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Editorial

Foto: Nicolas Bonvakiades

20 anos de uma história de sucessso
É com imenso orgulho que comemoramos, com esta edição, 20
anos de publicação da Revista Prisma. Por meio dela, cumprimos
a missão institucional de proporcionar o acesso à informação aos
nossos associados e à opinião pública em geral. Pelas páginas da
Revista Prisma, discutimos os grandes temas nacionais, principalmente aqueles ligados à área da segurança pública. Também
divulgamos as ações da ADPF na defesa das prerrogativas dos
delegados de polícia federal. As informações contidas nessas páginas são produzidas segundo os melhores parâmetros do fazer
jornalístico, prezando sempre pela correção e seriedade no trato
das notícias.
Nesta edição, destacamos os recentes debates que envolveram
a tal “espetacularização” das operações da Polícia Federal. Trazemos um novo enfoque para essa questão, que, coincidentemente,
é levantada todas as vezes em que a PF se aproxima dos esquemas criminosos integrados por políticos e personalidades íntimas dos gabinetes
do poder. Felizmente, as críticas não encontram eco na sociedade, que vem manifestando sua elevada aprovação à atuação republicana dos policiais federais.
Também abordamos na revista o debate acerca da concesão de maior independência investigativa aos delegados de polícia. É chegada a hora de assegurar na
legislação a não-ingerência dos governos na atuação da polícia judiciária, extendendo aos delegados as mesmas prerrogativas que já possuem os membros do
Ministério Público e do Poder Judiciário.
Os leitores da Revista Prisma também encontrarão neste número uma entrevista
especial com o Diretor-Geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa. Nela, são
abordados temas essenciais, como as novas diretrizes de gestão, os planos para o
futuro da PF e o seu fortalecimento institucional.
Outros assuntos importantes são abordados nessa edição, como o trabalho da
Comissão de Juristas instituída pelo Senado Federal para elaborar um novo Código de Processo Penal. A ADPF está representada na Comissão, defendendo propostas de modernização e aprimoramento do inquérito policial, que vai permitir
uma atuação mais eficaz no combate ao crime.
Uma boa leitura a todos.
Sandro Avelar
Presidente da ADPF
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Elaborada por Marcelo Rubartelly, a
capa desta edição destaca o papel da
mídia no debate acerca da espetacularização das ações da Polícia Federal,
não só como meio pelo qual se trava
o debate mas também como causa
do espetáculo.

A Revista Prisma é uma publicação trimestral da Associação Nacional dos Delegados
de Polícia Federal desde 1988, produzida e
impressa pela Envelopel Produtos Gráficos
Ltda., empresa sediada em Brasília. Prisma
tem distribuição gratuita em todo o território
nacional, não vende assinaturas e não aceita
matéria paga em seu espaço editorial. A comercialização de espaço publicitário só pode
ser feita por representantes credenciados da
Envelopel (Katya Biral; Nelson Pereira; Renato Conforti; Sebastião Paulino da Silva e
Paulo Sérgio da Silva) ou da ADPF. Não aceitamos práticas ilegais e desleais e recomendamos que, em caso de dúvida quanto a ofertas de anúncios por pessoa suspeita, denúncia
seja feita à polícia local e notificação feita ao
Setor de Comunicação Social da ADPF, pelos telefones (61) 3248 1289 / 3364 0107
ou pelo e-mail comunicacao@adpf.org.br.
Seus comentários, críticas e sugestões são
importantes para nós. Envie e-mail para
adpf@adpf.org.br ou carta para o endereço
SHIS QL 14, conjunto 5, casa 2 – Brasília/DF
C.E.P.: 71640-055.
Contamos com sua participação.
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Um sonho de lazer e conforto para toda a sua família,
a menos de 1 minuto do Shopping Taboão.

Foto ilustrativa.

Mensais
a partir de

R$

296,00

**

3 Dorms. (1 suíte) | 2 Dorms.
■

■
■
■
■

Piscina para adultos
com deck molhado
Piscina infantil
Solarium
Quadra poliesportiva
Sauna

■
■
■
■
■
■

Academia de ginástica
Churrasqueiras
Playground
Brinquedoteca
Lan house
Salão de jogos infantil

■
■
■
■
■
■

Salão de jogos juvenil
Salão de jogos para adultos
Espaço gourmet
Salão de festas para adultos
Salão de festas infantil com praça de apoio
Jardins e praças

*Conforme memorial descritivo.

VISITE DECORADOS
Estrada São Francisco, 1592 – Taboão da Serra.
Exclusividade de vendas:

Informações:

Incorporação e construção:

5586-5600

www.colinasdosol.com.br
**Ato, 30, 60 e 90 da entrada de R$ 1.436,00; 17 mensais de R$ 296,00, a primeira em 01/01/09; 2 anuais de R$ 2.321,00, a primeira em 01/12/08; parcela única em 01/06/10 de R$ 7.559,00; parcela
à vista em 01/07/10 ou financiada de R$ 91.908,00. Preço total: R$ 114.885,00. Referente aos apartamentos de 2 dormitórios, 1 vaga, do 1º ao 4º andar, finais 2 e 5. Mês-base: setembro/08. Demais preços e
condições no estande de vendas no local. Todas as parcelas, exceto as de entrada, serão reajustadas pelo INCC-DI até junho/2010; a partir daí, pela variação do IPCA. A parcela de financiamento deverá ser acrescida
de juros de 12% ao ano ou juros e correção monetária do agente financeiro a ser definido. Central de Vendas i.Price: Av. Indianópolis, 1123 – tel. 11-5586-5600, diariamente, das 9h às 21h. Creci 19368-J.
A incorporação do empreendimento foi registrada na matrícula nº 107.693 do Oficial de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra.
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Polícia Federal S.A.
O diretor-geral da Polícia Federal, Luiz
Fernando Corrêa, assumiu o leme da
instituição, em setembro de 2007, com
o objetivo de implantar um sistema de
gestão em que as diretrizes principais
são descentralização, tecnicidade e
integração entre os diversos atores
da atividade policial. Para ele, não há
mais espaço na PF para a custódia de
presos. Defendendo um ponto de vista
empresarial, deﬁne que o “negócio” da
Polícia Federal é a produção de provas. E a ﬁlosoﬁa da “cadeia de custódia da prova”, aﬁrma, é o que vai
nortear a organização, a condução
e o futuro da corporação – inclusive os relacionamentos entre
José Cruz/ABr

categorias e a remuneração da
atividade policial.

Prisma: A visão sistêmica da
Segurança Pública foi a marca do
seu trabalho à frente da Secretaria
Nacional de Segurança Pública (Senasp). Na PF, essa visão foi determinante nas nomeações dos superintendentes?
Corrêa: Não escolhemos por
antiguidade. Os perﬁs para as
superintendências foram discutidos com os diretores, para que
houvesse um equilíbrio e não
se criassem ilhas de excelência,
porque precisamos da polícia
pensando e agindo de forma homogênea em todo o país. Precisamos de pessoas comprometidas,
que reproduzam o pensamento
da direção nos estados, que mantenham um canal de diálogo com
a administração e que façam chegar à ponta essa motivação. Se
isso não chegar à extremidade
da cadeia da polícia, não adianta,
ﬁca sendo só um bom conceito,
mas sem acontecer de verdade.
Não pensamos só nos superintendentes e sim nas equipes –
um superintendente, um colega da Delegacia de Repressão a
Crimes Financeiros (DRcor), um
delegado executivo – para que
os perﬁs se complementem e um
ajude o outro.
Prisma: Já se começam a ver reﬂexos do processo de descentralização operacional. O que o senhor pode
dizer sobre isso?
Corrêa: Algumas operações,
que até pouco tempo só seriam
executadas com participação decisiva dos órgãos centrais, hoje estão subsidiadas. O Rio de Janeiro
já fez duas ou três operações com
fôlego próprio e apoio residual
de uma aeronave. Além dessa
descentralização, estamos incentivando que os superintendentes

se associem e se identiﬁquem
em cada região. Queremos que
os superintendentes da Região
Norte, por exemplo, se vejam
como um bloco. Não tem como
proteger a Amazônia conversando só com o superintendente de
Manaus ou o de Rondônia. Eles
têm que se entender sistemicamente, ver por inteiro a região
em que estão inseridos e se socorrer mutuamente, dentro dessa

“

Entrevista

“

Precisamos da polícia
pensando e agindo de
forma homogênea em
todo o país.

visão de descentralização. Não
posso investir em uma superintendência 100% do que ela precisa para cobrir toda a Amazônia.
Então, se ﬁzer sistemicamente o
aporte operacional, complementando a capacidade instalada
e estabelecendo uma articulação entre eles, com certeza essa
resposta vai ser melhor. Nossa
idéia é transferir poder de gestão operacional e de inteligência.
Os superintendentes têm papel
de interação com as autoridades locais e esse trabalho precisa
ser intenso.
Prisma: Muito do planejamento
estratégico é voltado para Tecnologia e Gestão de Informação. É uma
cultura que já existe na PF? Como

Valter Campanato/ABr
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trabalhar o ﬂuxo de informações?
Corrêa: A polícia tinha bons
resultados, mas estava muito fracionada em relação à gestão da
inteligência. Tinha inteligência
de crime organizado, tinha inteligência nos diferentes setores
da Diretoria Executiva e tinha a
inteligência propriamente dita
da DIP (Diretoria de Inteligência
Policial). Hoje eu quero ter uma
inteligência da Polícia Federal. É
preciso ter racionalidade no gasto e no conhecimento. O conhecimento precisa estar centralizado.
Não no sentido de monopólio, de
controle, mas de gestão. Alguém
tem que cuidar para que todo o
conhecimento esteja disponível
para todos. A disseminação desse conhecimento não pode ﬁcar
dependendo de contato pessoal,
mas da consulta a um banco de
dados, com responsabilidades
e níveis de acesso e segurança
deﬁnidos. É isso que estamos
mudando. O GIS (sistema informatizado para captura, armazenamento, veriﬁcação, integração,
manipulação, análise e visualização de dados relacionados a
posições na superfície terrestre)
é um exemplo de programa que
vamos manter com outras instituições, mas que não terá vida
própria, estará dentro do sistema
de inteligência da Polícia Federal,
que também vai se articular com
as inteligências estaduais.
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Prisma: E como ﬁca a contrainteligência?
Corrêa: É uma atividade fundamental que a DIP vai fazer.
Ela tem que ser um suporte para
(as áreas) ﬁnanceira, cibernética,
de entorpecentes. Precisa gerar
conhecimento estratégico para
os responsáveis pela gestão,
Prisma 9

Delegados
combatem a pedoﬁlia

O delegado de Crimes Cibernéticos da Polícia
Federal, Adalton Martins, trabalhou na Operação
Carrossel

Por Camila Jungles

Investigações bem desenvolvidas são determinantes na identiﬁcação
de pedóﬁlos que agem principalmente por meio da internet

A

atuação dos delegados de
polícia federal é decisiva
no combate à pedoﬁlia no
Brasil e no exterior. A punição para
esse tipo de crime é complicada
por ainda não existir a tipiﬁcação
da conduta e nem uma legislação
que puna os criminosos. A falta de
cooperação de empresas de telefonia, sites e provedores de internet
também atrapalham as investigações. O empenho dos delegados da
PF nas Operações Carrossel I e II foi
decisivo e, juntamente com o trabalho da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Pedoﬁlia, resultou em umas das mais relevantes
iniciativas no combate a esse tipo
de crime no mundo.
Um dos principais meios de disseminação de material pornográ-

ﬁco envolvendo crianças e adolescente é a internet. Na rede mundial,
os pedóﬁlos trocam fotos, vídeos e
ainda aliciam crianças. Os delegados da PF trabalharam em conjunto com a CPI para entender de que
forma os criminosos agem. “A nossa meta é saber que rede de pedoﬁlia é essa, como funciona e quem
são as crianças envolvidas”, aﬁrma
o chefe da Unidade de Repressão
a Crimes Cibernéticos, delegado
Adalton Martins. Os policiais identiﬁcaram um grupo de pessoas que
utilizavam programas de compartilhamento de material pornográﬁco
infantil, como imagens e vídeos.
O papel do delegado é relevante
durante e depois da investigação e
por isso a participação desse proﬁssional na elaboração de projetos

na repressão da pedoﬁlia. Cooperamos e propomos mudanças”,
diz Sobral.
Na Operação Carrossel I, pela
primeira vez as informações obtidas por investigações realizadas no
Brasil deram início a uma operação de combate à pedoﬁlia. Foram
cumpridos 102 mandados de busca
e apreensão e houve três prisões em
ﬂagrante. A maior parte do material
apreendido foi analisada e resultou
na abertura de inquéritos policiais.
Os trabalhos realizados pela PF em
conjunto com a Interpol identiﬁcaram cerca de 200 pedóﬁlos no Brasil e em mais de 70 países.
A Operação Carrossel I resultou na criação da CPI da Pedoﬁlia,
instalada oﬁcialmente no Senado no dia 25 de março deste ano.
A CPI, que tem como presidente
o senador Magno Malta (PR-ES)
e relator o senador Demóstenes
Torres (DEM-GO), irá apurar

abusos sexuais contra crianças
na internet.
Para dar continuidade ao combate à pedoﬁlia, no dia 3 de setembro foi deﬂagrada a Operação
Carrossel II. A ação converge com
os trabalhos da CPI da Pedoﬁlia e
contou com o apoio da Interpol no
Brasil. Foram mobilizados 650 policiais para cumprir 113 mandados
de busca e apreensão em 17 estados
e no Distrito Federal. Foram apreendidos computadores, discos rígidos, pen drives, cartões de memória,
CDs, DVDs e todo material que
possa estar, direta ou indiretamente, associado à prática de pedoﬁlia.
A principal diﬁculdade para
punir os criminosos é a falta de legislação que tipiﬁca e criminaliza a
pedoﬁlia. Atualmente, há punição
somente para quem envia, publica
ou produz material pornográﬁco
com crianças e adolescentes. Só
existe possibilidade de prisão nos

casos em que os agentes ﬂagram o
envio ou o recebimento do conteúdo. Caso contrário, os donos dos
computadores apreendidos só serão presos se a perícia comprovar
que o material foi produzido ou
enviado por eles.
A criminalização de novas condutas que tipiﬁcam a pedoﬁlia e a
atualização de penas para os crimes
já previstos no Estatuto da Criança
e do Adolescente foram aprovadas
no Senado no dia 10 de julho deste
ano. O Projeto de Lei 250/08, proposto pela CPI da Pedoﬁlia, tem o
objetivo de intensiﬁcar o combate à
produção, à venda, à distribuição e
ao armazenamento de pornograﬁa
infantil, considerando crime a aquisição e a posse de material pedóﬁlo por meio da internet. A matéria
agora aguarda votação na Câmara
dos Deputados.
Segundo o presidente da CPI
da Pedoﬁlia, senador Magno Mal-

para a criminalização da pedoﬁlia
é primordial. “Temos experiência
na prática. Vivenciamos diariamente a luta contra esse tipo de
crime e sabemos as diﬁculdades e
soluções. É importante levar esse
conhecimento para a comissão
parlamentar”, explica o diretor
regional da ADPF/ DF, delegado
Carlos Eduardo Sobral, da Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos da PF.
Os delegados ainda fazem parte de um grupo que auxilia a CPI
na análise de documentação, que
também conta com a participação
de promotores, procuradores e
técnicos da organização não-governamental SaferNet. “A comissão trabalha desde março passado
na identiﬁcação dos problemas

do

real
Por Henrique Fróes e
Nicolas Bonvakiades

Desde que começaram a surgir os resultados das chamadas grandes operações da
Polícia Federal, em especial as que apontam nomes de autoridades dos Três Poderes e representantes da elite econômica
envolvidos em práticas criminosas, com
forte repercussão midiática, uma palavra
vem ecoando e subindo de tom após cada
anúncio de resultados: espetacularização.

O
Marcelo Rubartelly

embate político e jurídico que se estabeleceu em torno do tema espetacularização
das ações da Polícia Federal embute uma
discussão conceitual sobre o acesso à informação
e sobre as mudanças sociais na pós-modernidade
marcada pela forte presença das novas tecnologias
de informação e comunicação (TIC). A exposição
de prisões pela imprensa atende a um princípio
de acesso democrático a informação de relevante
interesse público; consiste em uma ameaça aos
direitos civis; ou serve a interesses políticos obscuros? Estamos adentrando a Era da Informação, mas ainda somos a Sociedade do Espetáculo. Quando do veto parcial à Lei de Imprensa de
1967, em fevereiro deste ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto declarou ao jornal O Estado de S.Paulo: “a imprensa
é para ser azeitada, estimulada, desembaraçada.
Sem isso não há democracia. Dois dos mais visíveis, vistosos pilares da democracia brasileira hoje
são a informação em plenitude e de máxima qualidade e, em segundo, a visibilidade do poder, o
poder desnudo”.
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Para a pesquisadora Tânia
Montoro, integrante do Núcleo
de Estudos sobre Violência e
Segurança da Universidade de
Brasília (UnB), a espetacularização não é fruto da atuação da
PF e sim da cobertura feita pela
mídia, que prioriza a forma em
detrimento do conteúdo. Segundo a pesquisadora, a notícia
deveria ter foco no crime cometido, e não no modo pelo qual a
Polícia Federal executou a operação. “O conteúdo, que deveria tornar-se público, é omitido,
sobrando apenas o carnaval de
imagens”, aﬁrma.
Outro problema apontado por
Tânia Montoro é o desequilíbrio
na cobertura jornalística das ações
policiais. A tendência é destacar a
fala dos acusadores, sem que seja
garantido o mesmo espaço e visibilidade à fala dos acusados. “A
notícia tem que ser polifônica, os
lados envolvidos têm que ser tratados de forma equilibrada. Mas
isso não acontece no jornalismo
atual, principalmente naquele
praticado na internet”, analisa.
No livro Pensando contra os fatos – Jornalismo e cotidiano: do senso Comum ao senso critico (2007), a
professora de Jornalismo da Universidade Federal Fluminense
Sylvia Moretsohn avalia: “se a espetacularização é hoje a linguagem
da mídia e da TV em particular, é
preciso tentar buscar o equilíbrio
entre o espetáculo, sem o qual não
se atrai a atenção do público, e a
informação, sem a qual o jornalismo não tem razão de ser”.
Espalhada aos quatro ventos,
a discussão da espetacularização
na atuação da PF encontra níveis diferentes de entendimento. O senador Eduardo Azeredo
(PSDB-MG) critica a divulgação

excessiva das ações policiais, que,
aﬁrma, levam a uma condenação a priori dos investigados por
parte da opinião pública. Segundo ele, essa “publicidade” mexe
com a vaidade dos agentes, mas
prejudica o andamento do processo policial e inibe o direito de
defesa dos envolvidos. “Aumentam-se, assim, as possibilidade
de se cometer injustiças, que são
observadas a todo o momento,
já que a justiça é falível”, explica.
É a visão do espetáculo difuso,

“

O conteúdo, que deveria
tornar-se público, é omitido,
sobrando apenas o carnaval
de imagens

“

Abstração
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Tânia Montoro
Pesquisadora da UnB

publicidade.
O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, foi quem
popularizou a expressão espetacularização em relação às
operações da Polícia Federal.
Entre as duras críticas feitas à atuação da PF, em 4 de agosto deste ano, declarou durante debate
promovido pelo jornal O Estado
de S.Paulo: “um dia é um adversário político exposto com algema. Amanhã, podemos ser nós.
Com isso, não se pode brincar”.
Para o ministro Gilmar Mendes, a

espetacularização das operações da
Polícia Federal constitui ameaça
ao Estado Democrático de Direito
– a própria deﬁnição de espetáculo concentrado, ação autoritária.
A senadora Ideli Salvatti (PTSC) considera errada a indicação
para a imprensa dos passos de
ações da PF, como a prisão de suspeitos. Mas aﬁrma que as determinações do Ministério da Justiça
para adequar os procedimentos
policiais já modiﬁcaram o comportamento dos policiais. Para a
senadora, esses erros acabam desviando o foco das discussões, que
deveriam se concentrar nos crimes cometidos e não na forma de
prender os suspeitos. “Mas nada
disso permite fazer reparos à atuação brilhante da Polícia Federal
no combate ao crime organizado
no país”, aﬁrma. O senador Pedro
Simon (PMDB-RS) é mais enfático: “não enxergo nenhum exagero nessas ações policiais: o que
vejo é a falta de julgamento e da
prisão dos criminosos”.
Instituições na berlinda
“Nós temos assistido a prisões que não se restringem a ladrões ou traﬁcantes de drogas,
e sim a quem pratica crimes de
colarinho-branco, que são pessoas das classes média e alta.
Esse é um fato relativamente
novo, que naturalmente causa
um impacto maior na mídia e
na sociedade. São situações que
temos que nos acostumar a ver”,
avalia o professor de Ciências
Políticas João Paulo Peixoto, da
UnB. No entanto, a discussão
pública subseqüente à Operação Satiagraha tornou-se um
espetáculo de mídia à parte.
Tendo a operação como pivô,
as ações e declarações do presiPrisma 19
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ara o jurista Fabio Konder Comparato, atualmente, confunde-se,
em um mesmo órgão, as polícias de segurança e judiciária.
Para ele, a primeira deve ser
um braço da administração, já
que seu objetivo é preservar
a ordem pública. Já a segunda, como auxiliar essencial do
Poder Judiciário, necessita de
autonomia, pois investiga casos criminais envolvendo personalidades do Executivo. “Do

jeito que está, sob as ordens do
chefe do Executivo, ela é um
instrumento político”, afirma.
Comparato ressalta que a Polícia Federal tem conseguido,
na prática, manter a sua independência, o que não ocorre
com as polícias estaduais. “De
modo geral, elas obedecem aos
desígnios políticos do governador do estado”, destaca.
Essa independência conquistada na prática pela Polícia
Federal deve-se muito à cons-

cientização da categoria, que
rechaça qualquer interferência externa em seus trabalhos.
Essa imparcialidade é reconhecida pela opinião pública em
recente pesquisa encomendada
pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). A pesquisa constatou que a PF é a
instituição mais confiável do
país, assim avaliada por 75,5%
dos entrevistados, à frente das
Forças Armadas e dos Juizados
de Pequenas Causas.
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Por Henrique Fróes

No ainda tristemente chamado país da impunidade, paira como uma sombra a velha máxima atribuída ao então Presidente da República Artur Bernardes: “aos amigos, tudo. Aos inimigos, os rigores implacáveis da lei”. Dessa autêntica ﬁlosoﬁa de
governo surgem, muitas vezes, obstáculos intransponíveis ao exercício das funções
da polícia judiciária. No caminho de muitos delegados já brotaram súbitas promoções ou inexplicáveis afastamentos no exato momento em que começavam a apurar crimes cometidos por ﬁgurões demasiadamente íntimos dos círculos do poder.
Para banir de vez esse peculiar hábito da nossa cultura política, é hora de se discutir
a independência investigativa da polícia brasileira.
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Delegados
são formadores
de opinião

iante de um contexto
social que exige atuação
dura frente à violência e
aos crimes, os delegados de polícia federal agem com eﬁcácia.
A categoria está cada vez mais
atuante na sociedade. Resultado
disso é a alta credibilidade desses proﬁssionais, que vêm se tornando importantes formadores
de opinião.
Trabalhos produzidos por delegados são fontes de pesquisa
para estudantes e proﬁssionais
do meio jurídico. Os meios de
comunicação valorizam a opinião da categoria em temas que
tratam da segurança pública. As
instituições de ensino reconhecem a relevância dos delegados
e investem nesses proﬁssionais,
que atualmente fazem parte do
corpo acadêmico de diversas faculdades e universidades.

Exercício do magistério
A ADPF apóia os delegados
a lecionarem em instituições
educacionais, o que é um direito assegurado pela Constituição
Federal. Desde 2004 no meio acadêmico, o delegado Hebert Reis
Mesquita é professor de direito
em uma faculdade em Brasília.
Ele considera importante sua
atuação como professor. “Busquei a docência por ter vontade
de fazer algo diferente do ambiente proﬁssional. Para mim, é
uma atividade que expõe a polícia de forma positiva e ainda permite a aproximação com o meio
acadêmico”, avalia.
Segundo Mesquita, os estudantes querem se informar sobre
a realidade e a prática da investigação e o delegado é um proﬁssional que contribui para que
eles possam ter uma formação

completa. “Passo uma abordagem menos garantista do direito
penal efetivo, que protege menos o criminoso. É uma visão
eminentemente prática, não é
somente jurídica, mas criminológica e social”, explica.
A ADPF, juntamente com os
delegados que já lecionam em
instituições de ensino, reivindicam apoio institucional para a
atividade. Segundo Mesquita,
a PF deve incentivar a atuação
de delegados no magistério. “É
uma verdadeira vitrine da instituição. A atuação no meio acadêmico ainda possibilita a proximidade com outras autoridades
que fazem parte de carreiras
jurídicas”, lembra.
Segundo o presidente da
Comissão de Prerrogativas da
ADPF, delegado Marcos Leôncio Sousa, o exercício do ma-

Categoria não se restringe às delegacias e divulga opiniões
que pautam a mídia e os meios jurídico e acadêmico
Por Camila Jungles
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Entrevista

Polícia Federal S.A.
O diretor-geral da Polícia Federal, Luiz
Fernando Corrêa, assumiu o leme da
instituição, em setembro de 2007, com
o objetivo de implantar um sistema de
gestão em que as diretrizes principais
são descentralização, tecnicidade e
integração entre os diversos atores
da atividade policial. Para ele, não há
mais espaço na PF para a custódia de
presos. Defendendo um ponto de vista
empresarial, define que o “negócio” da
Polícia Federal é a produção de provas. E a filosofia da “cadeia de custódia da prova”, afirma, é o que vai
nortear a organização, a condução
e o futuro da corporação – inclu-

José Cruz/ABr

sive os relacionamentos entre
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categorias e a remuneração da
atividade policial.

Prisma: Já se começam a ver reflexos do processo de descentralização operacional. O que o senhor pode
dizer sobre isso?
Corrêa: Algumas operações,
que até pouco tempo só seriam
executadas com participação decisiva dos órgãos centrais, hoje estão subsidiadas. O Rio de Janeiro
já fez duas ou três operações com
fôlego próprio e apoio residual
de uma aeronave. Além dessa
descentralização, estamos incentivando que os superintendentes

se associem e se identifiquem
em cada região. Queremos que
os superintendentes da Região
Norte, por exemplo, se vejam
como um bloco. Não tem como
proteger a Amazônia conversando só com o superintendente de
Manaus ou o de Rondônia. Eles
têm que se entender sistemicamente, ver por inteiro a região
em que estão inseridos e se socorrer mutuamente, dentro dessa

“

“

Prisma: A visão sistêmica da
Segurança Pública foi a marca do
seu trabalho à frente da Secretaria
Nacional de Segurança Pública (Senasp). Na PF, essa visão foi determinante nas nomeações dos superintendentes?
Corrêa: Não escolhemos por
antiguidade. Os perfis para as
superintendências foram discutidos com os diretores, para que
houvesse um equilíbrio e não
se criassem ilhas de excelência,
porque precisamos da polícia
pensando e agindo de forma homogênea em todo o país. Precisamos de pessoas comprometidas,
que reproduzam o pensamento
da direção nos estados, que mantenham um canal de diálogo com
a administração e que façam chegar à ponta essa motivação. Se
isso não chegar à extremidade
da cadeia da polícia, não adianta,
fica sendo só um bom conceito,
mas sem acontecer de verdade.
Não pensamos só nos superintendentes e sim nas equipes –
um superintendente, um colega da Delegacia de Repressão a
Crimes Financeiros (DRcor), um
delegado executivo – para que
os perfis se complementem e um
ajude o outro.

Precisamos da polícia
pensando e agindo de
forma homogênea em
todo o país.

visão de descentralização. Não
posso investir em uma superintendência 100% do que ela precisa para cobrir toda a Amazônia.
Então, se fizer sistemicamente o
aporte operacional, complementando a capacidade instalada
e estabelecendo uma articulação entre eles, com certeza essa
resposta vai ser melhor. Nossa
idéia é transferir poder de gestão operacional e de inteligência.
Os superintendentes têm papel
de interação com as autoridades locais e esse trabalho precisa
ser intenso.
Prisma: Muito do planejamento
estratégico é voltado para Tecnologia e Gestão de Informação. É uma
cultura que já existe na PF? Como

trabalhar o fluxo de informações?
Corrêa: A polícia tinha bons
resultados, mas estava muito fracionada em relação à gestão da
inteligência. Tinha inteligência
de crime organizado, tinha inteligência nos diferentes setores
da Diretoria Executiva e tinha a
inteligência propriamente dita
da DIP (Diretoria de Inteligência
Policial). Hoje eu quero ter uma
inteligência da Polícia Federal. É
preciso ter racionalidade no gasto e no conhecimento. O conhecimento precisa estar centralizado.
Não no sentido de monopólio, de
controle, mas de gestão. Alguém
tem que cuidar para que todo o
conhecimento esteja disponível
para todos. A disseminação desse conhecimento não pode ficar
dependendo de contato pessoal,
mas da consulta a um banco de
dados, com responsabilidades
e níveis de acesso e segurança
definidos. É isso que estamos
mudando. O GIS (sistema informatizado para captura, armazenamento, verificação, integração,
manipulação, análise e visualização de dados relacionados a
posições na superfície terrestre)
é um exemplo de programa que
vamos manter com outras instituições, mas que não terá vida
própria, estará dentro do sistema
de inteligência da Polícia Federal,
que também vai se articular com
as inteligências estaduais.
Prisma: E como fica a contrainteligência?
Corrêa: É uma atividade fundamental que a DIP vai fazer.
Ela tem que ser um suporte para
(as áreas) financeira, cibernética,
de entorpecentes. Precisa gerar
conhecimento estratégico para
os responsáveis pela gestão,
Prisma 9

objetivos em uma
proposta e discutir
com a Secretaria
de Assuntos Legislativos para encaminhamento e realizar um trabalho
de convencimento
interno para fazer
andar. Mas tem de
ficar claro que não
queremos uma Lei
Orgânica qualquer.
Ela tem que ter um
papel nesse projeto
institucional. Não
queremos a lei por
si mesma ou apenas
pelo apelo histórico
que tem.

manter atualizados os cenários
prospectados e produzir conhecimento para emprego imediato em termos de operação. Tem
dado sendo gerado no interior
de São Paulo que pode ser decisivo para o esclarecimento de
um ponto qualquer ainda pendente em uma grande operação,
por exemplo.
Prisma: Para alcançar o melhor
resultado de um plano estratégico
para a PF, a Lei Orgânica é um ponto crucial. Como é o projeto que se
pretende encaminhar ao governo?
Corrêa: Hoje temos todas as
variáveis postas: o que pensam
e pleiteiam as categorias e o que
a Polícia Federal projeta para o
futuro. Precisamos de uma Lei
Orgânica que seja um instrumento de estabilidade institucional para que os objetivos sejam
alcançados. Quero também outra
característica nessa lei: que ela
não engesse o debate. Esse calor
10 Prisma

do debate é natural, não intimida e não assusta a administração.
Temos que ter maturidade não
só na instituição, mas também
nas entidades de classe. A democracia exige que, diante de um
conflito, criemos o consenso possível para cada momento histórico. Acho que esse é um exame
que cada entidade de classe tem
que fazer.
Prisma: Pode-se dizer que senhor
tem como obsessão entregar uma
proposta de Lei Orgânica ao final da
sua gestão?
Corrêa: Ao final da gestão não.
O encaminhamento deve ser feito
ainda este ano. Na fase de ajuste
e adequação, vamos chamar de
novo as entidades de classe e
mostrar mais uma vez o projeto.
As entidades já tiveram a oportunidade de demonstrar o que
pensam, agora é preciso mostrar
que existe o interesse da administração. Vamos colocar nossos

Prisma: Como estão as discussões sobre a carreira única?
Corrêa: A carreira única virou
uma bandeira em função da desagregação interna. O que precisamos é criar um sistema de
valorização do papel de cada um
dentro da investigação criminal.
É necessário ter um encadeamento dentro da carreira de policial
federal com diferentes cargos
prestigiados e sucessivos. Quem
quer ascendência, ascende ou se
profissionaliza onde está, mas
tem que ser bom e confortável e
tem que estar prestigiado. A Academia (Nacional de Polícia), por
exemplo, vai ganhar um status
quase de universidade, oferecendo anualmente cursos para os
agentes e para os policiais como
um todo. Para ser promovido
de terceira para segunda classe,
será preciso ter tantas horas de
profissionalização continuada.
Para chegar à especial ou superior, pós-graduação. Quem não

Prisma: Qual é o norte de sua
gestão e qual o peso do planejamento
estratégico nela?
Corrêa: Estamos trabalhando para agregar uma gestão
descentralizada, que é um dos
grandes eixos que vai pautar a
Polícia Federal. Mas só descentralizar e distribuir a capacidade
não basta. Temos que ter diretrizes, norte, metas e objetivos. Aí
vem o planejamento estratégico.
O tráfico de entorpecentes, por
exemplo, tende a ter uma participação maior das drogas sintéticas. Se não planejarmos com
15 anos de antecedência, vamos
continuar investindo em perícia,
laboratório e equipamento direcionado ao tráfico de cocaína e
de maconha. Seriam anos e anos
gastando errado. Estamos então
trabalhando os horizontes de
2022, como uma referência histórica que pode ser atualizada anualmente. As superintendências
também estão fazendo seus planejamentos setoriais alinhados.
Descentralizando a capacidade
de inteligência, gestão e operações, vamos ter certeza que as 27
unidades terão a mesma capaci-

dade que até então só havia na
DIP e em alguns centros de excelência na investigação financeira.
Prisma: Como o senhor vê a
questão do inquérito policial? É uma
discussão que está na pauta dos Três
Poderes, com propostas que vão desde a reformulação até os juizados
de instrução.

“

Temos que inaugurar
– e isso não é lei
que determina, é
comportamento – uma
relação de cumplicidade
funcional dentro da
Polícia Federal, em que
todos se admirem, se
respeitem e se promovam
mutuamente.

“

quiser ser delegado, quiser ser
agente a vida inteira, vai ter uma
carreira digna, com a instituição
reconhecendo seu lugar como
fundamental dentro dela.
E como garante a Constituição, a Polícia Federal é dirigida
por um delegado, não é preciso
ficar toda hora reproduzindo
isso. Temos que inaugurar – e
isso não é lei que determina, é
comportamento – uma relação
de cumplicidade funcional dentro da Polícia Federal, em que
todos se admirem, se respeitem e
se promovam mutuamente.

Corrêa: Nossa idéia não é extinguir o inquérito, e sim atualizá-lo. Estamos fazendo esforços
para termos mais celeridade na
Justiça e o mesmo tem que valer
para a polícia também. Isso se faz
cortando os formalismos, dando
mais objetividade e fortalecendo
o inquérito e, principalmente, o
trato da cadeia de custódia da
prova, que passa a ser um dogma para nós. A prova, desde o local de crime até as mãos do juiz,
tem que seguir um rito científico
rigoroso, porque se ela observa
critérios internacionais, pode ser

acolhida em qualquer processo
judicial do mundo. Tem um trocadilho que gosto de usar: vamos
trocar a custódia de preso pela
custódia da prova. Cada prova
tem um padrão internacional de
manuseio, transporte, acondicionamento e tratamento. Adianta
ter um laboratório e conservar
na gaveta um vestígio de pele
ou de sangue? Se não tiver uma
climatização adequada isso se
perde. Pretendemos destinar os
locais atuais de carceragem para
o depósito adequado de provas,
de acordo com as necessidades
específicas de cada área. Queremos que o Manual de Procedimento Operacional seja adequado para que, a partir da formação
da Academia, sejamos pautados
pela cadeia de custódia da prova.
Essa prova bem concebida, bem
colhida e bem manejada vai para
dentro de um inquérito com baixa formalidade, com objetividade e é um belo instrumento para
o MP e para o juiz, que acaba por
imprimir velocidade ao processo.
Ou seja, nós também temos uma
parcela de responsabilidade na
celeridade da Justiça.
Prisma: O que o senhor diria para
os que propõem o fim do inquérito?
Corrêa: Institucionalmente, é
muito confortável para a Polícia
Federal defender o inquérito,
porque eu desafio qualquer Ministério Público a propor uma
ação em grandes casos sem o
instrumento do inquérito. Acho
que o inquérito nunca esteve tão
prestigiado. Se fizermos algumas
correções, por iniciativa própria,
no sentido da sua formalidade
dentro desses conceitos da custódia da prova, ele se torna irrefutável, mesmo diante dos discurPrisma 11

sos de que ele é arcaico, de que
são poucos países que o usam.
Acredito que o tripé investigar,
acusar e julgar não pode se confundir nunca. Isso é um elemento
de fortalecimento da democracia. Onde se confundir acusador
com investigador ou julgador
com investigador há risco para a
democracia e para as liberdades
individuais.
Prisma: A Amazônia e as fronteiras são áreas prioritárias na locação de pessoal, mas também as
que têm piores infra-estruturas. O
que se pode dizer ao policial nessas
regiões?
Corrêa: Hoje temos duas realidades. Uma coisa é uma operação eventual, como a Raposa
Serra do Sol. Aí é a hora de justificar o salário, daquela dedicação
exclusiva, do risco. Ninguém vai
chegar com as condições ideais,
ali é ralação mesmo. Agora, não
se pode admitir que as instalações permanentes estejam degradadas, deterioradas e inadequadas. Principalmente na Amazônia, que é uma região inóspita,
com custo de vida elevado e,
normalmente, distante do local
de origem do policial.
Estamos invertendo o
plano de obras, priorizando essas áreas.
Também vamos aumentar o efetivo e tomar algumas medidas,
como a criação de uma
gratificação por localidade de difícil moradia, que já foi encaminhada ao Ministério
da Justiça. Nos locais
mais difíceis, também
é prioridade cons-
truir vilas habitacio12 Prisma

nais para o nosso pessoal, inclusive usando madeira apreendida,
se for o caso e se for economicamente viável.
Prisma: Ser policial é missão?
Corrêa: É missão. Não é uma
carreira por bom salário ou momento. Nessa revisão da formação na Academia (Nacional de
Polícia), queremos criar mecanismos na seleção para que se
faça um filtro e se tente buscar
a vocação. Na formação, temos
que ter coragem de reprovar, a
Academia tem que ser o segundo filtro. O terceiro filtro é levar
a sério o estágio probatório. Com
esse conjunto, não vamos queimar uma vaga de policial com
alguém que não indica ter um
mínimo de vocação.
Prisma: O que o senhor imagina
ser possível fazer para que não haja
um distanciamento entre a remuneração do policial federal e a dos membros do ministério público?
Corrêa: Esse é um processo
lento. Superadas divergências internas, uma Polícia Federal forte,
cientificamente enquadrada, que
produza um inquérito policial

tecnicamente perfeito, vai para
um cenário diferente na interação com o juiz e o promotor na
cadeia da Justiça Criminal. Aí se
estabelece outra relação de comparação. Eu não vou ver, mas
quero deixar esse trabalho encaminhado. Por que esse ganha isso
e aquele ganha aquilo? Por que
meu agente tem que ganhar muito longe de mim, delegado? Não
tem. O inquérito é o mesmo.
Prisma: O senhor está empenhado na peparação de uma obra para o
próximo gestor?
Corrêa: Não, mas não posso
pensar em fazer uma instituição
só para a minha gestão, senão
vou fazer um monstrengo. Agora, no dia em que eu tiver uma
cadeia de custódia da prova inquestionável e o policial lá na rua
colhendo um dado com a visão
que aquilo ali é prova e que essa
prova tem que chegar blindada
lá no juiz, o meu relatório é o
preâmbulo da sentença. Então,
vamos colocar na balança o relatório do inquérito, a denúncia
do MP e a sentença do juiz. Esse
é o produto final para discutir
o preço depois.
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Delegados
combatem a pedofilia

O delegado de Crimes Cibernéticos da Polícia
Federal, Adalton Martins, trabalhou na Operação
Carrossel

Por Camila Jungles

Investigações bem desenvolvidas são determinantes na identificação
de pedófilos que agem principalmente por meio da internet

A

atuação dos delegados de
polícia federal é decisiva
no combate à pedofilia no
Brasil e no exterior. A punição para
esse tipo de crime é complicada
por ainda não existir a tipificação
da conduta e nem uma legislação
que puna os criminosos. A falta de
cooperação de empresas de telefonia, sites e provedores de internet
também atrapalham as investigações. O empenho dos delegados da
PF nas Operações Carrossel I e II foi
decisivo e, juntamente com o trabalho da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Pedofilia, resultou em umas das mais relevantes
iniciativas no combate a esse tipo
de crime no mundo.
Um dos principais meios de disseminação de material pornográ-
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fico envolvendo crianças e adolescente é a internet. Na rede mundial,
os pedófilos trocam fotos, vídeos e
ainda aliciam crianças. Os delegados da PF trabalharam em conjunto com a CPI para entender de que
forma os criminosos agem. “A nossa meta é saber que rede de pedofilia é essa, como funciona e quem
são as crianças envolvidas”, afirma
o chefe da Unidade de Repressão
a Crimes Cibernéticos, delegado
Adalton Martins. Os policiais identificaram um grupo de pessoas que
utilizavam programas de compartilhamento de material pornográfico
infantil, como imagens e vídeos.
O papel do delegado é relevante
durante e depois da investigação e
por isso a participação desse profissional na elaboração de projetos

para a criminalização da pedofilia
é primordial. “Temos experiência
na prática. Vivenciamos diariamente a luta contra esse tipo de
crime e sabemos as dificuldades e
soluções. É importante levar esse
conhecimento para a comissão
parlamentar”, explica o diretor
regional da ADPF/ DF, delegado
Carlos Eduardo Sobral, da Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos da PF.
Os delegados ainda fazem parte de um grupo que auxilia a CPI
na análise de documentação, que
também conta com a participação
de promotores, procuradores e
técnicos da organização não-governamental SaferNet. “A comissão trabalha desde março passado
na identificação dos problemas

na repressão da pedofilia. Cooperamos e propomos mudanças”,
diz Sobral.
Na Operação Carrossel I, pela
primeira vez as informações obtidas por investigações realizadas no
Brasil deram início a uma operação de combate à pedofilia. Foram
cumpridos 102 mandados de busca
e apreensão e houve três prisões em
flagrante. A maior parte do material
apreendido foi analisada e resultou
na abertura de inquéritos policiais.
Os trabalhos realizados pela PF em
conjunto com a Interpol identificaram cerca de 200 pedófilos no Brasil e em mais de 70 países.
A Operação Carrossel I resultou na criação da CPI da Pedofilia,
instalada oficialmente no Senado no dia 25 de março deste ano.
A CPI, que tem como presidente
o senador Magno Malta (PR-ES)
e relator o senador Demóstenes
Torres (DEM-GO), irá apurar

abusos sexuais contra crianças
na internet.
Para dar continuidade ao combate à pedofilia, no dia 3 de setembro foi deflagrada a Operação
Carrossel II. A ação converge com
os trabalhos da CPI da Pedofilia e
contou com o apoio da Interpol no
Brasil. Foram mobilizados 650 policiais para cumprir 113 mandados
de busca e apreensão em 17 estados
e no Distrito Federal. Foram apreendidos computadores, discos rígidos, pen drives, cartões de memória,
CDs, DVDs e todo material que
possa estar, direta ou indiretamente, associado à prática de pedofilia.
A principal dificuldade para
punir os criminosos é a falta de legislação que tipifica e criminaliza a
pedofilia. Atualmente, há punição
somente para quem envia, publica
ou produz material pornográfico
com crianças e adolescentes. Só
existe possibilidade de prisão nos

casos em que os agentes flagram o
envio ou o recebimento do conteúdo. Caso contrário, os donos dos
computadores apreendidos só serão presos se a perícia comprovar
que o material foi produzido ou
enviado por eles.
A criminalização de novas condutas que tipificam a pedofilia e a
atualização de penas para os crimes
já previstos no Estatuto da Criança
e do Adolescente foram aprovadas
no Senado no dia 10 de julho deste
ano. O Projeto de Lei 250/08, proposto pela CPI da Pedofilia, tem o
objetivo de intensificar o combate à
produção, à venda, à distribuição e
ao armazenamento de pornografia
infantil, considerando crime a aquisição e a posse de material pedófilo por meio da internet. A matéria
agora aguarda votação na Câmara
dos Deputados.
Segundo o presidente da CPI
da Pedofilia, senador Magno Mal-

O empenho dos delegados da PF nas Operações Carrossel I e II foi decisivo e, juntamente
com o trabalho da CPI da Pedofilia, resultou
em umas das mais relevantes iniciativas no
combate à pedofilia no mundo.

ta (PR-ES), o problema no Brasil
é que a posse de material pornográfico infantil não é crime. “Se
[o projeto] já tivesse sido votado,
hoje não seriam 113 mandados
de busca e apreensão e sim 113
mandados de prisão”, explica o
senador, lembrando a atuação da
PF na Operação Carrossel II. Malta ainda destacou que a formalização do crime em outros países
resultou na prisão de diversos
pedófilos.
Aprimoramento
Os crimes que envolvem tecnologia exigem constante aperfeiçoamento dos delegados para que
haja sucesso nas investigações.
Conseguir provar que as evidências encontradas em materiais
apreendidos são provas capazes
de incriminar pedófilos não é tarefa fácil. Técnicos da PF investem
no trabalho investigativo para
identificar a rede de pedofilia.
Isso é feito por meio da identificação das conexões que enviaram
ou receberam imagens contendo
pornografia envolvendo crianças
e adolescentes. Depois da Operação Carrossel I, o mecanismo foi
aprimorado e, atualmente, é possível rastrear um número maior
de conexões.
Um programa de computador
desenvolvido pela PF permitiu identificar casos de pedofilia
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ocorridos em cerca de 170 países.
Com a ferramenta, os policiais digitaram palavras-chave relacionadas à pedofilia e conseguiram
descobrir pessoas que trocavam
arquivos contendo as nomenclaturas. Posteriormente, foram
identificados os IPs (espécie de
identidade do computador ligado à internet), que permitiram
identificar, por intermédio das
companhias telefônicas, o endereço físico do usuário. “A falta de
cooperação das empresas de telefonia foi uma das principais dificuldades na investigação”, conta
o delegado Sobral. Segundo ele,
os prazos para conseguir as informações das empresas foram
bastante longos.
A troca de informações com
outros países também é relevante
no combate à pedofilia. A internet não tem fronteiras e por isso
é necessária a cooperação para
conseguir prender os criminosos.
“Várias prisões no exterior foram
efetuadas em razão das informações que os delegados brasileiros
passaram a partir das investigações”, informa o delegado Sobral. Ele destaca que o número
reduzido de detenções no Brasil
se deve ao fato da lacuna na legislação, que não tipifica a pedofilia e nem a punição para o crime. “O problema será resolvido
com a aprovação do PL 250/08”,

explicou. A iniciativa em conjunto com outros países contou com
a articulação da Interpol e com o
trabalho de adidos policiais de
embaixadas.
Pedofilia no Orkut
A organização não-governamental SaferNet fiscaliza crimes
de pedofilia no país e atuou juntamente com a Polícia Federal e
a CPI da Pedofilia para viabilizar
os procedimentos necessários
ao combate ao crime. A ONG
produziu um levantamento,
que mostrou que nos primeiros
seis meses de 2008 foram feitas
114.961 denúncias anônimas de
casos de pedofilia no site de relacionamento Orkut.
Foram constatados 22.761 endereços diferentes, sendo 2.551
comunidades do site e 20.210
perfis de usuários contendo material pornográfico infantil. A
maioria parte, 15.138, já foi removida pelo próprio Google e 4.389
estão sob investigação.
A iniciativa da SaferNet resultou em um acordo de cooperação firmado com o site de
busca Google para agilizar a
identificação de casos de pedofilia no Orkut. Além disso, a
CPI aprovou requerimento para
a quebra de sigilo de 18.330 álbuns de fotos do Orkut que têm
conteúdo pedófilo.
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Capa

Abstração

do

real
Por Henrique Fróes e
Nicolas Bonvakiades

Desde que começaram a surgir os resultados das chamadas grandes operações da
Polícia Federal, em especial as que apontam nomes de autoridades dos Três Poderes e representantes da elite econômica
envolvidos em práticas criminosas, com
forte repercussão midiática, uma palavra
vem ecoando e subindo de tom após cada
anúncio de resultados: espetacularização.

O
Marcelo Rubartelly

embate político e jurídico que se estabeleceu em torno do tema espetacularização
das ações da Polícia Federal embute uma
discussão conceitual sobre o acesso à informação
e sobre as mudanças sociais na pós-modernidade
marcada pela forte presença das novas tecnologias
de informação e comunicação (TIC). A exposição
de prisões pela imprensa atende a um princípio
de acesso democrático a informação de relevante
interesse público; consiste em uma ameaça aos
direitos civis; ou serve a interesses políticos obscuros? Estamos adentrando a Era da Informação, mas ainda somos a Sociedade do Espetáculo. Quando do veto parcial à Lei de Imprensa de
1967, em fevereiro deste ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto declarou ao jornal O Estado de S.Paulo: “a imprensa
é para ser azeitada, estimulada, desembaraçada.
Sem isso não há democracia. Dois dos mais visíveis, vistosos pilares da democracia brasileira hoje
são a informação em plenitude e de máxima qualidade e, em segundo, a visibilidade do poder, o
poder desnudo”.
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excessiva das ações policiais, que,
afirma, levam a uma condenação a priori dos investigados por
parte da opinião pública. Segundo ele, essa “publicidade” mexe
com a vaidade dos agentes, mas
prejudica o andamento do processo policial e inibe o direito de
defesa dos envolvidos. “Aumentam-se, assim, as possibilidade
de se cometer injustiças, que são
observadas a todo o momento,
já que a justiça é falível”, explica.
É a visão do espetáculo difuso,

“

O conteúdo, que deveria
tornar-se público, é omitido,
sobrando apenas o carnaval
de imagens

“

Para a pesquisadora Tânia
Montoro, integrante do Núcleo
de Estudos sobre Violência e
Segurança da Universidade de
Brasília (UnB), a espetacularização não é fruto da atuação da
PF e sim da cobertura feita pela
mídia, que prioriza a forma em
detrimento do conteúdo. Segundo a pesquisadora, a notícia
deveria ter foco no crime cometido, e não no modo pelo qual a
Polícia Federal executou a operação. “O conteúdo, que deveria tornar-se público, é omitido,
sobrando apenas o carnaval de
imagens”, afirma.
Outro problema apontado por
Tânia Montoro é o desequilíbrio
na cobertura jornalística das ações
policiais. A tendência é destacar a
fala dos acusadores, sem que seja
garantido o mesmo espaço e visibilidade à fala dos acusados. “A
notícia tem que ser polifônica, os
lados envolvidos têm que ser tratados de forma equilibrada. Mas
isso não acontece no jornalismo
atual, principalmente naquele
praticado na internet”, analisa.
No livro Pensando contra os fatos – Jornalismo e cotidiano: do senso Comum ao senso critico (2007), a
professora de Jornalismo da Universidade Federal Fluminense
Sylvia Moretsohn avalia: “se a espetacularização é hoje a linguagem
da mídia e da TV em particular, é
preciso tentar buscar o equilíbrio
entre o espetáculo, sem o qual não
se atrai a atenção do público, e a
informação, sem a qual o jornalismo não tem razão de ser”.
Espalhada aos quatro ventos,
a discussão da espetacularização
na atuação da PF encontra níveis diferentes de entendimento. O senador Eduardo Azeredo
(PSDB-MG) critica a divulgação

Tânia Montoro
Pesquisadora da UnB

publicidade.
O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, foi quem
popularizou a expressão espetacularização em relação às
operações da Polícia Federal.
Entre as duras críticas feitas à atuação da PF, em 4 de agosto deste ano, declarou durante debate
promovido pelo jornal O Estado
de S.Paulo: “um dia é um adversário político exposto com algema. Amanhã, podemos ser nós.
Com isso, não se pode brincar”.
Para o ministro Gilmar Mendes, a

espetacularização das operações da
Polícia Federal constitui ameaça
ao Estado Democrático de Direito
– a própria definição de espetáculo concentrado, ação autoritária.
A senadora Ideli Salvatti (PTSC) considera errada a indicação
para a imprensa dos passos de
ações da PF, como a prisão de suspeitos. Mas afirma que as determinações do Ministério da Justiça
para adequar os procedimentos
policiais já modificaram o comportamento dos policiais. Para a
senadora, esses erros acabam desviando o foco das discussões, que
deveriam se concentrar nos crimes cometidos e não na forma de
prender os suspeitos. “Mas nada
disso permite fazer reparos à atuação brilhante da Polícia Federal
no combate ao crime organizado
no país”, afirma. O senador Pedro
Simon (PMDB-RS) é mais enfático: “não enxergo nenhum exagero nessas ações policiais: o que
vejo é a falta de julgamento e da
prisão dos criminosos”.
Instituições na berlinda
“Nós temos assistido a prisões que não se restringem a ladrões ou traficantes de drogas,
e sim a quem pratica crimes de
colarinho-branco, que são pessoas das classes média e alta.
Esse é um fato relativamente
novo, que naturalmente causa
um impacto maior na mídia e
na sociedade. São situações que
temos que nos acostumar a ver”,
avalia o professor de Ciências
Políticas João Paulo Peixoto, da
UnB. No entanto, a discussão
pública subseqüente à Operação Satiagraha tornou-se um
espetáculo de mídia à parte.
Tendo a operação como pivô,
as ações e declarações do presiPrisma 19

dente do STF trouxeram ao palco juízes de primeira instância,
procuradores e promotores públicos, parlamentares, partidos
políticos, o ministro da Justiça e
o próprio presidente da República. A imprensa deu à situação o
status de crise.
A concessão dos habeas corpus
a Daniel Dantas foi considerada
supressão de função da justiça de
segunda instância e do Superior
Tribunal de Justiça. A determinação de Mendes de encaminhar
cópias da decisão do juiz Fausto
de Sanctis ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho da
Justiça Federal e à Corregedoria
Geral da Justiça Federal da Terceira Região foi também motivo
de descontentamento e manifestações que chegaram ao pedido de impeachment, arquivado
no Senado, contra o presidente
do Supremo.
A esses fatos seguiu-se um desentendimento, no qual a imprensa foi o garoto de recados entre
Mendes e o ministro da Justiça,
Tarso Genro. Situação que só foi
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amenizada com a intervenção do
presidente da República. O afastamento do delegado Protógenes
Queiroz da presidência do inquérito foi munição para mais especulações. A essa altura, políticos
da oposição e do próprio partido
do ministro questionavam o controle sobre a Polícia Federal.
No Parlamento, a CPI das Escutas Clandestinas da Câmara
dos Deputados voltou a ocupar espaço — que vinha paulatinamente perdendo na mídia
— com a vinculação à Operação
Satiagraha, incluindo um pedido
inédito de acareação entre o acusado Daniel Dantas e o delegado
Protógenes Queiroz, proposta
pelo deputado Raul Jungmann
(PPS-PE).
O foco direto deixou de recair
sobre os fatos apontados nas investigações e mudou para as motivações dos atores envolvidos
desde a realização delas até a
polêmica entre os diversos atores. “Esse é um embate natural
da democracia, o que estamos assistindo é o controle dos poderes
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José Cruz/ABr

Para o presidente do
STF, Gilmar Mendes,
o problema está na
espetacularização das
operações da PF.
Já para o Senador
Pedro Simon (PMDB
- RS), a falha está na
falta de julgamento e
prisão dos criminosos.

funcionando. É essa fiscalização,
esse controle, que garantem que
não haverá uma sobreposição de
poderes antidemocrática”, observa o professor João Paulo Peixoto, da UnB.
Delegados sobem à tribuna
A Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal
(ADPF) não se furtou da obrigação de defender as prerrogativas da categoria nesse debate
público. O presidente Sandro
Avelar, membros da Comissão
de Prerrogativas e diretores regionais participaram de debates
e concederam entrevistas a jornais, emissoras de TV e rádios de
abrangência nacional e local.
O presidente da Comissão de
Prerrogativas da ADPF, Marcos
Leôncio Sousa Ribeiro, afirmou
que a cobertura jornalística durante as operações policiais não
é propaganda. “Ela serve como
instrumento de transparência e
controle social contra abusos e
excessos e também como proteção da autoridade policial, que

Algemas
Tenho amigos que sentem orgulho por terem sido algemados por causa de suas idéias. Que teriam gostado
se, naquele tempo, a televisão tivesse divulgado sua prisão: teriam tornado pública sua luta pela democracia, e o registro da prisão seria uma forma de protegê-los.
					
Cristovam Buarque (Liberdade democrática – artigo)

na falta de prerrogativas legais
de independência investigativa,
está sujeita a toda sorte de pressões e perseguições por parte de
poderosas e influentes organizações criminosas”, afirma. Segundo ele, a publicidade dos fatos
torna a sociedade vigilante dos
rumos da investigação e dos interesses que se opõem disfarçadamente em favor da impunidade
reinante no país.
Nem tudo o que foi dito pelos
representantes da categoria chegou a ser publicado ou ir ao ar,
por não servir de material para

causar sensação. “Defendemos,
sim, as prerrogativas e o trabalho
dos delegados e da Polícia Federal, mas não nos prestamos a
especulações e sensacionalismo”,
enfatiza o presidente Sandro Torres Avelar.
“Consideramos inadequadas
e injustas declarações ofensivas
feitas contra a Polícia Federal e
a figura do delegado, quando o
que estamos fazendo é cumprir
nosso dever constitucional”, diz
Avelar. “Se paira alguma dúvida
sobre a isenção no trabalho policial, o que as instâncias do poder

público e a sociedade em geral
devem considerar é conferir à
autoridade policial as prerrogativas necessárias para blindá-la de
qualquer tentativa de interferência
política”, afirma.
Avelar encaminhou ao ministro
da Justiça correspondência em que
enfatiza a necessidade do estabelecimento de uma agenda legislativa positiva para a Polícia Federal.
“Enquanto as instituições se digladiam e não se confere à autoridade
policial a autonomia e as prerrogativas necessárias para o exercício de sua função e enquanto
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não se estabelecem mecanismos
de controle social efetivos para
todo o sistema criminal, quem
se diverte com os espetáculos
são os bandidos”, avalia Avelar.
Para a ADPF, o controle externo da Polícia Federal, feito
institucionalmente e de forma
qualificada, não é problema.
O que não pode prevalecer é a
sensação de impunidade que
prevalece no país. “O Brasil
possui mecanismos de combate à corrupção em demasia. O
que precisamos é vencer o desafio de impor a lei e a ordem,
de combater a corrupção de
maneira efetiva. As ações da PF
vão nesse sentido, de que a lei
é aplicada e vale para todos”,
avalia o professor João Paulo
Peixoto, da UnB.
Pimenta nos olhos dos outros
“Com certeza é uma restrição
a uma prática histórica, consagrada e bem-sucedida de segurança” disse o diretor-geral da
Polícia Federal, Luiz Fernando
Corrêa, ao mesmo tempo em
que garantiu o cumprimento
da súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal nas operações da Polícia
Federal.
A decisão de restringir o uso
de algemas foi tomada durante
um julgamento em que o plenário anulou a condenação do pedreiro Antônio Sérgio da Silva
por homicídio, sob a insígnia da
defesa dos direitos individuais.
De fato, organismos internacionais de defesa dos direitos
humanos trabalham há tempos para evitar o uso desumano de algemas, como nos casos
de tortura e degradação moral
do indivíduo.
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Em debate com o presidente
da ADPF no programa Entre Aspas, da GloboNews, o advogado
criminalista Roberto Delmanto
admitiu que a medida foi tomada porque o dito abuso atingiu
camadas mais elevadas da população – decisões anteriores já
haviam anulado sentenças pelo
uso de algemas durante julgamentos. A decisão do STF corre o
risco de reforçar a percepção de
que a Justiça Brasileira se presta
a proteger as elites e favorece a
sensação de impunidade.
A percepção de impunidade
confere ao Brasil, de acordo com
levantamento anual da ONG
Transparência Internacional, a
nota 3,5 no quesito corrupção.
Pelos parâmetros da organização, nota inferior a cinco indica sérios problemas. A falta de
transparência e de agilidade do
Judiciário têm sido indicados na
série história do levantamento
como parte da ineficiência brasileira no combate à corrupção,
que, segundo o filósofo Newton
Bignotto, coloca em risco pilares
da democracia, como o da igualdade de todos perante a lei.
Na avaliação do presidente
da ADPF, tornar praxe a decisão
dos ministros do Supremo não
será tarefa fácil e não pode se
caracterizar como uma prática
de discriminação entre pobres
e ricos. “Se é pela exposição das
classes mais abastadas que os
direitos humanos passam a receber atenção no Brasil, a situação do sistema carcerário deve
melhorar assim que criminosos
de colarinho-branco forem efetivamente condenados e começarem a saldar seus débitos com a
sociedade brasileira na cadeia”,
diz Sandro Avelar.

Sociedade
do espetáculo
Espetáculo, no campo das
Ciências Sociais, foi definido pelo
pensador pós-marxista francês
Guy Debord (1931-1994), no livro A
sociedade do espetáculo (1967), como
uma relação social entre pessoas,
mediada por imagens. O jornalista
José Arbex Jr. explica o conceito no
livro Showrnalismo: a notícia como
espetáculo (Editora Casa Amarela,
São Paulo, 2001).
“O espetáculo – diz Debord – consiste na multiplicação de ícones e
imagens, principalmente através dos
meios de comunicação de massa,
mas também dos rituais políticos,
religiosos e hábitos de consumo,
de tudo aquilo que falta à vida real
do homem comum: celebridades,
atores, políticos, personalidades, gurus, mensagens publicitárias – tudo
transmite uma sensação de permanente aventura, felicidade, grandiosidade e ousadia. O espetáculo é a
aparência que confere integridade e
sentido a uma sociedade esfacelada
e dividida. É a forma mais elaborada
de uma sociedade que desenvolveu ao extremo o ‘fetichismo da
mercadoria’ (felicidade identifica-se
a consumo). Os meios de comunicação de massa – diz Debord – são
apenas ‘a manifestação superficial
mais esmagadora da sociedade do
espetáculo, que faz do indivíduo um
ser infeliz, anônimo e solitário em
meio à massa de consumidores’.”
Segundo Debord, o espetáculo se
apresenta de duas formas: a concentrada é essencialmente burocrática
e ditatorial. Pode ser exemplificada
com a campanha Brasil, ame-o ou
deixe-o, criada na fase mais dura do
regime militar, na década de 1970. A
forma difusa, característica de regimes mais democráticos, revela-se no
aparente poder de escolha diante de
um mercado rico em opções
de consumo.

Pecados da imprensa
Nos debates sobre a espetacularização das operações da PF, pouco se fala no papel e responsabilidade da imprensa. A presunção de inocência e a preservação da imagem dos acusados, por exemplo, não estão restritos
ao âmbito do processo penal: são determinados também pelo Código de Ética dos Jornalistas. Mas, às vezes,
uma manchete sensacional supera o respeito ao espírito da norma. Confira abaixo alguns dos maiores erros
cometidos pela imprensa brasileira.

Ibsen Pinheiro
Em 1993, vários jornais e revistas acusaram o então presidente da Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheiro, de ter
recebido 1 milhão de dólares de forma ilegal. A informação foi passada por integrantes da CPI do Orçamento,
aquela que ficou famosa por denunciar os chamados anões do orçamento. Tal soma nunca existiu, mas o estrago
já estava feito: Ibsen Pinheiro acabou sendo cassado e amargou oito anos de perda dos direitos políticos, tendo
retornado à Câmara no ano passado.
A farsa do PCC
No auge de uma guerra de audiência com a concorrente, o programa do apresentador Augusto (Gugu) Liberato
exibiu, em 2003, uma entrevista forjada com supostos integrantes do facção criminosa PCC. Nela, os “entrevistados” ameaçaram diversas personalidades. A fraude foi descoberta pela Polícia Civil de São Paulo e o programa
chegou a ser suspenso pela Justiça.
Escola Base
“Escola de horrores” foi a manchete da Revista Veja, em 1994, tomando como definitiva a acusação contra os donos da Escola Base de abuso sexual contra alunos. A denúncia não se confirmou, a escola foi fechada e o Governo
do Estado de São Paulo teve de pagar indenização (cem salários mínimos) aos proprietários.
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Presidente da ADPF, Sandro Torres Avelar, participa
da elaboração de anteprojeto para reforma do CPP

Simplificação
do Processo Penal

Por Henrique Fróes

Criada pelo Senado Federal, comissão de juristas tem até o dia 30 de janeiro de
2009 para apresentar proposta de um novo Código. O desafio é desburocratizar
cada uma das fases do processo. Representados no grupo, delegados defendem
diminuição no número de recursos e poder requisitório para o presidente do inquérito policial

Q

uando veio à luz o atual
Código de Processo Penal brasileiro, em 1941,
o país vivia sob a égide da “Polaca”, a Constituição de 1937, outorgada no regime ditatorial de
Getúlio Vargas. Os ideais fascistas
e totalitários deixaram sua marca
no texto, que, para sobreviver
até os dias atuais, sofreu as mais
diversas alterações em seus 811
artigos. Só este ano, três projetos
de lei aprovados no Congresso
produziram mudanças no texto
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(veja algumas delas no quadro
na página 26). A necessidade de
adoção de uma nova legislação
processual penal levou o Senado
a instituir uma Comissão de Juristas que, desde julho, trabalha na
elaboração do anteprojeto de um
novo Código.
“É inadiável ajustarmos essa
legislação à modernidade e às
conquistas da sociedade brasileira”, explica o ministro do
Superior Tribunal de Justiça Hamilton Carvalhido, coordenador

da Comissão. Criada a partir de
um requerimento do senador
Renato Casagrande (PSB-ES), a
Comissão é composta por nove
juristas e terá até 30 de janeiro de
2009 para elaborar o anteprojeto.
Nesse prazo, também serão ouvidas sugestões da comunidade
jurídica e da sociedade em geral
para, posteriormente, o texto ser
submetido aos congressistas.
Para Sandro Avelar, presidente da Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal

(ADPF) e integrante da Comissão, o objetivo principal dos juristas é proporcionar celeridade às investigações e ao processo penal, combatendo assim
a impunidade. “A demora nessas fases do processo leva, muitas vezes, à prescrição, que é uma das
maiores causas da falta de punição aos criminosos
no país”, afirma.
Outro objetivo da reforma é oferecer uma legislação unitária e sistematizada que permita uniformizar a interpretação das leis, além de harmonizar
o Código de Processo Penal com os princípios e garantias estabelecidos pela Constituição Federal.
O papel das instituições
O processo de reforma do Código não poderá deixar de levantar discussões sobre o papel de
instituições como a Polícia, o Ministério Público
e o Poder Judiciário. Nesse aspecto, o presidente
da ADPF defende uma investigação marcada pela
colaboração e integração institucional. Para ele, a
Polícia Judiciária deve atuar em conjunto com o
Ministério Público e com outros órgãos de controle e fiscalização, como Receita Federal, Tribunal de
Contas da União (TCU), Controladoria Geral da
União (CGU), Banco Central e Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
“O inquérito policial precisa assumir uma função de protetor do cidadão. Ele deve se preocupar
mais com a figura do ofendido e do cidadão simples, que não dispõe de meios e recursos para acesso à justiça criminal. Temos que evitar os arquivamentos sem autoria definida e aumentar o número
de inquéritos solucionados”, argumenta Avelar.
Nesse sentido, o promotor de justiça Tito Amaral, também integrante do grupo, defende que o
novo Código de Processo Penal busque harmonizar
a atuação da Polícia e do Ministério Público. “Essa
é uma exigência da sociedade, porque do bom trabalho de um depende o do outro”.
Inquérito Policial
O consultor legislativo do Senado Fabiano Augusto Silveira, integrante da Comissão, avalia que
um dos aspectos mais polêmicos a serem debatidos será o modelo de investigação pré-processual
a ser adotado pelo novo Código. Segundo ele,
há um desconforto geral em relação à forma do
inquérito policial, considerado burocratizado
e cartorializado.

O que se pretende em relação ao inquérito, no
entanto, não tende ao conceito dos juizados de
instrução. Para Silveira, esse modelo inquisitorial
pode comprometer a imparcialidade e a lisura do
processo judicial. “A discussão central será como
organizar e equilibrar essas fases do processo penal”, explica.
Para o presidente da ADPF, o debate sobre o
inquérito policial deve considerá-lo instrumento
para orientar e incentivar a conciliação entre as
partes envolvidas. Ele defende que, como instrumento de investigação, o inquérito policial deva
ser eqüidistante da acusação e da defesa. O importante, segundo Avelar, é haver isenção durante o
trabalho de investigação, que deve ser focado, exclusivamente, na busca da verdade real dos fatos.
“A investigação deve ser conduzida por profissionais com a necessária formação jurídica, como garantia do cidadão de uma prestação adequada do
serviço público, evitando, assim, eventuais abusos e excessos das forças policiais”, avalia.
Avelar ressalta ainda a importância da defesa do inquérito policial como um instrumento
dinâmico e eficiente de investigação e que este-
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ja centrado, sobretudo, na prova. Para tanto, o ideal é recorrer,
cada vez mais, às medidas cautelares previstas na legislação de
combate à criminalidade.
Propostas da ADPF
O presidente Sandro Avelar antecipou alguns pontos que pretende defender durante os trabalhos
da Comissão. Um deles é a diminuição da quantidade de recursos
que podem ser apresentados durante o processo penal, buscando
evitar a atuação protelatória da

26 Prisma

defesa, com o objetivo de levar os
crimes à prescrição.
Outra proposta é possibilitar
aos delegados o acesso a dados
cadastrais na fase de investigação. Ele exemplifica essa necessidade do poder requisitório com
um caso hipotético de seqüestro
em andamento, no qual a polícia
obtenha o número do telefone
do seqüestrador. Atualmente, somente com a autorização judicial
é possível requisitar à empresa
telefônica o nome do proprietário
do aparelho. A demora do trâmite

do pedido inviabiliza a ação imediata que a situação requer. “A
lentidão na aquisição desses dados leva, muitas vezes, à perda da
oportunidade de se concluir com
êxito uma investigação”, afirma.
Instalada no dia 9 de julho, a
Comissão de Juristas deve concluir o trabalho em até 180 dias,
ou seja, até 30 de janeiro.
Mais informações sobre a Comissão de Juristas do Senado podem ser obtidas no endereço eletrônico http://www.senado.gov.
br/novocpp.
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Independência

Investigativa

Por Henrique Fróes

No ainda tristemente chamado país da impunidade, paira como uma sombra a velha máxima atribuída ao então Presidente da República Artur Bernardes: “aos amigos, tudo. Aos inimigos, os rigores implacáveis da lei”. Dessa autêntica filosofia de
governo surgem, muitas vezes, obstáculos intransponíveis ao exercício das funções
da polícia judiciária. No caminho de muitos delegados já brotaram súbitas promoções ou inexplicáveis afastamentos no exato momento em que começavam a apurar crimes cometidos por figurões demasiadamente íntimos dos círculos do poder.
Para banir de vez esse peculiar hábito da nossa cultura política, é hora de se discutir
a independência investigativa da polícia brasileira.

P

ara o jurista Fabio Konder Comparato, atualmente, confunde-se,
em um mesmo órgão, as polícias de segurança e judiciária.
Para ele, a primeira deve ser
um braço da administração, já
que seu objetivo é preservar
a ordem pública. Já a segunda, como auxiliar essencial do
Poder Judiciário, necessita de
autonomia, pois investiga casos criminais envolvendo personalidades do Executivo. “Do

jeito que está, sob as ordens do
chefe do Executivo, ela é um
instrumento político”, afirma.
Comparato ressalta que a Polícia Federal tem conseguido,
na prática, manter a sua independência, o que não ocorre
com as polícias estaduais. “De
modo geral, elas obedecem aos
desígnios políticos do governador do estado”, destaca.
Essa independência conquistada na prática pela Polícia
Federal deve-se muito à cons-

cientização da categoria, que
rechaça qualquer interferência externa em seus trabalhos.
Essa imparcialidade é reconhecida pela opinião pública em
recente pesquisa encomendada
pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). A pesquisa constatou que a PF é a
instituição mais confiável do
país, assim avaliada por 75,5%
dos entrevistados, à frente das
Forças Armadas e dos Juizados
de Pequenas Causas.
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Eugênio Novaes/OAB

Comunicação Social / ADPF

“Não haveria mais suspeitas de manipulação política do trabalho da PF se a lei garantisse ao delegado instrumentos para que pudesse ir até o fim em uma investigação”, explica Marcos Leôncio. Para
Fábio Konder Comparato, é preciso garantir a independência da polícia. “Sob as ordens do Chefe do
Executivo, ela se torna um instrumento político”, afirma.

Interferência externa
Mesmo assim, toda vez que
um delegado é afastado de um
caso rumoroso, surgem suspeitas de manipulação política.
Para evitar esses casos, o presidente da Comissão de Prerrogativas da Associação Nacional
dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), Marcos Leôncio
Sousa Ribeiro, defende a adoção do princípio de inamovibilidade para os delegados que
estejam presidindo um inquérito. “Não haveria mais esse
tipo de polêmica se a lei garantisse ao delegado instrumentos
para que pudesse ir até o fim
em uma investigação”, afirma.
Segundo Leôncio, outras prerrogativas seriam necessárias
para garantir a independência do trabalho dos delegados.
Entre elas, está a limitação
da prisão aos casos de crimes
inafiançáveis e a concessão de
poderes para a requisição de
dados cadastrais.
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Garantias
O debate sobre a independência do trabalho policial vem
ganhando força na sociedade.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) aprovou uma proposta
que prevê o encaminhamento
ao Congresso Nacional de uma
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que concede
maior independência e autonomia funcional e administrativa
à Polícia Judiciária da União.
Na Câmara dos Deputados, o
deputado Alexandre Silveira
(PPS-MG) apresentou uma proposta (PEC 293) com o mesmo
teor (veja íntegra no quadro na
página 31).
Falar de independência para
as polícias pressupõe algum
tipo de garantia orçamentária,
já que não seria possível exercê-la na prática sem as mínimas condições materiais. Para
o senador Álvaro Dias (PSDBPR), que defende mudanças

na legislação para assegurar a
independência da Polícia Federal, a questão orçamentária
é fundamental. “Os recursos
para a instituição devem ser
definidos no orçamento e aplicados integralmente”, afirma.
O senador é autor de um
projeto de lei (PL 134/06) que
vai nessa direção, proibindo o
contingenciamento de recursos para programas da área
da segurança pública. Aprovado pelo Senado, o projeto
agora tramita na Câmara dos
Deputados. Para Álvaro Dias,
o governo federal fica muito
à vontade para reter as partes do orçamento destinadas à
área, principalmente aquelas
que devem ser repassadas aos
estados. “Como a segurança
pública, de modo geral, é uma
questão estadual, os recursos
não são aplicados porque só se
dá prioridade ao que rende dividendos políticos”, explica.

Lista tríplice
Outro ponto essencial para
garantir a independência das
polícias é o processo de escolha
de seus dirigentes. A Comissão
de Prerrogativas da ADPF defende que o Diretor-Geral da PF
seja escolhido a partir de uma
lista tríplice elaborada pela
corporação para mandato definido, ou seja, só podendo ser
exonerado nos casos previstos
em lei. O processo é similar ao
que é submetido o ProcuradorGeral da República, inclusive
com a previsão de sabatina pelo
Senado. “Esse sistema seria um
avanço por estimular a ascensão profissional dos policiais.
Seria um prêmio ao esforço individual e à qualificação”, avalia Álvaro Dias.

Nas recentes negociações entre policiais civis e o Governo
de São Paulo, a escolha do Delegado-Geral pela lista tríplice
se tornou uma das principais
reivindicações da categoria. A
exigência não foi aceita pelo governo do estado, que considerou a proposta inconstitucional.
A Comissão de Prerrogativas
da ADPF apoiou a iniciativa
dos policiais civis de São Paulo,
considerando que essa é uma
forma de impedir a interferência política indevida nas ações
policiais e garantir maior independência às Polícias Civis.
Controle externo
Mais independência, no entanto, não significa falta de
controle. Para Marcos Leôncio,

é necessário ampliar o controle
externo da atividade policial.
“Ao invés de limitá-lo ao Ministério Público, defendemos o
controle externo pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). Afinal, trata-se de uma Polícia Judiciária”, explica. Leôncio defende
que, para exercer esse controle,
o CNJ deve ampliar seu colegiado, contando com a presença de
representantes dos delegados,
além dos atuais membros do
Judiciário, do Ministério Público, da OAB e de cidadãos da
sociedade civil indicados pelo
Poder Legislativo. Com mais
controle e maior independência,
a sociedade brasileira terá as garantias de que realmente todos
são iguais perante a lei e aos
seus representantes.

PEC 293
Confira as mudanças propostas pela PEC 293, que
altera o Art. 144 da Constituição Federal, atribuindo independência funcional aos Delegados de Polícia:
Art. 1º O Art. 144 da Constituição Federal passa a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 144 ............................................................
§ 10. O delegado de polícia de carreira, de natureza jurídica, exerce função indispensável à administração da justiça, sendo-lhe assegurada
independência funcional no exercício do cargo,
além das seguintes garantias:
a) vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada
em julgado;
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse
público;
c) irredutibilidade de subsídio.” (NR)
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PEC 549

PRIMEIRO PASSO
Para o deputado federal Arnaldo
Faria de Sá (PTB-SP), o primeiro
passo para alcançar a independência das polícias é considerar os delegados como parte da carreira jurídica. Ele é o autor da Proposta de
Emenda Constitucional (PEC 549)
que, se aprovada, vai restaurar os
princípios reitores da carreira do
delegado de polícia reconduzindo
essa carreira à sua posição justa e
constitucional. Essa prerrogativa
da categoria foi determinada pelo
poder constituinte originário, no
art. 241 da Constituição Federal,
antes de sua alteração pela Emenda
Constitucional nº 19/98.
A PEC 549 determina que o salário
inicial de delegado de polícia não

será inferior ao do integrante do
Ministério Público com atribuição
de participar das diligências na fase
de investigação criminal. O texto
também reforça a inclusão dos delegados entre os servidores públicos remunerados exclusivamente
por subsídio fixado em parcela única, proibido o acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio ou
qualquer outro tipo de remuneração. E também prevê o provimento
derivado.
No momento, a PEC 549 aguarda
votação do Plenário da Câmara dos
Deputados. O presidente da Casa,
Arlindo Chinaglia, se comprometeu
a pautar a votação da proposição
após as eleições de outubro. “A par-

tir do momento em que garantirmos essa inclusão dos delegados na
carreira jurídica, poderemos iniciar
a caminhada no sentido de buscar
mais garantias de independência
para esses policiais”, afirma Faria
de Sá.
Delegados de diversos estados estiveram em Brasília para buscar o
apoio dos deputados federais para
a aprovação em plenário da PEC
549. A proposta, mais que nunca,
constitui um elemento de valorização do delegado e da polícia judiciária, mas enfrenta dura oposição
de outras categorias policiais, que
apresentaram propostas de alteração no texto (confira abaixo) que
modificam a essência da PEC 549.

O texto original da PEC prevê a seguinte redação:
“Art. 251. Os Delegados de Polícia organizados em carreira, no qual o ingresso depende de concurso público de provas
e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, admitido o provimento derivado na forma da lei, são
remunerados de acordo com o disposto no art. 39, § 4º e o subsídio da classe inicial não será inferior ao limite fixado
para o membro do Ministério Público que tenha atribuição para participar das diligências na fase investigatória criminal,
vedado o exercício de qualquer outra função pública, exceto uma de magistério”.

Mas, os sindicados dos policiais civis de Brasília e Goiânia, reunidos em torno do deputado Larte Bessa (PMDB/DF),
elaboraram uma proposta adjacente à do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/RJ), com a seguinte redação:
“Art. 251. As polícias judiciárias, organizadas em carreira, cujo ingresso depende e concurso público, garantida a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, admitido o provimento derivado, são dirigidas por Delegados de Polícia,
cargo de natureza jurídica, remunerado na forma do art. 39, §4º, por subsidio não inferior ao limite fixado para o membro do Ministério Público, com atribuição para acompanhar diligências na fase investigatória criminal, assegurado
idêntico valor ao fixado para o cargo de Perito Policial e diferença máxima de 35% (trinta e cinco por cento) para os
cargos de Agente e Escrivão de Polícia ou equivalentes, vedado o exercício de qualquer outra função pública, exceto
uma de magistério.”

Já o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (Servipol) desvirtua completamente a proposta da PEC
549. Desprezando a inserção entre as carreiras jurídicas de Estado, propõe uma emenda para o estabelecimento de uma
carreira policial única e escalonamento de remuneração dentro dessa carreira.
“Art. 251. A Polícia Judiciária Federal e Civil, organizadas em carreira, no qual o ingresso no cargo de Agente de Polícia
depende de concurso público de provas e títulos, exclusivamente para bacharéis em direito, com a participação da
Ordem dos advogados do Brasil, terá como cargo final da carreira, exclusivamente por ascensão derivada, o cargo de
Delegado de Polícia que será remunerado de acordo com o disposto no artigo 39 §4º na forma de subsídio não inferior ao limite fixado para o membro do Ministério Público que tenha atribuição para participar das diligências na fase
investigatória criminal, com escalonamento máximo de 5 em 5% até a classe inicial do Agente de Polícia, na forma do
artigo 39 § 5º, vedado o exercício de qualquer outra função, exceto uma de magistério.”
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Delegados
são formadores
de opinião
Categoria não se restringe às delegacias e divulga opiniões
que pautam a mídia e os meios jurídico e acadêmico
Por Camila Jungles
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D

iante de um contexto
social que exige atuação
dura frente à violência
e aos crimes, os delegados de polícia federal agem com eficácia.
A categoria está cada vez mais
atuante na sociedade. Resultado
disso é a alta credibilidade desses profissionais, que vêm se tornando importantes formadores
de opinião.
Trabalhos produzidos por delegados são fontes de pesquisa
para estudantes e profissionais
do meio jurídico. Os meios de
comunicação valorizam a opinião da categoria em temas que
tratam da segurança pública. As
instituições de ensino reconhecem a relevância dos delegados
e investem nesses profissionais,
que atualmente fazem parte do
corpo acadêmico de diversas faculdades e universidades.

Exercício do magistério
A ADPF apóia os delegados
a lecionarem em instituições
educacionais, o que é um direito assegurado pela Constituição
Federal. Desde 2004 no meio acadêmico, o delegado Hebert Reis
Mesquita é professor de direito
em uma faculdade em Brasília.
Ele considera importante sua
atuação como professor. “Busquei a docência por ter vontade
de fazer algo diferente do ambiente profissional. Para mim, é
uma atividade que expõe a polícia de forma positiva e ainda permite a aproximação com o meio
acadêmico”, avalia.
Segundo Mesquita, os estudantes querem se informar sobre
a realidade e a prática da investigação e o delegado é um profissional que contribui para que
eles possam ter uma formação

completa. “Passo uma abordagem menos garantista do direito
penal efetivo, que protege menos o criminoso. É uma visão
eminentemente prática, não é
somente jurídica, mas criminológica e social”, explica.
A ADPF, juntamente com os
delegados que já lecionam em
instituições de ensino, reivindicam apoio institucional para a
atividade. Segundo Mesquita,
a PF deve incentivar a atuação
de delegados no magistério. “É
uma verdadeira vitrine da instituição. A atuação no meio acadêmico ainda possibilita a proximidade com outras autoridades
que fazem parte de carreiras
jurídicas”, lembra.
Segundo o presidente da
Comissão de Prerrogativas da
ADPF, delegado Marcos Leôncio Sousa, o exercício do ma-
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Os meios de comunicação valorizam a opinião da categoria em temas que tratam da
segurança pública. Na foto, a
delegada Arryanne Queiroz,
integrante da Comissão de
Prerrogativas da ADPF, concede entrevista a emissora de
televisão sobre a polêmica das
escutas telefônicas.

gistério pelos delegados da PF representa o reconhecimento do caráter técnico-jurídico da atividade
e a valorização das autoridades.
“Lecionar em instituições educacionais possibilita aos delegados a
afirmação da atividade de polícia
judiciária no campo acadêmico”,
destaca.
A Direção Geral da PF emitiu
recentemente a mensagem oficial
n° 005/2008, em que apóia os delegados no exercício do magistério.
O documento destaca a recente
manifestação do Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão. “É facultado aos integrantes
da carreira policial federal acumular seus cargos com um cargo
público de professor, desde que
a carga horária total do servidor
não ultrapasse 60 horas semanais,
ressalvando-se o disposto no artigo 133 da lei 8.112/90”, diz trecho
da mensagem.
Delegados na mídia
A produção de artigos, tanto especializados quanto para o
grande público, é uma iniciativa que tem se tornado comum
entre os delegados. Exemplo
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disso é a publicação, em apenas
uma semana, de dois artigos da
delegada Arryanne Queiroz, integrante da Comissão de Prerrogativas da ADPF. Nos textos,
divulgados no site Consultor
Jurídico, a delegada aborda a
questão da súmula vinculante
do Supremo Tribunal Federal
(STF) que restringe o uso de algemas. Nos últimos meses, Arryanne Queiroz ainda prestou
declarações sobre o tema para
o programa STJ Repórter, da TV
Justiça, e para as rádios CBN
e Eldorado, além de conceder
entrevistas a vários meios de
comunicação esclarecendo a posição da ADPF sobre a polêmica
das escutas telefônicas.
“Ser um formador de opinião
implica em um maior reconhecimento no meio das carreiras
jurídicas”, avalia o delegado
Luiz Carlos Nóbrega, também
integrante da Comissão de
Prerrogativas da ADPF. Nóbrega participou de entrevista para
o programa Justiça para todos, da
Associação dos Juízes Federais
(Ajufe), veiculado pela TV Justiça. Na ocasião, o delegado criti-

cou a proposta de inviolabilidade dos escritórios de advocacia.
“Escritório de advogado não é
embaixada”, disse.
Reconhecimento jurídico
A opinião dos delegados e
suas produções científicas são
também reconhecidas. Em uma
recente decisão liminar, o ministro do STF Celso de Mello citou trecho do livro Crime Organizado na Visão da Convenção de
Palermo, do delegado Rodrigo
Carneiro Gomes.
Entre os dias 18 e 21 de agosto, os delegados da PF Marília
Ferreira de Alencar, Arryanne
Queiroz, Bruno Cabral, Nilson
Vieira dos Santos e Hebert Mesquita ministraram curso para
analistas e técnicos do STF. O
objetivo foi mostrar como é o
trabalho da PF na prática. As
palestras abordaram os seguintes temas: inquérito policial,
polícia judiciária, prisão e obtenção de provas.
Segundo a delegada Marília
Ferreira de Alencar, o grupo de
delegados mostrou os aspectos
práticos da atividade. “O objetivo foi expor aos servidores do
STF como a PF atua. Queremos
mostrar o trabalho da polícia
judiciária”, explica.
As palestras foram uma
oportunidade para os delegados passarem informações a
servidores que indiretamente
formam as jurisprudências,
pois trabalham com os ministros. “O delegado é um formador de opinião, pois tem
conhecimento jurídico, está
atualizado e tem informações críticas que poderão enriquecer a jurisprudência”,
destaca Marília.
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Marcello Casal Jr./Abr

Justiça Brasileira
construindo pontes

I Congresso Brasileiro das Carreiras Jurídicas de
Estado inaugura série de eventos voltados para os
servidores que trabalham no combate ao crime

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva em discurso
durante a abertura do 1º Congresso Brasileiro das
Carreiras Jurídicas de Estado

O

crime não pára de se
reinventar e faz com
que as autoridades públicas cuja missão é combatê-lo
lancem mão de estratégias diversas e estejam sempre em busca de antecipar as reinvenções
do ilegal. A Justiça, o Ministério
Público e a Polícia Federal, por
exemplo, compõem o aparelho
estatal de combate e repressão
ao crime. Embora integrem um
mesmo sistema, apenas em poucas áreas de atuação, como na
do meio ambiente, há troca de
idéias e experiências entre elas.
Quando ocorre o intercâmbio, a
tendência é que a atuação do Estado seja cada vem mais especializada e, portanto, mais eficaz.
Com mais eficácia em ações na
luta contra a criminalidade, o Estado pode conferir mais agilida-
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de ao Judiciário no enfrentamento da corrupção e da lavagem de
dinheiro, por exemplo.
Há uma necessidade latente
em reafirmar a importância da
defesa do interesse público na
realização da justiça. Nesse contexto e com o intuito de integrar
os agentes públicos envolvidos
no combate ao crime, foi realizado, entre os dias 10 e 13 de junho
deste ano, o I Congresso Brasileiro das Carreiras Jurídicas de Estado (CBCJE). A segunda edição
já está agendada para 2010 e o
evento passará a ser realizado a
cada dois anos.
A iniciativa da AdvocaciaGeral da União (AGU), com
apoio da Secretaria de Reforma
do Judiciário do Ministério da
Justiça, reuniu mais de dois mil
profissionais da Magistratura, do
Ministério Público, da Advocacia Pública Federal, dos Estados
e Municípios, da Defensoria e
delegados da Polícia Federal e
Civil. Cerca de 40 delegados associados à ADPF estiveram presentes.
O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, durante a abertura, chamou atenção para o ineditismo
do evento. “Prova a necessidade
de melhorar o sistema judicial,
tanto que é a primeira vez que as
carreiras jurídicas se reúnem”. O

ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, José Antônio Dias
Toffoli, também presente, complementou: “é preciso buscar soluções para uma maior eficiência
do sistema judicial brasileiro”.
O presidente da ADPF, Sandro
Avelar, que acompanhou o processo de elaboração do congresso
desde outubro de 2007, avaliou
positivamente a iniciativa. “É
interessante que os canais de discussão se estabeleçam e se fortifiquem entre essas categorias, sem
prejuízo das reivindicações específicas de cada uma, em benefício
do aperfeiçoamento da justiça
brasileira”, destaca.
Desafios
Ao longo de quatro dias foram realizadas seis palestras e 20
oficinas sobre temas diversos —
desde os 20 anos da Constituição
Federal até a transigibilidade de
interesses públicos e abreviação
das demandas da Fazenda. Temas
amplos que, em muitos casos, não
possibilitaram tirar conclusões ou
definir propostas. O que ficou evidente foi a diversidade de visões e
ênfases sobre aspectos diversos de
cada tema.
Como representante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ministro César Asfor Rocha, então no
papel de presidente em exercício

da Corte, apresentou estimativas
que mostram a existência, hoje, de
cerca de 45 mil processos tramitando na justiça brasileira. São cerca
de 40 mil novos processos e 22 mil
ações por ano. O ministro comentou que o acesso à justiça e o princípio da razoabilidade da duração
do processo enfrentam o confronto
entre dois grandes princípios antagônicos – celeridade e segurança
jurídica. “Dependendo do momento da história, é dada maior
ou menor relevância a cada um
deles”, afirmou.
No encerramento do congresso,
o tesoureiro da Associação de Magistrados Brasileiros (AMB), Emanuel Bonfim, comentou o resultado da pesquisa anual o Barômetro
da AMB, que apresenta as Forças
Armadas, a Polícia Federal e a
Igreja Católica como instituições
que gozam de maior aprovação
popular. A pesquisa aponta que a
população considera a defensoria
pública, a procuradoria, o Ministério Público e os juízes como parte
de uma mesma instituição. “Isso
mostra que estamos num mesmo
barco e temos de interagir para
prestar melhores serviços à sociedade, quem sabe para chegar ao
primeiro lugar na pesquisa”, concluiu.
Embora tenha sido promovido por um órgão do governo

federal, o congresso teve o engajamento de entidades representativas de classe, a convite
da comissão organizadora, encabeçada pelo diretor da Escola
da Advocacia-Geral da União,
Mauro Luciano Hauschild. O
objetivo foi dar legitimidade
ao evento.
O advogado-geral da União,
ministro Toffoli, avaliou positivamente a participação das representações classistas no evento. “Isso é importante, pois percebemos que se não trabalharmos juntos nesse sistema (das
carreiras jurídicas), cada um de
nós vai ter prejuízo”. O ministro
comentou ainda que, “embora
alguns tenham estranhado a participação dos delegados, a prática demonstra a afinidade da função com as carreiras jurídicas de
Estado”. ADPF e Adepol foram
as duas entidades representativas de delegados que apoiaram
o evento.
O delegado Sandro Avelar ficou satisfeito com o convite feito
à ADPF para participar do evento. “Foi importante ter esse reconhecimento da AGU de que nós,
delegados, somos parte nesse fórum de discussão”, observa.
Bruno Ribeiro Castro e Rodrigo Carneiro Gomes foram os
dois delegados de polícia federal

que participaram das mesas que
conduziram oficinas. Castro falou sobre segurança institucional
e Carneiro sobre combate à corrupção e atuação das carreiras
jurídicas de Estado. “É preciso
ampliar esse debate e aprofundar a integração da Polícia Federal com as carreiras jurídicas”,
enfatizou Carneiro.
Delegados e a Carreira Jurídica
Embora não integrem oficialmente a Carreira Jurídica de Estado, há o entendimento de que
os delegados de polícia exercem
função de grande relevância jurídica. Afinal, cabe à categoria a
presidência dos inquéritos policiais e a coleta da prova no instante mesmo de sua efervescência, no momento em que essas
provas se descortinam.
O futuro da ação penal que venha a ser proposta pelo Ministério Público depende fundamentalmente da qualidade do trabalho do delegado de polícia, que
é um trabalho jurídico relevante,
um trabalho típico e privativo de
bacharel em Direito.
Para reintegrar a figura do
delegado às carreiras jurídicas
de Estado, tramita no Congresso
Nacional a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 549, que
aguarda votação em plenário.

SEGURANÇA NOS PORTOS
A ADPF teve importante presença no I Seminário de Direito Portuário, promovido pela Escola da Advocacia-Geral da
União (EAGU) e realizado em Brasília (DF) de 19 a 22 de agosto. A principal contribuição dos delegados foi em relação à
segurança nos portos, que será abordada no plano estratégico traçado pela Secretaria Especial de Portos (SEP).
No painel Arrendamentos e Concessões - A Questão da Legalidade dos Aditivos no Processo de Reordenamento do Espaço
Portuário, os delegados lembraram a importância da atuação da Polícia Federal nos portos. O subsecretário de planejamento e desenvolvimento portuário da SEP, Fabrizio Pierdomênico, revelou que o trabalho da PF será considerado na
formulação do planejamento.
“A segurança é uma exigência dos mercados internacionais. Além de eficientes sob o ponto de vista operacional, os portos
também devem ser seguros, e a PF tem um papel importante nesse planejamento estratégico”, afirma o presidente da
Comissão de Prerrogativas da ADPF, delegado Marcos Leôncio.
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A cidade que

não dorme

Por Luiza Seixas

Aqueles que visitam Nova York pela
primeira vez, ao caminharem pelas
ruas, talvez tenham uma sensação
de já terem vivido tal cena ou se
sintam como personagens de um
filme. Também conhecida como Big
Apple (Grande Maçã), a cidade tem
cenários que estão entre os mais
retratados do cinema. É natural
ter a impressão de já ter subido no
Empire States Building, caminhado
no Central Park, passeado pela
Times Square ou assistido a um
musical nos belos teatros da
Broadway. Berço do principal
centro financeiro mundial, a cidade
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ostenta o poderio norte-americano, simbolizado especialmente por Manhattan. Na ilha estão a maior parte dos hotéis, os mais altos arranha-céus e as principais atrações. E o
melhor de tudo é que em qualquer lugar, seja no moderno
SoHo, na extravagante Madison Avenue ou no amalucado
East Village, os visitantes vão se sentir em casa. Nova York
é a cidade mais populosa dos Estados Unidos e uma das
mais importantes e influentes do mundo. Sede da Organização das Nações Unidas (ONU), atrai mais turistas (domésticos e internacionais) do que qualquer outra cidade
americana. Desde sua fundação, em 1625, Nova York tem
sido um dos principais destinos de imigrantes, vindos de
todos os continentes. Os novos moradores a transformaram em uma cidade cosmopolita e uma das mais diversificadas – étnica e racialmente – do mundo.
Um dos locais mais visitados de Nova York é o Empire
State Building. Construído em 1931, o edifício mais alto da
cidade é uma de suas marcas registradas. Visitar o local
é imperdível. Do 86º andar, é possível enxergar a cidade
Luiza Seixas
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Turismo

numa extensão de quase 130 quilômetros. O melhor horário para
a visita é pouco antes do entardecer. Assim, é possível identificar os
principais pontos turísticos e assistir a cidade se acender.
Após o acender das luzes, é hora
de passear pela Times Square. Conhecida por seus milhares de painéis luminosos, o local possui atrações para todas as idades. Além dos
incontáveis teatros, estão também o
museu Madame Tussaud e suas famosas estátuas de cera, a mega loja
de brinquedo Toys’R’us, o estúdio
do canal de tevê MTV e os famosos
teatros da Broadway. É lá também
que ocorre, há mais de um século, a
descida da tradicional bola de cristal que marca as comemorações de
Ano Novo na cidade.
Por ser um dos monumentos
mais famosos do mundo e principal símbolo dos Estados Unidos, a
Estátua da Liberdade é outro ponto
turístico obrigatório. Doada pela
França, em 1886, como reconhecimento à amiDa paisagem novazade estabeiorquina, surgem
lecida duranmonumentos e cenas
presentes no imagináte a revolução
rio de todos: a Estátua
americana, a
da Liberdade, o ringue
de patinação no
estátua simCentral Park, as ruas e
boliza a liberavenidas sob o brilho
dade e a dedos anúncios luminosos, além dos Yellow
mocracia. Sua
Cabs, os tradicionais
coroa possui
táxis amarelos.

25 janelas, que simbolizam as pedras preciosas encontradas na terra
e os raios celestes brilhando sobre o
mundo. Os sete raios representam
os mares e continentes. A placa na
mão esquerda traz, em algarismos
romanos, a data da independência
americana, 4 de julho de 1776.
Uma viagem a Nova York que
não inclua um passeio pelo Central Park, onde pulsa o coração da
cidade, não estará completa. O local, além de espaços para shows e
espetáculos, tem área para patins,
bicicleta, futebol, lagos e a famosa
pista de patinação montada durante inverno. Os fãs de John Lennon
podem visitar o Imagine Mosaic,
dedicado à memória do cantor. Do
local, se vê o Edifício Dakota, onde
ele morava e na frente do qual foi
assassinado, em 1980.
Vale a pena também passar pelo
Rockfeller Center. Conhecido por
ser palco da famosa árvore de Natal e de uma tradicional pista de
patinação no gelo, o local possui
também lojas, restaurantes e cafés.
O edifício abriga também a rede de
televisão NBC, que faz alguns de
seus programas do lado de fora do
estúdio com participação das pessoas que passam pelo local.
Para os apaixonados pela arte,
um programa obrigatório é o Museu de Arte Moderna (Moma). Seu
fabuloso acervo tem mais de 100

Legenda

mil pinturas, esculturas, fotografias
e objetos, 14 mil filmes e 140 mil livros. O museu contém a maior coleção de arte moderna do mundo,
além de obras de grandes artistas,
como Cézanne e Van Gogh.
Fora de Manhattan
Mas não só de Manhattan se faz
Nova York. A cidade é formada
por mais quatro distritos, que também merecem uma visita: Queens,
Brooklyn, Bronx e Staten Island.
O passeio ao Brooklyn se inicia
com a bela ponte que liga o local
a Manhattan, a Brooklyn Bridge, e
tem vários destaques, como os passeios pelas casas históricas de tijolos vermelhos e a praia de Coney
Island. O bairro, além de ter uma
vista linda para o resto da cidade,
é descolado e possui comunidades
do mundo inteiro. Seu grande museu, o Brooklyn Museum, é formado por coleções de arte egípcia, européia, contemporânea, decorativa,
africana e islâmica, entre outras,
bem aos moldes dos grandes museus. O bairro também possui seu
charmoso parque, o amplo Prospect Park.
O Queens tem a cultura mais
diversa e rica de Nova York. Fortemente envolvido com o cinema, o
bairro, localizado no nordeste da cidade, é rodeado de muita cultura. É
cada vez maior o número de nova-
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Dicas

Se locomover em Nova York é prático e barato. Mas para
não gastar tanto, a dica é comprar um passaporte semanal
ou mensal do metrô. Ambos dão direito a trafegar quantas
vezes quiser, no período determinado, no metrô e em todos
os ônibus urbanos. Sai mais em conta do que comprar um
bilhete único. O metrô cobre praticamente toda a cidade,
mas a viagem de ônibus também vale a pena para ver a
paisagem. É preciso, no entanto, paciência com o trânsito
da cidade. Não se esqueça de pegar no guichê do metrô o
mapa das linhas e estações. É o suficiente para se localizar
na cidade. Táxi é só para quem quer gastar dinheiro.
Andar pela 5ª Avenida e se apaixonar pelas lindas vitrines
é normal, mas se assustar com os preços também. Então
segue uma dica para quem gosta de fazer compras. Nova
York possui várias outlets (pontas de estoque), centros de
compras com coleções de designers famosos, nos quais
é possível economizar de 25% a 65% nos preços regulares das lojas. A mais conhecida é a Woodbury Common
Premium Outlet, que fica a pouco mais de uma hora de
Manhattan e possui lojas como Armani, Nike e Versace,
entre outras.
Quem for a Nova York não pode deixar de assistir ao musical
O Fantasma da Ópera. O espetáculo já bateu recorde de número de apresentações. Chegou à Broadway em janeiro de
1988, depois de dois anos de carreira em palcos londrinos. No
mesmo ano, arrebatou sete prêmios Tony (um espécie de Oscar do teatro americano), entre eles o de melhor musical. Os
preços para os espetáculos não são baratos, então vai uma
dica para aqueles que pretendem assistir a vários: procurem
as bilheterias TKTS, que vendem ingressos com descontos.
Há duas em Manhattan, localizadas na Duffy Square e na
South Street Seaport.
Para os que sentem saudade do Brasil e, principalmente, da
comida brasileira, existe em Nova York a rua Little Brazil, próxima à Times Square. Lá há restaurantes que servem feijoada,
churrasco, caipiroska, brigadeiro e outros pratos brasileiros.
Também no local, ocorre, anualmente, a famosa festa Brazilian Day. Com a presença de artistas brasileiros, o evento
celebra, há 24 anos, a independência do Brasil, com forte presença da comunidade brasileira e também de americanos.
Para os religiosos e os não religiosos, vale uma visita à Catedral de São Patrício (St. Patrick Cathedral), a maior dos Estados Unidos e uma das maiores do mundo. Seu estilo gótico
foi inspirado na catedral de Colônia, na Alemanha. Começou
a ser construída em 1850 e foi finalizada em 1879.

FUI E RECOMENDO
A delegada federal Silvia Amélia Fonseca de Oliveira (na foto, em visita ao Museu de Cera
Madame Tussaud), considera Nova York um destino especial. Tanto que já visitou a cidade três vezes: a primeira visita ocorreu em 1997. Dez anos depois, em 2007, esteve na
Big Apple em duas ocasiões. A dica dela para não perder nada da cidade é gastar muita
sola de sapato. “Fazer caminhadas é o melhor jeito de conhecer e se encantar por Nova
York”, garante. Ela chama a atenção para o comércio diversificado que agrada a todos os
gostos e bolsos. Como toda mulher que se preze, Silvia admite que o seu ponto fraco são
as outlets. “A Woodbury Common Premium Outlet é um autêntico paraíso do consumo.
Para quem tiver disposição, vale a pena reservar um dia para visitá-lo”, recomenda.

Arquivo pessoal

iorquinos que deixam os elevados aluguéis de Manhattan e do Brooklyn para
se mudarem para lá. A população estrangeira que habita o bairro também é muito
alta, chegando a mais de um terço.
O distrito mais a norte da cidade, o
Bronx, é o mais verde de todos, com
grande parte da área coberta por parques. O bairro, assim como o Queens e o
Brooklyn, tem uma população composta
principalmente por imigrantes irlandeses, alemães, italianos e judeus do leste
europeu, que vieram para o subúrbio
em busca de aluguel mais barato. Abriga também um dos times de beisebol
mais conhecidos do mundo, o New York
Yankees, e a melhor escola secundária
dos Estados Unidos, a Bronx Science.
Embora tenha sido incorporado como
um dos cinco distritos nova-iorquinos,
por muito tempo Staten Island não tinha ligação com o resto da cidade. Hoje,
a ligação mais conhecida é a Staten Island Ferry, que passa pela Estátua da Liberdade. O bairro é conhecido pelo seu
zoológico, que possui uma das maiores
coleções de répteis da costa leste norteamericana. Vale também uma visita histórica ao Conference House, local de uma
tentativa frustrada de paz entre as forças
americanas e britânicas, em 1776.
Em toda Nova York, a vida não pára.
Não é à toa que muitos a chamam de a
cidade que não dorme. As luzes, cores e
sons não se apagam. Há programações
para todas as idades. O comércio é o paraíso do consumo. E a cultura está em
todos os cantos da cidade que ama a liberdade e a diversidade.
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Marcelo Rubartelly

Arma legal, só com registro federal

A

campanha nacional Arma
legal, só com registro federal
é uma iniciativa do Ministério da Justiça (MJ) para regularizar as armas de fogo no país. Desde
2003, todas as armas são registradas
apenas pela Polícia Federal e quem
adquiriu armamento antes dessa
data deverá recadastrá-lo até 31 de
dezembro deste ano, sem precisar
pagar nenhuma taxa. Quem não
tiver interesse em continuar com
a arma poderá entregá-la e receber uma indenização entre R$ 100
e R$ 300. A campanha conta com
o empenho de diversas delegacias
do país, que promovem ações para
estimular a regularização.
Em Cascavel, no Paraná, a campanha, realizada entre 28 de julho
e 17 de agosto, obteve bastante sucesso. Foram recadastradas 4.213
armas de fogo. Os policiais federais
da cidade se deslocaram a dez municípios da região, em um mutirão
para regularizar os armamentos.
“Se a PF não fosse até o município,
muitas pessoas continuariam com
armas irregulares”, conta o chefe
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da delegacia da PF em Cascavel,
delegado Algacir Mikalovsk.
A iniciativa da PF de Cascavel,
em poucos dias, atingiu um número de recadastramentos 220% superior ao efetuado em todo estado do
Paraná em seis meses de trabalho.
“Fizemos uma ampla divulgação
na mídia local e também contamos
com o apoio logístico da prefeitura”, informa Mikalovsk.
No estado de São Paulo serão
montados pontos de coleta de armas para atender a população dos
59 municípios das quatro macroregiões que abrangem as cidades
de Marília, Ourinhos, Assis e Tupã.
Quem tiver uma arma irregular poderá cadastrá-la nesses postos de
atendimento sem custo e burocracia. A delegacia de Marília, em parceria com o Instituto Sou da Paz,
também organizará palestras para
conscientizar a população local sobre a utilização de armas de fogo.
De acordo com a lei 10.826/03,
após 31 de dezembro de 2008, quem
não providenciar o recadastramento poderá responder penalmente

por porte irregular de armas. O cidadão que desrespeitar a legislação
terá a arma apreendida e ainda será
detido em flagrante pela prática de
crime previsto no Estatuto do Desarmamento.
A campanha de recadastramento de armas é a segunda iniciativa do MJ com o objetivo de
controlar as armas em circulação
no país. Na primeira edição, em
2004, o foco era no desarmamento da população. Nessa ocasião
foram recolhidas mais de 400 mil
armas.
A campanha Arma legal, só com
registro federal vai além de registrar
e regularizar as armasg existentes no país. A intenção também é
conscientizar a população para a
responsabilidade de possuir uma
arma de fogo. A iniciativa do Ministério da Justiça também pretende
saber qual armamento o cidadão
possui e obter números corretos sobre a circulação das armas de fogo
no Brasil. Essa avaliação permitirá
o controle efetivo da entrada ilegal
de armas no país.

Em duas décadas de existência, a Revista Prisma conseguiu
acompanhar as mudanças para se adequar e suprir as expectativas
dos leitores. Esforço dos profissionais que produzem o periódico,
qualidade editorial e a relevância dos delegados de polícia federal para
a sociedade tornam a Revista Prisma referência no meio editorial.
O primeiro número foi publicado em maio de 1988
e era composto basicamente por artigos sobre segurança pública. Anúncios publicitários da época fazem
o leitor voltar no tempo e relembrar produtos que
não existem mais, como fichas telefônicas. Alguém se
lembra delas?
A revista começa a adotar uma abordagem mais
jornalística a partir da quinta edição, publicada em
1990. Mas, o aspecto de revista técnica mudou definitivamente somente a partir do sétimo número. Textos
curtos, diversidade de assuntos, de fotos e ilustrações
demonstravam a mudança editorial. A partir daí o informativo ganhou “cara” de revista.
Ao longo dos 20 anos a revista abordou em sua páginas alguns dos mais importantes acontecimentos da
história recente do país. A luta por prerrogativas da
categoria, que ainda hoje são sustentadas pela ADPF,
também sempre mereceu destaque. Em 1993 a Revista
Prisma já veiculava a defesa da importância do inquérito policial. A relevância do instrumento foi novamente
discutida na edição nº 33, publicada no ano 2000.
A Revista Prisma mantém a qualidade editorial da
sua história, mas não deixou de evoluir, acompanhando o aprimoramento dos delegados de polícia e as necessidades e expectativas dos leitores .
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Carta ao leitor
A Revista Prisma completa, nesta edição de número 60, vinte anos de mercado. Nesse período, conquistamos o interesse e a confiança de milhares de leitores, ao trabalhar sempre com foco na credibilidade da informação.
Ao criar a publicação, os fundadores não esperavam tanto sucesso. Mas tal reconhecimento não é motivo de surpresa por termos nos consolidado como uma fonte fidedigna e eficiente de informações
relacionadas ao papel desempenhado pelos delegados de polícia federal.
Ao longo da trajetória da Prisma, deparamos com inúmeras mudanças. Vimos e vivenciamos transformações no cenário político, social e econômico do nosso país, no âmago da Polícia Federal e até nos
veículos de comunicação. Muitas mudanças geram ansiedade e angústia, pois muitas delas quebram
padrões e nos fazem ter de reaprender maneiras de realizar as tarefas do dia-a-dia. Com a Prisma não
foi diferente. Na condição de uma publicação institucional, a revista tem a árdua missão de agradar seus
públicos internos e externos e os anunciantes em meio a tantas novidades. E para isso é preciso sempre inovar, de olho no
interesse dos leitores.
Nessas duas décadas foram feitas muitas adaptações na Prisma. E cada mudança foi um desafio a ser superado por toda a
equipe envolvida: jornalistas, fotógrafos, diagramadores, contatos publicitários e colaboradores diversos. Foi o empenho
dessas pessoas – sempre dispostas a crescer e a se aprimorarem junto com a revista – que a Prisma conseguiu consolidar
importante posição em sua área de atuação.
É com o mesmo foco na credibilidade da informação e a colaboração de parceiros eficientes e comprometidos que a Revista
Prisma espera completar outros 20 anos de atuação em prol dos delegados de polícia federal.
Diogo Alves de Abreu
Sócio-honorário da ADPF
Diretor-geral da Revista Prisma

MANIFESTAÇÕES DE APOIO À ADPF
“Toda força à PF! O hercúleo trabalho da Polícia, da Justiça
e do Ministério Público federais merece reiterados e efusivos aplausos de todos quantos queremos um país decente, que, pouco e pouco, vai-se tornando uma Nação!
Lafaiete Luiz do Nascimento
“Gostaria de manifestar minha indignação, como cidadão
brasileiro, com a decisão do ministro Gilmar Mendes em
conceder Habeas Corpus ao Sr. Daniel Dantas, preso pela
Operação Satiagraha da Polícia Federal. Aproveito para
manifestar minha solidariedade aos delegados e agentes
da Polícia Federal responsáveis pela Operação.
Antonio Arles dos Anjos Junior
“Senhor presidente, permito-me vir parabenizá-lo pela
nota divulgada pela associação que V.Sa. preside e, ao
mesmo tempo, solidarizar-me com todos os membros
dessa notável instituição que é a Polícia Federal, uma das
poucas, por sinal, na qual ainda podemos acreditar neste
país. Estou certo de que as manifestações descabidas do
ministro Gilmar Mendes, cuja postura em nada dignifica
o alto cargo que exerce, não há de obstar a continuidade
do excelente trabalho que V.Sas. vêm desenvolvendo em
prol da comunidade brasileira. Esta, com certeza, sempre
haverá de aplaudi-lo com o mesmo entusiasmo com que
o faço agora.”
Lothario Octaviano Diniz Junqueira
Desembargador aposentado
do Tribunal de Justiça de São Paulo.

“Parabenizo os delegados que estão investigando essa bandidagem. Só
fico triste por termos um ministro
do STF, logo seu presidente, soltar por duas
vezes esse bandido.”
José Augusto de Oliveira Costa
“Continuem com o seu belíssimo trabalho, pois a nós
cidadãos comuns e honestos, é o que nos resta de
esperança.Obrigado e parabéns.”
Diácono Roberto Kerber
“Sr. Presidente da ADPF, Sandro Avelar, sou uma
dona de casa comum, como tantas brasileiras e quero que fique sabendo que louvo a ação da Polícia Federal em relação ao caso do Sr. Daniel Dantas. Não
deixe que a decisão do Supremo abale essa instituição. Continuem, pois vocês têm na maioria da população brasileira o apoio para tais atitudes. Porque lugar de bandido é a prisão (de algemas), seja qual for
o grau de seu delito, principalmente corruptos que
são responsáveis por tudo que o nosso país não tem
e precisa (saúde, educação, segurança), pois se todo
dinheiro de corrupção fosse aplicado em tais necessidades, o nosso Brasil seria um país melhor. Sigam
em frente e deixem este povo orgulhoso pelo menos
de uma polícia que faz muito bem seu trabalho.”
Lívia Ferraz

Notas
ASSOCIAÇÃO DE CARA
NOVA NA INTERNET

Marcelo Rubartelly

O site da ADPF estará em breve de cara nova,
com layout renovado e conteúdo diariamente atualizado. O objetivo é produzir assuntos
de interesse da categoria e também divulgar
o que os delegados fazem. A nova identidade
visual privilegiará notícias, imagens e parcerias e convênios firmados pela associação.
Quem ganha é o internauta e o associado,
que terão um site moderno, de fácil navegação e com notícias atuais.

APOSTILAMENTO
A ADPF tem trabalhado para formalizar administrativamente a situação dos policiais que estão
em exercício por força de liminar, os chamados
sub judice. O diretor regional da ADPF no Rio de Janeiro (RJ), delegado Rafael Andreata, participou
de reunião com o chefe de gabinete do Ministério
da Justiça (MJ), Ronaldo Teixeira, e com a assessoria jurídica do órgão para tratar desse tema no
início de agosto.
A proposta da Associação é firmar acordo entre o MJ,
a Polícia Federal e os policiais para viabilizar o apostilamento. Os representantes do ministério mostraram-se favoráveis à idéia, que deverá beneficiar cerca
de 100 delegados.
Falta agora negociar com o diretor de gestão de pessoal da PF. A extensão do apostilamento será formalizada por uma portaria ministerial. “É uma questão
relevante, muitos delegados precisam dessa regulamentação administrativa”, lembrou Andreata.
Um documento pedindo que o apostilamento fosse
estendido aos servidores dos concursos de 2001 e 2004
foi entregue ao MJ. “É uma questão de isonomia”, justificou o diretor regional da ADPF fluminense.

Arquivo pessoal

Também estavam presentes na reunião representantes da Federação Nacional dos Policiais Federais
(Fenapef), do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal (Sindepol) e da Associação dos Peritos Criminais
Federais (APCF).

APOSTILAMENTO II
Na gestão do ex-ministro da Justiça Marcio Thomaz
Bastos foi realizado um acordo para promover o apostilamento dos policiais que estavam na condição de
sub judice. Em contrapartida, os servidores deveriam
desistir de todas as ações judiciais contra a Polícia Federal.
O despacho do ex-ministro considerou como sub
judice “os delegados, peritos, criminais escrivães,
agentes e papiloscopistas que tenham participado
do concurso de 1993 e que se encontram atualmente
em exercício por força de decisão judicial ainda não
transitadas em julgado, tendo concluído o tempo de
estágio probatório”.

DELEGADOS FEDERAIS SÃO REPRESENTADOS EM DEBATE COM PRESIDENTE DO STF
O diretor regional da ADPF/SP, Amaury Portugal, o vice-diretor, Fábio Maiorino, e o tesoureiro
Vilton Gomes participaram do debate O Estado de Direito no Brasil e as operações da Polícia Federal, promovido pelo jornal O Estado de S.Paulo. O evento, realizado no dia 4 de agosto, reuniu
o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, o ministro da Justiça, Tarso
Genro, o procurador-geral da República, Antonio Fernando Souza, e o presidente da OAB Nacional, Cezar Britto.
De acordo com o diretor regional, as perguntas dos policiais foram censuradas. “O debate foi
água morna”, avaliou Portugal. “Gilmar Mendes ficou incólume e o ministro Tarso pouco defendeu a PF”, completou.
O debate foi transmitido ao vivo pela TV Estadão. A discussão foi mediada pelo jornalista Roberto Godoy e contou com a participação do repórter Fausto Macedo.

A ADPF/MG firmou dois convênios na área educacional. O primeiro é com o Praetorium — Instituto
de Ensino, Pesquisa e Atividades de Extensão em
Direito, que oferecerá 20% de desconto nos cursos
preparatórios para concursos. Delegados associados e dependentes poderão usufruir do benefício.
O Praetorium tem unidades em 50 cidades de Minas Gerais e oferece diversos cursos preparatórios
e de exercícios para concursos.
A segunda parceria foi fechada com o Instituto
Cultural Brasil Estados Unidos (Icbeu), que oferece cursos de inglês para crianças, adultos e adolescentes. A escola fica em Belo Horizonte (MG)
e oferecerá ao associado 50% de desconto nos
cursos regulares e 40% a seus dependentes. O
benefício vale para os cursos ministrados de segunda a quinta-feira nos horários entre 7h e 18h,
às sextas em qualquer horário e aos sábados a
partir das 14h.
Mais informações:
Icbeu - http://www.icbeu.com.br/
Praetorium - http://www.praetorium.com.br/
ADPF/MG: (31) 3292-0185

REGIONAL CEARÁ FECHA
PARCERIA COM HOTEL FAZENDA
A diretoria regional da ADPF no Ceará fechou convênio com o hotel fazenda Sítio Olho D’água, centro
turístico localizado no alto da serra de Guaramiranga
(foto), em área de Mata Atlântica,
próximo ao município de Pacoti.
Os associados terão 15% de desconto na hospedagem e deverão
apresentar a carteira de associado para desfrutar do benefício.
Segundo o diretor regional da
ADPF/CE, João César Bertosi, o
objetivo é oferecer uma opção
de lazer ao associado. “É um local agradável, com uma natureza
exuberante e clima frio, pois se
localiza na serra”, informa.
Mais informações:
Sítio Olho D’água
(85) 3267-2428/ 3325-1298
Email:
contato@sitioolhodagua-ce.com.br
www.sitioolhodagua-ce.com.br

Comunicação Social ADPF

DESCONTOS EM CURSOS
PARA ASSOCIADOS DE MG

ADPF NA TRADICIONAL
SEMANA DO XI NA USP
O presidente da ADPF, Sandro Torres Avelar, participou do debate Polícia Federal: de um modelo de
eficiência a um instrumento do espetáculo?, promovido pela Universidade de São Paulo (USP) durante
a tradicional Semana do XI. O evento é realizado
pelo Centro Acadêmico da Faculdade de Direito
para comemorar o aniversário de sua fundação.
Nessa ocasião, são promovidos debates e palestras
sobre temas ligados ao direito e à política que influenciem e tenham grande repercussão na sociedade brasileira.
Avelar representou os delegados da Polícia Federal na mesa, que reuniu também o senador Pedro
Simon; o advogado e ex-ministro da Justiça Marcio Thomaz Bastos; o presidente da Associação
dos Juízes Federais de São Paulo, Ricardo Nascimento; e o advogado e conselheiro da OAB-SP
Eduardo César Leite. O debate foi realizado no dia
14 de agosto.

ESPECIAIS
FINAL DE ANO

REVEILLON ENCHANTÉ SALVADOR

COMPRAS DE NATAL EM NEW YORK

Aéreo: ida e volta + hospedagem com café da manhã + Traslado de chegada
e saída + Camarote enchanté 2009 - Ivete Sangalo

Aéreo: ida e volta + hospedagem com café da manhã + Traslado de
chegada e saída + City Tour + Traslado hotel / centro de New York /
hotel + Assistência de Viagem + Bolsa e Pontos no Programa Fidelidade
TAM.

5 NOITES

*10x R$ 305,00

7 NOITES

*5x USD 399,00

A partir de
ou à vista: R$ 3.050,00
HOTEL VILA GALÉ SALVADOR - Período: 29/12/2008 a 03/01/2009

A partir de
ou à vista: USD 1.995,00
HOTEL HAMPTON SUITES SECAUCUS - Período: 04 a 11/Dez 2008

GOLF NA COSTA DO SAUÍPE

SEMANA DA CRIANÇA NO
BALNEÁRIO DE CAMBORIÚ

3 NOITES

Aéreo: ida e volta + hospedagem com café da manhã + Jantar no Hotel
Costa do Sauípe Golf e Spa + Traslado de chegada e saída + Kit Golf +
Bolsa e Pontos no Programa Fidelidade TAM.

*5x R$ 396,00

A partir de
ou à vista: R$ 1.980,00
HOTEL COSTA DO SAUÍPE GOLF E SPA

Aéreo: ida e volta + hospedagem com café da manhã + 02 dias no Beto
Carrero + Traslado de chegada e saída + Bolsa e Pontos no Programa
Fidelidade TAM.

*5x R$ 276,00

A partir de
ou à vista: R$ 1.380,00
Período: 11 a 15/10/2008

SUA VIAGEM É NOSSA VIAGEM

(61) 3701-3800
SHS QD 1BL A LOJA 21/49
BRASÍLIA - DF
cotacao@agttvbsb.com.br

Pacotes incluem: passagem aérea ida e volta em vôo TAM + hospedagem no hotel sugerido + traslados de
chegada e saída + city tour + bolsa TAM Viagens + Pontos no Programa Fidelidade TAM. Obs.: preços por
pessoa, em ap. duplo, calculados em 17/09/2008, com saídas de Brasília (consulte saídas de outras
cidades). NÃO ESTÁ INCLUSA TAXA DE EMBARQUE. *CONSULTE NOSSA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO.
Preços em dólar americano serão convertidos para real pelo câmbio do dia da compra. Veja validade
anunciada em cada promoção (exceto Feriados, Congressos, Feiras e Eventos). Reservas sujeitas a
disponibilidade. A TAM VIAGENS RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR, A QUALQUER MOMENTO, SEM
PRÉVIO AVISO, OS PREÇOS ANUNCIADOS, CONFORME ACERTOS DE VALORES A SEREM FEITOS NO ATO
DA CONFIRMAÇÃO DA RESERVA, ASSIM COMO AS DATAS DE VALIDADE.

Consulte seu agente de viagens.

ADPF em fotos
COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NA ADPF/CE
A confraternização foi realizada no dia 8 de agosto
em uma churrascaria de
Fortaleza (CE). O almoço
contou com a participação
do superintendente da
Polícia Federal no estado,
Aldair Rocha. Cerca de
60 delegados da região
marcaram presença na

Fotos: ADPF/CE

comemoração.

ADPF RECEBE NOVOS DELEGADOS NO RJ
A direção regional da
ADPF no Rio de Janeiro
promoveu, com o apoio do
Banco Real, coquetel de
boas vindas para os delegados que tomaram posse
recentemente. O evento
foi realizado no dia 14 de
agosto, na sede da ADPF/
RJ. O diretor-regional,
delegado Rafael Andreata,

Fotos: ADPF/RJ

foi o anfitrião da recepção.

ADPF CONTRA A BLINDAGEM DOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA
A ADPF participou ativamente da defesa do veto ao
Projeto de Lei 26/2006, que blindava os escritórios de
da ADPF, Marcos Leôncio Sousa, esteve ativo nesta
iniciativa e presente ao encontro com o com o presidente da República em exercício à época, José Alencar (foto
superior). O presidente da entidade, Sandro Torres
Avelar, também contribuiu nas negociações e esteve em
reunião com a presença, entre outros, do Advogado-Ge-

Fotos: Letícia Capobianco/AMB

advocacia. O presidente da Comissão de Prerrogativas

ral da União, ministro Antônio Dias Toffolli (foto inferior).
Graças à atuação da ADPF em conjunto com outras
entidades representativas o projeto de lei foi sancionado
retirados do texto três parágrafos que tratavam dos
direitos do advogado, da inviolabilidade dos escritórios e
dos instrumentos de trabalho.

Comunicação Social ADPF

com vetos decisivos para a atuação dos policiais. Foram

DESPEDIDA NA ADPF/SE
A diretoria regional da ADPF em Sergipe promoveu jantar
de confraternização no dia 23 de agosto, por ocasião da

www.palusaturismo.com.br

despedida do colega Nilton Cezar Ribeiros, transferido para a
Superintendência Regional da PF em Alagoas.
No evento a diretora regional da ADPF/SE, Maria Nelci
Nogueira de Oliveira Passos, presenteou o delegado com
uma placa em reconhecimento aos 12 anos de dedicação à
Superintendência Regional de Sergipe. Na confraternização,
houve sorteio de livros. Os delegadosYuri Ramalho Dantas e
Daniel Horta Alves foram os contemplados.

Fotos: ADPF/SE

EMPRESA DE TURISMO PALUSA LTDA.
Rodovia Raposo Tavares, Km 448
Tel.: (18) 3322-6696 / 3323-4956
Assis - SP

ADPF em fotos
ALMOÇO DE
CONFRATERNIZAÇÃO

Fotos: Comunicação Social/ADPF

Fotos: Comunicação Social/ADPF

A ADPF promoveu, no dia 3 de setembro, almoço de confraternização
para os delegados associados, com
o objetivo de estimular a integração
da categoria. O encontro foi realizado em um restaurante no centro
de Brasília (DF) e reuniu mais de 60
delegados aposentados e da ativa.
O vice-presidente da ADPF, Bolivar
Steinmetz, foi o anfitrião do almoço.
Entre os convidados estava o deputado federal João Campos (PSDB/
GO), que é delegado da Polícia Civil
de Goiás. Os presidentes da Associação dos Delegados de Polícia
(Adepol Brasil), Carlos Eduardo
Benito Jorge, e do Movimento dos
Servidores Públicos Aposentados e
Pensionistas (Mosap), Edison Guilherme Haubert, também marcaram
presença na confraternização.

ENCERRAMENTO DO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA
A ADPF promoveu, no dia 16 de agosto, confraternização de encerramento do XXII Curso Superior de Polícia. O
curso tem o objetivo de promover o aperfeiçoamento e atualização dos profissionais que estejam a mais de nove
anos na carreira policial. O evento foi promovido na sede da ADPF e contou com a participação de delegados de
vários estados que fizeram o curso. Entre esses estava o presidente da Associação, Sandro Avelar.
Em uma tarde ensolarada, delegados e seus familiares comemoraram a conclusão da capacitação, que é prérequisito para ascensão à classe especial, último degrau da carreira de delegado de polícia federal. O encontro
foi embalado ao som de muita música popular brasileira, que ficou por conta da cantora e funcionária da ADPF,
Kênia Póvoa. A confraternização foi uma oportunidade para rever colegas e celebrar mais uma etapa vencida na
carreira dos delegados que finalizaram o curso.
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