido, mais o
requerente vai prometer recipro-
cidade em casos análogos. Para
execução do pedido, vale a lei do
estado requerido. Para não atuar
apenas com base na reciprocida-
de, que traz algumas limitações, a
Secretaria Nacional de Justiça tem
participado da negociação de de-
zenas de acordos, junto com o
Itamaraty. Já estão em vigor tra-
tados com Canadá, China, Colôm-
bia, Coréia do Sul, Cuba, Espanha,
Estados Unidos, França, Itália,
Peru, Portugal, Suíça, Suriname e
Ucrânia.

Com o objetivo de fazer com
que as fronteiras não impeçam o
exercício de direitos e a atuação do
Estado, o Departamento de Recu-
peração de Ativos e Cooperação
Jurídica Internacional está à dis-
posição da Polícia Federal para
auxiliar na elaboração do pedido
de cooperação e ter melhor chance
de ser atendido pela autoridade
estrangeira.

O objetivo da
Cooperação Jurídica
Internacional é fazer
com que as fronteiras
não impeçam o
exercício de direitos e
a atuação do Estado.

ENCCLA
A Estratégia Nacional de Com-

bate à Corrupção e Lavagem de
Dinheiro (ENCCLA) é uma inici-
ativa única em todo mundo. Des-
de 2004, no final de cada ano, é
promovida uma reunião com a
participação espontânea de mais
de 60 órgãos, que se reúnem numa
mesma mesa por que querem es-
tar ali e não por serem obriga-
dos. Tais organismos compare-
cem à ENCLA por meio de seus
principais mandatários e assu-
mem voluntariamente obriga-
ções no campo do combate a la-
vagem de dinheiro, para serem
cumpridas no ano seguinte.

O laboratório de combate à
lavagem de dinheiro, por exem-
plo, é fruto desse trabalho. O ob-
jetivo do laboratório é levantar
dados de relevância nacional,
receber material de diversas
fontes, tratar e gerar informa-
ções que facilitarão a decisão da
autoridade jurisdicional. A Se-
cretaria desenvolve a metodo-
logia e obtém recursos por meio
do Pronasci para replicar a ex-
periência em todo País. O res-
ponsável por essa tarefa, no
âmbito da Secretaria, é o dele-
gado federal Alciomar Goersch.
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s Estados Unidos têm
37 procuradores fede-
rais que, como Karine

Moreno-Taxman, atuam em outros
países na cooperação internacio-
nal ao combate à criminalidade. A
estratégia integra o esforço para
ampliar a repressão a crimes como
a pedofilia e o tráfico de pessoas e
armas, que têm natureza transna-
cional. Em sua palestra, a procu-
radora federal apresentou as prin-
cipais técnicas investigativas usa-
das em seu país de forma a garan-
tir não apenas que o crime seja
provado, mas que o culpado seja
condenado.

Enfatizando que a Embaixada
Americana tem imensa satisfação
de trabalhar com a Polícia Fede-
ral, “que desempenha seu papel
com extremo profissionalismo e
competência, e é uma polícia de
primeiro mundo”, Karine compa-
rou a corrupção a um vírus de
computador que acaba minando
a confiança das pessoas no siste-
ma como um todo. “É isso que a
corrupção faz. É algo que estraga
por dentro, toda a infraestrutu-

ra. Não temos mais confiança em
nada, até mesmo nas coisas boas.
Por isso, é importante todos tra-
balharmos juntos contra a cor-
rupção”, destacou a procurado-
ra norte-americana.

poderio econômico e, por vezes,
político muito forte. “Se não con-
segue derrubar essa pessoa, não
faça a investigação. É melhor es-
perar e continuar até achar um
jeito de atingir o objetivo”,
alertou a procuradora.

Investigar casos de corrupção
exige uma atuação diferenciada de
demais crimes. É imprescindível
conhecer a vida e os motivos da
pessoa, entrevistar conhecidos,
checar os bens. Pitorescamente
deu a dica: “tem que conhecer to-
das as namoradas e todas as ex-
namoradas, pois elas são fontes de
informação incrível”. Também é
preciso escolher o dia certo para
fazer a abordagem. Melhor que
seja o dia em que os amantes este-
jam brigados. “Não espere até o
dia seguinte, pois à noite as pesso-
as se amam mais e o investigador
perde a oportunidade”, concluiu.

Outra dica da palestrante é que
em casos de corrupção, é preciso
corroborar as provas, ou então
acaba sendo a palavra de um con-
tra a do outro. Além disso, desta-
cou a forma do clamor popular nas

O
Os EUA estão fazendo
um grande esforço
para devolver ao
Brasil todo dinheiro
ilícito que estejam em
seus bancos. Esse
dinheiro acaba sendo
prejudicial às
economias nacionais.

Num português carregado
com forte sotaque e muito bem-
humorada, Karine ensina que
quando se investiga um caso de
corrupção tem que ir atrás do
“rei” de forma consistente para
derrubá-lo, uma vez que pessoas
assim, em geral, são pessoas com

II Painel
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condenações. Para conseguir que
o Judiciário puna alguém por cor-
rupção é preciso fazer com que o
povo deteste aquela pessoa. A so-
ciedade precisa sentir que aquela
pessoa realmente abusou do car-
go e exigir a sua condenação.

Karine afirmou que estão fazen-
do um grande esforço para devol-
ver ao Brasil qualquer dinheiro ilí-
cito que esteja em seus bancos. Até
mesmo porque esse dinheiro é pre-
judicial à economia norte-ameri-
cana, que já anda abalada pelas
crises econômicas. Ela sugere que

KARINE MORENO-TAXMAN é procuradora federal norte-americana com
vasta experiência em invest igar e processar casos complexos. Foi
responsável pela implantação e supervisão de operações de força-tarefa
envolvendo múltiplas agências e tem grande compreensão e experiência
de casos que envolvem terrorismo, lavagem de d inheiro, falsif icação de
produtos, tráfico de drogas, falsif icação de vistos, crimes cibernéticos,
tráfico de seres humanos e falsidade ideológica. Conhece profundamente
técnicas de investigação como monitoração eletrônica, uso de informantes
e agentes d isfarçados. Foi designada pelo procurador-geral dos Estados
Unidos como conselheira legal residente no Brasil (resident legal advisor),
sendo responsável por estabelecer parcerias e intercâmbios com órgãos de
persecução criminal brasileiros. É um dos interlocutores do Departamento
de Justiça norte-americano para estreitar relações com as instituições
brasileiras l igadas ao combate à criminal idade.

as autoridades policiais nacionais
utilizem do sistema informal para
adiantar suas investigações. O sis-
tema formal deve ser buscado
quando houver um grau maior de
certeza, uma vez que são procedi-
mentos mais demorados. “Quan-
to mais trabalharmos juntos, mais
saberemos a quem procurar, a
quem ligar. Isso faz com que as fron-
teiras fiquem diminutas e os cri-
minosos impedidos de se aprovei-
tar das diferenças, pois entende-
rão que somos parceiros verdadei-
ros”, finalizou Karine.
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Combate aosCombate aosCombate aosCombate aosCombate aos

coordenador-geral de
Controle de Mercado da
Secretaria de Direito

Econômico, do Ministério da Justi-
ça (SDE/MJ), Ravvi Augusto de
Abreu Coutinho Madruga, trouxe
para o IV CNDPF sua experiência
no combate da mais grave lesão à
livre concorrência: os cartéis.

O painelista explicou que no
âmbito administrativo a inves-
tigação da prática anticoncorren-
cial é realizada por três órgãos,
que compõem o chamado Siste-
ma Brasileiro de Defesa da Con-
corrência (SBDC): a Secretaria de
Acompanhamento Econômico,
do Ministério da Fazenda (SEAE/
MF), a Secretaria de Direito Eco-
nômico, do Ministério da Justiça
(SDE/MJ), e o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômico
(CADE), autarquia vinculada ao
Ministério da Justiça.

A SEAE, facultativamente, emi-
te pareceres econômicos em inves-
tigações administrativas sobre
condutas lesivas à concorrência,
enquanto o CADE realiza o julga-

O

carcarcarcarcartéistéistéistéistéis
O cartel gera um
aumento de preços
artificial (para
produtos e serviços)
em torno de 10%. A
prática reduz a oferta
de produtos no
mercado, inibe as
inovações
tecnológicas e
representa prejuízo de
bilhões ao ano para a
economia nacional.

II Painel

mento final, no âmbito adminis-
trativo, das infrações à ordem eco-
nômica, após análise dos parece-
res emitidos pela SDE e pela SEAE.

A SDE realiza as investigações
de casos de ofensa à livre concor-
rência, muitas vezes em parceria
com a Polícia Federal. Madruga
lembrou que, no ano de 2007, as
instituições fecharam acordo de
cooperação técnica para juntas
combaterem os cartéis no Brasil.

HISTÓRICO DO COMBATE
A CARTÉIS NO BRASIL

No Brasil, a prática anticoncor-
rencial reflete um aspecto curioso
da cultura político-econômica na-
cional. Antes da Constituição de
1988, o Governo regulamentava a
maioria dos mercados e setores da
economia, acordando com cada
um deles os preços que seriam pra-
ticados. Essa prática, atualmente
não permitida, fez com que o
empresariado brasileiro desen-
volvesse o costume de conversar
entre si, a fim de trocar informa-
ções sobre os custos de cada em-

presa e, ao final, decidir qual a po-
lítica de preços a ser adotada. Toda
essa estratégia era permitida an-
tes de 1988, com pleno acompa-
nhamento do Governo.

A Constituição Federal consa-
grou o Princípio da Livre Iniciati-
va e da Livre Concorrência e, a
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O tema cartéis ganhou
as telas dos cinemas. O
ator Matt Damon
interpreta o vice-
presidente do gigante do
agronegócio
norteamericao, Archer
Daniels Midland, em “O
Desinformante”. Em
meados dos anos 90,
Whitacre denunciou a
trama de um cartel
internacional de controle
de preços de matérias-
primas, e seu próprio
envolvimento com o
desvio de cerca de 9
milhões de dólares. Foi
um caso rumoroso, que
terminou em multas
milionárias para os
donos da ADM e alguns
anos de prisão para
Whitacre.

partir daí, as empresas tiveram
que aprender a concorrer entre si,
buscando o melhor preço e inovan-
do tecnologicamente. Os ajustes e
acordos não seriam mais permiti-
dos, em nome dos princípios men-
cionados.

Para garantir essa nova dinâ-
mica do mercado, em 1994, foi edi-
tada a Lei 8.884, que criou o Siste-
ma Brasileiro de Defesa da Concor-
rência. Com apoio nessa nova or-
dem jurídica, cinco anos depois,
houve a primeira condenação de
uma prática anticoncorrencial na
história do País, com o desmante-
lamento do cartel do aço.

Com a intenção de melhorar
ainda mais o enfrentamento às
práticas anticoncorrenciais, em
2000, a legislação sofreu alterações,
com a inclusão de novos instru-
mentos de combate aos cartéis. Em
2003, foi firmado o primeiro acor-
do de leniência (espécie de delação
premiada na área administrativa,
que pode produzir resultados na
esfera penal, com a extinção da
punibilidade) e realizada a primei-
ra busca e apreensão, na ação que
desmantelou o cartel das britas.

Como reflexo da importância
da matéria, em 2009, foi feita a pri-
meira busca e apreensão conjun-
ta, numa ação que envolveu a Se-
cretaria de Direito Econômico, a
Polícia Federal do Brasil, o Depar-
tamento de Justiça dos Estados
Unidos e a União Européia. A
deflagração da operação batizada
como Grau Zero, feita no mesmo
dia e horário em cinco países da
Europa, nos EUA e no Brasil, des-
mantelou um cartel internacional
de compressores herméticos.

Com as mudanças, a legislação
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RAVVI AUGUSTO DE ABREU COUTINHO MADRUGA é o coordenador-
geral de Controle do Mercado do Departamento de Proteção e Defesa da
Concorrência, da Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da Justiça.
Bacharel em Relações Internacionais e em Direito, especial ista em Políticas
Públ icas e Gestão Governamental, atua desde 2001 na área de defesa da
concorrência.
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passou a autorizar que a Secreta-
ria de Direito Econômico realizas-
se buscas e apreensões no proces-
so administrativo, com represen-
tações via Advocacia Geral da
União (AGU). A AGU ingressa com
uma ação cautelar para que sejam
produzidas provas na investiga-
ção administrativa. A SDE tam-
bém pode realizar inspeções, inde-
pendentemente de acionamento
da AGU. Nesse procedimento, a
empresa é oficiada pela própria
Secretaria, com 24 horas de ante-
cedência, após o quê a vistoria
pode ser feita.

Internacionalmente, o tema
também é objeto de investimento
e mudanças legislativas para per-
mitir o real combate a esta prática
ofensiva aos interesses da econo-
mia. Segundo a Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE, 2002), os
cartéis geram um sobrepreço esti-
mado entre 10 e 20%, comparado
ao preço em um mercado competi-
tivo, causando perdas anuais de
centenas de bilhões de reais aos
consumidores.

Além disso, a prática resulta na
redução da oferta de produtos no
mercado. As empresas, quando se
juntam para combinar os preços,
podem decidir pela redução da
oferta, com o fim de aumentar o
preço do produto ou serviço. Os
concorrentes brincam com o princí-
pio básico da economia: lei da ofer-
ta e da procura. O cartel também
pode provocar a inibição da ino-
vação tecnológica. Os cartelistas
ajustam que oferecerão menor va-
riedade de produtos aos consumi-
dores. A partir daí também é gera-
do um sobrepreço irreal.

Apenas a título exemplificati-
vo, uma prática anticoncorrencial
num mercado que venda algo em
torno de R$ 1 bilhão de reais por
ano, se o preço aumentar em 10%
acima do normal, gerará para po-
pulação um custo anual de R$ 100
milhões de reais, dinheiro que po-
deria ser utilizado pelos consumi-
dores para outros investimentos,
como saúde, educação, lazer.

FERRAMENTAS NA
ESFERA ADMINISTRATIVA

A Lei 8.884/1994, do ponto de
vista administrativo, trouxe al-
guns instrumentos eficientes para
o combate aos cartéis. O principal,

sem dúvida, é acordo de leniência.
A ferramenta permite que um
membro do cartel confesse sua
prática e, em contrapartida, não
seja condenado pelo CADE, caso
cumpridos todos os requisitos do
acordo. Trata-se de um incentivo
para desestabilizar o cartel. O
acordo de leniência é firmado en-
tre o delator do cartel e a autori-
dade antitruste, no caso a Secreta-
ria de Direito Econômico.

O sucesso do instrumento se
deve à própria instabilidade ine-
rente aos cartéis. Apesar dos
cartelistas estarem unidos para
combinar estratégias anticoncor-
renciais, antes de tudo, são concor-
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Não basta a punição
administrativa; para o
efetivo combate aos
cartéis, é fundamental
o endurecimento na
esfera penal.

rentes e visam o lucro de seus em-
preendimentos. As investigações
demonstram que o ambiente de
um cartel é de muita desconfiança
entre os praticantes. Existe o cons-
tante risco de algum deles “furar”
com o combinado para tentar pre-
judicar a concorrência.

Os benefícios da lei atingirão
apenas o primeiro cartelista que se
apresentar à autoridade antitruste
e revelar a prática ilícita. Ao assi-
nar o acordo de leniência, o dela-
tor ganhará imunidade enquanto
os demais sofrerão com o processo
administrativo e, provavelmente,
uma condenação criminal.

O acordo de leniência vem sen-
do adotado nos EUA desde 1978. É
o principal instrumento de
detecção de cartel utilizado pelos
norte-americanos. De 1997 a 2004,
90% dos cartéis desvendados e das
multas aplicadas foram resulta-
dos de acordos de leniência naque-
le país. A diferença entre o sistema
norte-americano e o brasileiro é
que lá o cartel constitui crime. No
Brasil existe um sistema duplo, já
que a prática é considerada infra-
ção administrativa e penal. A mé-
dia de tempo de prisão dos execu-
tivos envolvidos com a prática de
cartel nos EUA é de trinta e seis
meses. Recente reforma da legisla-
ção norte-americana endureceu
ainda mais a punição. O tempo
máximo de prisão, que era de cin-
co anos, pode agora chegar a dez.

ASPECTO CRIMINAL
Como já dito, cartel também é

crime no Brasil, de acordo com o
estabelecido na Lei 8.137/1990. A
pena é de dois a cinco anos de re-
clusão ou multa. Normalmente, o

Poder Judiciário tem sido benevo-
lente com o executivo que pratica
o cartel, pelas características pes-
soais desses acusados. Geralmen-
te, são grandes empresários, pais
de família, sem antecedentes cri-
minais. Como consequência, as
punições tem sido brandas, restri-
tas a multas. No Brasil, nunca hou-
ve um caso de condenação à pena
restritiva de liberdade por práti-
ca de cartel.

conhece a dinâmica do mercado,
nas mais diversas áreas, mas é a
polícia quem detêm as técnicas de
investigação criminal.

Ninguém que faz um cartel
vai ao cartório e registra a com-
binação ilícita. O cartel é um cri-
me que deixa rastros difíceis de
serem localizados. Muitas vezes,
é preciso a utilização de medidas
como as interceptações telefôni-
cas e outras técnicas avançadas
de investigação para comprovar
a prática criminosa. Não é por
acaso que foi firmado acordo de
cooperação com a Polícia Federal,
para troca de informação e inves-
tigações conjuntas.

Em 2009, no âmbito da Divisão
de Repressão a Crimes Fazendári-
os, foi criada uma unidade especi-
al de combate a cartéis, como re-
conhecimento da importância da
matéria. No mesmo ano, no âmbi-
to da SDE e da parceria com outras
instituições, surgiu a ideia de ofi-
cializar a Estratégia Nacional de
Combate a Cartéis (ENACC), nos
moldes da Estratégia Nacional de
Combate a Corrupção e Lavagem
de Ativos (ENCCLA). Nesse fórum,
as instituições que combatem
cartéis no Brasil trocarão informa-
ções e experiências, com objetivo
de desenvolver mecanismos sóli-
dos e capazes de incrementar esta
atividade.

Na cerimônia de lançamento
da ENACC, também foi assinado
acordo de cooperação entre o Bra-
sil e a União Européia para a troca
de informações e tecnologias no
combate a esse crime. O país já
possui acordos semelhantes com
Estados Unidos, Argentina, Chile,
Portugal, Rússia e Canadá.

No entanto, já está em tramite
no Congresso Nacional um proje-
to de lei para reformar o Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrên-
cia e alterar esse quadro. Pelo pro-
jeto, a pena seria de dois a cinco
anos de reclusão mais a multa. Ou
seja, a condenação penal não seria
uma opção à punição administra-
tiva, mas sim cumulativa. “Enten-
demos que a punição apenas ad-
ministrativa não é suficiente; é
fundamental o endurecimento na
esfera penal para o efetivo comba-
te aos cartéis”, afirmou Madruga,
defendendo ser esta uma tendên-
cia mundial.

O coordenador-geral de Con-
trole de Mercado aposta na parce-
ria com as polícias. Segundo ele, a
Secretaria de Direito Econômico
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RAUL LIVINO VENTIM DE AZEVEDO, advogado criminal ista; CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL, delegado da
Polícia Federal, chefe da Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal; CÉLIO JACINTO DOS SANTOS,
delegado da Polícia Federal, coordenador de Altos Estudos em Segurança Públ ica da Academia Nacional de Polícia; JOÃO
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CÉSAR BERTOSI, d iretor regional da ADPF Ceará e med iador da mesa; NINO OLIVEIRA TOLDO, juiz federal , vice-
presidente da Associação Nacional de Juízes Federais (Ajufe); e ERNANDO UCHÔA LIMA SOBRINHO,  advogado
criminal ista, membro do Conselho Penitenciário do Ceará.

No terceiro painel de debates do IV

CNDPF, os palestrantes discutiram a

necessidade de modernização da

investigação e do inquérito policial.
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A modernização da investigação e doA modernização da investigação e doA modernização da investigação e doA modernização da investigação e doA modernização da investigação e do
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inquéritoinquéritoinquéritoinquéritoinquérito
policialpolicialpolicialpolicialpolicial

coordenador de Altos
Estudos em Segurança
Pública, da Academia

Nacional de Polícia (ANP), delega-
do federal Célio Jacinto dos San-
tos, iniciou sua apresentação fa-
zendo um histórico das reformas
de processo penal no Brasil. Desde
o período colonial até os dias atu-
ais, o país experimentou modelos
diferentes de investigação crimi-
nal, bem como passou por diver-
sas tentativas de alteração do mo-
delo predominante inquisitivo.
Esses processos de modelagem ju-
rídica e as sucessivas tentativas de
mudanças estruturais se deram ao
sabor dos diversos momentos his-
tórico-culturais experimentados
pela sociedade brasileira.

Durante séculos, as nações os-
cilaram entre o sistema acusató-
rio, com origem no direito
germânico antigo, da idade média,
e o sistema inquisitivo, de origem
canônica. O Brasil recebeu influ-
ência do sistema inquisitivo, prin-
cipalmente após o surgimento do
Código de Instrução Criminal
francês. Independentemente do
modelo de persecução criminal a
ser adotado pelo legislador brasi-
leiro, segundo destacou o delega-
do federal, a investigação criminal
nunca deixará de existir, pois está
presente tanto no modelo acusa-
tório quanto no inquisitivo. Um
caso penal só pode ser levado a
juízo se houver elementos míni-
mos que justifiquem a instaura-
ção de um processo. “Cabe a nós
encontrar o ponto ideal da inves-
tigação policial, em consonância
com o nosso processo político,
histórico e cultural”, enfatizou o
delegado.

O

O delegado de polícia federal CÉLIO JACINTO DOS SANTOS é o atual
coordenador de Altos Estudos em Segurança Públ ica da Academia Nacional
de Polícia (ANP). Atua na implantação de centro de estudo e pesquisa, na
Polícia Federal, para fomentação de pesquisa sobre metodologia científica
da investigação criminal, para o desenvolvimento da Ciência Pol icial no
Brasil. Presid iu o grupo de estudo da PF de reforma do inquérito pol icial,
propondo a criação de mecanismos para aperfeiçoar as relações entre os
integrantes da persecução criminal.
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Sob a batuta de Célio Jacinto,
um grupo de estudos no âmbito da
Polícia Federal elaborou a minuta
de projeto de lei para reforma do
inquérito policial. A manutenção
da inquisitoriedade da investiga-
ção policial, com a definição do
delegado de polícia como autori-
dade policial, é uma das teses de-
fendidas. Segundo o estudioso, a
autoridade policial é o titular da
informatio delicti, da investigação cri-
minal, a quem é atribuído o poder-
dever de investigar e instruir o
corpo de delito. Várias são as ra-
zões pela opção da exclusividade
policial da investigação criminal,
seja de ordem normativa ou prá-
tica. Fundamentalmente, trata-se
de uma garantia constitucional a
serviço da Segurança Pública e da
prestação da Justiça.

atuação e garantias funcionais,
que lhes assegurem o pleno exercí-
cio do poder penal persecutório
estatal; reconhecimento de que a
Polícia Judiciária possui compe-
tência exclusiva na investigação
criminal; o inquérito policial deve
funcionar como filtro dos casos
que devem ser levados ao conheci-
mento do Poder Judiciário; o inqu-
érito policial deve estar calcado em
procedimentos simples e céleres; a
Polícia Judiciária deve concentrar
a recepção e o processamento de
notitia criminis.

EM VÁRIAS FRENTES
Sem garantias pessoais nem

prerrogativas, contando apenas
com o poder geral de polícia confe-
rido pelo Código de Processo Pe-
nal, a autoridade policial que co-
manda as investigações criminais
lida com toda sorte de inseguran-
ça jurídica. Os delegados federais
se deparam com dificuldades prá-
ticas no cumprimento de diligên-
cias, como a obtenção de documen-
tos e informações que estão em
poder de particulares ou de órgãos
públicos. O Código de Processo
Penal precisa regular não apenas
o procedimento de investigação
policial, mas também a forma, os
instrumentos e as prerrogativas
do titular da investigação policial.

A proposta do grupo de estu-
dos da Polícia Federal prevê que,
para o exercício de suas atribui-
ções, a autoridade policial poderá
requisitar registros de dados
cadastrais e informações a respei-
to da localização de usuário de te-
lefonia, fixa ou móvel; dados
cadastrais e localização de termi-
nal de utilização de cartão crédito

e débito; informações a respeito de
reservas, bilhetes, escalas, rotas,
tripulantes, passageiros e baga-
gens; registros de dados e conexões
de usuários de serviço de internet;
registros de dados cadastrais
eleitorais; informações e regis-
tros cadastrais da pessoa inves-
tigada a instituições financeiras,
ao Banco Central e a Comissão de
Valores Mobiliários, respeitado o
sigilo bancário, e à Receita Fede-
ral, com o devido o sigilo fiscal.
Mais prerrogativas inexoravel-
mente significam mais responsa-
bilidades. De forma que a respon-
sabilidade civil e criminal da au-
toridade policial responsável
pelo uso indevido das informa-
ções e documentos que requisitar,
também está contemplada na
proposta de lei.

Atualmente, entre juristas e
operadores da persecução penal,
existe o consenso de que o princí-
pio da obrigatoriedade deve ser
mitigado. Com isso, caberia à au-
toridade policial a tarefa de filtrar
a notitia criminis. O delegado de polí-
cia possui maturidade suficiente
para identificar os casos onde é

A exclusividade
policial da
investigação criminal
trata-se de uma
garantia da Segurança
Pública e da prestação
da Justiça.

O trabalho do grupo de estu-
dos liderado por Célio Jacinto foi
norteado pelas seguintes linhas
principiológicas: a investigação
criminal e seu instrumento de
materialização, o inquérito polici-
al, devem observar a dignidade da
pessoa humana e o respeito aos
direitos constitucionais; dotação
da Polícia Judiciária e da autori-
dade policial de instrumentos de

O Código de Processo
Penal precisa regular
não apenas o
procedimento de
investigação policial,
mas também a forma,
os instrumentos e as
prerrogativas do
titular do inquérito.
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possível a celebração de concilia-
ção, como em crimes condiciona-
dos a representação e nos de me-
nor potencial ofensivo. Os acordos
celebrados pela autoridade polici-
al teriam a subsequente homolo-
gação do Poder Judiciário.

MODERNIZAÇÃO DO
INQUÉRITO POLICIAL

Celeridade e simplificação de
procedimentos também são pau-
tas imprescindíveis quando o as-
sunto é a modernização do inqué-
rito policial. O debate passa desde
a necessidade de desconcentração
à informatização do inquérito po-
licial. O grupo de estudos sugeriu
a criação de um Programa Nacio-
nal de Modernização do Inquérito
Policial. “A eficiência do inquérito
policial na apuração criminal e,
conseqüentemente, na distribuição
da Justiça e na oferta da Seguran-
ça Pública está intrinsecamente li-
gada à criação de um programa
nacional que envolva a Polícia Fe-
deral, as Polícias Judiciárias esta-
duais e o Ministério da Justiça”,
defendeu Célio Jacinto. O progra-
ma proposto deve abranger o
aperfeiçoamento da estrutura ma-
terial e humana.

Na esfera material, preconiza
a adoção de procedimentos de
interação entre os atores da per-
secução criminal nacional, com a
criação de um sistema integrado
informatizado. A idéia é conectar
todas as polícias civis brasileiras
entre si, permitindo o desenvol-
vimento e a adoção do inquérito
virtual.

Outros órgãos públicos, cola-
boradores da Polícia Judiciária,
tais como o Ministério Público, a

Receita Federal do Brasil, o Insti-
tuto Nacional de Seguridade Soci-
al, o Banco Central do Brasil, po-
deriam ser interligados, além dos
demais órgãos públicos munici-
pais e estaduais. O sistema poderá
contar com a integração de bases
de dados de diversas polícias e ór-
gãos públicos, tal como o Centro
Integrado de Inteligência Policial e
Análise Estratégica (CINTEPOL),
desenvolvido pela Polícia Federal.

No âmbito do elemento huma-
no, o programa deve promover o
treinamento e a capacitação dos
profissionais de polícia, ofertando

oportunidade em cursos de pós-
graduação específicos para a Polí-
cia Judiciária, que poderão ser de-
senvolvidos nas academias de
polícias e em universidades. A
idéia é desenvolver o direito po-
licial e a ciência policial, para cri-
ar e difundir doutrina própria da
área. Célio Jacinto acredita que
esse é o caminho seguro para se
“desenvolver metodologias cien-
tíficas de investigação criminal,
propiciando que a prova produ-
zida na fase policial seja adequa-
da e suficiente à necessidade da
persecução criminal”.

O Programa Nacional de Modernização do
Inquérito Policial prevê a criação do inquérito
virtual, com a interligação dos órgãos de
persecução criminal, por meio de um sistema
integrado informatizado. O elemento humano
também é valorado: treinamento, capacitação e
o incentivo aos cursos de pós-graduação, com o
objetivo de se produzir e difundir o direito e a
ciência policial.

III Painel
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e o papel doe o papel doe o papel doe o papel doe o papel do
magistrado namagistrado namagistrado namagistrado namagistrado na
investigaçãoinvestigaçãoinvestigaçãoinvestigaçãoinvestigação
criminalcriminalcriminalcriminalcriminal

Juiz dasJuiz dasJuiz dasJuiz dasJuiz das
garantiasgarantiasgarantiasgarantiasgarantias

Juiz titular da 10ª Vara Federal Criminal da Subseção Jud iciária de São
Paulo, NINO OLIVEIRA TOLDO é vice-presidente da Associação Nacional
dos Juízes Federais da 3ª Região e relator da comissão de acompanhamento
da elaboração de anteprojeto do Estatuto da Magistratura. Na d iretoria
da Ajufe vem defendendo a ampl iação da estrutura da Justiça Federal,
informatização e simpl ificação dos processos, e o f im do foro privilegiado.

o juiz federal Nino Olivei-
ra Toldo coube a espi-
nhosa missão de falar

sobre o “juiz das garantias”, insti-
tuto previsto na reforma proces-
sual penal em curso no Congresso
Nacional (PLS-156/2009). O artigo
15 do projeto de lei prevê que o juiz
das garantias é o responsável pelo
controle da legalidade da investi-
gação criminal e da salvaguarda

dos direitos individuais. A compe-
tência do juiz das garantias abran-
ge todas as infrações penais, exceto
as de menor potencial ofensivo.
Suas atribuições cessam com a
propositura da ação penal, pois
juiz do processo passa a decidir daí
por diante. As decisões proferidas
pelo juiz das garantias não vincu-
lam o juiz do processo, que, após o
oferecimento da denúncia, poderá

reexaminar a necessidade das me-
didas cautelares em curso. O juiz
que, na fase de investigação, atuar
como juiz das garantias ficará im-
pedido de funcionar no processo.

A questão é: o instituto do juiz
das garantias é um avanço? Segun-
do o magistrado, atualmente o
Brasil tem um sistema dito acusa-
tório misto, mas profundamente
marcado pelo sistema inquisitório,
com forte presença e atuação do
magistrado e centralização dos
atos junto ao juiz. O que se busca
trazer para o processo penal bra-
sileiro é uma aproximação daqui-
lo que já ocorre em diversos países
do mundo, em que há um sistema
acusatório onde a figura do juiz não
é predominante no processo e há
uma participação maior e mais
efetiva do Ministério Público e da
defesa. “O que se busca com a idéia
do juiz das garantias é avançar
para um sistema acusatório; não
diria um sistema acusatório puro,
mas caminhar para esse sistema”,
afirmou Toldo.

Para analisar a temática, o pa-
lestrante considera que primeiro é
preciso estabelecer quem é o desti-
natário da investigação criminal,
se o Ministério Público ou o juiz.
Há arraigada a idéia que é o juiz,
mas, segundo Toldo, “o destinatá-

A
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rio é o titular da ação penal, pois a
investigação é toda feita voltada
para que o Ministério Público faça
o seu juízo de valor”. A idéia de
separação do juiz do processo da-
quele que atua na fase de investi-
gação, deixaria clara essa idéia.

Toldo tentou desmistificar a
concepção de que o juiz das ga-
rantias seria uma espécie de
juizado de instrução, sistema
onde o juiz atua como o coman-
dante da investigação, sendo res-
ponsável por colher todos os ele-
mentos probatórios para a ins-
trução penal,  permanecendo
para a polícia as funções de pre-
venção, de repressão imediata e
de investigação. Para o magistra-
do, não é isso que se propõe, mas
sim propiciar o efetivo controle de
legalidade da investigação.

De opinião contrária, outro pa-
lestrante do IV CNDPF, o delegado
da Polícia Civil de São Paulo, Má-
rio Leite de Barros Filho, em arti-
go de sua autoria, afirma que na
prática a proposta extingue o in-
quérito policial, presidido pelos
delegados de polícia, na medida em
que o juiz de garantias controlaria
as investigações realizadas e pre-
sidiria a instrução criminal. Em
outras palavras, com a criação do
juiz das garantias, seria suprimi-
da a fase de confirmação das cir-
cunstâncias e da autoria do crime,
que antecede a ação penal. Dessa
forma, o sistema sugerido pela co-
missão de reforma do Código de
Processo Penal constitui, de forma
velada, o instituto do juizado de
instrução.

Os defensores do juiz de garan-
tias alegam que a idéia é evitar que
magistrados de primeira instân-

cia se aliem a delegados de polícia,
agindo politicamente, perdendo a
isenção para decidir o mérito de
processos criminais. Apesar de
louvável a intenção de garantir a
imparcialidade dos magistrados,
segundo o delegado Mário Leite, a
iniciativa padece de vício de
inconstitucionalidade por atingir
cláusula pétrea, no quesito dos di-
reitos e garantias individuais.

no inciso LIV, do art. 5º, da Magna
Carta, onde se lê: ninguém será
privado da liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal.

Outro argumento usado para
atacar o juiz das garantias é que o
magistrado que acompanha a in-
vestigação teria melhores condi-
ções de julgar, sobretudo em cri-
mes complexos, como crimes fi-
nanceiros, de lavagem de dinhei-
ro. “Penso que isso não se susten-
ta. Até porque em juízo recursal,
os membros da turma julgadora
não têm aquele conhecimento des-
de a fase de investigação e [mesmo
assim] terão total condição de jul-
gar”, ponderou Toldo.

As controvérsias não param
por aí. O juiz federal Nino Toldo
quis desmistificar outro mito. Para
ele, o magistrado não faz parte do
sistema de combate à criminalida-
de, que é composto pela polícia,
fundamentalmente, e pelo Minis-
tério Público. “O juiz não tem ne-
nhum compromisso com a acusa-
ção do investigado ou com a con-
denação do acusado, após propos-
ta a denúncia. Mas também não
tem compromisso com a sua ab-
solvição”, afirmou Toldo, para
quem o juiz tem apenas o compro-
misso fundamental com o proces-
so penal justo.

Toldo revelou que há uma dis-
cussão doutrinária muito grande
sobre a iniciativa do juiz na pro-
dução de determinada prova, o
que o Código de Processo Penal
permite no curso da instrução. Há
quem defenda que o juiz em hipó-
tese alguma pode ter iniciativa da
produção de prova. “Não compar-
tilho dessa opinião, pois se o juiz
está procurando o seu juízo de cer-

Defensores do juiz das
garantias alegam que
o instituto trará mais
imparcialidade ao
processo penal; já os
que são contra temem
o fim do inquérito
policial e a adoção
velada de um tipo de
juizado de instrução.

Ocorre que a investigação do
fato criminoso por intermédio de
inquérito policial, pelas caracterís-
ticas atuais deste procedimento, se
transformou em um autêntico di-
reito individual. O inquérito poli-
cial, presidido por delegado de po-
lícia, recebeu esse status porque
impede a instauração desnecessá-
ria e precipitada de ação penal,
protegendo o patrimônio moral e
material das pessoas. Em outras
palavras, a investigação e a pro-
dução de provas, por meio inqué-
rito policial, passaram a integrar
o conjunto de direitos que compõe
o devido processo legal, previsto

III Painel
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teza ele pode ter a iniciativa de
determinar alguma diligência para
ter algum elemento que lhe dê a
certeza, especialmente se esse ele-
mento for imprescindível para
absolvição do acusado”, justificou
Toldo.

O palestrante questionou se no
sistema atual já não existiria o juiz
das garantias. Toldo acredita que
sim, uma vez que o juiz já é sim
um garantidor. Entretanto atacou
aquilo que classificou de “garan-
tismo inconseqüente” e criticou
debate que tenta classificar os
juízes criminais em duas espécies:
os membros do IBCCRIM e os
membros do IBCCRAU.

Quem melhor explica a brinca-
deira é o juiz federal George
Marmelstein Lima. Os membros
do IBCCRIM – termo emprestado
do Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais – seriam os juízes que
cultuam o garantismo penal como
um valor sagrado. Os direitos fun-
damentais do acusado estariam
acima de tudo e de todos e deveri-
am ser considerados como con-
quistas inegociáveis da humani-
dade. Seria melhor inocentar cem
criminosos do que punir um ino-
cente: eis o hipotético lema desse
grupo.

Já os membros do IBCCRAU
seriam os juízes que vestem a ca-
misa do combate à criminalidade.
Para eles, o juiz não deveria se con-
formar com a impunidade e deve-
ria agir ativamente para garantir
o sucesso e a efetividade da sanção
penal. Qualquer decisão mais libe-
ral que frustre a possibilidade de
se punir um bandido é vista com
desconfiança. Seria aceitável sacri-
ficar algumas garantias do acusa-

do em benefício da sociedade: eis o
lema dos membros do IBCCRAU. 
“Na dúvida, a pena mínima”. E
“crau” na bandidagem.

Essa dicotomia entre IBCCRIM
versus IBCCRAU, tão divertida
quando caricaturada, reforça uma
falsa idéia de que existe uma ne-
cessária tensão entre a proteção
das garantias fundamentais e a
efetividade do processo penal. É
como se fossem dois valores incon-
ciliáveis que não se harmonizam
em hipótese alguma: quanto mais
garantias forem dadas ao acusa-
do, menor seria a efetividade do
processo penal e vice-versa.

Para Toldo, o juiz tem que ser
garantista, sim. Tem que garantir
que o investigado ou o acusado não
sofra maior mal pelo processo que
a própria investigação em si já lhe
causa; tem que garantir que “de-

terminadas técnicas de investiga-
ção não sejam eventualmente uti-
lizadas quando não necessárias
para que se alcance o objetivo”.

“Minha opinião é que hoje o
juiz já deve exercer sim o papel
de juiz das garantias. Só que
compartilho do entendimento
que é ideal que o juiz que atue na
fase de investigação não seja o
mesmo que atue no processo”,
concluiu o palestrante.

O tema é polêmico até mesmo
dentro da magistratura e a Ajufe
não tem uma posição firmada.
“Acho importante esse diálogo en-
tre a magistratura, o Ministério
Público, as polícias, a advocacia,
pois é desse debate, da divergên-
cia de idéias, que podemos tirar
conclusões ricas para o engrande-
cimento do nosso país”, concluiu
Toldo.

IBCCRIM versus IBCCRAU: d icotomia reforça a idéia de que existe uma
necessária tensão entre a proteção das garantias fundamentais e a efetividade
do processo penal. Para Toldo, juiz precisa ser garantista, sim.
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O Brasil tem 43 milhões de
internautas maiores de 16 anos.
Algo em torno de 32,5 milhões de
correntistas acessam produtos e
serviços bancários pela internet.
Somente em 2008, foram investi-
dos R$ 16 bilhões de reais em
automação de serviços bancários
no País e R$ 1.200 bilhão em se-
gurança eletrônica do setor. Com
perdas ao ano estimadas em R$
500 milhões de reais, com frau-
des pela internet e com a
clonagem de cartões, o problema
desperta forte preocupação dos
bancos, mas, sobretudo da socie-
dade, pois esse é um dinheiro
transferido do sistema legal di-
reto para o crime organizado,
para alimentar a compra de ar-
mas, estruturar as quadrilhas.

Apesar dos altos investimentos
em segurança, a Caixa Econômica
Federal (CEF) também acaba víti-
ma de diversos golpes. Por se tra-
tar de uma empresa pública, a Po-
lícia Federal tem a atribuição cons-
titucional de investigar esses
crimes contra a CEF. No IV CNDPF,
o delegado federal Carlos Eduardo
Miguel Sobral, diretor regional da
ADPF no Distrito Federal, apresen-
tou o Projeto Tentáculos, que visa

otimizar as investigações da Polí-
cia Federal em fraudes bancárias
eletrônicas. O projeto está intima-
mente ligado à questão da seleti-
vidade e eficiência na investigação
criminal.

A título de exemplo, Sobral in-
formou que, em maio de 2008, a
DELEFAZ de São Paulo tinha 16.711

inquéritos em andamento, dos
quais 9.192 eram de delitos prati-
cados contra a CEF. Em média, 80%
a 90%, algo em torno de oito mil
inquéritos, diziam respeito à
clonagem de cartão magnético e a
fraudes nos serviços de internet
banking.

O delegado não acha razoável

III Painel

O d iretor regional da ADPF Brasíl ia, delegado Carlos Eduardo Miguel
Sobral, é chefe da Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos e o
responsável pela coordenação da execução da política de repressão a crimes
cibernéticos da PF. Está à frente da implantação do projeto Tentáculos,
que otimiza a investigação pol icial em fraudes bancárias eletrônicas.
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ter “toda a estrutura de uma dele-
gacia, com agentes, escrivães, de-
legados, trabalhando para condu-
zir oito mil inquéritos, simultane-
amente, somente na capital
paulista”. O quadro era similar,
segundo o painelista, nas princi-
pais capitais brasileiras. Isso ocor-
reu até fevereiro de 2009, pois a
política adotada era a instauração
de um inquérito policial para cada
fraude detectada, devido a uma
interpretação restrita do princípio
da obrigatoriedade.

Milhares de inquéritos, pou-
quíssimo resultado. “Tínhamos
uma situação de cerca de 50 mil
inquéritos instaurados ao ano
para investigar fraudes eletrôni-
cas contra a CEF, com um número
insignificante de indiciamentos”,
constatou Sobral. Segundo o dele-
gado, não há notícia de nenhum
inquérito neste modelo de investi-
gação que tenha chegado à prisão
do autor do crime, de alguma qua-
drilha. O máximo que se conse-
guia era identificar o “laranja”, o
intermediário, que pelo princípio
da insignificância acabava isento
de qualquer punição.

Segundo Sobral, a fraude eletrô-
nica bancária é um tipo de crime,
necessariamente, praticado por
quadrilhas, pois é impossível a
ação isolada. Sabe-se também que
é um crime praticado a distância.
Uma quadrilha instalada no in-
terior do Pará é capaz de vitimar
pessoas em todo o país. Mesmo
assim, as investigações corriam
no endereço da vítima, o que era
um equívoco. A partir desse ce-
nário, a Polícia Federal propôs
uma nova maneira de investigar
essas fraudes.

A idéia central, que começou a
ser discutida em janeiro de 2008,
foi centralizar todas as informa-
ções referentes a fraudes nos ser-
viços de internet banking e à
clonagem de cartão magnético,
com a criação de um banco de da-
dos nacional. A Polícia Federal não
dispunha de uma ferramenta de
análise e inteligência criminal des-
sa natureza, o que foi desenvolvi-
do em parceria com a CEF.

ataques se concentravam em esta-
dos com maior poder aquisitivo e
maior circulação de dinheiro,
como São Paulo, Rio de Janeiro,
Paraná. Mas os recursos subtraí-
dos eram enviados para estados
como Goiás, Maranhão, Pará, Ce-
ará, Bahia. Um sinal de que as in-
vestigações deveriam ser
transferidas para esses locais, que
era onde as quadrilhas agiam, e
não onde as vítimas residiam.

PROJETO TENTÁCULOS
Com a formação de um único

banco de dados nacional sobre
fraude bancárias eletrônicas, foi
possível concentrar todas as infor-
mações encaminhadas pela CEF,
com dados de fraudes cometidas
desde 2006. A partir da inclusão e
análise desses dados, foi possível
racionalizar as notícias crimes,
com a aglutinação de expedientes.
As informações isoladas foram ar-
quivadas para conexão com infor-
mações futuras, ou mesmo com in-
vestigações já findas ou em anda-
mento. Isso se chama fazer análise
de inteligência.

Com a otimização do uso de
recursos humanos e materiais,
com um menor número de inqué-
ritos, maior quantidade e qualida-
de de informações, a Polícia Fede-
ral teve uma significativa melho-
ra na eficácia e eficiência de suas
ações repressivas. E com a impres-
sionante redução de 99% dos in-
quéritos na área, o modelo do Pro-
jeto Tentáculos já está sendo estu-
dado e implementado em todas as
demais áreas da Polícia Federal,
que permitem a análise de dados.

Em nível central, a Polícia Fe-
deral criou uma Base Nacional de

Da análise das informações,
verificou-se a conexão entre di-
versas fraudes, o que possibili-
tou a junção em um grupo me-
nor de expedientes e a realiza-
ção de investigações dirigidas.
O resultado imediato foi a di-
minuição na quantidade de no-
tícias crimes encaminhadas a
Polícia Federal e a melhoria na
qualidade da investigação.

Ao analisar o perfil das vítimas,
a Polícia Federal descobriu que os

Com o Projeto
Tentáculos, a PF
reduziu em 99% a
instauração de
inquéritos policiais de
fraudes bancárias
eletrônicas. Primeiro
passo foi desenvolver
um banco de dados
que centralizasse
todas as ocorrências.
Os dados são então
analisados para dirigir
as investigações.
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Fraudes Bancárias Eletrônicas, que
além das informações da CEF, pas-
sou a ser alimentada com dados
de fraudes comedidas contra os
demais bancos do sistema finan-
ceiro nacional. No âmbito da Co-
ordenação-Geral de Polícia
Fazendária, na Unidade de Repres-
são a Crimes Cibernéticos, criou-
se um Grupo Permanente de Aná-
lise, responsável por receber e in-
serir os dados na Base Nacional de
Fraudes Eletrônicas Bancárias.

O grupo realiza o tratamento e
a análise dos dados e sugere a ins-
tauração de procedimentos
investigatórios nas unidades des-
centralizadas, quando verifica a
existência de elementos mínimos
para o início de uma investigação.
Nos âmbito das descentralizadas,
os Grupos de Combate a Fraudes
Bancárias Eletrônicas (GFEL) são
os responsáveis por conduzir as
investigações de fato, a partir do
levantamento pelo Grupo Perma-
nente de Análise. Como efeitos
colaterais positivos desse trabalho
já foram arquivados dez mil expe-
dientes, entre notícias e inquéritos,
e evitou-se a instauração de 47 mil
novos inquéritos, somente a par-
tir de fevereiro de 2009.

Como exemplo de um caso con-
creto dessa nova sistemática,
Sobral explicou que identificaram
o ataque a 202 contas da CEF a par-
tir de um único endereço de IP. O
referido IP tinha como local de
georeferenciamento provável a ci-
dade de São Luís do Maranhão.
Verificou-se que as contas frauda-
das estavam espalhadas em cator-
ze estados diferentes. Curiosamen-
te, e a despeito de o IP ter como base
de registro o Estado do Maranhão,

apenas uma conta-vítima locali-
zava-se em São Luís.

Pela sistemática convencional
de investigação, seriam instaura-
dos 202 inquéritos distribuídos
pelas catorze unidades da PF em
cada estado, todos investigando
isoladamente, fraude por fraude.
Com a metodologia do Projeto Ten-
táculos, seguindo o fluxo dos valo-
res, a Polícia Federal identificou
233 contas-laranja no Estado do
Maranhão, 49 em Goiás, e 50 no
Piauí. Da análise, a conclusão foi
que há uma quadrilha baseada no
Maranhão, com duas ramificações
importantes, uma no Estado de
Goiás e outra no Estado do Piauí,
que se interligam e atuam em coo-
peração mútua e causaram, so-
mente no ano de 2009, um prejuí-
zo para a Caixa Econômica Fede-
ral de quase meio milhão de reais.

A sugestão do Grupo Perma-

nente de Análise foi a instauração
de um inquérito policial na Supe-
rintendência da Polícia Federal no
Maranhão, cuja investigação deve-
rá ser conduzida pelo Grupo Regi-
onal de Combate a Fraudes Ban-
cárias daquele estado, em coope-
ração com o Grupo Regional da SR/
GO e pela Delegacia de Polícia
Fazendária da Superintendência
do Piauí.

O delegado Sobral encerrou sua
explanação concluindo que o Pro-
jeto Tentáculos conseguiu adequar
o princípio da obrigatoriedade ao
“princípio da obviedade”, pois se
há uma quadrilha atuando deve
haver um único inquérito para in-
vestigar essa quadrilha e não cen-
tenas deles para investigar cada
fraude cometida. Isso parece ób-
vio, mas só agora, com o Projeto
Tentáculos, a Polícia Federal deu
esse importante passo.

PROJETO TENTÁCULOS:
el iminou cerca de 40 mil
inquéritos ao ano de fraudes
eletrônicas cometidas
conta a Caixa
Econômica Federal.
Menos inquéritos,
mais eficácia nas
investigações,
com foco nas
quadrilhas.

III Painel
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Em matéria penal, se
a Justiça tardar ela vai
falhar pelo imperativo
da prescrição. A
interposição do
recurso deveria ser
causa interruptiva da
prescrição: preserva-
se o direito de
recorrer do réu, mas
afasta a impunidade.

Código de Processo Pe-
nal, concebido ainda no
estado de exceção de

Vargas, já merecia ter sido refor-
mado em sua plenitude. A opinião
é do especialista em criminologia
e Direito Penitenciário, Ernando
Uchoa Lima Sobrinho. O profes-
sor afirmou que reformas pontu-
ais não são salutares, “parecem re-
mendos que não se adéquam mui-
to bem ao contexto geral de uma
grande mudança que precisa ser
feita”. Ele se referia especificamen-
te a três leis, editas em junho de
2008: a Lei 11.689, que alterou o
Código de Processo Penal no que
diz respeito ao Tribunal do Júri; a
Lei 11.670, sobre as provas; e a Lei
11.719, que versa sobre a suspen-
são do processo e foi o foco princi-
pal de sua intervenção no IV
CNDPF.

O Muito se discute a respeito da
morosidade da Justiça, em especi-
al da Justiça Penal. Através dos
tempos, tem-se buscado várias
fórmulas para conferir celeridade
ao processo penal. “O problema é
que, na prática, as leis concebidas
se colocam diametralmente opos-
tas à realidade que enfrentamos
na tocada de um processo penal”,
afirmou Ernando Uchoa, que con-
sidera ser impossível aplicar as
recentes modificações da lei pro-
cessual, sem antes se realizar
uma profunda e consequencial
reforma do Judiciário.

Com a autoridade de 20 anos
de militância na advocacia, o
criminalista aposta que certas
medidas serão difíceis de efetivar.
A realização de audiência una na
Justiça Estadual para instrução e
julgamento, por exemplo, ele clas-

sifica como “quimera, sonho dis-
tante, coisa impossível de ser exe-
cutada na prática”. Nos Estados, o
magistrado tem o desafio de jul-
gar milhares de processos, lidan-
do diariamente com a escassez de
recursos humanos qualificados e
recursos materiais adequados que
facilitariam o trabalho.

Críticos da audiência una afir-
mam que o procedimento pode ge-

RRRRRefefefefeformaormaormaormaorma
prprprprprocessualocessualocessualocessualocessual
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de combate  àde combate  àde combate  àde combate  àde combate  à
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O advogado ERNANDO UCHÔA
SOBRINHO é membro do Conselho
Penitenciário do Estado do Ceará,
colegiado que presid iu em 2004 e 2005.
Especial ista em Criminologia e Direito
Penitenciário, é professor de Direito
Penal e foi conselheiro eleito da OAB-
CE de 2001 a 2003. Atualmente, é
aud itor-presidente do Tribunal de
Justiça Desportiva do Futebol no Ceará.

Execução Penal. Alojam da pior
forma possível os condenados ou
aqueles que esperam a decisão da
Justiça em seus processos. “Essa lei,
na minha modesta análise, já é
muito boa; se for para modificar
só se for para adaptá-la à miserá-
vel realidade penitenciária do nos-
so país”, ironizou o advogado.

Da mesma forma a Lei 9.099/
1995 (dos Juizados Especiais) en-
contra séries dificuldades para se
tornar exeqüível. O palestrante
desafiou a platéia a procurar uma
unidade do Juizado Especial e en-
contrar uma vaga disponível na
pauta de audiências. “Ali [no Jui-
zado Especial] o imperativo da
prescrição toma conta do peda-
ço, pois estamos falando de cri-
mes de menor potencial ofensivo
que não resistem ao tempo”, con-
cluiu o especialista.

SE TARDAR, VAI FALHAR
Com um repente de sincerida-

de, Ernando Uchoa declarou que
seria leviano negar uma verdade
comum a todos os advogados: “a
prescrição é tese subsidiária em
qualquer defesa criminal”. Princi-
palmente quando se fala de crimes
cuja pena não ultrapassa oito anos,
para os quais a prescrição ocorre
em até doze anos. O advogado pro-

põe que as mudanças comecem
pelos dispositivos do Código Pe-
nal que versam sobre a prescrição,
acrescentando as causas interrup-
tivas da prescrição que há muito
já deveriam estar lá.

O ditado de que Justiça tarda,
mas não falha, não serve para a
esfera penal. Em matéria penal, se
a Justiça tardar ela vai falhar pelo
imperativo da prescrição, uma vez
que os crimes imprescritíveis são
exceções. Em nome do princípio da
ampla defesa, não se embarga, por
exemplo, o direito do réu aos re-
cursos, que são muitos e por vezes
manejados com a essência da pro-
crastinação. Ernando propõem
então que a interposição do recur-
so, e não apenas a sua decisão, seja
causa interruptiva da prescrição.

“Aumentam-se as causas inter-
ruptivas da prescrição, retira a
esperança de se fazer vitorioso
pela procrastinação. Isso não vai
impedir que o réu exerça o sacros-
santo direito do duplo grau de ju-
risdição, mas resguarda a Justi-
ça do mal chamado impunidade”,
declarou o palestrante interessa-
do na adoção de uma medida efe-
tiva no sentido de impedir “essa
miserável sensação de impunida-
de que muito nos abate, a todos
nós operadores do Direito”.

rar prejuízos de natureza proces-
sual e até mesmo desigualdade
entre a capacidade de defesa entre
as partes. Nesse sistema, introdu-
zido pela Lei 11.719/2008, numa
mesma sessão ocorrem todos os
atos processuais, depoimentos das
partes, oitiva das testemunhas,
contestação, impugnação de docu-
mentos e, até se possível, a senten-
ça. Embora tenha a aparência de
ser mais célere, nem sempre a au-
diência unificada atende aos prin-
cípios constitucionais processuais.
Antes de preconizar a celeridade
como um fim em si mesmo, é pre-
ciso verificar se a instrução pro-
cessual unificada atende aos prin-
cípios que norteiam a Justiça.
Ernando Uchoa teme que em meio
a essas reformas que se busque fa-
zer Justiça Penal a qualquer custo,
a toque de caixa.

 “Vou falar da realidade do meu
Estado, na minha cidade. Temos
mais de catorze mil detentos nas
nossas penitenciárias e presídios
e apenas uma Vara de Execução
Penal. Como eu posso, diante de
tão grotesca constatação, acredi-
tar efetivamente que essa lei de
primeiro mundo vá se adequar
perfeitamente a essa realidade de
terceiro mundo”, questionou o es-
tudioso. “Acho que nosso legisla-
dor deveria ter um pouco mais de
contato com a realidade prática,
para que efetivamente nos não tra-
balhemos com leis que são belas
no papel, mas na prática são
inexeqüíveis”, afirmou o professor.

Ernando Uchoa citou a Lei
7.210/1984 como outro exemplo
que não funciona no mundo real.
As unidades prisionais não obede-
cem aquilo que determina a Lei de
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Polícia Federal está adiantada na questão persecutio crime. É uma
instituição que avançou e está, inclusive, em descompasso
com outras instituições. Essa é a opinião do advogado

criminalista Raul Livino Ventim Azevedo que, convidado para falar no
IV CNDPF sobre medidas cautelares, preferiu discorrer sobre a condi-
ção humana.

Segundo Azevedo, não obstante os avanços que o Ministério Público
teve a partir da Constituição de 88, a instituição caminha em passos
lentos na questão administrativa e da gerência da persecutio crime. Obser-
vou também que, com a ressalva de alguns magistrados na sua indivi-
dualidade, o restante do Judiciário não acompanha os avanços alcança-
dos pela Polícia Federal. “O siste-
ma punitivo como um todo está em
defasagem com relação à Polícia
Federal. Digo isto com a cientifici-
dade e a preocupação que sempre
me dediquei, por mais de 38 anos,
na pesquisa da filosofia, onde se
observa a condição humana”, afir-
mou Azevedo.

Manejando as palavras, expli-
cou a diferença de culpável e de cul-
pado. O culpável pode ser ou não
culpado. Já o culpado é punível, ou
seja, poderá ser ou não punido.
Logo, o lema do IV CNDPF deve ser
lido como o culpado que tinha que
ser punido e não foi. “O congresso
não se insurge; a Polícia Federal não
está a pretender a extinção das cau-

sas que afastam a punição, mas sim
da falta de punição para aquele que
efetivamente tem que ser punido”,
esclareceu o filósofo, segundo o qual
“essa inquietação também tem que
atingir o magistério jurídico”.

Repassando temáticas aborda-
das pelos palestrantes anteriores,
Azevedo defendeu o instituto do
juiz das garantias, pois todos que-
rem “uma Justiça que se realize no
outro igual ao que pretendemos se
um dia formos réus”. Também
chamou atenção para o papel do
defensor. Para Raul Livino a defe-
sa não pode ter um pacto com o
autor da conduta ilícita. “A defesa
é indispensável à realização da Jus-
tiça, mas o advogado tem que se
fazer presente para que a senten-
ça, se for condenatória, seja legíti-
ma”, afirmou justificando que
quanto mais intensa e qualificada
for a defesa, mais legítima será a
condenação.

O estudioso criticou a indul-
gência aos crimes de colarinho
branco. Citando Sartre, Raul
Livino ressaltou não ser “verda-
de, como pretende alguns, que o
mal está nos outros”. Sartre cos-
tumava dizer que o inferno são os
outros. Essa é a grande problemá-
tica nos crimes de colarinho bran-
co. “Sabermos que muitos crimi-
nosos do colarinho branco são
muito rigorosos com o colarinho
pardo”, afirmou Azevedo revelan-
do que no Brasil cadeia ainda
centra-se nos chamados estamen-
tos etiquetados. Os cárceres brasi-
leiros são propositadamente in-
compatíveis com o ingresso demo-
crático das diversas camadas da
sociedade.

Muitos criminosos do
colarinho branco são
bastante rigorosos
com o colarinho
pardo. O perfil da
população carcerária
no Brasil reflete essa
realidade: quase sua
totalidade é composta
por segmentos menos
favorecidos da
sociedade.

III Painel
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No exercício intenso da advocacia criminal há mais de 30 anos, com constante
atuação no Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, RAUL
LIVINO VENTIM AZEVEDO é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil
no Distrito Federal há mais de 15 Anos. Presidente em exercício do Tribunal de
Ética e Discipl ina da OAB, Azevedo é ainda professor de Direito Penal na
Faculdade de Direito do Distrito Federal e de Processual Penal na Academia de
Pol icia Mil itar do Distrito Federal e na Escola Superior de Magistratura do
Distrito Federal.

Para Raul Livino o
sistema punitivo como
um todo está em
defasagem com a PF.

Outro que observa com des-
confiança os números e o perfil da
população carcerária no Brasil,
composto quase que absoluta-
mente por segmentos desassisti-
dos da sociedade, é o presidente
da ADPF, Sandro Torres Avelar.
“Fato é que a esmagadora maio-
ria dos processos criminais envol-
vendo criminosos do colarinho
branco, que em grande parcela
conta com foro privilegiado, ter-
mina sem qualquer punição”.
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IV Painel

CARLOS EDUARDO BENITO JORGE, delegado da Polícia Civil, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do
Brasil (Adepol do Brasil);  MARCELO ITAGIBA, delegado da Polícia Federal, deputado federal (PSDB-RJ), presidente da CPI
das Escutas Telefônicas;DOMINIQUE DE CASTRO OLIVEIRA, delegada da Polícia Federal e med iadora da mesa; MAURO

56 Prisma



Prisma 57

LEITE FILHO, assessor juríd ico do deputado federal Régis de
Ol iveira (PSC-SP); e PEDRO ABRAMOVAY, secretário de
Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça.

No quarto painel de debates do IV

CNDPF, os palestrantes enfatizaram a

importância do resgate dos delegados

como Carreira Jurídica atividade

jurisdicional do delegado de polícia.
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audando os novos e os an-
tigos integrantes da Polí-
cia Federal, o delegado fe-

deral Marcelo Itagiba fez questão
de enfatizar que na corporação não
existe a palavra “eu”, existe a pa-
lavra “nós”. Afirmou que apren-
deu, no decorrer da vida, o quanto
foi importante tudo aquilo que foi
plantado antes da sua chegada à
instituição. Como deputado fede-
ral, a tônica de sua palestra no IV
CNDPF foi contra o chamado
“ativismo judicial”.

“Interpretação jurisprudenci-
al é uma coisa, ativismo judicial
é outra completamente diferen-
te; é querer baixar normas de
comportamento quando só quem
pode baixar normas de compor-
tamento é a lei. E só quem pode
fazer lei neste país é o Legislati-
vo”, defendeu Itagiba, em um cla-
ro recado ao Supremo Tribunal
Federal e ao Conselho Justiça Fe-
deral, que recentemente edita-
ram, respectivamente, súmulas e
resoluções que invadem a com-
petência legislativa.

Há mais de 25 anos, quando in-
gressou na Polícia Federal, Itagiba
conta que era exibido um antigo
filme do FBI, em preto em branco,

onde dois policiais entram na casa
de uma idosa para fazer uma bus-
ca e apreensão. A inofensiva senho-
ra fica no seu canto fazendo tricô,
quando, de repente, saca um 38 e
mata os dois policiais. “Esse filme
me marcou para o resto da vida e
tem muito haver com o que vamos
falar aqui sobre o uso de algemas”,
esclareceu o delegado federal.

ção seria diferente, “pois aqui
nos sabemos a necessidade que
existe em tratar todos de manei-
ra exatamente igual”, ponderou
o delegado.

Para o parlamentar, o proble-
ma do uso da algema não está na
algema em si. Está na decretação
de uma prisão que talvez não fos-
se necessária de ser decretada. En-
tretanto, a partir do momento em
que o juiz decreta aquela prisão,
preso está o indivíduo e a forma
de se conduzir preso é algemado.
Quando o indivíduo está preso, ele
vai para trás das grades e a alge-
ma nada mais é do que a grade
móvel, é a configuração do ato de
prisão daquele indivíduo.

Itagiba defende o uso de alge-
mas como forma de se garantir
três integridades: em primeiro lu-
gar a do próprio preso; em segun-
do lugar, do agente que executa a
prisão e transporta aquele preso;
em terceiro lugar, estamos cuidan-
do da proteção de terceiros, pois
nunca se sabe a reação de um indi-
víduo que está preso. No desespe-
ro, ele pode querer matar, fugir ou
mesmo se matar.

Para fazer com que todos se-
jam tratados igualmente peran-

S

Interpretação
jurisprudencial é uma
coisa, ativismo
judicial é outra; é
querer baixar normas
de comportamento
quando só quem pode
fazê-lo é a lei. E só
quem pode fazer lei
no Brasil é o Poder
Legislativo.

Todas as vezes que Itagiba de-
fendeu o uso de algemas, disse ter
sido mal interpretado ou mal
incompreendido, mas estava cer-
to de que ali no IV CNDPF a rea-
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POLÊMICAS
Embora tenha causado “muita

espécie” dentro da própria Polícia
Federal ao presidir a CPI das Escu-
tas Telefônicas, Itagiba diz lidar
com tranquilidade com a polêmi-
ca, pois faz parte de um grupo que
lutou durante muitos anos para ter
a interceptação telefônica como
instrumento hábil para a investi-
gação policial.

“Como parte de um time lutou
para que a interceptação fosse um
instrumento da autoridade polici-
al, também vejo esse instrumento
banalizado”, justificou Itagiba. Ele
teme que se a interceptação for uti-
lizada de forma indiscriminada
pode acabar desmoralizada. Como
efeito colateral, no futuro, podem
até mesmo tentar banir esse ins-
trumento tão necessário ao com-
bate à criminalidade organizada.

Para coibir os excessos e pre-
servar as escutas legais, Itagiba
apresentou dois projetos, inclu-
sive criando instrumentos de fis-
calização dos equipamentos de
receptação telefônica. Não aque-
les equipamentos que a polícia
dispõe para trabalhar, mas aque-
les que são vendidos livremente
no comércio, sem qualquer tipo
de controle.

Ao participar de uma reunião
dos juízes contra a corrupção, ou-
viu dos magistrados que a raiz de
todos os males é o foro privilegia-
do e que por isso o instituto deve-
ria ser extinto. Itagiba concordou
de pronto e se comprometeu a
apresentar uma proposta de emen-
da à Constituição propugnando a
extinção do foro privilegiado, não
apenas dos parlamentares, mas de
todos, do presidente da República

Delegado da Polícia Federal, MARCELO ITAGIBA está em seu primeiro
mandato na Câmara dos Deputados, onde atua com ênfase nos temas
l igados à Segurança Públ ica, e, sobretudo de interesse da atividade pol icial.
Foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Escutas
Clandestinas e tem exercido, com af inco, a defesa das prerrogativas do
Congresso Nacional e das Polícias, com a apresentação de decretos
legislativos de sustação de atos do Ministério Púbico e do Conselho da
Justiça Federal, que usurpam a função pol icial e a legislativa. Bacharel em
Direito pela UFRJ, pós-graduado em Ciências Políticas na Université René
Descartes (França/ Paris), na Polícia Federal exerceu as funções de d iretor
de Intel igência e de superintendente regional no Rio de Janeiro, estado
onde também foi secretário de Segurança Públ ica, entre 2004 e 2006.

te a lei, Itagiba apresentou um
projeto de lei estabelecendo que
todo aquele que for preso será
conduzido com algemas, “do Zé
do Morro ao Zé do Banco”. “Não
conheço nenhum ministro do STF
que tenha no exercício de sua ati-

vidade profissional realizado al-
guma prisão. Então, quem deve
falar sobre a matéria são as au-
toridades policiais, que cuidam
dessa questão no dia a dia”, afir-
mou ao condenar súmula do STF
sobre o tema.
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aos membros do Judiciário. A idéia
parece não ter sido muito bem acei-
ta, pois logo começou a ventilar
que sua proposição tinha o intuito
de beneficiar os réus no escândalo
do mensalão, que estão respon-
dendo a processo no STF. Com a
PEC, os casos retornariam para a
primeira instância. Para por fim à
polêmica e não restar dúvidas de
que sua intenção é fazer com que
todos indistintamente possam ser
investigados e submetidos ao mes-
mo juízo, Itagiba apresentou uma
emenda destacando que não se
aplica aos casos em andamento.

Em busca de alternativas que
cessem com a sensação de impu-
nidade no País, Itagiba também
apresentou proposição que altera
na Lei de Execuções Penais a ex-
pressão “após o trânsito em julga-
do da sentença” para “decisão de
segundo grau”. Segundo ele, com
essa modificação, as decisões judi-
ciais terão efetividade. Além dis-
so, a medida vai impedir quem
está em vias de ser preso possa ser
candidato, dando início ao proces-
so de ficha limpa na política.

CONTRA-ATAQUE
Marcelo Itagiba ingressou com

um Projeto de Decreto Legislativo
(PDL-1.668/2009), que trata-se de
um instrumento com o qual o par-
lamento impugna determinados
atos da Administração, para sus-
tar resolução do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público que quer
estabelecer a forma como o parquet
realiza a investigação. Ele conside-
ra que não cabe ao Ministério Pú-
blico tomar esse tipo de ação e que
houve usurpação da atividade le-
gislativa. Um segundo PDL foi con-
tra decisão do Conselho Nacional
da Justiça Federal estabelecendo
que o pedido de prazo da autori-
dade policial não vá mais à Justiça
e sim ao Ministério Público. Tam-
bém nesse caso houve invasão da
atribuição do Legislativo, uma vez
que se trata de matéria do Código
de Processo Penal e, portanto, deve
haver apreciação da matéria no
Congresso Nacional.

“Cada um tem o seu papel; se
cada um exercesse seu papel de for-
ma correta e adequada, em vez de
quer exercer as funções dos outros,

o Brasil seria muito melhor. Quan-
do temos um Ministério Público ou
um juiz que quer ser polícia, temos
a supressão do Estado Democráti-
co de Direito, vamos para um es-
tado de exceção”, defendeu Itagiba,
para quem “não há ditadura pior
do que a ditadura do Judiciário”.

Ao encerrar sua intervenção no
IV CNDPF, criticou aqueles que fi-
cam “atrás de suas mesas, esco-
lhendo que tipo de investigação vai
realizar, aquela que dá manchete”.
Itagiba afirmou que “em respeito
aos colegas que morreram na linha
de frente e não puderam escolher
a causa que queriam investigar,
não podemos abrir mão daquilo
que a Constituição estabeleceu
como nosso mister”.

Da mesma opinião é o presi-
dente da ADPF, Sandro Avelar. “O
Ministério Público não quer ter a
atribuição de investigar, ele quer
ter a prerrogativa de investigar.
Com isso, deixa de ser obrigado a
investigar e passa a escolher quan-
do e quem vai investigar. Isso é in-
concebível, é muito perigoso”, afir-
mou o delegado federal.

O Ministério Público
não quer ter a
atribuição de investigar,
mas apenas a
prerrogativa. Ou seja,
não quer a obrigação de
investigar tudo que
aparece, como as
polícias, mas poder
selecionar os casos que
lhe aprouver.

IV Painel
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om a Constituição de 88 as ativi-
dades dos delegados de polícia se
ampliaram. Deixaram de ser ape-

nas elucidadores de crimes e se transfor-
maram em guardiões da Segurança Públi-
ca. Com essa visão, o delegado da Polícia
Civil de São Paulo, Mauro Leite Filho, en-
tende que é preciso municiar o delegado
de polícia de prerrogativas e de condições
para que possam exercer suas atividades.
Ele levou ao conhecimento dos participan-
tes do IV CNDPF os projetos de interesse
da categoria, em tramitação no Congresso
Nacional.

De autoria do deputado federal João
Campos (PSDB-GO) e do então parlamen-
tar delegado federal Vicente Chelotti, o PL-
6.745/2006 estabelece o controle do inqué-
rito civil. Dentre as inúmeras atividades
de Ministério Público está elaboração do
inquérito civil que vai servir de suporte
para a ação civil pública, principalmente
na defesa dos direitos difusos, coletivos e
individuais homogêneos. Ocorre que esse

C
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inquérito civil não tem nenhum
controle. Não tem prazo. O Poder
Judiciário não fiscaliza. O arquiva-
mento do inquérito civil é interna
corporis.

Por conta disto, o procedi-
mento é procrastinado causando
lesão nos direitos e garantias in-
dividuais. As irregularidades
afetam a imagem, a honra e a dig-
nidade das pessoas investigadas.
Em síntese, o projeto acaba com
o monopólio da investigação ci-
vil pelo Ministério Público. Além
de estabelecer o controle pelo Po-
der Judiciário, confere ao delega-
do de polícia a possibilidade de
realizar o inquérito civil.

“Os promotores de Justiça não
têm atribuição de fazer o inquéri-
to penal, mas fazem. Os delegados
de polícia não têm na Constitui-
ção nenhuma proibição do fazer
inquérito civil, mas nós não faze-
mos”, ponderou Mario Leite. Tra-
ta-se de uma espécie de “revide”
bem intencionado, já que o Minis-
tério Público vive invadindo as
atribuições dos delegados. O pro-
jeto faz parte da estratégia para
manutenção dos direitos e garan-
tias dos delegados de polícia. A

idéia é fazer com que o Minis-
tério Público se preocu-

pe em defender seu
próprio quin-

tal antes

de pensar em invadir o do vizinho.
A matéria já tem parecer favorá-
vel do relator, deputado Marcelo
Ortiz (PV-SP) e está pronto para
votação na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ).

cial e representa a possibilidade
dele atuar de forma autônoma e in-
dependente. O relator da propos-
ta é o deputado Regis de Oliveira
(PSC-SP), que já apresentou voto
favorável à aprovação da matéria.
O texto aguarda votação na CCJ.

Mas talvez a proposta mais im-
portante de todas para os delega-
dos de polícia seja mesmo a PEC-
549/2006, de autoria do deputado
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP). A
proposta estabelece a paridade
remuneratória entre o delegado de
polícia e os integrantes do Minis-
tério Público. Classifica os delega-
dos de polícia como agentes políti-
cos, titulares dos cargos estrutu-
rais à organização política do País,
que se constituem formadores da
vontade superior do Estado, tais
como os parlamentares, juízes, in-
tegrantes do Ministério Público,
membros do Tribunal de Contas.
Insere ainda o delegado de polícia
no rol das Carreiras Jurídicas, que
são aquelas que trabalham de for-
ma preponderantemente utilizan-
do o Direito. Mario Leite explicou
que muitas vezes os oficiais da Po-
lícia Militar reivindicam a inclu-
são na carreira jurídica, mas por
mais importante que seja suas atri-
buições, apenas eventualmente
exercem atividades na área do Di-
reito, quando presidem inquérito
policial militar.

Na realidade, a PEC-549/2006
resgata direitos que os delegados
de polícia já tinham na Constitui-
ção de 88, mas que foram suprimi-
dos pela Emenda Constitucional
19/1998. Tanto na Comissão de
Admissibilidade quanto na Co-
missão Especial, o relator é o de-
putado Regis de Oliveira (PSC-SP).

A PEC-549/2006
estabelece paridade
remuneratória com o
Ministério Público,
classifica os delegados
de polícia como
agentes políticos e
integrantes da
carreira jurídica. Mas
para ser aprovada
precisa do voto de 308
deputados federais.
Categoria precisa
estar mobil izada.

Já a PEC-293/2008, de autoria
do deputado Alexandre Silveira
(PPS-MG), concede aos delegados
de polícias as três garantias que os
promotores e os juízes têm: inamo-
vibilidade, irredutibilidade de
vencimento e a vitaliciedade.
Mauro Leite afirmou que não es-
tão tentando inventar a roda e que
foi esse caminho trilhado pelo Mi-
nistério Público para alcançar o
patamar que se encontra hoje.
“Antes de lutar por vencimento o
Ministério Público lutou por prer-
rogativas”, justificou o palestran-
te, segundo o qual a inamovibili-
dade dignifica a autoridade poli-
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O parecer de admissibilidade já foi
aprovado e falta entrar em vota-
ção na comissão especial. Para
aprovação da proposta, Mario Lei-
te lembra que é preciso uma am-
pla mobilização da categoria. Para
passar uma proposta de emenda à
Constituição é necessário 3/5 dos
votos na Câmara dos Deputados,
ou seja, 308 parlamentares devem
dizer sim ao pleito dos delegados.

Um projeto bastante inteli-
gente é o PL-5.117/2009 porque
facilita a inclusão do delegado de
polícia nas carreiras jurídicas. De
autoria do deputado Regis de Oli-
veira (PSC-SP), atribui ao delega-
do de polícia a atividade de con-
ciliador em pequenos conflitos

decorrente da Lei 9.099/1995, dos
Juizados Especiais. “Quem já foi
delegado de polícia estadual sabe
que essa é uma atividade que
exercemos no nosso cotidiano; é
a figura do pacificador muito co-
mum nas cidades do interior”,
justificou Mario Leite.

O PL-5.117/2009 também tem
a vantagem de impedir que o Ter-
mo Circunstanciado de Ocorrên-
cia (registro de um fato tipificado
como infração de menor potencial
ofensivo) seja elaborado pelos ofi-
ciais da Polícia Militar.

Segundo Mario Leite, o projeto
não viola nenhuma atribuição do
Poder Judiciário, uma vez que o
delegado não impõe sua decisão.

Ele só vai receber e conciliar as
partes, formalizar o ajuste e enca-
minhar ao Poder Judiciário, que é
quem homologa. O palestrante
afirma que a medida vai auxiliar a
desafogar o Judiciário. “Cerca de
60% da atividade do Judiciário é
em razão de pequenos conflitos”,
afirmou. O relator na Comissão de
Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado é o deputado
João Campos (PSDB-GO).

O controle externo da ativida-
de policial é outra preocupação que
norteia a produção legislativa. A
PEC-381/2009 cria o chamado Con-
selho de Polícia Judiciária, um ór-
gão de composição heterogênea,
com juízes, promotores, advoga-
dos e delegados. O objetivo é ex-
tinguir o controle externo da ati-
vidade policial pelo Ministério
Público, que não consegue exercer
essa atividade de forma satisfató-
ria, uma vez que concorre com os
delegados de polícia na investiga-
ção criminal, logo não tem impar-
cialidade. A proposta de autoria do
deputado Regis de Oliveira (PSC-
SP), aguarda a votação do parecer
de admissibilidade na CCJ. O
relator é o deputado Marcelo Ortiz
(PV-SP).

Encerrou filosoficamente pre-
gando que “não existe pedra no seu
caminho que você não possa
aproveitá-la para o seu próprio
crescimento”. O distraído pode
tropeçar na pedra. O bruto pode
usá-la como projétil. O empreen-
dedor, para construir. Para meni-
nos, foi brinquedo. Já David, ma-
tou Golias, e Michelangelo extraiu-
lhe a mais bela escultura. Em to-
dos esses casos, a diferença não
esteve na pedra, mas no homem.

Mauro Leite Filho é delegado de Polícia do Estado de São Paulo,
assessor jurídico do deputado federal Regis de Oliveira (PSC-SP),
pós-graduação em Segurança Pública pela USP.
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carreircarreircarreircarreircarreiraaaaaO resgate doO resgate doO resgate doO resgate doO resgate do
delegado dedelegado dedelegado dedelegado dedelegado de
polícia comopolícia comopolícia comopolícia comopolícia como
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presidente da Adepol
do Brasil, Carlos Eduar-
do Benito Jorge, expli-

cou aos participantes do IV CNDPF
como são elaboradas as estratégi-
as para conseguir aprovar proje-
tos de interesse da categoria e
barrar outros que sejam contrári-
os, no Congresso Nacional. Segun-
do o delegado, não é a toa que são
sempre os mesmos representantes
escolhidos nas comissões para re-
latar tais projetos.

Enfatizou que os delegados de
polícia contam, sobretudo com os
deputados que são colegas de pro-
fissão, Alexandre Silveira, Chico
Tenório, João Campos, Laerte Bessa
e Marcelo Itagiba. Além de outros
simpatizantes como Arnaldo Fa-
ria de Sá, Celso Russomano, Mar-
celo Ortiz, Regis de Oliveira. Já no
Senado Federal, é impossível não
se lembrar de Romeu Tuma.

Carlos Eduardo afirmou que a
PEC-549/2006, entre outros proje-
tos, só serão aprovados todos os
delegados de polícia de fato entra-

rem na luta buscando. O experi-
ente dirigente classista sabe que
para o resultado ser positivo, é
preciso pressão de todos os lados,
para conseguir colocar na pauta de
votação e votar os projetos de in-
teresse da categoria. A mobilização
dos delegados de polícia no Con-
gresso será o divisor de águas.

“No interesse de se manter
viva a carreira do delegado todos
temos que ajudar. Se cada um fizer
a sua parte, podemos avançar
muito; seremos reinseridos nas
carreiras jurídicas e, a partir daí,
buscarmos outras vantagens ine-
rentes”, afirmou o presidente da
Adepol do Brasil.

Segundo Carlos Eduardo, hoje,
no banco de dados da Adepol cons-
ta 1.286 projetos que são de inte-
resse dos delegados de polícia. Al-
guns são a favor, vários outros, con-
tra a categoria. “Com apenas meia
dúzia de pessoas frequentando o
Congresso para acompanhar, aca-
ba ficando pesado o trabalho”, afir-
mou o delegado.

O presidente da Associação dos
Delegados de Polícia do Brasil
(Adepol do Brasil), Carlos
Eduardo Benito Jorge, tem uma
atuação de destaque na defesa
das prerrogativas da categoria.
Delegado da Polícia Civil de São
Paulo desde 1976, seja junto ao
Poder Executivo, do Legislativo
ou do Jud iciário, está sempre
vigilante no que d iz respeito às
atribuições dos delegados de
polícia de todo o país.

O
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As prerrogativas e oAs prerrogativas e oAs prerrogativas e oAs prerrogativas e oAs prerrogativas e o
regime disciplinarregime disciplinarregime disciplinarregime disciplinarregime disciplinar

da autoridade deda autoridade deda autoridade deda autoridade deda autoridade de

secretário de Assuntos
Legislativos do Minis-
tério da Justiça, Pedro

Abramovay, diz ter assistido uma
série de transformações no seio da
Polícia Federal, desde quando in-
gressou no Ministério da Justiça,
em plena vigência de uma greve
na instituição. “O depoimento que
posso dar é de quem assistiu, pelo
olhar do Ministério da Justiça, essa
transformação, qual o sentido que
teve essa transformação para o
Ministério da Justiça e os seus re-
flexos”, afirmou o advogado.

Abramovay acredita que a es-
tabilidade alcançada pelas últimas
duas gestões no Ministério da Jus-
tiça, atualmente com o comando
de Tarso Genro e, anteriormente,
sob a batuta de Márcio Thomaz
Bastos, contribuiu para os avan-
ços da Polícia Federal. O Ministé-
rio da Justiça vinha de um período
de oito anos com nove ministros.
Pessoas gabaritadas, como o mi-
nistro Miguel Reale que, segundo
Abramovay, poderia ter sido o
melhor ministro da Justiça que o
Brasil já teve, mas ficou menos de
três meses no cargo. O ministro
José Carlos Dias ficou apenas onze
meses no cargo. Aloysio Nunes
Ferreira Filho, pouco mais de cin-
co meses.

“Aquela instabilidade do Minis-
tério da Justiça, que foi por circuns-

que no Brasil existem pessoas que
estão sobreintegradas e outras
subintegradas.

As que estão subintegradas se
relacionam com o Estado, mas não
como cidadãos, não a partir de di-
reitos. Relacionam-se como clien-
tes, recebendo benefícios e favores,
como uma cesta básica, uma san-
dália, uma camiseta. E se relacio-
nam com o poder punitivo sem
freio algum. O poder punitivo se
expressa nessas pessoas pela cla-
ra expressão da violência.

tâncias políticas específicas, impe-
diu que se construísse uma políti-
ca mais consistente e instituciona-
lizada para a Polícia Federal”, afir-
mou o secretário.

Para o palestrante, desde a pri-
meira Constituição, temos no Bra-
sil uma lista de direitos formais,
mas são direitos que não atingem
ninguém. Lembrando Sérgio
Buarque de Holanda, que afirma-
va que éramos apenas “um povo
endomingado, uma periferia sem
um centro”, Abramovay destacou

Polícia JudiciáriaPolícia JudiciáriaPolícia JudiciáriaPolícia JudiciáriaPolícia Judiciária
da Uniãoda Uniãoda Uniãoda Uniãoda União
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O advogado PEDRO VIEIRA ABRAMOVAY já foi assessor especial do
então ministro da Justiça, Márcio Thomas Bastos, e, na atual gestão do
ministro Tarso Genro, é o titular da Secretaria de Assuntos Legislativos, por
onde tramitaram os projetos de lei orgânica e regime d iscipl inar da PF.
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No andar de cima da periferia,
estão as pessoas sobreintegradas,
que também não se relacionam
com o Estado por meio de direitos,
como cidadãos. Relacionam-se
com o Estado pela obtenção de pri-
vilégios. Desenvolvem uma rela-
ção patrimonialista com o Estado.
Existe uma relação de imunidade
com o poder punitivo, que não os
atingem.

Abramovay enfatizou que o
grande projeto que qualquer mi-
nistro da Justiça deve ter é justa-
mente conseguir trazer todos para
a idéia de cidadania, para que to-
dos se relacionem com o estado
brasileiro como cidadãos, por meio
de direitos e não por meio de favo-
res nem de privilégios; que o po-
der punitivo não atue de maneira
violenta, nem que haja imunida-
des. “É o projeto inacabado, mas
que certamente guiou o Ministério
da Justiça nesses últimos oito
anos”, afirmou o secretário.

Na gestão do ministro Márcio
Thomaz Bastos pela primeira vez
houve a possibilidade de se traba-
lhar a longo prazo no Ministério
da Justiça. Na Polícia Federal as
mudanças foram visíveis. O au-
mento de efetivo mudou a dimen-
são da instituição, hoje com cerca
de 16 mil servidores. Houve tem-
po de planejar melhorias e inves-
timentos em equipamentos, ajus-
tar diárias, reajustar salários.
Mesmo ainda não sendo o ideal al-
mejado, já houve melhoras.

A criação do Sistema Peniten-
ciário Federal e da Força Nacional
são outros exemplos do esforço
desse período. Até então, não exis-
tia a possibilidade de organizar
eventos internacionais no Brasil

sem o comando militar. Os Jogos
Pan-americanos Rio 2007 foi a pri-
meira vez que o País conseguiu
organizar um grande evento sem
a segurança sendo gerida pelos
militares. Hoje, com a Copa 2014 e
as Olimpíadas 2016 isso sequer
está em questão. “Tivemos uma
retomada da Segurança Pública
pelo poder civil”, comemorou
Abramovay.

foi possível elaborar um planeja-
mento estratégico, poder pensar a
Polícia Federal a longo prazo. O
envio da Lei Orgânica da PF ao
Congresso Nacional e a realização
da 1ª Conferencia Nacional de Se-
gurança Pública (Conseg) se des-
tacaram no período.

Todo esse processo, segue a
meta de conseguir tratar o povo
brasileiro como cidadãos. Com o
fim da cultura de que algumas pes-
soas nunca serão presas. “Até pou-
co tempo Ministério Público não
fazia denuncia ao Supremo Tribu-
nal Federal de pessoas com foro
privilegiado”, exemplificou Abra-
movay, com a ressalva de que ago-
ra é preciso debater o que vem sen-
do feito com essas denúncias.

Ainda há muito a ser feito. Mas
uma real mudança cultural teve
início. E esse processo não poderia
ser feito, segundo Abramovay,
sem despertar a ira de pessoas que
se beneficiavam das coisas como
estavam antes. “Se notarmos, boa
parte dos ataques que vem sendo
feito às políticas desse governo, são
ataques justamente a essa tentati-
va de se estabelecer uma relação
de cidadania com os brasileiros”,
afirmou o secretário.

Como exemplo desses ataques,
Abramovay citou a questão das
interceptações telefônicas: “Houve
um ataque político sob o argumen-
to de se controlar as interceptações
telefônicas. O judiciário hoje se
sente inibido em autorizar as
interceptações que são um instru-
mento conquistado pela socieda-
de brasileira, para desbaratar qua-
drilhas que há séculos se apropri-
am de forma patrimonialista de
recursos do Estado Brasileiro”.

Os policiais federais,
muito mais do que
qualquer governo ou
ministro, são os
principais atores
responsáveis por esse
começo de mudança
de cultura no Brasil.

Também houve avanços no
sistema de defesa da concorrên-
cia, no combate à lavagem de di-
nheiro. Para Abramovay, essa
estabilidade que se criou no Mi-
nistério da Justiça foi  importan-
te para que, aos poucos, fosse pos-
sível minar a imunidade comple-
ta de alguns setores com relação
ao Poder Punitivo.

Quando o ministro Tarso Gen-
ro assumiu o Ministério da Justiça
a pasta já estava em outro pata-
mar. O orçamento hoje do Minis-
tério da Justiça é muito maior do
que há oito anos e o Pronasci (Pro-
grama Nacional de Segurança Pú-
blica com Cidadania) foi um avan-
ço importante nesse sentido. Do
ponto de vista da Polícia Federal
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De fato os delegados da Polícia
Federal estão com dificuldades em
obter autorizações obter ou man-
ter a quebra o sigilo telefônico dos
acusados em suas investigações.
Quem revela é o presidente da As-
sociação Nacional dos Delegados
da Polícia Federal, Sandro Torres
Avelar. Os problemas começaram
depois da CPI das Escutas Ilegais
na Câmara e da revelação inicial
de que existiam 409 mil grampos
autorizados pela Justiça. O Conse-
lho Nacional de Justiça revisou a
estatística para menos, mas fez
uma resolução disciplinando a li-
beração de escutas e já puniu um
juiz por excesso de autorizações.
Avelar diz que há um clima de pre-
ocupação entre delegados que con-
duzem investigações importantes
e que necessitam dos grampos
para continuarem seus trabalhos.

Os ataques ao uso das algemas
é outra forma de retaliação, se-
gundo Abramovay. Ele defende
que se deva ter cuidado com a
imagem das pessoas. Entretanto,
“o cuidado da forma como foi ex-
posto é muito mais um cuidado
com aqueles que estavam sendo
atingidos pela primeira vez pelo

poder punitivo, do que pelos atin-
gidos pela violência policial”. O
palestrante sabe que tem que ter
freios com o poder punitivo, “mas
freios iguais, democráticos, nun-
ca freios privados”.

No Congresso Nacional, esses
ataques aparecem seja na tentati-
va de controlar o exercício do po-
der punitivo por alguns setores,
seja pela dificuldade de se aprovar
alguns projetos fundamentais
para o exercício das investigações
policiais e do combate à impuni-
dade no Brasil. “O projeto de lei
sobre lavagem de dinheiro, que
muda a maneira de você comba-
ter a criminalidade organizada
mais avançada, que depende da
lavagem de dinheiro para utilizar
o produto do crime, sofreu uma
resistência brutal na Câmara; uma
resistência que não apareceu na
forma de argumentos, que ficou no
subterrâneo”, lamentou.

Outro projeto que não anda e
encontra resistências é o que dis-
ciplina as medidas cautelares,
“para que possamos colocar real-
mente os freios democráticos e não
os freios privados no exercício do
poder punitivo”. Abramovay afir-

ma que o objetivo é evitar situa-
ções como as que ocorrem hoje, de
uma pessoa que é presa em fla-
grante por um furto, ficar um ano
e meio presa esperando julgamen-
to, para depois ser condenada a
uma pena alternativa.

Segundo Abramovay, o papel
da Polícia Federal no Congresso
Nacional é enorme. “O peso que
tem a Polícia Federal falando no
Congresso é muito maior que
vocês imaginam”, afirmou o secre-
tário. Ele pediu que as mobiliza-
ções feitas pela categoria não fos-
sem apenas em prol de prerroga-
tivas, mas no sentido de preservar
todas as conquistas que tiveram
no processo de combate a impuni-
dade, de alcançar aqueles que nun-
ca receberam a pressão do poder
punitivo.

“Claro que haverá resistência
políticas. Só conseguiremos ven-
cer essas resistências se houver
empenho dos policiais federais,
que são talvez os principais ato-
res, muito mais que qualquer mi-
nistro ou que qualquer governo,
desse começo de mudança de cul-
tura que a gente vive hoje no Bra-
sil”, concluiu Abramovay.

O grande projeto de
qualquer ministro da
Justiça é fazer com que
todos se relacionem
com o Estado como
cidadãos, por meio de
direitos e não por meio
de favores nem de
privilégios.

Tarso Genro e Thomaz Bastos, atual e antecessor titulares do MJ: sob suas gestões
desenvolveram-se polít icas mais sól idas em Segurança Públ ica. Estabil idade
refletiu-se no desempenho de instituições como a PF.
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V Painel

SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE JR, secretário executivo substituto do Ministério da Justiça; JÚLIO
DANILO SOUZA FERREIRA, delegado assistente da Diretoria de Combate ao Crime Organizado da PF; RINALDO
APARECIDO BARROS, juiz de Direito de Niquelând ia; SILVIA AMÉLIA FONSECA DE OLIVEIRA, delegada federal que
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No quinto painel de debates do IV CNDPF, os

palestrantes abordaram temas como pirataria,

contrabando e descaminho, tráfico de pessoas e

exploração sexual infanto-juvenil e crimes de ódio.

presid iu a mesa; FABIANA KIWSY, gerente juríd ica da Souza Cruz; e
JULIANA CAVALEIRO, chefe-subst ituta da Divisão de Direitos
Humanos da Polícia Federal.
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PrPrPrPrProteção à criançaoteção à criançaoteção à criançaoteção à criançaoteção à criança
V Painel

juiz Rinaldo Aparecido
Barros, da Comarca de
Niquelândia (GO), não

é de ficar sentado, não é juiz de ga-
binete, como gosta de afirmar.
“Nasci com uma inquietação mui-
to grande. Meu currículo se resu-
me a uma palavra: mudança. Mi-
nha intenção é mudar o mundo
para melhor”, afirmou o magistra-
do durante o IV CNDPF.

Barros afirma que o mundo só
vai ser mudado por meio da inqui-
etação, inconformismo e capacida-
de de indignação. Ele destacou a
importância da união entre os ope-
radores de Direito e da sociedade
civil, pois a única coisa que real-
mente está organizada no Brasil é
o crime. “Nós todos que represen-
tamos a sociedade e somos os com-
batentes estamos desorganizados
e as vezes brigando uns com os ou-
tros”, enfatizou.

O palestrante afirmou ser o pri-
meiro a defender a proposta de
emenda à Constituição do depu-
tado Marcelo Itagiba que põe fim
ao foro privilegiado.

“Quem pratica crime não são
cargos, são pessoas. O fato de eu
estar na condição de magistrado
não me diferencia de qualquer pes-
soa desse País”, afirmou Barros.

e ao adolescentee ao adolescentee ao adolescentee ao adolescentee ao adolescente

Ele defende, inclusive, que em vez
de ter foro privilegiado, as autori-
dades deveriam é ser punidas com
penas mais rigorosas do que os
demais cidadãos. “Deveríamos
dar o exemplo e não ficarmos
acobertados pelo manto do foro
privilegiado que só leva a impuni-
dade”, defendeu o juiz de Direito.

Para Barros, ninguém se move
no mundo se não tiver interesse ou
necessidade. “O crime tem interes-
se de agir e nós, que deveríamos
ter interesse em combater,

estamos esperando a necessidade
que já está batendo a nossas por-
tas”, afirmou contrário a colegas
que acham que juiz não deve ter
preocupação com a criminalidade.

JANELAS QUEBRADAS
O cientista político James Wil-

son e o psicólogo criminologista
George Kelling, publicaram em
1982 um estudo em que se esta-
belecia uma relação de causalida-
de entre desordem e crime. Para
Barros, quando o Estado não ocu-

O

O juiz de Direito RINALDO APARECIDO BARROS integrou a delegação
brasileira convidada pelos EUA para conhecer estratégias de combate à
pedofil ia e pornografia. Falou à CPI da Pedofil ia sobre a prisão de 23 pessoas
por exploração sexual infanto-juvenil e colaborou com a nova redação de
artigos do ECA.
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pa um espaço, a criminalidade
ocupa. Trata-se da Teoria das Ja-
nelas Quebradas. Se alguém que-
brar a janela de uma fábrica
abandonada e ninguém conser-
tar, no dia seguinte haverá outras
e, logo, todas estarão quebradas.
À medida que as pessoas que vêm
as janelas quebradas aumenta-
rem, concluem que ali não há lei,
respeito ou autoridade e, sim, o
crime e a desordem.

Wesley Skogan, da Universi-
dade Northwestern de Ciências
Políticas, afirmou em 1990 que a
relação entre desordem e crimi-
nalidade era mais forte do que a
relação entre crime e pobreza. Em
1996, Kelling e Catherine Coles
escreveram Fixing Broken
Windows, Consertando as Jane-
las Quebradas - Restaurando a
Ordem e Reduzindo o Crime em
Nossas Comunidades. Mostra-
ram a relação entre a criminali-
dade violenta e a não repressão a
delitos e contravenções.

O palestrante mostrou o
exemplo de Nova Iorque. Quan-
do o Rudolph Giuliani assumiu a
prefeitura aplicou a chamada To-
lerância Zero. Ninguém mais pa-
gava tarifa de metrô. Todo mun-
do pulava a catraca e ficava por
isso mesmo. Mas Giuliani resol-
veu consertar as janelas. Colocou
vários agentes disfarçados no
metrô. Se alguém pulava a
catraca era preso em flagrante.
Esse foi só o início do resgate da
cidade que estava mergulhada na
criminalidade.

Não há dúvida de que a desor-
dem leva à criminalidade e que a
tolerância com pequenos delitos e
contravenções, leva inevitavel-

mente à criminalidade violenta.
Barros concorda que há uma rela-
ção direta entre a desordem e o cri-
me muito maior do que a pobreza
e o crime. “Não pratica crime ape-
nas quem é pobre. Os maiores ban-
didos deste País não são pobres”,
afirmou o magistrado, filho de um
sapateiro e uma dona de casa. A
origem humilde não o impediu e
aos três irmãos de se formarem to-
dos em Direito.

dices altíssimos de criminalidade
e tivemos que consertar as vidra-
ças”, afirmou o magistrado que
com o promotor de Justiça, o dele-
gado de Polícia, o tenente da Polí-
cia Militar e mais um advogado da
cidade, criaram o Conselho da Co-
munidade de Niquelândia. Previs-
to na Lei de Execução Penal, teria
função precípua de dar apoio aos
presos, mas em virtude da situa-
ção da cidade, resolveram ampli-
ar as atribuições desse conselho.

Por meio do Conselho reforma-
ram a sede da Polícia Militar, cons-
truíram a Casa do Idoso, compra-
ram uma casa para o Conselho
Tutelar e um carro para o Proerd
(programa de prevenção ao uso
das drogas nas escolas pela Polí-
cia Militar), conseguiram uma ca-
minhonete e dois barcos para fa-
zer policiamento preventivo no
lago Serra da Mesa, equiparam
toda a Delegacia de Polícia. Aos
poucos, a criminalidade foi sendo
reduzida.

Para cada Termo Circunstan-
ciado, o infrator tinha que pagar
cinco salários mínimos ou traba-
lhar seis meses nas obras do Con-
selho. Se o infrator não ganhasse
um salário mínimo, era parcelado
em 24 meses. Toda vez que o indi-
víduo depositava aquele dinheiro,
se lembrava do erro que cometeu.
Com essas ações, a reincidência de
crimes na comarca caiu de 77%
para 22%.

EXPLORAÇÃO INFANTIL
Até junho de 2009, havia um

entendimento, coroado pelo STJ
com a “absolvição vergonhosa” de
Zequinha Barbosa, de que se as
meninas já eram prostitutas então

A desordem leva à
criminalidade e a
tolerância com
pequenos delitos leva
à criminal idade
violenta. Há uma
relação direta entre a
desordem e o crime
muito maior do que
entre a pobreza e o
crime: os maiores
bandidos do Brasil
não são pobres.

Quando assumiu a comarca de
Niquelândia-GO, uma pequena ci-
dade de 40 mil habitantes, havia
450 processos de homicídio em an-
damento. Aconteciam 60 homicí-
dios por ano e realizavam-se ape-
nas dois júris. Ou seja, a Poder Ju-
diciário de Niquelândia dizia “po-
dem matar porque não vai ser pu-
nido mesmo”. Em quatro anos re-
alizou 62 júris, mas teve que ar-
quivar 180 processos de homicídio
por prescrição.

“Niquelândia apresentava ín-
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Barros apresentou dados que
revelam que, no Brasil, há 930 mu-
nicípios mapeados como extrema-
mente vulneráveis à exploração se-
xual e 1.800 pontos vulneráveis
nas rodovias. O Disque 100 recebe
uma média de 1.700 chamadas por
dia, com efetivação de 80 denúnci-
as. De 2003 a 2008 foram 2 milhões
de atendimentos, com 98.711 de-
núncias formalizadas.

Em 1996, o I Congresso Mundi-
al de Combate à Exploração Sexu-
al Contra Crianças e Adolescentes
reuniu na Suécia 122 representa-
ções de países. Pela primeira vez,
apontou-se a necessidade de ana-
lisar a violência sexual contra me-
ninos e meninas do ponto de vista
histórico, cultural, social, psicoló-

Segundo o juiz Rinaldo Barros, o
FBI identif icou uma série de
símbolos usados pelos pedófilos.
Os símbolos são sempre
compostos pela união de dois
semelhantes, um dentro do outro.
A forma maior identif ica o adulto,
a menor a criança. A d iferença de
tamanho entre elas demonstra a
preferência por crianças maiores
ou menores. Homens são
triângulos, mulheres corações. Os
símbolos são encontrados em
sites, moedas, jóias. Os triângulos
representam homens que querem
meninos. O detalhe cruel é o
triângulo mais f ino, que
representam homens que gostam
de meninos bem pequenos. O
coração são homens ou mulheres
que gostam de meninas e a
borboleta são aqueles que gostam
de ambos.

Havia o entendimento
“cretino” de que a
prática sexual
consentida com
maiores de 14 anos
não era crime. A
legislação mudou com
a CPI da Pedofilia e,
em muito, graças à
atuação da PF.

V Painel

não era caso de exploração sexual.
O próprio Tribunal de Justiça de
Goiás entendia que “a prática
consentida, e mediante paga, de
atos libidinosos com adolescentes
maiores de 14 anos, para satisfa-
ção da própria lascívia do agente,
não obstante social e moralmente
censuráveis, não se investem de
relevância penal por não se conter
no tipo do art. 244-a, da lei 8.069/
90”. Havia o entendimento de que
o referido artigo do Estatuto da
Criança e do Adolescente incrimi-
nava a conduta de “submeter”, que
significa sujeitar, subjugar, redu-
zir à obediência, ou seja, obrigar
que crianças e adolescentes a se
prostituam ou se sujeitem aos ca-
prichos sexuais alheios.

“É o mesmo que dizer se estou
vendendo cocaína para um vicia-
do, então não é crime porque ele já
é viciado. Esse entendimento cre-
tino vigorou até a mudança da lei
em agosto de 2009”, afirmou Bar-
ros. Uma mudança que aconteceu
pelos gritos da sociedade, inclusi-
ve do magistrado da pequena
Niquelândia.

Em 2007, quatro dias após o
lançamento da obra do abrigo para
os idosos em Niquelândia, que se-
ria construído com esforço conjun-
to do Executivo, Legislativo, OAB,
Judiciário, Ministério Público,
Conselho da Comunidade, o pre-
feito e mais 23 pessoas foram
flagrados no maior esquema de
pedofilia do Brasil. Dos 24 envol-
vidos, 23 foram denunciados. “Um
sequer foi denunciado, por causa
do foro privilegiado”, revoltou-se
o magistrado. Por sua atuação no
caso, Barros foi convidado a cola-
borar com a CPI da Pedofilia.
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gico, econômico e jurídico. As prá-
ticas de exploração sexual, porno-
grafia, turismo sexual e tráfico de
crianças e adolescentes para fins
sexuais foram definidas como cri-
mes contra a humanidade.

A Lei Brasileira estabelece vá-
rios crimes para a punição das di-
versas formas de abuso sexual.
Durante o III Congresso Mundial
de Combate à Exploração Sexual
Contra Crianças e Adolescentes, no
Rio de Janeiro, foi sancionada a Lei
11.829/2008, elaborada pela CPI da
Pedofilia, que modificou o ECA, es-
tabelecendo novos crimes para
melhor combater à pornografia in-
fantil na internet.

Também estão em andamento
no Congresso Nacional outras
propostas de Lei que visam melho-
rar a proteção legal das crianças e
adolescentes, punindo com mais
rigor e de forma mais ampla o abu-
so sexual.

“Essa mudança na legislação
foi graças ao trabalho da Polícia
Federal. A CPI da Pedofilia foi a
única na história do País que du-
rante seu curso gerou mudanças
na legislação e isso se deveu muito
graças à Polícia Federal”, afirmou
o magistrado.

A subnotificação de delitos
configura entre as principais difi-
culdades para a responsabilização
de crimes sexuais. Estima-se que
menos de 10% dos abusos sexuais
infantis são relatados às autorida-
des. Infraestrutura deficiente das
instituições de atendimento (dele-
gacias, conselhos, Poder Judiciá-
rio), o despreparo na coleta de de-
poimentos, a dificuldades na ob-
tenção da prova material e diver-
gência de interpretação do texto

O PLC-35/2007 altera o
procedimento de inquirição
judicial de crianças e adoles-
centes, vítimas ou testemu-
nhas em casos de crime con-
tra a dignidade sexual.

O que se pretende é salva-
guardar a integridade física,
psíquica e emocional do de-
poente e evitar a sua “reviti-
mização”, com sucessivas in-
quirições sobre o mesmo fato,
nos âmbitos criminal, cível e
administrativo.

De acordo com a proposta, o
depoimento se dará em recinto
diverso da sala de audiências,
especialmente projetado para
esse fim, respeitando a condição
infantil ou adolescente. Com o
uso de câmaras filmadoras e
equipamentos de gravação em
audiências evita-se o contato di-
reto entre a vítima e o acusado.

A inquirição será intermedi-
ada por profissional designado
pela autoridade judiciária, o
qual transmitirá ao depoente as
perguntas do juiz e das partes.

O depoimento será registrado
por meio eletrônico ou magné-
tico, cuja degravação e mídia
passarão a integrar o processo.
O projeto também passa a per-
mitir a produção antecipada da
prova, que poderá consistir em
inquirição de testemunha ou
vítima e exame pericial.

Depoimento sem danoDepoimento sem danoDepoimento sem danoDepoimento sem danoDepoimento sem dano

A psicóloga TATIANA HARTZ,
da Associação Brasileira de
Psicoterapia Cognit iva, o
presidente da CPI da pedofil ia,
senador MAGNO MALTA, e o
juiz JOSÉ ANTÔNIO DALTOÉ
CEZAR, do Rio Grande do Sul,
precursor do chamado
“depoimento sem dano”, em
aud iência públ ica da CPI da
Pedofil ia.
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legal (art.244a do ECA), são outras
dificuldades encontradas para
punir os responsáveis pelos crimes
sexuais de crianças e adolescentes.

Campanhas de conscientiza-
ção, aperfeiçoamento do boletim
de ocorrência, inclusão de laudos
psicológicos nos processos, criação
de varas criminais especializadas
com a adoção do depoimento sem

dano, pesquisa e sistematização de
dados, além da uniformização da
jurisprudência e modificação da
legislação com a inclusão da explo-
ração sexual infanto-juvenil no rol
dos crimes hediondos, são algu-
mas sugestões do juiz Rinaldo de
Barros para o enfrentamento de
um dos piores crimes que pode
existir.
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egundo a gerente jurídica
da Souza Cruz, Fabiana
Kiwsky, o mercado ilegal

de cigarros no Brasil corresponde
a 27,1% do total. São cigarros
contrabandeados, falsificados ou
não, e cigarros produzidos local-
mente, sendo comercializados sem
recolhimento dos impostos.

A Souza Cruz é uma empresa
que opera no Brasil há 106 anos.
Possui 7.500 empregados. Traba-
lha com 40 mil produtores de
fumo, arrecadou R$ 5.7 bi-
lhões de reais em
impostos no ano de
2008, com 62,1% de
participação no
mercado.

O mercado
de cigarros no
Brasil se depara
com três tipos
distintos de ile-
galidades. Eva-
são fiscal de
produtos fabricados localmente,
porém sem o pagamento dos im-
postos devidos; contrabando de
produtos que entram ilegalmente

S no Brasil; e falsificação de marcas
comercializadas localmente.

A principal porta de entrada
dos produtos ilegais é o Paraguai.
Conforme divulgado pelo Jornal do
Brasil em agosto de 2009, a indús-
tria tabagista paraguaia produz
aproximadamente 40 bilhões de
cigarros por ano. Apenas 3 bilhões
são para consumo interno e cerca
de 19 bilhões são exportados ile-
galmente para o Brasil.

O produção e a comerci-
alização de cigarro no

País estão sujeitas a
uma série de regula-
mentações. As em-

balagens e produtos
oriundos do
Paraguai ou fal-
sificados, no en-
tanto, não res-
peitam as leis
de proteção ao
consumidor, a
regulamenta-

ção de saúde pública da ANVISA e
as leis tributárias brasileiras.

Fabiana Velasco enfatizou a di-
ficuldade de punição dos crimino-

No Brasil, cigarros são
taxados em até 65% de
impostos, já no Paraguai
não chega a 10%.

V Painel
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sos. Segundo o artigo 334 do Códi-
go Penal, o contrabando e o desca-
minho têm pena-base de 1 a 4 anos,
com aplicação em dobro no caso
de transporte aéreo. Para a geren-
te jurídica da Souza Cruz, a pena
ainda é baixa e o caráter punitivo
perde a eficácia, ao passo que o ca-
ráter ressocializador é pratica-
mente inexistente.

Velasco apresentou ainda tre-
chos da conclusão da CPI da Pira-
taria onde consta que “para lograr
êxito no combate ao contrabando
de cigarros e sua distribuição no
território nacional, há de se fazer
um passeio por vários artigos do
Código Penal: inicia-se com o con-
trabando (artigo 334), seguindo-
se-lhe a corrupção ativa (art. 333),
a receptação (art. 180), formação
de quadrilha (288), os crimes con-
tra a ordem tributária (Lei 8.137/
90), enfim, nota-se a presença de
uma organização criminosa que
domina todos os caminhos dos
crimes cometidos”. A CPI reco-
mendou ao Poder Executivo que
trace um plano de combate à pi-
rataria, concedendo mais verbas
e atenção à Receita Federal e à
Polícia Federal, destacando que a
celeridade na punição é uma das
armas de que dispõe o Estado no
combate à pirataria.

Em resumo, Velasco acredita
que o combate à pirataria tem tido
resultados efetivo para o setor. Ela
cita o crescimento significativo de
arrecadação e o aumento da apre-
ensão de cigarros que ingressam
ilegalmente no país como resulta-
dos do trabalho bem feito, em es-
pecial pela Polícia Federal.

Entretanto, para a gerente ju-
rídica da Souza Cruz os riscos con-

tinuam, principalmente com o au-
mento de impostos do setor, que
acaba encarecendo o produto. A
carga tributária no Brasil é de qua-
se 65%, enquanto que no Paraguai
não chega a 10%. Segundo ela, o
resultado é a migração do consu-
mo de cigarros do mercado formal
para o mercado ilegal. “As pessoas
não deixam de consumir, elas vão
buscar um produto mais barato”,
acredita a representante da Souza
Cruz.

A diferença de preços de fato é
significativa. O cigarro mais bara-
to produzido de forma legal sai a
R$ 3 reais, já o oriundo do Paraguai
pode ser encontrado até por 80 cen-
tavos. Outro problema encontra-

A advogada FABIANA KIWSY PRADO VELASCO é gerente juríd ica da
Souza Cruz, maior fabricante de cigarros do país. Ela integra o Comitê
Juríd ico do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO), cujo objetivo
é promover a melhoria no ambiente de negócios e estimular ações que
evitem desequilíbrios concorrenciais causados por evasão f iscal,
informal idade, falsif icação e outros desvios de conduta.

do é que hoje a venda de cigarros
ilegais não se restringe aos came-
lôs. Muitos estabelecimentos for-
mais passaram a vender esse tipo
de produto.

Para Velasco é preciso um con-
tínuo trabalho de fiscalização,
transparência e controle, bem
como o uso do arcabouço legal
para maximizar a eficácia da co-
brança dos tributos. Ela encerrou
defendendo o contínuo controle da
fronteira, embora as dificuldades
sejam grandes, o aumento das
ações de repressão contra o con-
trabando e descaminho, conscien-
te que o problema só será resolvi-
do se houver engajamento do go-
verno paraguaio no combate.
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e combate ao crime organizadoe combate ao crime organizadoe combate ao crime organizadoe combate ao crime organizadoe combate ao crime organizado

delegado da Polícia Fe-
deral, Júlio Danilo
Souza Ferreira, afir-

mou que as fronteiras secas são
pontos sensíveis no combate à cri-
minalidade organizada. São 16.399
km de área para monitorar e con-
trolar. Sem contar que o Brasil tem
fronteira seca com os três maiores
produtores de cocaína do mundo,
Colômbia, Peru e Bolívia, sofren-
do com a entrada de drogas desses
países.

O painelista explicou a gênese
do crime organizado, que em geral
ocorre no ceio de movimentos po-
pulares, o que facilita a aceitação
da comunidade local e o conse-
quente recrutamento de voluntá-
rios. Esses grupos contam com a
conivência de agentes estatais, por
conveniência ou conluio, e costu-
mam atuar em brechas de
vedações legais, agindo na explo-
ração de jogos de azar e prostitui-
ção, comércio e fornecimento de
drogas, armas e segurança pesso-
al. Há uma progressiva utilização
da força e intimidação para se im-
por, principalmente com relação à
concorrência e traidores.

FFFFFrrrrronteironteironteironteironteirasasasasas
O

V Painel

Acordos
internacionais em
geral são pouco
efetivos. Experiência
revela que esforços
bilaterais de
cooperação se
mostram mais
rotineiros e eficazes,
produzindo
resultados
satisfatórios no
enfrentamento à
criminal idade.
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A constatação do delegado é
que o crime organizado tem evo-
luído com o tempo, apresentando
níveis de avançados de tecnologia,
com facilidade de acesso aos diver-
sos meios de comunicação. A
globalização da economia e a
consequente interligação dos sis-
temas econômico-financeiros
mundiais contribuíram significa-
tivamente para o surgimento de
novas atividades criminosas, pro-
porcionando a aparição da chama-
da delinquência internacional e da
criminalidade organizada.

Ao apresentar algumas ferra-
mentas para o enfrentamento à
criminalidade, Ferreira destacou
que a atuação tanto na preven-
ção quanto na repressão desses
crimes é importante. Apesar de a
prevenção não ser o foco da Polí-
cia Federal, operações como Co-
bra (Colômbia-Brasil),  Pebra
(Peru-Brasil) e Brabo (Brasil-Bo-
lívia), garantem a presença do
Estado nas fronteiras para evitar
que a criminalidade organizada
ganhe força e se propague.

A Lei 9.034/95 (modificada pela
Lei 10.217/01), a Lei 11.343/06, de
repressão ao tráfico de drogas, e a
Lei 9.296/, de interceptação telefô-
nica, são os principais suportes
legislativos ao enfrentamento do
crime organizado. Nessas leis es-
tão contidos os instrumentos ne-
cessários para a realização de in-
vestigações especializadas, como a
entrega controlada, interceptação
telefônica, e a previsão da infiltra-
ção, apesar da falta de regulamen-
tação para utilização desse último
mecanismo.

Em âmbito internacional, exis-
te uma série de instrumentos nor-

mudar a forma de enfrentamento.
Nem sempre a utilização isolada
de técnicas tradicionais de inves-
tigação (vigilância, entrevistas,
interrogatórios, acompanhamen-
tos) é suficiente para se chegar à
materialidade e à autoria do deli-
to, quando se trata do combate à
criminalidade organizada. Por
exemplo, é grande a dificuldade de
se encontrar provas testemunhais,
em razão da existência de um có-
digo do silêncio entre os integran-
tes da quadrilha e pelo medo de
retaliações. Além disso, esses gru-
pos se utilizam de técnicas, méto-
dos e ações de contra-inteligência,
no intuito de impedir a ação inves-
tigativa do estado. O nível de so-
fisticação é tanto que, em algumas
operações da Polícia Federal, foi
detectada a utilização de cripto-
grafia na transmissão de mensa-
gens e de dialetos nas comunica-
ções internas, o que dificulta ain-
da mais a investigação.

A Convenção de Palermo, que
foi a Convenção das Nações Uni-
das contra o Crime Organizado
Transnacional, recomenda aos pa-
íses signatários a utilização de téc-
nicas especiais de investigação,
como a entrega vigiada, vigilância
eletrônica (interceptação de sinais
telemáticos, telefônicas e ambien-

mativos, já internalizados no
ordenamento nacional por meio de
decretos, que possibilitam a utili-
zação de diversas técnicas diferen-
ciadas de investigação e persecu-
ção criminal, como a Convenção de
Viena de 1988, contra o tráfico ilí-
cito de entorpecentes (Decreto 154/
91); a Convenção de Palermo, con-
tra o crimes transnacionais (De-
creto 5.015/04 e seus 3 protocolos
adicionais); o Protocolo Contra o
Tráfico de Migrantes por via Ter-
restre, Marítima e Aérea (Decreto
5.016/04); o Protocolo para Preve-
nir e Punir o Tráfico de Pessoas (De-
creto 5.017/04); o Protocolo Contra
a Produção Ilícita e o Tráfico de Ar-
mas de Fogo(Decreto 5.941/06); a
Convenção das Nações Unidas
Contra a Corrupção (Decreto
5.687/06); a Convenção Interame-
ricana Contra a Fabricação e o Trá-
fico Ilícitos de Armas de Fogo (De-
creto 3.229/99); a Convenção Inte-
ramericana sobre Assistência Mú-
tua em Matéria Penal (Decreto
6.340/08); o Protocolo de San Luis
de Assistência Jurídica Mútua em
Assuntos Penais no Mercosul (De-
creto 3.468/00).

Com a evolução do crime orga-
nizado e com a utilização da
tecnologia a favor dessas organi-
zações houve necessidade de se

OPERAÇÃO SEIS FRONTEIRAS: Brasil, Argentina, Colômbia, Peru,
Paraguai e Panamá, trabalhando unidos na apreensão de produtos
contrabandeados, drogas ilícitas, veículos roubados e armas ilegais, e ainda,
na deportação de estrangeiros irregulares e várias prisões em flagrante.
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tais), infiltração, e mecanismos que
viabilizem a produção de prova
testemunhal, como a delação pre-
miada, sendo fundamental a pre-
visão de um programa de prote-
ção a testemunhas.

No combate ao crime organi-
zado transnacional, a atuação iso-
lada por parte de um único orga-
nismo policial não tem a capaci-
dade de atingir toda estrutura de
uma organização criminosa, al-
cançando apenas uma parte que
poderá ser substituída. Isso favo-
rece a crença na perpetuação das
ações delitivas do grupo. Portan-
to, é necessária a atuação conjun-
ta coordenada. Nesse contexto, a
Polícia Federal, com impulso da
Diretoria de Combate ao Crime
Organizado, firmou com a Polícia
Nacional da Bolívia e com a Secre-
taria Nacional Antidrogas do
Paraguai, estratégias de coopera-
ção policial, prevendo várias ações
conjuntas, visando o fortalecimen-
to institucional dos partícipes e a
intensificação do intercâmbio de
informações.

A estratégia prevê a luta con-
tra o narcotráfico e o crime orga-
nizado, a assistência e apoio
logístico, a realização de investi-
gações sigilosas conjuntas, o inter-
câmbio de dados de inteligência
policial sobre narcotráfico e crime
organizado, a implantação de ca-
nais seguros de comunicação, o
envio de oficiais de ligação, o in-
tercâmbio de informações perici-
ais (Projeto PEQUI, que traça o
perfil químico da droga), a
capacitação de policiais, o estudo
comparado da legislação especial
sobre narcotráfico e lavagem de
dinheiro, além de ações de

erradicação de plantios de maco-
nha e coca.

Para Júlio Danilo, em geral,
acordos internacionais são de pou-
ca efetividade. As discussões aca-
bam ficando muito mais no plano
das idéias e das intenções. O Bra-
sil, por exemplo, está em vias de
celebrar um acordo de cooperação
com os países de língua portugue-
sa. Mas Ferreira acredita que, an-
tes, é preciso voltar esforços para
problemas bem mais próximos.
“Nossa experiência demonstra que
os casos pontuais de cooperação
são bem mais efetivos”, afirmou o
delegado Júlio Danilo, cuja preocu-
pação é firmar acordos e ter ins-
trumentos que dê efetividade a al-
gum tipo de ação da PF. Ele desta-
cou a importância das adidâncias
policiais para que essas coopera-
ções internacionais fluam e alcan-
cem os resultados esperados.

Concluindo sua apresentação
no IV CNDPF, Ferreira resumiu
que o caráter transnacional e mul-
tiforme das organizações crimino-
sas repercutiu no processo de per-
secução criminal, exigindo o desen-
volvimento de técnicas e estraté-
gias especiais para obtenção de
provas e apuração dos crimes. Os
mecanismos tradicionais de inves-
tigação não se mostravam eficazes
à apuração desses delitos. A pre-
venção e repressão ao crime orga-
nizado transnacional desafiam à
cooperação das forças policiais dos
diversos países eleitos como palco
de atuação das organizações
delituosas. É preciso se valer da
aplicação das mais variadas téc-
nicas especiais de investigação e
enfrentamento ao crime, além dos
instrumentos normativos inter-
nacionais para legitimar a atuação
investigativa.

O delegado federal JÚLIO DANILO SOUZA FERREIRA é assistente do
d iretor de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal. Desde 2003
está envolvido com atividades na área de combate ao tráf ico de drogas,
tendo atuado como coordenador em várias operações. Professor na
Academia Nacional de Polícia, Ferreira foi o representante da Polícia Federal
na negociação dos termos da Estratégia de Cooperação Pol icial do Brasil
com o Paraguai e com a Bolívia.

V Painel
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chefe-substituta da Divi-
são de Direitos Huma-
nos da Polícia Federal,

Juliana Carleial Mendes Cavalei-
ro, reconhece que trabalhar com
Direitos Humanos na Polícia Fede-
ral é uma construção recente que,
portanto, carrega uma série de in-
terpretações equivocadas.

“Tem 24 anos que estamos tra-
balhando para modificar a asso-
ciação simplista que se teve dos
direitos humanos como sendo os
direitos dos bandidos “, explicou
Cavaleiro.

A delegada Juliana, que integra
o Grupo Especial de Combate aos
Crimes de Ódio e à Pornografia
Infantil na Internet (GECOP), acre-
dita que o grande desafio é supe-
rar os “pressupostos ideológicos”.
“Temos que encarar nossa respon-
sabilidade perante esses crimes,
num enfoque macro de proteger a
dignidade da pessoa humana, que
é um princípio fundamental da
Constituição”, afirmou.

O preconceito parece ser mes-
mo a principal barreira a se trans-
por no combate aos crimes de ódio
e à exploração sexual. Cavaleiro
conta que quando se fala em tráfi-
co de mulheres para prostituição,

Combate aoCombate aoCombate aoCombate aoCombate ao
e à pedofe à pedofe à pedofe à pedofe à pedofiliailiailiailiailia

A por exemplo, é comum minimizar
a gravidade do crime, uma vez  que
tais mulheres estariam naquela si-
tuação por vontade própria. Algo
semelhante ocorre com relação aos
crimes de ódio. A delegada já ou-
viu como justificativa que o racis-
mo se trata do direito de expres-
são de cada um. Com relação à pe-
dofilia, várias vezes, Cavaleiro se
deparou com a desculpa de que a
iniciação sexual precoce é uma
questão cultural nos estados do
Norte e Nordeste brasileiro.

graves nas vítimas. A delegada
Juliana ressalta que, independen-
te da visão pessoal, “temos que
olhar para a prostituta como poli-
ciais e reconhecer nela uma pes-
soa sujeito de Direitos”.

Segundo Cavaleiro, o tráfico
de pessoas, os crimes de ódio, o
tráfico de pessoas para trabalho
escravo, a exploração sexual
infanto-juvenil, são os crimes
menos populares na Polícia Fe-
deral. “Nossa maior dificuldade
está em iniciar a apuração des-
ses crimes”, afirmou.

A delegada destacou que o Es-
tado do Goiás é um dos que me-
lhor apura o tráfico de pessoas no
Brasil, por causa da atuação do de-
legado Luciano Dornelas, referên-
cia nacional no combate a esse tipo
de crime. Isso ocorre porque o de-
legado recebe as prostitutas e não
as trata desrespeitosamente.
Dornelas já desencadeou inúmeras
operações que, em geral, culminam
com a prisão de pessoas no exteri-
or. O juiz Rinaldo Barros confir-
mou que várias condenações no
Estado, inclusive em segundo grau,
se deve ao trabalho do delegado
Dornelas, que está na vanguarda
do combate ao tráfico de pessoas.

É preciso superar os
pressupostos
ideológicos e
enxergar na vítima
um sujeito de Direitos,
para, dessa forma,
poder enxergar o
próprio crime.

Para atuar nos crimes da Divi-
são de Direitos Humanos o primei-
ro passo é superar esses precon-
ceitos, que podem provocar feridas

V Painel
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Segundo a delegada Juliana,
Dornelas não se destaca pelo em-
prego de grandes tecnologias. Seu
método “é o mais simples possí-
vel, chama-se acreditar na vítima,
tratá-la como vítima, sujeito por-
tanto de Direitos, e levar a investi-
gação a efeito”, explicou Cavalei-
ro. O delegado Dornelas vai para
as ruas, coloca sua equipe para se-
guir os criminosos, fotografam e fil-
mam o embarque e o desembar-
que das vítimas. As autoridades
estrangeiras seguem as vítimas até
as casas de prostituição onde os
responsáveis são flagrados.

O Brasil é exemplo na assina-
tura de tratados e convenções in-
ternacionais sobre direitos huma-
nos. O País assina todos e é o nú-
mero um nesse aspecto. Inclusive,
os tratados sobre direitos huma-
nos aprovados em cada casa do
Congresso Nacional, em dois tur-
nos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, são equiva-
lentes às emendas constitucionais.

Segundo Cavaleiro, não falta le-
gislação e tão pouco falta a sensi-
bilização do Judiciário, que tem
condenado esses crimes. “Nossa
maior dificuldade é a iniciativa”,

afirmou a delegada, que aponta
ainda para a necessidade de revi-
sar a questão institucional. A Polí-
cia Federal deve priorizar a atua-
ção do delegado nesses crimes.

As atribuições da Delegacia de
Defesa Institucional (Delinst) são
enormes. Tem quase que compe-
tência residual dentro da Polícia
Federal. Investiga desde questão
eleitoral à crimes contra comuni-
dades indígenas, questões do MST
e outras relativas à problemática
agrária, exploração sexual infanto-
juvenil, tráfico de pessoas e traba-
lho escravo. Fica difícil eleger pri-
oridades se não há um norte da
própria instituição.

Cavaleiro cita, como exemplo,
a investigação da venda de um
bebê pela internet. O delegado aci-

onado para o caso, compreensivel-
mente, recuou, impossibilitado de
atuar pelo acúmulo de trabalho.
“Quem, em sã consciência, com
pressão do Ministério Público e do
Judiciário para terminar o traba-
lho, vai largar 400 inquéritos elei-
torais e priorizar a venda de um
bebê pela internet?”, questionou a
delegada Juliana, que não culpa o
colega. “Ele não escutou da minha
boca, como vocês estão escutando
agora, que Direitos Humanos é pri-
oridade e a Polícia Federal tem que
elencá-los como tal”, justificou a
painelista.

Para a delegada, a impunidade
nos crimes contra os Direitos Hu-
manos é ainda pior, pois se consti-
tuiu num forte estimulante ao des-
respeito à lei. Numa sociedade

A chefe-substituta da Divisão de Direitos Humanos da PF, JULIANA
CARLEIAL MENDES CAVALEIRO, integra o grupo de trabalho da CPI da
Pedofil ia, é suplente no Conselho Nacional de Combate ao Trabalho Escravo
Infantil, além de ser professora da Academia Nacional de Polícia.

V Painel

A GECOP será ponto
de referência no Brasil
sempre que houver
notícia de brasileiros
vítimas ou suspeitos
de envolvimento em
crimes de ódio, abuso
ou exploração sexual
de menores.
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complexa, profundamente dividi-
da em classes e grupos de interes-
se, tende a gerar o aumento da vi-
olência. “Numa forma macro, não
enxergo o outro como alguém igual
a mim. Isso o policial não pode fa-
zer, não enxegar na vítima um su-
jeito de Direito e, por isso, não en-
xergar o crime”, advertiu.

O GECOP é o reconhecimento e
a resposta da PF à constatação de
que a internet vem sendo cada vez
mais usada como meio para a faci-
litação de crimes de ódio e de abu-
so e exploração sexual de crianças
e adolescentes. “A internet jogou na
nossa cara que o Brasil é um país
racista e que explora sexualmente
crianças e adolescentes”, afirmou
a delegada Juliana.

O fácil acesso da internet exi-
giu que um órgão centralizasse e
distribuísse as notícias de crimes,
sob pena de multiplicidade de in-
vestigações sobre o mesmo objeto
e perda de tempo. Esse é o papel da
GECOP, ponto de contato e referên-
cia no Brasil sempre que houver
notícia de brasileiros vítimas ou
suspeitos de envolvimento em cri-
mes de ódio, abuso ou exploração
sexual de menores, dentro ou fora
da internet.

 Para reflexão, a delegada
Juliana encerrou citando Einstein:
“o mundo é um lugar perigoso de
se viver, não por causa daqueles
que fazem o mal, mas sim por cau-
sa daqueles que observam e dei-
xam o mal acontecer”. Para a PF se
tornar um instrumento de propa-
gação de Direitos Humanos, o pri-
meiro passo é deixar de lado os
preconceitos e enxergar como cri-
mes que são os casos da Divisão de
Direitos Humanos.
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composição do Conselho
Nacional de Combate à
Pirataria e Delitos Con-

tra a Propriedade Intelectual
(CNCP), com representantes do
poder público e da sociedade civil,
expressa a maneira como o proble-
ma da pirataria passou a ser enca-
rado no Brasil. Embora seja quase
um lugar comum que a responsa-
bilidade é, eminentemente, do Go-
verno, há uma compreensão den-
tro do Ministério da Justiça que a
participação da sociedade civil é
fundamental para o sucesso de
qualquer estratégia de combate à
pirataria. Essa foi a tônica da pa-
lestra do subsecretário de Plane-
jamento, Orçamento e Adminis-
tração, do Ministério da Justiça,
Sylvio Rômulo Guimarães de An-
drade Junior.

Ele conta que o primeiro Plano
Nacional de Combate à Pirataria
foi lançado em 2005, com 99 ações
divididas em três vertentes: re-
pressiva, educativa e econômica.
O trabalho teve reconhecimento,
com o arquivamento da investiga-
ção no âmbito do Sistema Geral de
Preferências, da Conferência das
Nações Unidas para o Comércio e
Desenvolvimento (UNCTAD);
reposicionamento na Special 301
(espécie de ranking com os países
que negam uma proteção eficaz e

adequada à propriedade intelectu-
al americana); e premiações
conferidas pelo setor videofono-
gráfico e pelo setor de software.

Sylvio Rômulo garante que
todo o trabalho empreendido pelo
CNCP depende de parcerias. Des-
ta forma, foram celebrados acor-
dos de cooperação técnica com a
Agência Nacional do Cinema
(ANCINE), para realização de
ações conjuntas com a Polícia Fe-
deral no combate à pirataria de

obras audiovisuais nacionais pro-
tegidas pelo direito autoral. Igual-
mente, o combate à pirataria de
produtos submetidos à vigilância
sanitária é feito em cooperação da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) com a Polícia
Federal e a Polícia Rodoviária Fe-
deral. Já a parceria com a Escola de
Administração Fazendária (ESAF)
visa à promoção de ações ligadas
ao Programa Nacional de Educa-
ção Fiscal.

O subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do
Ministério da Just iça, Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Junior,
apresentou o novo plano de combate à pirataria, uma iniciativa do Conselho
Nacional de Combate à Pirataria e Del itos Contra a Propriedade Intelectual.

A

O novo plano deO novo plano deO novo plano deO novo plano deO novo plano de
combate àcombate àcombate àcombate àcombate à pirpirpirpirpiratatatatatariaariaariaariaaria
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acabou apresentando defeito. Foi
até a loja e a partir daí iniciou uma
verdadeira peregrinação para efe-
tuar a troca. “Se foi um presente,
como vou provar que o produto foi
comprado naquele local e há me-
nos de um ano; e porque, afinal de
contas, tenho que provar tudo
isso?”, questionou. Segundo Sylvio,
alguém que compra um DVD pira-
ta numa banca de camelô e esse
DVD apresenta algum defeito, a
troca é feita sem nenhum questio-
namento. Parece que determina-
dos setores têm um bocado a apre-
ender com esse tipo de prática. A
relação de um vendedor de produ-
to pirata com o consumidor é de
absoluta confiança, enquanto que
o comprador de produto original
sofre com as dificuldades impos-
tas pelo mercado legal.

O que o CNCP propõe uma
nova ótica sob a pirataria. Para
Sylvio Rômulo, muito mais do
que dizer que a pirataria é crime
– e de fato é –, muito mais que
combater a pirataria, é preciso
promover um consumo cidadão
e consciente. Segundo ele, e aí que
vamos enfrentar o problema do
preço, por exemplo.

A repressão continuará sendo
uma ação importante, mas é pre-
ciso focar na atitude para promo-
ver mudanças e atacar a raiz do
problema. Esse é o mote, o sentido
e a direção do novo plano de com-
bate à pirataria. Sylvio Rômulo
encerrou desejando que a questão
da pirataria possa ser investigada
sob a ótica de uma sociedade que
quer sair de uma tradição
patrimonialista e personalista, e
evoluir para uma sociedade im-
pessoal, igualitária e cidadã.

Apesar dos resultados positivos do plano de combate á pirataria
lançado em 2005, uma nova estratégia teve que ser pensada em
função das mudanças e do avanço da pirataria.

Embora o plano original viesse
apresentando resultados, outra
estratégia se fez necessária, uma
vez que a pirataria está em cons-
tante avanço. “Não estamos mais
falando da pirataria de certa for-
ma romântica dos CDs, DVDs”,
explicou Sylvio Rômulo.

Sylvio afirma que é comum es-
cutar que o produto pirata vende
muito porque é barato, o que se-
gundo ele, leva a um “dilema de
Tostines”: o produto pirata é mais
barato porque vende muito ou
vende muito porque é mais bara-
to. Ele defende que o combate à pi-
rataria é uma questão de consu-
mo consciente e cidadania. Nesse
sentido, foram elencados cinco pro-
jetos prioritários no novo Plano de
Combate a Pirataria: Cidade Livre
de Pirataria; Feira Legal; Portal de
Combate à Pirataria; Comércio
Contra a Pirataria; Parcerias e Co-
operação com Provedores de
Internet.

O novo plano de combate à pi-
rataria pretende fortalecer a
representatividade e a liderança
do CNCP; buscar novas parcerias;
intensificar as campanhas de

conscientização; aperfeiçoar nor-
mas relacionadas à pirataria e
propriedade intelectual. Tudo isso
para reduzir a pirataria e contri-
buir para o desenvolvimento só-
cio econômico do Brasil.

A campanha desenvolvida par-
te de um conceito básico, que é des-
pertar a população para o consu-
mo consciente e responsável. A
idéia é provocar uma reflexão so-
bre as vantagens de se optar por
um produto autêntico, fabricado e
comercializado legalmente.

Para o representante do Con-
selho Nacional de Combate à Pi-
rataria essa “é uma batalha diária
que, muitas vezes, se trava nos
campos mais próximos”. Sylvio
Rômulo sabe bem o que diz. Seus
sobrinhos já não jogam mais
videogames perto do “tio chato”,
pois sabem que serão questiona-
dos sobre a origem dos produtos
e, provavelmente, levarão mais um
sermão.

Sylvio Rômulo enfatizou que
muitas frentes precisam ser sensi-
bilizadas para o problema. Ele
conta que há dez dias ganhou de
presente um carrinho de bebê que
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de uma Polícia Republicanade uma Polícia Republicanade uma Polícia Republicanade uma Polícia Republicanade uma Polícia Republicana

JOÃO CAMPOS, deputado federal e delegado da Polícia Civil;  WLADIMIR SÉRGIO REALE, vice-presidente da Adepol do
Brasil;  ALEXANDRE SILVEIRA , deputado federal e delegado da Polícia Civil; FELIPE SEIXAS, delegado da Polícia Federal,
med iador da mesa; GUSTAVO SCHNEIDER, delegado da Polícia Federal; e BERND MANTHEY,pol icial aposentado alemão,
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No sexto painel de debates do IV CNDPF, para vislumbrar a construção de

uma Polícia Republicana, os palestrantes discutiram a autonomia funcional

e investigativa da Polícia Federal, a polêmica da seletividade persecutória,

e uma nova proposta de controle externo da atividade policial.

consultor de segurança em grandes
eventos esport ivos real izados na
Europa.
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funcional efuncional efuncional efuncional efuncional e
investigativa dainvestigativa dainvestigativa dainvestigativa dainvestigativa da
Polícia FederalPolícia FederalPolícia FederalPolícia FederalPolícia Federal

VI Painel

presidente da Comissão
Parlamentar de Inqué-
rito da Violência Urba-

na, deputado federal Alexandre
Silveira (PPS-MG), que também já
presidiu a Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Or-
ganizado da Câmara dos Deputa-
dos, defendeu a autonomia funci-
onal e investigativa da Polícia Fe-
deral como requisito fundamental
para a construção de uma Polícia
Republicana.

Oriundo da segurança pública,
Alexandre Silveira, que foi delega-
do da Polícia Civil de Minas Ge-
rais, conhece bem a realidade en-
frentada pelos participantes do IV
CNDPF no desempenho de suas
funções. Para o parlamentar, a so-
ciedade espera da Polícia Federal
o exercício de suas funções insti-
tucionais com imparcialidade e
efetividade, o que só será possível
de maneira plena com a autono-
mia funcional e administrativa da
Instituição Segundo o painelista,
autonomia funcional significa au-
sência de ingerência dos órgãos
executivos quanto ao poder-dever
de a Polícia Federal cumprir sua
missão constitucional.

Para assegurar essa autonomia
institucional, necessária à cons-
trução da Polícia Federal como
uma Polícia Republicana, que atua
a serviço do Estado e não de go-

vernos, o parlamentar apresentou
a Proposta de Emenda Constituci-
onal 412/2009, que altera o § 1º do
art. 144, com o seguinte teor: “Lei
Complementar organizará a polí-
cia federal e prescreverá normas
para a sua autonomia funcional e
administrativa e a iniciativa de
elaborar sua proposta orçamentá-
ria dentro dos limites estabeleci-
dos na lei de diretrizes orçamen-
tárias, com as seguintes funções
institucionais:”.

Historicamente, fora do Poder
Judiciário e do Ministério Público,

é possível encontrar vários órgãos
contemplados com a tão-sonhada
autonomia. No Executivo Federal,
Alexandre Silveira enfatizou o no-
tório fortalecimento institucional
da Advocacia-Geral da União
(AGU) nos últimos anos graças ao
reconhecimento de sua autonomia
funcional. Especificamente no Mi-
nistério da Justiça, onde se situa a
Polícia Federal, há órgãos de notá-
vel sucesso com autonomia
gerencial, como a Defensoria Pú-
blica da União e o Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica
(CADE).

“Se a ação da Defensoria Públi-
ca da União merece todo o apoio
estatal, posto que seu objetivo é a
defesa dos menos assistidos, não
poderá ser diferente com a Polícia
Federal, pois segurança pública e
o combate ao crime organizado e à
corrupção são igualmente objeti-
vos desejados pela sociedade bra-
sileira”, defendeu o parlamentar.

Alexandre Silveira enfatizou
que não adianta o discurso a favor
da segurança, sem as respectivas
ações governamentais, com inves-
timentos em recursos financeiros,
orçamentários, materiais e huma-
nos. “A Polícia Federal, diante do
rol de responsabilidades que lhe
são constitucionalmente atribuí-
das, sofre com o contingenciamen-
to de recursos orçamentários e fi-

AAAAAutututututonomiaonomiaonomiaonomiaonomia
O

A Polícia Federal,
diante do rol de
responsabil idades que
lhe é atribuída
constitucionalmente,
sofre com o
contingenciamento
de recursos
orçamentários e
financeiros. Falta
autonomia funcional e
administrativa e a
iniciativa de elaborar
sua própria proposta
orçamentária.
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nanceiros e limitações de empe-
nhos”, insistiu. Para reforçar sua
argumentação, o parlamentar
lembra que recentemente criou-se
230 varas federais no interior do
País. A Polícia Federal, embora seja
a Polícia Judiciária da União, não
recebeu o equivalente investimen-
to para atender às demandas de-
correntes dessa interiorização da
Justiça Federal.

A falta de autonomia gerencial
estaria ainda engessando o traba-
lho da Polícia Federal, em especial
nas fronteiras terrestres, maríti-
mas e aeroportuárias. Outro fenô-
meno negativo, segundo o
painelista, derivado da desatenção
com a Polícia Federal, seria a
usurpação das funções constituci-
onais de Polícia Judiciária da
União por parte de órgãos polici-
ais de patrulhamento rodoviário,

militares estaduais e até por ór-
gãos não policiais, sob o argumen-
to de “ocupação de espaço institu-
cional”. Para Alexandre Silveira,
esse espaço surgiu em conseqüên-
cia de investimentos inferiores às
necessidades da Polícia Federal.

O deputado federal esclareceu
que a proposta não é criar uma
Polícia Federal independente,
distinguindo que a pretensão é
alcançar uma autonomia geren-
cial. A Polícia Federal continua-
ria vinculada ao Ministério da
Justiça, com o controle externo da
atividade policial pelo Ministério
Público e o controle jurisdicional
do Poder Judiciário.

Estreitamente vinculado à au-
tonomia funcional está a indepen-
dência funcional dos dirigentes
das polícias, operadores do Direi-
to e, por conseguinte, integrantes

de carreira de caráter jurídico (por
mais que outros setores tentem
desvirtuar essa realidade). Por tal
razão, Alexandre Silveira também
apresentou a PEC-293/2008, atri-
buindo independência funcional
aos delegados de polícia, median-
te o acréscimo do § 10 ao art. 144:
“O delegado de polícia de carreira,
de natureza jurídica, exerce fun-
ção indispensável à administração
da justiça, sendo-lhe assegurada
independência funcional no exer-
cício do cargo, além das seguintes
garantias: a) vitaliciedade, não po-
dendo perder o cargo senão por
sentença judicial transitada em
julgado; b) inamovibilidade, salvo
por motivo de interesse público; e
c) irredutibilidade de subsídio.”.

A PEC pretende explicitar a ati-
vidade essencial e autônoma que o
integrante da carreira de delega-
do de polícia exerce para a admi-
nistração da Justiça no Brasil,
além de estabelecer textualmente
as garantias capazes de assegurar
essa autonomia. Infelizmente, a
autoridade policial não conta com
nenhuma dessas garantias. “Na
prática, isso significa que um dele-
gado da Polícia Federal, por exem-
plo, pode ser transferido a qual-
quer tempo, ou ser designado pela
vontade dos superiores para qual-
quer caso, ou dele ser afastado,
além de se submeter a um forte
regime disciplinar que prevê a pu-
nição pelo simples fato de fazer
críticas à Administração”, afirmou
o parlamentar.

Nos Estados a situação não é
diferente. Os chefes das Polícias
Civis são escolhidos pelos respec-
tivos governadores, evidenciando
a subordinação de seus delegados

Delegado da Polícia Civil e consultor juríd ico na área de Direito Penal,
Alexandre Silveira está em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados,
onde sua atuação está fortemente l igada à Segurança Públ ica. Já foi
presidente da Comissão de Segurança Públ ica e Combate ao Crime
Organizado e, atualmente, preside a CPI da Violência Urbana.



92 Prisma

ao Poder Executivo local. “A garan-
tia constitucional de independên-
cia funcional, acompanhada das
prerrogativas da vitaliciedade,
inamovibilidade e irredutibilidade
de subsídio, são indispensáveis ao
exercício do cargo de delegado,
para que não sofra pressões ou in-
timidações prejudiciais ao esclare-
cimento dos fatos sob apuração,
em prejuízo da administração da
justiça no País”, defendeu Silveira.

Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC), a
PEC-293/2008 obteve parecer favo-
rável do deputado Regis de Olivei-
ra, que em seu voto afirmou: “a
elucidação de crimes graves, pra-
ticados por pessoas influentes, e a
proteção dos direitos individuais
e coletivos, muitas vezes, exigem
decisões e adoção de medidas con-
trárias a grandes forças econômi-
cas, políticas ou de algum dos po-
deres, havendo por isto a necessi-
dade de órgãos independentes
para o cumprimento e a aplicação
das leis”.

O relator completou que “ape-
sar da subordinação ao Poder Exe-
cutivo, as Polícias Federal e Civil
estão na sua essência vinculadas
ao Poder Judiciário, na medida em
que os delegados realizam ativida-
des na área criminal semelhantes
às desenvolvidas pelos magistra-
dos, quais sejam: a materialização
do evento criminoso e a busca in-
cessante da verdade dos fatos”. E
ainda: “a Polícia Judiciária, por
não ser parte, não se envolve e nem
se apaixona pela causa investiga-
da. O delegado de polícia não está
vinculado à acusação ou à defesa,
agindo como um verdadeiro ma-
gistrado, tem apenas compromis-

so com a verdade dos fatos. É evi-
dente a semelhança das atividades
realizadas por estes profissionais
do Direito, de um lado, o delegado
de polícia formaliza os aconteci-
mentos, durante a fase inquisitiva;
de outro, o magistrado materiali-
za o fato, no decorrer da etapa do
contraditório. Entretanto, por uma
omissão legislativa, os delegados
de polícia não possuem as mesmas
garantias funcionais atribuídas
aos magistrados”.

rando a natureza e a gravidade da
atribuição que exerce, bem como
os bens jurídicos sobre os quais
recai a sua atuação, o efeito pode
ser desastroso em um Estado De-
mocrático de Direito”.

Fernando da Costa Tourinho
Filho afirma que em cidades do
interior, é comum a autoridade
policial ficar receosa de tomar al-
guma medida que possa contrari-
ar prefeitos e vereadores. Para evi-
tar situações como essas, “basta-
ria conferir aos Delegados de Polí-
cia, que têm, repetimos, a mesma
formação jurídica dos membros do
Ministério Público e Magistratura
e, ao contrário destes, diuturna-
mente expõem suas vidas no de-
sempenho de suas árduas tarefas,
as mesmas garantias conferidas
àqueles; irredutibilidade de venci-
mentos, inamovibilidade (salvo o
caso de interesse público devida-
mente apurado) e vitaliciedade”.

O jurista Fábio Konder
Comparato afirma que ocorre
“dois defeitos capitais” com a Po-
lícia Judiciária submetida ao Exe-
cutivo: ela não apenas deixa de in-
vestigar eventuais infrações pe-
nais cometidas pelo chefe do Exe-
cutivo, mas também não investi-
ga “os amigos do chefe”.

Para o deputado, a criminali-
dade esta cada vez mais atuante e
menos sujeita ao braço da lei. As
instituições precisam ser fortale-
cidas para combater a criminali-
dade. Alexandre Silveira encerrou
conclamando “que a garantia da
autonomia funcional e investiga-
tiva da PF seja o passo gigantesco
a ser dado na construção de uma
verdadeira Polícia Republicana
que os brasileiros merecem”.

A elucidação de crimes
graves, praticados por
pessoas influentes,
muitas vezes exige a
adoção de medidas
contrárias a grandes
forças políticas e
econômicas. Faz-se
necessária a
existência de órgãos
autônomos para
investigar e aplicar a
lei, sem pressões ou
ingerências.

Alexandre Silveira afirmou que
vários juristas compartilham des-
sa preocupação com a autonomia
da Polícia Judiciária, como é o caso
de Luiz Flávio Gomes e Fábio
Scliar. Os estudiosos ressaltaram
que a ausência de autonomia da
Polícia Judiciária “a torna mais
suscetível às injunções dos deten-
tores do poder político, e conside-

VI Painel
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SeletividadeSeletividadeSeletividadeSeletividadeSeletividade

omo delegado de polícia federal, Gustavo Schneider se depa-
ra diariamente, assim como a maioria dos colegas de profis-
são, com uma situação bastante injusta muito bem expressa

em matéria do Jornal Zero Hora, apresentada pelo painelista. Segundo a
reportagem, entre 2002 a 2007, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul
instaurou 3.903.505. Destes, 2.155.846 foram remetidos ao Ministério
Público e 1.747.659 continuaram tramitando. O jornal concluía que o
saldo atestava a incapacidade investigativa da polícia gaúcha.

Schneider fez uma releitura da matéria. Para ele, num período de
cinco anos, com um efetivo de cinco mil homens, a Polícia Civil do Rio
Grande do Sul teve uma média de 156 casos ao ano por
servidor. Significa que cada
policial, trabalhando 365 dias
por ano, sem direito a férias,

licença médica,

e responsabilidadee responsabilidadee responsabilidadee responsabilidadee responsabilidade
perperperperpersecutória comsecutória comsecutória comsecutória comsecutória comparparparparpartilhadatilhadatilhadatilhadatilhada

teria que resolver sozinho um caso
a cada dois dias, para dar vazão a
toda à demanda de trabalho. Isso
seria improvável para qualquer
polícia do mundo.

Segundo Gustavo Schneider, o
princípio da obrigatoriedade per-
secutória está intimamente ligado
a esse assoberbamento da Polícia
Judiciária, uma vez que impõem a
compulsoriedade de a persecução
penal atuar em todos os casos que
houver uma infração penal, sem
levar em outra consideração qual-
quer outra variável.

Embora não esteja expresso em
nenhum ponto do ordenamento
jurídico pátrio, o princípio da obri-
gatoriedade persecutória deflui de
uma série de artigos do Código de
Processo Penal. Entretanto, o pró-
prio legislador cuidou de abran-
dar o princípio. No Código de Pro-
cesso Penal, por exemplo, há a pre-
visão da ação penal pública de ini-
ciativa privada. Mais moderna-
mente, outros abrandamentos fo-
ram adotados, como o instituto da
remissão, no Estatuto da Criança
e do Adolescente; o pagamento do
tributo, nos crimes tributários; o
acordo de leniência, em crimes de
cartéis; a delação premiada, na in-
vestigação de crimes organizados;
a transação penal; a composição
civil; a suspensão condicional do
processo e a composição do dano
ambiental.

Interessante notar, segundo o
painelista, que a maior parte dos
institutos que mitigam o princí-

pio da obrigatoriedade
opera apenas na

fase de acusação.
Ou seja, não evi-
tam a instauração

C

VI Painel
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desnecessária de inquéritos poli-
ciais e, logo, não representam eco-
nomia de esforços para a Polícia
Judiciária. Isso acaba gerando
uma taxa de atrito, definida pelo
delegado como a diferença entre
o número de inquéritos policiais
instaurados pela Polícia Judiciá-
ria e o de denúncias formuladas
pelo Ministério Público e assim,
sucessivamente, a diferença en-
tre o número de denúncias rece-
bidas e o de efetivas condenações.

Gustavo Schneider afirmou que
a Polícia Judiciária caminha para
uma situação de colapso. Segundo
o Tribunal de Contas da União, em
2003, a Polícia Federal instaurou
50.220 inquéritos policiais. No ano
seguinte teve 56.390 e, em 2005,
66.492 inquéritos instaurados.
Nesse mesmo período, nem de lon-
ge houve o respectivo crescimento
do quadro de pessoal. Apresentan-
do dados da Deleprev-RS, em 2004,
Schneider constatou que dos 217
inquéritos de crimes previdenciá-
rios, apenas setenta e sete foram
sentenciados até agosto de 2007.
Desse total, sessenta e um proces-
sos foram arquivados, catorze
indiciados foram absolvidos e ape-
nas dois inquéritos resultaram em
condenações. Num futuro próxi-
mo, não há nada que indique a re-
versão dessa tendência. “Superar,
portanto, essa dificuldade não é
uma questão de comodidade da
autoridade policial, mas uma ne-
cessidade de eficiência da ativida-
de de Polícia Judiciária”, afirmou
Schneider.

O delegado destacou a natu-
reza “complexa e artesanal” da
investigação, que demanda a in-
tegração entre diversas pessoas

e órgãos, e possui limitações tem-
porais e de recursos materiais e
humanos. Por tudo isso, como
única conclusão possível, Schnei-
der afirma ser inevitável “atin-
gir mecanismos de seletividade
persecutória”. Nesse caminho, é
preciso efetuar ajustes dentro do
marco legal vigente, com a con-
formação principiológica da in-
vestigação policial, adequando-a
aos ditames de outros princípios
constitucionais que não podem
ser desprezados, em especial o
princípio da eficiência.

letivas positivas (elenco das situ-
ações capazes de ensejar a ativi-
dade persecutória) e negativas
(elenco das situações aptas a justi-
ficar a abstenção da atuação esta-
tal investigatória).

SUPERAR PARÂMETROS
Para Schneider, já é hora de

superar o parâmetro “ocorrência
policial”, ainda utilizado para
nortear as políticas de Seguran-
ça Pública. Ele citou um exemplo
da Polícia Federal em Santa Ma-
ria-RS. O chefe da delegacia de-
dicou especial atenção em com-
bater o tráfico de entorpecentes.
Como resultado, o número de
apreensões aumentou em mais de
200%. Se os dados forem confron-
tados indiscriminadamente, con-
siderando apenas o número de
ocorrências policiais, a conclusão
equivocada é que houve um au-
mento do tráfico de entorpecen-
tes na região, quando, na verda-
de, ocorreu justamente o oposto.

Por outro lado, Schneider afir-
ma ser impossível continuar tra-
balhando sem um prognóstico
inicial de resolução de infrações
penais. Ou seja, cada autoridade
policial precisa avaliar as condi-
cionantes iniciais do crime, tais
como a presença ou não de teste-
munhas e suspeitos, o que pode
determinar o êxito da investiga-
ção. Schneider defende que a auto-
ridade policial deve concentrar es-
forços em casos com prognóstico
mais favorável de elucidação. “Di-
versamente da vítima, a Polícia Ju-
diciária deve tratar a infração pe-
nal como um dado concreto da re-
alidade social, sem sentimentalis-
mo nem frieza excessivos, mas sim

Com relação aos marcos legais
futuros, o painelista preconiza a
criação de critérios científicos de
seletividade persecutória, além de
apontar para a responsabilidade
persecutória compartilhada como
“possível e desejável”. Num cená-
rio futuro, Schneider aposta na fi-
gura dos “conselhos”. Em cada
comarca ou circunscrição, com
membros da comunidade, Polícia
Judiciária, Ministério Público, Po-
der Judiciário, tais conselhos seri-
am responsáveis pelas opções se-

O princípio da
obrigatoriedade
persecutória está
ligado ao
assoberbamento da
Polícia Judiciária, em
detrimento a outros
princípios
constitucionais, como
o da eficiência.
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objetividade, equidistância e rea-
lismo”, afirmou.

Em busca de uma taxa de retor-
no investigatória favorável, Sch-
neider também defende que ações
de prevenção devem se sobrepor
as de repressão. O combate à
macrocriminalidade deve receber
mais atenção do que as ações vol-
tadas exclusivamente à microcri-
minalidade. Entre investigar di-
versos casos pontuais de ingresso
de moeda falsa e apurar a ação de
uma quadrilha de falsários, este
último deve ser o foco eleito, pois é
o que estabelece maior eficiência
na atividade policial. Nessa linha
de raciocínio, o receptador é mais
importante como alvo persecutó-
rio do que os autores de furto. Os
produtores e grandes transporta-
dores de drogas preponderam, em
relevância, aos “mulas”, que atu-
am no varejo do tráfico. Os
mentores das fraudes previdenci-
árias merecem destaque em face
aos eventuais beneficiários.

O interesse processual também
deve ser levado em consideração
pela autoridade policial na seleti-
vidade persecutória. Um evento

abrangido por causas de extinção
da punibilidade ou que impeça a
aplicação da lei penal não devem
ser priorizados. Da mesma forma,
o tempo decorrido entre o evento
investigado e a deflagração da in-
vestigação também deverá ser con-
siderado, sobretudo por conta de
um desdobramento jurídico im-
portante: a prescrição da preten-
são punitiva.

O perfil do crime cometido tam-
bém poderá determinar a priori-
zação de um caso no processo se-
letivo, pois práticas “assinadas”
terão um prognóstico mais favo-
rável de resolução. Assassinos ou
estupradores em série em geral
adotam um procedimento padrão,
que contribui na sua identificação.
Igualmente alguns tipos de arrom-
badores e quadrilhas de assaltan-
tes, que sempre deixam uma mar-
ca ou possuem um modus operandi
próprio, que os distinguem dos
demais.

Quando começou a estudar o
tema, Schneider ouviu que essa não
deve ser uma preocupação da po-
lícia, que o delegado deve se limi-
tar a formalizar os procedimentos
inquisitórios. Se a Justiça Penal, por
sua vez, vai ter condições ou não
de formular todas as denúncias ou
condenar os indiciados, isso não
seria problema da polícia. Entre-
tanto, Schneider rechaça esse tipo
de pensamento. Para o delegado, a
responsabilidade deve ser com-
partilhada, uma vez que o proble-
ma não é apenas da Polícia Judici-
ária e dos demais órgãos persecu-
tórios. Acima de tudo, é uma ques-
tão que atinge toda a comunidade.

Se fosse para fazer um paralelo
com a área da Saúde, Schneider
conclui que insistir na obrigatori-
edade persecutória, como garan-
tia de justiça, é o mesmo que avali-
ar um hospital apenas pelo núme-
ro de atendimentos que faz e não
pelo número de vidas que salva.

Se comparado à área de
Saúde, insistir na
obrigatoriedade
persecutória é o mesmo
que tentar avaliar um
hospital apenas
pelo número de
atendimentos que faz e
não pelo número de
vidas que salva.

Especial ista em Segurança Públ ica e Direitos Humanos , o delegado federal
GUSTAVO SCHNEIDER ficou conhecido por coordenar as operações PLATA
(2005 - contrabando) e RODIN (2007 - fraude a l icitações).

VI Painel
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policial alemãopolicial alemãopolicial alemãopolicial alemãopolicial alemão
o longo das mais de qua-
tro décadas na Polícia
da capital alemã, Bernd

Manthey ocupou, entre outros, o
cargo de chefe de Estado-Maior da
Polícia de Berlim. No Ministério
Federal do Interior, atuou como
fiscalizador das forças policiais
de plantão nos Estados Federais
e também foi responsável pela
Segurança. Manthey apresentou
as principais características do
modelo policial alemão, similar
ao brasileiro em vários aspectos,
e destacou a importância da tro-
ca de experiências entre os dois
países.

A Alemanha é uma federação
assim como ao Brasil. Os proble-
mas de segurança também são
comparáveis entre os dois países,
alguns deles já estão pré-prepara-
dos devido à própria estrutura fe-
derativa. De acordo com a consti-
tuição alemã, tudo o que tem ha-
ver com polícia fica nas mãos dos
estados, que são 16 na Alemanha.
Na Alemanha, o efetivo total é de
245 mil policiais para uma popu-
lação de 82 milhões de habitan-
tes. Além das polícias estaduais,
existe uma superestrutura em

nível da federação, composta pela
Polícia Federal e pela Polícia Fe-
deral Criminal.

No ano de 2008, a Polícia Fede-
ral alemã passou por uma grande
reforma, o que foi necessário por
motivos históricos. Antes tinha até
mesmo outro nome, era a Polícia
de Proteção as Fronteiras. Em
1989, com a queda do Muro de
Berlim, essa polícia recebeu novas
atribuições. Levaram, entretanto,
vinte anos para fazer essa transi-
ção. Com um quadro de 41 mil po-
liciais, além da proteção das fron-
teiras, das rodovias, do espaço aé-
reo, a Polícia Federal alemã tem a
atribuição de proteger os órgãos
constitucionais e defender missões
e representações no exterior. Há
também algumas atribuições es-
pecíficas em estado de emergência
e para situações que exigir a defe-
sa do país. A Polícia Federal alemã
pode auxiliar os Estados quando
necessário, como na realização de
grandes eventos, mas o curioso é
que esse serviço é pago pelo
demandante. Manthey acredita
que, assim como no Brasil, é gran-
de o clamor por mais investimen-
tos e aumento do efetivo. Antes

das campanhas são comuns as
promessas de melhorias, mas, de-
pois das eleições, o Ministério da
Fazenda nunca tem os recursos
necessários para cumprir essas
promessas. Exatamente como no
Brasil.

Com a queda das fronteiras in-
ternas dentro da União Européia,
ameaça terrorista permanente e
aumento da imigração ilegal, tive-
ram que pensar na segurança dos
aeroportos, das estações de trem.
Tudo isso exigiu a criação de uma
nova estrutura organizacional
para a Polícia Federal alemã.

Com estrutura muito similar à
brasileira, contam com departa-
mentos para cooperação interna-
cional, de tecnologia, divisão ma-
terial, assuntos jurídicos, pessoal,
finanças e orçamento. A presidên-
cia a Polícia Federal alemã é asses-
sorada por nove diretorias. Além
disso, têm a Academia, com cinco
centros de formação contínua, a
chamada Polícia de Prontidão,
com um efetivo de seis mil servi-
dores, o GSG-9 (unidade de respos-
ta contraterrorista da Polícia Fe-
deral Alemã), e o Grupo do Espaço
Aéreo.

A
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Também subordinada ao Mi-
nistério Federal do Interior, e atu-
ando em estreita cooperação com
a Polícia Federal, a Polícia Federal
Criminal alemã (Landeskrimina-
lamt, ou simplesmente LKA) é um
órgão independente e autônomo.
As atribuições da LKA são basica-
mente supervisionar as operações
policiais destinadas a prevenir e
investigar as infrações penais, bem
como coordenar as investigações
que envolvam mais de um estado
da Alemanha.

A Polícia Federal Criminal é a
instância central de contato da
polícia alemã. Tem competência
para fazer inquéritos próprios e
apóia a realização de outros inqu-
éritos das polícias estaduais. Atua
contra o terrorismo e é o interlo-
cutor com a esfera internacional,
como a Interpol. São 5.500 servi-
dores em 70 áreas profissionais
diferentes, entre pesquisadores,
cientistas, químicos, outros técni-
cos especialistas em perícia legal.
As mulheres ocupam 37,5% dos
postos.

As duas polícias federais alemã
têm funções semelhantes, que é ga-
rantir a segurança e a ordem em
toda a Alemanha. O trabalho é,
portanto, complementar. Toda es-
trutura alemã atua no sentido da
cooperação, o que na prática, en-

tre os policiais, funciona muito
bem. Talvez o problema maior se
dê no âmbito de direção das duas
instituições, cada qual querendo se
mostrar mais importante do que a
outra, e competindo por mais efe-
tivo e recursos.

O consultor de segurança BERND MANTHEY, pol icial alemão aposentado,
prestou assessoria em segurança para importantes eventos esportivos da
Europa, como as Copas do Mundo da Alemanha, em 2006, e do Japão e da
Coréia, em 2002, e as Copas Européia de Futebol de 2004 e 2000.
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LimitesLimitesLimitesLimitesLimites
na atividadena atividadena atividadena atividadena atividade
de Políciade Políciade Políciade Políciade Polícia
JudiciáriaJudiciáriaJudiciáriaJudiciáriaJudiciária

constitucionaisconstitucionaisconstitucionaisconstitucionaisconstitucionais

endo feito parte da
primeira turma de
delegados da Polícia

Federal, em 1969, ingressando em
seguida na Polícia Civil do Rio de
Janeiro, o vice-presidente da
Adepol do Brasil, delegado
Wladimir Sérgio Reale, destacou
a importância da figura do
delegado de polícia com “juiz de
fato” da instrução pré-processual
e a relevância do inquérito policial.

Reale abriu a discussão sobre a
Polícia Judiciária e seus limites
constitucionais trazendo à tona o
ator principal desse debate que é o
delegado de polícia. O que é o dele-
gado? Quem é o delegado? Qual a

posição do delegado no Bra-

sil e o que o Supremo Tribunal Fe-
deral está dizendo sobre isso? Há
mais de quinze anos, Reale está dis-
cutindo esses temas afetos à Polí-
cia Judiciária na alta corte, levan-
do aos ministros a defesa da cate-
goria. Vinte anos após a constitu-
cionalização da Polícia Federal, os
ministros ainda discutem a impor-
tância do inquérito policial, sendo
que muitos ainda não consegui-
ram entender qual é o alcance des-
se instrumento.

Diferentemente do que aconte-
ce em outros países, o delegado de
polícia no Brasil é o “juiz
de fato” da
i n s t r u ç ã o
pré-proces-

T sual e tem poderes decisórios. Re-
ale questionou então sobre a pers-
pectiva futura para a Polícia Judi-
ciária brasileira. “Seremos todos
transformados em agentes de exe-
cução do MP?”, indagou o jurista.

O embate é no sentido de que
isso é ruim para o Estado Demo-
crático de Direito. No Brasil, segun-
do Reale, o Ministério Público tem
poderes como em nenhum outro
lugar. “Se além de tudo tiverem
sob seu julgo as forças policiais,
passarão a dominar o país”, con-
cluiu o delegado que julga as ações

do Ministério Público
por demais politiza-
das, para um órgão
que deveria ser o fis-
cal da lei.

SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL e, ao fundo,
o Congresso Nacional:
há mais de 15 anos os
ministros do STF
tentam  decid ir sobre o
papel do delegado de
polícia na persecução
penal.
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Reale criticou a tramitação di-
reta do inquérito criminal entre o
Ministério Público e a Polícia Judi-
ciária. Tal possibilidade está vis-
lumbrada em dispositivos da Re-
solução 13, do Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP); da
Resolução 63, do Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF), e de provimen-
tos dos Tribunais Regionais Fede-
rais da 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Regiões, alem
de discussões no âmbito da refor-
ma do Código de Processo Penal.
O jurista questiona quem fará o

controle da legalidade do inquéri-
to policial se for adiante essa situ-
ação. “Como será possível amanhã
coibir excessos seja da autoridade
policial, seja do MP, seja dos dois
juntos?”, levantou a preocupação.

INQUÉRITOS JUDICIAIS
Admitindo que a Polícia Judi-

ciária não tem o monopólio da in-
vestigação policial, Reale levantou
outra problemática: o indiciamen-
to de autoridade com prerrogati-
va de foro. Qual é o papel da Polí-

cia Judiciária nesses casos? A Polí-
cia Judiciária pode ser afastada, tal
como ocorreu na Operação Nava-
lha? “Será possível a ministra
Eliana Calmom tomar 38 depoi-
mentos na fase pré-processual e
depois ela mesma julgar? Onde fica
a imparcialidade?”, questionou o
vice-presidente da Adepol do Bra-
sil, defendendo que ministros não
podem presidir o inquérito, ape-
nas supervisioná-lo.

Reale também criticou a plei-
teada competência supletiva, ex-
cepcional, do Ministério Público
nas investigações criminais. Em
que casos isso iria acontecer? Ao
talante do Ministério Público, em
casos midiáticos? “Eles não que-
rem complementar diligência, e
sim presidir inquérito, e se isso
acontecer, será ruim para o Brasil,
pois haverá muito poder nas mãos
de um único órgão”, destacou.

O painelista enfatizou que o
atual modelo de Polícia Judiciária
pátrio ainda é o melhor para um
país continental como o Brasil.
Reale afirmou que a Polícia Judici-
ária está sendo atacada por vários
órgãos que querem, de certo modo,
usurpar suas funções, o que não
acarreta nenhum benefício para a
apuração da verdade real.

Encerrou conclamando a cate-
goria a lutar pela Polícia Judiciá-
ria, pois, do contrário, serão mai-
ores as possibilidades de arbítrio.
Basta ver o exemplo da Itália,
onde a polícia passou a ser mero
agente de execução, e todo poder
decisório ficou nas mãos do Mi-
nistério Público. O mundo pode
acompanhar o avanço da máfia e
a sucumbência do estado ao po-
der corruptor.

Nas mãos do vice-presidente da Adepol do Brasil, delegado WLADIMIR
SÉRGIO REALE, um documento histórico, original, amarelado pelo tempo:
acordo assinado em 1992, subscrito por várias autoridades, entre eles
Cláud io Fonteles, ex-procurador-geral da Repúbl ica, e Nascimento Alves
Paul ino, então presidente da ADPF, estabelecendo que o Ministério
Públ ico não pode presid ir inquéritos pol iciais, apenas os de natureza
civil. Na época, d iscut ia-se o projeto que deu origem a atual Lei
Complementar 75. Contudo, o tempo passa e levam as palavras. Hoje, o
Ministério Públ ico se aventura por searas que fogem de sua alçada,
invand indo atribuições da Polícia Jud iciária.
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Conselho NacionalConselho NacionalConselho NacionalConselho NacionalConselho Nacional
de Polícia:de Polícia:de Polícia:de Polícia:de Polícia:
controle externo da atividade policialcontrole externo da atividade policialcontrole externo da atividade policialcontrole externo da atividade policialcontrole externo da atividade policial

egundo o deputado federal João Campos (PSDB-GO),
não se admite que no Estado Democrático de Direito,
poderes ou instituições não se submetam ao crivo do

controle externo. “Poderes ou instituições que não se subme-
tem ao crivo de algum controle certamente não estão a serviço
do povo, mas de um sistema e de um governo estabelecido”,
afirmou, lembrando que a própria tripartição dos Poderes por
si só já é o desenho de um controle externo.

Embora fosse uma questão tão relevante, conforme expli-
cou João Campos, os órgãos de controle externo não foram pre-
vistos pelo constituinte originário. Apenas com a Reforma do
Judiciário foram criados os Conselhos Nacional de Justiça e do
Ministério Público que, apesar de ser um avanço, apresentam
alguns defeitos ao evidenciar, por mais legítimo que seja, a pre-
sença de interesses coorporativos
acentuados. “Em ambos os conse-
lhos, a maioria dos membros é
composta por pessoas da própria
instituição que será fiscalizada, o
que deixa certa insegurança com
relação à eficiência”, ponderou o
parlamentar que é delegado da Po-
lícia Civil de Goiás.

Se o legislador foi feliz ao criar
os Conselhos Nacional de Justiça
e do Ministério Público, por ou-

S

Para o deputado JOÃO
CAMPOS, coordenador
do GT-Penal, que é um
grupo de trabalho sobre
a mini-reforma do
Cód igo de Processo
Penal, o controle externo
da atividade pol icial pelo
Ministério Públ ico se
mostrou ineficaz.
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deu certo, pois serve muito menos
ao controle externo da atividade
policial e muito mais evidenciar o
Ministério Público. “A sociedade
brasileira não experimentou o
avanço que se pretendia”, afirmou.

Entendendo que o constituinte
avançou, mas não tanto quanto
deveria, ao estabelecer o controle
externo da atividade policial; en-
tendendo que o parlamento avan-
çou com a Emenda Constitucional
45 (Reforma do Judiciário), com a
criação dos Conselhos Nacional de
Justiça e do Ministério Público,
embora padeça de alguns vícios, o
deputado federal Laerte Bessa
(PMDB-DF) apresentou uma pro-
posta corrigindo essas distorções.

Segundo a Proposta de Emen-
da Constitucional 244/2008 seria

tro lado, o único exemplo que há
na Constituição de uma institui-
ção se sobrepondo a outra, ou de
uma instituição ter sozinha o
poder de controlar a outra é exa-
tamente o Ministério Público em
relação às polícias, em especial
as polícia judiciárias, pela natu-
reza de suas atividades.

Para João Campos, houve avan-
ço, pois se estabeleceu um contro-
le externo necessário à atividade
policial, até porque as polícias li-
dam com direitos indisponíveis,
direitos fundamentais. Entretanto,
“o constituinte pecou ao se curvar
a interesses corporativistas da
época de membros do Ministério
Público”. Vinte anos após, segun-
do o parlamentar, está comprova-
do que esse é um modelo que não

criado um único conselho tanto
para o controle do Judiciário, quan-
to o Ministério Público e as Políci-
as Judiciárias. O nome continua-
ria Conselho Nacional de Justiça,
apenas ampliando sua composi-
ção e atuação. Com a proposta se-
ria revogado controle externo da
polícia exclusivamente pelo Minis-
tério Público. Dessa forma, as Po-
lícias Judiciárias teriam não ape-
nas um controle institucional, mas
também um controle social, con-
siderando a presença de pessoas
da sociedade civil e do parlamen-
to na composição do conselho. A
proposta, cuja relatoria está a car-
go do deputado João Campos, tam-
bém serve para enxugar estrutu-
ras e dar mais eficiência à finali-
dade do conselho.
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Segurança em grandes Segurança em grandes Segurança em grandes Segurança em grandes Segurança em grandes 
Fórum de Debates

escolha do Rio de Janeiro como cidade-sede das Olimpíadas
de 2016 foi um feito histórico que emocionou o Brasil intei-
ro. Pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos serão

realizados na América do Sul. Além disso, o país também sediará, em
2014, a Copa do Mundo de Futebol. Ou seja, nos próximos anos, o
Brasil será sede dos dois eventos esportivos mais importantes do
planeta e precisa se preparar.

Um dos requisitos mais importantes e complexos é garantir a segu-
rança para a população, para os atletas, para os profissionais envolvi-
dos na organização e para o número recorde de turistas que são aguar-
dados de todas as partes do mundo.

Nesse cenário, a ADPF resolveu incluir um fórum de debates na pro-
gramação do IV Congresso Nacional dos Delegados de Polícia Federal,

Em dois ciclos de debates, os convidados da ADPF

falaram sobre vários aspectos decisivos para o

sucesso da segurança na realização de grandes

eventos. Os debatedores levaram em consideração

a experiência nos jogos Pan-Americanos Rio-2007,

tendo em vista a preparação do País para a Copa

do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016.

A
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s eventos internacionaiseventos internacionaiss eventos internacionaiseventos internacionaiss eventos internacionais

para discutir essa temática, com o
propósito de contribuir com a
construção de um modelo eficien-
te de segurança para o Mundial e
para as Olimpíadas.

A Polícia Federal, de fato, tem
muito à contribuir com a consoli-
dação da Segurança nesses even-
tos. Das doze cidades-sede escolhi-
das para o Mundial de 2014, oito
delas têm à frente da Segurança
Pública, delegados da Polícia Fe-
deral. São eles: Agripino Oliveira
Neto (Natal-RN), Antônio César
Fernandes Nunes (Salvador-BA),
Diógenes Gomes Curado Filho
(Cuiabá-MT), Francisco Sá Caval-
cante (Manaus-AM), José Mariano
Beltrame (Rio de Janeiro-RJ),
Roberto das Chagas Monteiro (For-
taleza-CE), Servilho Silva de Paiva
(Recife-PE), e Valmir Lemos de Oli-
veira (Brasília-DF).

PRIMEIRO CICLO DE DEBATE
O delegado da Polícia Federal

Adelar Anderle abordou o tema
“Segurança Privada nos Grandes
Eventos”. Anderle, que colaborou
com a redação do anteprojeto do
Estatuto da Segurança Privada
(PL-5247/2009, em tramitação no
Congresso Nacional), fez um pa-

norama da segurança privada no
Brasil e destacou a importância
desse setor para a realização da
Copa e das Olimpíadas.

Segundo o coordenador-geral
de Controle de Segurança Privada
da PF, os seguranças privados po-
dem realizar diversas atividades
nos dois eventos, como controle de
segurança nas vias de acesso ao
perímetro externo e interno dos es-
tádios, controle de tráfego de veí-
culos e pedestres ao redor de to-
dos os estádios, proteção de áreas-
chave, separação de torcidas ri-
vais em lugares distintos. Anderle
destacou também a necessidade de
se estabelecer uma clara fronteira
entre os seguranças públicos e pri-
vados nos estádios.

“Os campos de atuação própri-
os de cada um requerem integra-
ção e complementaridade: a segu-

O primeiro ciclo de debate teve a participação do delegado da Polícia Federal ADELAR ANDERLE, coordenador-geral de
Controle de Segurança Privada da Polícia Federal; o educador social EVERARDO DE AGUIAR LOPES, coordenador do
Movimento Amigos da Paz no Distrito Federal; a delegada da Polícia Civil do Estado de São Paulo MARGARETTE BARRETO,
t itular da Delegacia de Crimes Raciais e Del itos de Intolerância; e o jornal ista MARCELO DE PAIVA, especial ista em
comunicação corporativa.

Para a Copa de 2014 e
os Jogos Olímpicos de
2016, o Brasil tem o
desafio de promover a
integração entre as
seguranças pública e
privada, com
fronteiras claras de
atuação para cada um.
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rança privada complementa a se-
gurança pública e esta tem o domí-
nio do todo”, destacou.

Para Anderle, o desafio do Bra-
sil para a copa de 2014 é promover
a integração público-privada, com
o objetivo de reduzir a criminali-
dade. E o desafio seguirá para a se-
gurança dos Jogos Olímpicos de
2016, no Rio de Janeiro.

Everardo de Aguiar Lopes fa-
lou sobre os “Espaços Públicos
Saudáveis”. Lopes, que é coordena-
dor do Movimento Amigos da Paz
no Distrito Federal e representante
da Rede Desarma Brasil, no Conse-
lho Nacional de Segurança Públi-
ca, destacou a importância da coo-
peração entre as forças policiais, o
Poder Público e a sociedade civil em
prol da Segurança.

“É preciso que haja um envol-
vimento de todos”, destacou o edu-
cador social que também idealizou
e executou o projeto Caravana Co-
munidade Segura, que conta com o
apoio da ADPF e já percorreu pela
sexta vez as 27 capitais do país,
para promover atividades que co-
laborem para qualificar o debate

sobre Segurança Pública. Para
Lopes, é muito importante promo-
ver atividades que colaborem para
qualificar o debate sobre Seguran-
ça Pública e que aproximem atores
públicos e sociais.

O segundo ciclo de debate contou com a participação do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF),
RICARDO TEIXEIRA; o pol icial aposentado alemão BERND MANTHEY, consultor de segurança em grandes eventos
esportivos real izados na Europa; o delegado da Polícia Federal VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA, secretário de Segurança
Públ ica do Distrito Federal; e o d iretor-geral da Polícia Federal, LUIZ FERNANDO CORRÊA.

ciais, políticos, administradores e
pensadores”, afirmou.

A debatedora apresentou a ex-
periência “Jecrim – Projeto Estádio
Seguro”, que tem como finalidade
diminuir as ocorrências de violên-
cia no interior e nas imediações dos
estádios, acabando com a sensação
de impunidade, pois o agressor é
julgado logo após a prática delitu-
osa. A iniciativa, baseada na Lei
9.009/95, tornou possível a punição
rápida e eficaz de crimes que te-
nham como pena máxima dois
anos de prisão.

Por meio do Jecrim, as ocorrên-
cias são trazidas pela Polícia Mili-
tar, a Delegacia Móvel elabora os
termos circunstanciados (TCs), os
peritos e médicos fazem os laudos
solicitados, que são elaborados no
mesmo momento. Devidamente
instruídos, os TCs seguem com os
policiais militares e o autuado,
para a sala de audiência, onde é
submetida a legislação vigente.

Margarette Barreto enfatizou
ainda que o evento de 2014 permi-
tirá um compartilhamento das in-
formações referentes aos conflitos
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Conhecer as
peculiaridades das
torcidas organizadas e
suas ligações com
grupos de
intolerância, inclusive
com hool igans de
outros países, é vital
para conter a violência
nos estádios.

AMOR E ÓDIO
Para a delegada Margarette

Barreto, nenhum outro esporte
traz um conteúdo de violência e
apelo de massa quanto o futebol.
“Apesar de ser a paixão nacional,
vem mostrando a cada dia ser um
grande desafio para juristas, poli-
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de torcidas organizadas, constitu-
indo um importante instrumento
de consulta das forças policiais es-
taduais na repressão à intolerân-
cia esportiva.

As polícias precisam ainda fi-
car atentas, segundo a delegada,
para a ligação de grupos de torce-
dores com grupos de intolerância,
bem como os preparativos que
tais grupos estão fazendo para re-
cepcionar os hooligans de outros
países.

Para a delegada, com a aproxi-
mação da Copa de 2014, o Brasil
tem a possibilidade de implemen-
tar políticas públicas para o espor-
te e lazer, “além de trazer progres-
sos legais e sociais para um país
onde o futebol é alegria, paixão e
um grande negócio”.

QUEM NÃO SE COMUNICA...
Marcelo de Paiva abordou o

tema “Comunicação em Seguran-
ça Pública”. O jornalista falou so-
bre sua experiência como coorde-
nador de comunicação na 1ª Con-
ferência Nacional de Segurança Pú-
blica (Conseg) e nos Jogos Pan-
Americanos Rio 2007.

Segundo Paiva, a postura da
imprensa, em muitos casos, cola-
bora para um aumento da sensa-
ção de insegurança. “Principal-
mente pela falta de conhecimento
sobre o assunto, a cobertura da
imprensa sobre Segurança Públi-
ca tende a ser sensacionalista, com
ampliação de situações negativas
e redução das positivas”, destacou.
“A comunicação bem dirigida é ins-
trumento eficaz para suplantar
distorções de imagens e avançar
para que mídia e sociedade sejam
parceiras nos projetos de Seguran-

ça Pública da Copa do Mundo de
2014 e das Olimpíadas de 2016”,
completou.

SEGUNDO CICLO DE DEBATE
À frente da Confederação Bra-

sileira de Futebol (CBF) nas últimas
duas décadas, Ricardo Teixeira foi
o principal articulador para reali-
zação da Copa do Mundo 2014 no
Brasil. Nos debates, ele abordou o
tema “Expectativas para a Copa de
2014”. O presidente da CBF falou
sobre o modelo de gestão para o
Mundial.

“Temos que definir corretamen-
te as tarefas e utilizar os recursos
de modo a gerar os maiores bene-
fícios possíveis para a população.
E a Polícia Federal terá papel pri-
mordial na fiscalização desses re-
cursos públicos”, destacou.

Ricardo Teixeira declarou não
estar preocupado com a segurança
na Copa. Disse que, pelos resulta-
dos obtidos no Pan-Americano, de
2007, “quando o número de assal-
tos no Rio, se comparado ao que se
tinha na rotina, foi quase à zero”, o
Brasil terá um bom desempenho.

O presidente da CBF, Ricardo
Teixeira, afirmou que “muito mais
do que segurança”, “o fator aero-
porto é o primeiro, o segundo e o
terceiro grande problema” da Copa
de 2014 no Brasil. O presidente da
CBF se refere às longas filas que se
acumulam nos serviços de imigra-
ção, uma passagem obrigatória
para o torcedor que desembarcará
para assistir aos jogos no Brasil.

Diante da afirmativa, o diretor-
geral da PF, Luiz Fernando Corrêa,
disse que o trabalho foi informati-
zado e ganhou reforço de pessoal
para agilizar o atendimento. “O que
há é, principalmente em função do
fuso horário, uma concentração no
fluxo de voos. Precisamos achar
uma solução sistêmica”, declarou
o diretor-geral.

PROCESSO DE PACIFICAÇÃO
A apresentação de Bernd Man-

they teve como tema “A Experiên-
cia da Eurocopa”. O policial alemão
foi o responsável pela segurança da
Copa do Mundo da Alemanha de
2006 e prestou assessoria para os
mundiais do Japão e da Coréia, em
2002, e para as Eurocopas de 2000 e
2004.

Manthey destacou a importân-
cia de um trabalho conjunto para
o sucesso da Copa de 2014. “É mui-
to importante que as autoridades,
especialmente as de segurança, tra-
balhem em parceria com a entida-

Pelos resultados
obtidos no Pan-
Americano de 2007,
espera-se um bom
desempenho do Brasil
na Copa de 2014 e nas
Olimpíadas de 2016.

Para Teixeira, a Copa de 2014
será uma grande oportunidade
para deixar um grande legado para
as novas gerações. “E para a Polí-
cia Federal será também uma
grande oportunidade para a mo-
dernização de sua infraestrutura
tecnológica e de atualização de seu
corpo de profissionais, afinal, nas
portas de entrada e saída, a insti-
tuição estará presente”, destacou.



108 Prisma

Preocupação com a art iculação
dos hooligans com as torcidas
organizadas nacionais: Polícia
Federal trabal ha para mapear
esses criminosos e imped ir sua
vinda para o Brasil. As embaixadas
e c\onsulados brasileiros serão
orientados a negar a concessão de
visto para esse tipo de “torcedor”.

de executora (CBF) e a organiza-
dora (FIFA) desde o início. Além
disso, é essencial que a política
também trabalhe em conjunto,
incluindo recursos públicos”,
afirmou.

Manthey, que atuou durante 40
anos na polícia de Berlim, disse que
o fundamental, além do monitora-
mento dos torcedores violentos e
da cooperação internacional, é de-
senvolver um trabalho coordena-
do entre as polícias do país, para
que haja agilidade na circulação de
informações.

Manthey é contrário ao uso das
Forças Armadas em ações de se-
gurança nas ruas. “As Forças Ar-
madas e as polícias não devem es-
tar em primeiro plano, muito visí-
veis para as pessoas, e, sim, bem
preparadas, com estratégias para
qualquer situação inusitada, po-
rém sempre em segundo plano”,
disse o policial alemão.

O policial alemão disse que, até
2014, “o Brasil deverá passar por

um processo de pacificação”, o que
deverá se dar por meio de investi-
mentos em projetos sociais que
motivem a população a se engajar
nos preparativos para a Copa, que
envolvam os cidadãos com a ideia
de serem anfitriões de um grande
evento, que dever ocorrer como se
fosse a realização de um sonho.
“Isso não combina com a violên-
cia. É preciso fazer a motivação
crescer para não dar espaço para
a violência.”

ANTECIPAÇÃO
O secretário de Segurança Pú-

blica do Distrito Federal falou so-
bre a “Segurança Pública nos
Grandes Eventos”, mostrando a
visão dos gestores públicos sobre
os preparativos para a Copa.
Valmir Lemos de Oliveira que tam-
bém é integrante da Diretoria Exe-
cutiva da ADPF deu início ao pla-
nejamento do esquema de segu-
rança para a Copa de 2014 em maio
de 2009, antes mesmo da confir-
mação de Brasília como uma das
12 cidades-sede. O empenho do
secretário é voltado para iniciar o
quanto antes o planejamento da

O Brasil deve passar
por um processo de
pacificação com os
investimentos em
projetos sociais que
motivem a população
a se engajar nos
preparativos para a
Copa e as Olimpíadas.

Fórum de Debates
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segurança do evento para que tudo
esteja impecável durante o mun-
dial. Lemos também destacou a
importância da cooperação para o
sucesso da Copa e das Olimpíadas.

“O desenho constitucional re-
lacionado à Segurança Pública
aponta para a necessidade de coo-
peração e coordenação constante
entre os órgãos de segurança de
todas as esferas de governo. Razão
pela qual todos devem entender
que grandes eventos envolvem um
comprometimento maior do Esta-
do e devem contar com o apoio de
todos para o alcance do pleno êxi-
to”, destacou.

Luiz Fernando Corrêa falou so-
bre “O Papel da Polícia Federal nos
Grandes Eventos”. Durante a rea-
lização dos Jogos Pan-Americanos
Rio-2007, o diretor-geral da PF,
então secretário nacional de Segu-
rança Pública, foi o responsável
pela criação da Força Nacional de
Segurança Pública e pela implan-
tação dos Gabinetes de Gestão In-
tegradas em um dos Estados da Fe-
deração. A exemplo dos demais
palestrantes, Corrêa também des-
tacou a necessidade de união en-
tre as diversas instituições envol-
vidas na organização da Copa e
das Olimpíadas no Brasil.

Os principais alvos das ações
de segurança na Copa do Mundo
do Brasil, em 2014, serão os torce-
dores violentos. A Polícia Federal
vai se articular com suas corres-
pondentes internacionais para
mapeá-los.

As embaixadas e os consulados
brasileiros, interligados em rede
com o Itamaraty, serão orientados
a evitar a concessão de visto para
este tipo de torcedor. Os que em-

|Fonte: ASCOM/ADPF

barcarem terão seus passos
monitorados, um modelo testado
e bem-sucedido nos jogos do Mun-
dial da Alemanha, há três anos.

Com a experiência de quem co-
ordenou a segurança nos Jogos
Pan-Americanos, em 2007, Corrêa
também entende como desafio
para a Copa a necessidade de man-
ter as cidades em movimento e, ao
mesmo tempo, garantir a seguran-
ça para a realização dos jogos.
“Não podemos trabalhar com a
ideia de segregar ou ter áreas de
isolamento. Isolar é perder o espí-
rito de competição.”

Questionado sobre a situação
de violência conflagrada no Rio de
Janeiro e da ameaça dos trafican-
tes contra as forças de segurança,
Corrêa respondeu: “O tráfico não
é um problema do Rio, é problema
do mundo”.

Quanto à solução do combate à
violência, ele disse que as medidas
estão sendo tomadas pelo secretá-
rio de Segurança do Rio de Janeiro,
José Mariano Beltrame, pelo en-
frentamento do problema e não
pela contenção da população.

“Um dos principais desafios
para a Polícia Federal na realiza-
ção da segurança desses eventos
será a coordenação com outras ins-
tituições envolvidas. O trabalho
em conjunto com essas entidades
garantirá o sucesso dos eventos. A
responsabilidade pela segurança
será de todos os envolvidos na or-
ganização da Copa e das Olimpía-
das”, afirmou.

Não se pode trabalhar
com a ideia de
segregar as pessoas
ou criar áreas de
isolamento. Isolar é
perder o espírito de
competição.
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O presidente da ADPF,
Sandro Avelar, entrega a
homenagem do IV CNDPF
ao juiz federal SÉRGIO
MORO.

RICARDO SAADI  recebe a
homenagem do IV CNDPF
pelas mãos do d iretor regi-
onal da ADPF Ceará, João
César Bertosi.

ANDRÉ MENDONÇA rece-
be a homenagem do  presi-
dente da Comissão de Prer-
rogativas da ADPF, Marcos
Leôncio Ribeiro.

WILSON DAMÁZIO rece-
be a homenagem do IV
CNDPF pelas mãos do  pre-
sidente da ADPF, Sandro
Avelar.

RENE ARIEL DOTI recebe a
homenagem dos delegados
federais Reinaldo Sobrinho
e Sandro Avelar, presidente
da ADPF.

KARINE MORENO-TAX-
MAN recebe a homenagem
das mãos do delegado fede-
ral Alciomar Goersch.

RAVVI MADRUGA recebe a
homenagem das mãos do
presidente do Sindepo,
Mauro Cezar Lima.

CÉLIO JACINTO recebe a
homenagem por sua parti-
cipação no IV CNDPF.

O d iretor regional da ADPF
Ceará, João César Bertosi,
entrega a homenagem ao
juiz federal NINO OLIVEI-
RA TOLDO.

CARLOS EDUARDO MI-
GUEL SOBRAL recebe a
homenagem das mãos da
delegada federal Domini-
que de Castro Ol iveira.

Homenagens

Como agradecimento e reconhecimento

à valorosa contribuição para os

trabalhos do IV Congresso Nacional

dos Delegados de Polícia Federal, a

ADPF homenageou cada painelista com

um troféu com a marca do evento.

Painel istas do IV CNDPF receberam troféu
confeccionado em metal e granito pela art ista
plást ica cearense, DIANA CAPISTRANO. A peça foi
desenhada a partir da logomarca do evento e remete
a um dos principais ícones do Ceará: as jangadas.
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ERNANDO UCHOA LIMA SOBRINHO e RAUL LIVINO
VENTIM AZEVEDO recebem certificado de participação e
troféu em agradecimento pela contribuição com os deba-
tes do IV CNDPF.

MARCELO ITAGIBA recebe
a homenagem das mãos da
delegada federal Jul iana
Carleial Mendes Cavaleiro, e
do presidente da ADPF.

MAURO LEITE FILHO rece-
be a homenagem da d ire-
tora regional da ADPF
Paraíba, Andréia Medeiros, e
do presidente da ADPF.

CARLOS EDUARDO BENI-
TO JORGE recebe a home-
nagem do d iretor regional
da ADPF Ceará e do presi-
dente da ADPF.

PEDRO ABRAMOVAY rece-
be a homenagem da d ire-
tora regional da ADPF
Sergipe, Maria Nelci, e do
presidente da ADPF.

WLADIMIR SÉRGIO REA-
LE  recebe a homenagem do
ex-d iretor regional da ADPF
RJ, Edyr  Carvalho.

JOÃO CAMPOS  recebe a
homenagem da delegada
federal Sílvia Amél ia Fonse-
ca de Ol iveira.

SYLVIO RÔMULO recebe a
homenagem das mãos da
delegada federal Tânia
Fernanda Prado e do presi-
dente da ADPF.

O d iretor regional da ADPF
Ceará, João César Bertosi,
entrega a homenagem  do
IV CNDPF à ALEXANDRE
SILVEIRA.

GUSTAVO SCHNEIDER  re-
cebe a homenagem do IV
CNDPF pelas mãos do dele-
gado federal Cláud io Tusco.

BERND MANTHEY  recebe
a homenagem das mãos do
delegado federal Thomas
Wlassak.

FABIANA KIWSKY recebe
a homenagem das mãos da
delegada federal Tânia
Fogaça, e do presidente da
ADPF, Sandro Avelar.

JÚLIO DANILO SOUZA
FERREIRA recebe a home-
nagem das mãos da delega-
da federal Jul iana Pacheco,
e do presidente da ADPF.

RINALDO APARECIDO
BARROS recebe a homena-
gem da delegada federal
Esmeralda de Ol iveira e Sil-
va, e do presidente da ADPF.

JULIANA CAVALEIRO rece-
be a homenagem do pai, de-
legado federal Marco Antô-
nio Cavaleiro e do presiden-
te da ADPF, Sandro Avelar.
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Homenagens

RICARDO TEIXEIRA recebe a homenagem das mãos do
presidente da ADPF, em agradecimento pelo apoio ao IV
CNDPF. O presidente da CBF retribui presenteando Sandro
Avelar com um estandarte da confederação.

LUIZ FERNANDO CORRÊA recebe a homenagem das mãos
do  presidente da Comissão de Prerrogativas da ADPF e
d iretor científ ico do IV CNDPF, Marcos Leôncio Ribeiro.

MARGARETTE BARRETO
recebe a homenagem do
presidente da Fenavist,
Jefferson Simões.

MARCELO DE PAIVA  re-
cebe homenagem de
Evel ine Sena Leão, consul-
tora de segurança do Banco
do Nordeste.

ADELAR ANDERLE  recebe
a homenagem das mãos do
secretário de Segurança Pú-
bl ica do DF, Valmir Lemos.

EVERARDO LOPES recebe
a homanagem do presiden-
te do SINDPF Nordeste, An-
tonio Barbosa Goes.

VALMIR LEMOS DE OLI-
VEIRA recebe a homena-
gem de Vandemberg Ma-
chado, d iretor da CBF.
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MOMENTO HISTÓRICO: na mesma foto, organizadores, patrocinadores e homenageados do IV CNDPF, além de altos
d irigentes da PF. Da esquerda para d ireita:  MARCOS LEÔNCIO RIBEIRO, presidente da Comissão de Prerrogativas da
ADPF; GONY ARRUDA, primeiro-vice-presidente da Assembléia Legislativa do Ceará; RICARDO TEIXEIRA, presidente da
CBF; LUIZ FERNANDO CORRÊA, d iretor-geral da PF; CÉSAR ASFOR, presidente do STJ; JOSÉ ANTÔNIO DIAS TOFOLLI,
ministro do STF; SANDRO TORRES AVELAR, presidente da ADPF; VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA, delegado federal,
secretário de Segurança Públ ica do Distrito Federal;  JOÃO CÉSAR BERTOSI, d iretor regional da ADPF Ceará.

Ricardo Teixeira, Gony Arruda e Sandro Avelar entregam um troféu especial do IV CNDPF aos homenageados do evento
JOSÉ ANTÔNIO DIAS TOFOLLI, ministro do STF, e CÉSAR ASFOR, presidente do STJ.
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O presidente do Superior Tribunal de Justiça e o

novo ministro do Supremo Tribunal Federal foram

os grandes homenageados pelo IV Congresso

Nacional dos Delegados da Polícia Federal.

César AsfCésar AsfCésar AsfCésar AsfCésar Asfor Ror Ror Ror Ror Rocha ocha ocha ocha ocha 

Homenagens

Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Fe-
deral (ADPF) escolheu o

presidente do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), ministro César
Asfor Rocha, e o novo ministro
do Supremo Tribunal Federal
(STF), José Antônio Dias
Toffoli, como os grandes ho-
menageados do IV Congres-
so Nacional dos Delegados

da Polícia Federal, pelos
esforços empreendidos no
combate à corrupção,

cada um à sua maneira.
Nas palavras do presi-

dente da ADPF, Sandro Avelar,
com uma “coragem quixotesca”  o
ministro César Asfor trabalha
para transformar o STJ  no primei-
ro tribunal do mundo a acabar
com o papel, virtualizando todos
os processos. Para a ADPF, isso terá
reflexo na diminuição na impuni-
dade, uma vez que os prazos serão
mais enxutos.

O presidente do STJ conside-
rou que a homenagem que rece-
beu foi muito menos ao cidadão
César Asfor e muito mais à enti-

dade que preside. “Pelo estímulo
que traz em si embutido, como a
dizer que estamos certos na rota
escolhida de modernizar o judi-
ciário”, afirmou.

O presidente do STJ ficou espe-
cialmente honrado com a homena-
gem por ter partido de uma insti-
tuição representativa da Polícia
Federal, que desfruta, por conta de
seus próprios esforços, do mais
alto conceito no âmbito nacional.
“Sem dúvida nenhuma, a Polícia
Federal conseguiu superar suas
próprias carências e, sobretudo
pela competência de seus qua-
dros, tem conseguido demons-
trar, não apenas no Brasil, mas
com larga repercussão internaci-
onal, que está preparada para
acabar com a impunidade”, afir-
mou convicto que hoje no Brasil
não há mais aquela crença de que
somente as minorias que podem
sofrer penalidades.

César Asfor considerou ainda
a homenagem um gesto emblemá-
tico que mostra um espírito de boa
convivência entre a Polícia Fede-
ral e a magistratura, construído

A



Prisma 115

e  José Antônio Dias Te  José Antônio Dias Te  José Antônio Dias Te  José Antônio Dias Te  José Antônio Dias Tofofofofoffffffoliolioliolioli
pelos propósitos comuns que os
unem. “Antes não era assim, ha-
via quase que uma relação de des-
confiança recíproca”, afirmou.
Para o presidente do STJ, a coisa
mais difícil do mundo é romper
paradigmas. “Os arautos do fra-
casso ficam torcendo para não dar
certo; mas com esse sentimento
comum, de que precisamos impor
novas regras de conduta e novos
instrumentos de atuação, vamos
alcançar o desiderato que é na ver-
dade fazer com que nossas insti-
tuições possam minimizar os cri-
mes que corroem a sociedade”,
concluiu.

Para o presidente da ADPF, o
exemplo do ministro José Antônio
Dias Toffoli à frente da Advoca-
cia-Geral da União (AGU) foi o que
talvez tenha dado asas a realiza-
ção do IV CNDPF. Para a ADPF,
Toffoli conseguiu criar um diálogo
entre as carreiras que atuam pela
Justiça no país. “Ele foi o grande
vetor de aproximação entre a
AGU, a Polícia, o Ministério Públi-
co e o Judiciário”, afirmou Avelar.

Recém empossado como minis-
tro do Supremo Tribunal Federal
(STF), José Antônio Dias Toffoli de-
fendeu que a Polícia Federal, como
Polícia Judiciária da União, inte-
gra o sistema judicial brasileiro.
“Pensava assim antes e continuo
pensado dessa foram como magis-
trado”, afirmou destacando a par-
ticipação da Polícia Federal no

congresso que reuniu integrantes das várias carrei-
ras jurídicas, numa perspectiva de união.

Segundo Toffoli, quando estão na universidade
cursando Direito, o pensamento é que cada um deva
seguir sua vocação é se tornar delegado, advogado,
defensor, promotor ou magistrado. Para tanto, “é
fundamental que o Estado brasileiro remunere todas
essas categorias de maneira digna, coerente e correta”.

O mais novo ministro da história do STF em vinte
anos enxerga o sistema judicial como uma li-
nha de produção onde está presente o de-
legado, o promotor, o advogado, o ma-
gistrado. É um sistema que, para funci-
onar bem e dar retorno à sociedade,
precisa dialogar e se respeitar, e tem
que estar estruturado com dignida-
de, tanto do ponto de vista de ins-
talações e instrumentos de traba-
lho, quanto do ponto de vista
remuneratório.

Nesse contexto, Toffoli
destacou que a Polícia Fede-
ral é uma parte do sistema
judicial brasileiro “que está
nas ruas, cumprindo sua
missão, colocando em risco sua vida,
combatendo grandes bandidos”. Se-
gundo Toffoli, a sociedade brasilei-
ra e a magistratura têm compreen-
dido e reconhecido esse papel da
Polícia Federal.

Para Toffoli, a Polícia Federal
soube se modernizar e estar à al-
tura da sociedade. “Soube sair de
uma situação difícil que herdou de
um governo militar e conseguiu
mostrar à sociedade que é uma
nova polícia, que está aqui para de-
fender a todos nós”, enfatizou.
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ANTÔNIO
GLAUTTER DE

MORAIS, diretor da
ADPF-TO

classificou o IV CNDPF
como um evento de

alto nível pela
organização e
qual idade dos

painel istas. Gostou
sobretudo da

apresentação dos
parlamentares que

informaram os
processos legislativos

e projetos de lei em
tramitação no

Congresso Nacional de
interesse da categoria.

ALEXANDRE DE
MACEDO UCHOA,

representante da
ADPF-PI

Afirmou se sentir
bastante confortável

por saber que a ADPF
é uma instituição
séria que trabalha

pela valorização
profissional da

categoria, sempre em
luta por mais

garantias e
prerrogativas.

Eu participei!

Veja a opinião de quem participou do IV Congr
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NÍCIO BRASIL
LACORTE, diretor
da ADPF-RS
Sugeriu a real ização
de encontros
regionais que fossem
preparatórios para o
próximo CNDPF.
Destacou o debate
sobre seletividade
persecutória como de
grande relevância.
Lamentou pela não
participação de um
número maior de
delegados da ativa.

EDUARDO MAUAT
DA SILVA, diretor
da ADPF-SC
Parabenizou a ADPF
nacional por ter
conseguido real izar
um evento
grand ioso, com
facil idades para
participação dos
associados. Saiu do
evento convencido da
necessidade de uma
atuação mais
vigorosa das
Diretorias Regionais
no acompanhamento
de matérias de
interesse da categoria
no Congresso.

resso Nacional dos Delegados de Polícia Federal
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RAFAEL POTSCH
ANDREATA, diretor

da ADPF-RJ
O IV CNDPF veio em

boa hora, num
momento em que a
Polícia Federal sofre

ataques em questões
como o uso de

algemas e as
interceptações

telefônicas.

LEONARDO
RABELLO,
vice-diretor da
ADPF-ES
Considera os
debates
travados no IV
CNDPF
ind ispensáveis
para que os
delegados federais possam evoluir rumo às
prerrogativas necessárias ao bom
desempenho de suas atribuições.

ANDRÉIA
MEDEIROS,
diretora  ADPF-PB
Considera
importante a
integração que
ocorreu entre
d iversos segmentos
de operadores do
Direito, uma vez que
o IV CNDPF, entre os painel istas, contou com
magistrados, parlamentares e delegados das
Polícias Federal e Civil. Destacou a
importância de todos andarem juntos, mas
cada um respeitando a competência do outro.

RODRIGO MELO
TEIXEIRA, diretor

da ADPF-MG
Saiu impressionado

com a qual idade do
IV CNDPF, com o

nível dos palestrantes,
e com toda a

estrutura e logística
do evento.

Parabenizou em
especial os

organizadores, os
delegados Sandro

Avelar, Marcos
Leôncio e João

Bertosi.

Eu participei!

118 Prisma
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HUMBERTO FREIRE
DE BARROS, diretor
da ADPF-PE
Os temas abordados
influenciarão no
futuro do d ireito
processual e nos
novos rumos que a
persecução penal está
tomando no Brasil.
Volta para
Pernambuco
confiante da forte
atuação da ADPF em
Brasíl ia em prol das
prerrogativas
necessárias para que
os delegados exerçam
seu trabalho de forma
segura e tranquila.
Gostou de conhecer
com mais
profund idade o
Projeto Tentáculos,
que deve servir de
modelo para outras
áreas da PF,
desafogando as
unidades de
inquéritos pouco
efetivos, dando maior
l iberdade às
autoridades para
trabalhar nos crimes
que mais ofendem a
nação brasileira.

JOSÉ
RIBAMAR DE
MELLO
BONFIM,
diretor da
ADPF-MA
Elogiou a
organização
“perfeita” do
evento, que

propiciou a troca de experiências e uma
visão global do que está ocorrendo nas
d iversas unidades da Polícia Federal.

CAIO GUIMARÃES,
delegado federal e
assessor do
senador Tuma
O IV CNDPF foi um
sucesso em todos os
sentidos. As pales-
tras e debates
trouxeram informa-
ções atuais que

servirão como ferramentas para o trabalho da
Polícia Federal. Além d isso, o encontro entre
os delegados fortalece os elos que a polícia
tem que ter, pois não funciona isolada, exige
sempre um trabalho de equipe.

Veículos de
comunicação de todo
País cobriram o IV
CNDPF. Dezenas de
matérias foram
veiculadas em
televisões, rád ios e
jornais, com os
debates travados nos
quatro d ias de evento.

Durante o IV CNDPF
foi feita a assinatura

de um convênio entre
a Fenavist e o Senac
para treinamento de

agentes de segurança
privada para atuarem

na Copa de 2014 e
Ol impíadas de 2016.
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ALCIOMAR
GOERSCH

O IV CNDPF foi um
fórum altamente

qual if icado, onde se
debateu vários

assuntos científ icos,
atuais e instigantes

da área de Segurança
Públ ica, com a

presença de todos os
operadores do

Direito. Acred ita que
foi uma experiência

importante para
preparação dos

grandes eventos que
estão por vir: a Copa

de 2014 e as
Ol impíadas de 2016.

Eu participei!

SÉRGIO  SAKON
Ficou impressionado

e orgulhoso com a
presença maciça de

autoridades do
Executivo,

Legislativo e
Jud iciário, numa

demonstração de
respaldo e apoio ao
trabalho real izado

pela Polícia Federal.

CREDENCIAMENTO
Sob o comando experiente de Diogo Alves de
Abreu, acostumando a real izar essa tarefa em
grandes eventos, o credenciamento do IV
CNDPF foi motivo de elogios por parte dos
organizadores. Com tantos delegados federais
e autoridades dos três Poderes da Repúbl ica
participando do evento era preciso garantir a
segurança, restringindo e controlando
rigorosamente o acesso.

Os participantes do
IV CNDPF puderam
conferir os últimos
lançamentos
ed itoriais,
publ icações dos
delegados federais e
de outros autores
com temas l igados à
Segurança Públ ica e
ao Direito.

Coral da ADPF fez uma apresentação especial na solenidade de abertura do IV CNDPF.
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DIVALDO PACHECO DE OLIVEIRADIVALDO PACHECO DE OLIVEIRADIVALDO PACHECO DE OLIVEIRADIVALDO PACHECO DE OLIVEIRADIVALDO PACHECO DE OLIVEIRA
m 1974, no estado do Paraná, o delegado fede-
ral Divaldo Pacheco de Oliveira entrou para a
história da Polícia Federal como o primeiro su-

perintendente regional da instituição que não era de
origem militar.

Divaldo se formou no curso de delegado em 1967, na
Academia Nacional de Polícia. Fez o Curso Superior de
Polícia em 1978, ao lado figuras importantes como
Carboni, Silva Júnior, Marabuto.

Associado há 20 anos à ADPF, disse que é uma sensa-
ção muito boa participar do IV CNDPF, “rever os cole-
gas e discutir assuntos que nos interessam”.

Bacharel em Direito, em Jornalismo, História e Geo-
grafia, conta que a paixão pela Polícia Federal é muito
maior. “Sabe que eu estou aposentado há vinte anos e
não me deixam em paz?”, disse satisfeito o delegado que
hoje preside o Sindicato dos Delegados de Polícia Fede-
ral no Paraná.

O delegado aposentado vê com alegria os avanços da
Polícia Federal do seu tempo para os dias atuais. “Fico
feliz com o pessoal jovem; cada geração tem sua manei-
ra de encarar a vida, eles não podem ser iguais a mim,
mas eu os respeito e acho que estão fazendo um bonito
trabalho pela Polícia Federal”.

Para os jovens que ingressaram recentemente na PF,
Divaldo faz um apelo: “lutem como eu lutei, posto que
hoje vocês têm recursos que eu não tinha; nossos recur-
sos eram poucos, mas fizemos tudo que era possível para
que a PF não morresse e chegasse aonde está”.

História Viva

E

Prisma 121
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m paralelo ao IV CNDPF
foi realizado o II Encon-
tro dos Delegados de Po-

lícia Federal da Turma de 1979.
Idealizado pelo delegado Eurivaldo
Remígio Barbosa, a segunda edi-
ção do evento contou com a parti-
cipação de vinte e nove delegados
de um total de cinquenta que se for-
maram naquele ano.

“São colegas, amigos, compa-
nheiros de luta, que continuam
amando a Polícia Federal e querem
manter viva a chama em defesa da
instituição”, explicou Barbosa.

A idéia de reunir os amigos sur-
giu durante o curso superior de
polícia em 1988. O primeiro encon-
tro foi realizado em Salvador-BA,
em 1989. A terceira rodada já está
agendada. Será em Florianópolis-
SC, em 2011, provavelmente em
paralelo com o V CNDPF.

Projeto Asa Branca

O grupo, com praticamente to-
dos os integrantes aposentados
(apenas o delegado Getúlio Bezer-
ra continua na ativa), deixou uma
mensagem para a nova geração de
delegados federais: “a consolida-
ção de uma instituição nacional da

TURMA DE 1979. Em ordem alfabética, os delegados federais que partici-
param com II Encontro: Adolfo Rachel Machado, Antônio Barbosa Góis,
Antônio Ferreira Borges Neto, Antônio Geraldo Mendes, Antônio Pereira
Lopes, Augustinho José Câmara Simões, Domingos Pereira dos Reis,
Eurivaldo Remígio Barbosa, Francisco Wilson do Nascimento, Gerardo
Pimentel Drumond, Haroldo Ol iveira Rehem, João César Bertosi, João
Fernando Bonczynski, José Augusto Ferreira de Lima, Luiz Alberto Teixeira
Pereira, Luiz Carlos Lopes Bastos, Luiz Fernando Nicolai Weinmann, Maria
da Glória Chagas dos Santos, Marta Pereira de Burgos Ponce de Leon,
Murilo Pereira da Fonseca, Neuro Carlos Fontana, Olímpio José Lima Diniz,
Paulo Eduardo Caldas Barreto, Reginaldo Silva Araújo, Rivadávia Rosa,
Ronaldo Glaucon de Freitas Maia, Sérgio Fidel is Brasil Fontoura, Sérgio
Sakon e Sidney de Carvalho Guimarães.

E

dimensão da Polícia Federal não se
faz com o simples esforço de uma
única geração de policiais, mas
com a participação unida e contí-
nua de todas as gerações, atuais e
futuras, voltadas para a consecu-
ção do bem comum”.


