belo mundo Sêbe o

que o anuociante ga·
nha depois que anuncia na
Glooo: a maior audiência,
a maior cobertura e a cer·
teza de ter feito um inYesti-

mento bem-feitQ
~você sabia que antes do
comercial ir ao ar, o cliente
já recebeu uma série de
vantagens e seMços que só

a GIOOo áerece?

São informações de mercado, acesso a sistemas de comunicação e todos os soosídios para se traçar um bom
plano de mídia.
No At1as de Cobertura, você
pode conferir dados prec~
sos 500re cooertura esinal em
todas as cidades e muniópios brasileiros.
O BIP • Boletim de Informa·

O QUE A GLOBO

E: CAPAZ

DE FAZER PELO
ANUNCIANTE
ANTES DOS
TRINTA
SEGUNDOS.

agências e anurdartes de

todo o Brasil. Nele, estão ÓJS·
ponNeis os planos comerciais
edadosatualizadosdemfdia.
Um instrumento de trabalho
ináiSPetJSávef para um pianejamento modemQ
A revista Mercado GIOOal tem

como oojetivo promover o
matlceting brasileiro atra>.<és de
divulgação de nOOdas, ~
niões, idéias, "cases", ope·

riências. além de outros temas
que possam controuir para
o enriquecimento da ativi-

dade no Brasil.
A Tctlela de Preços. um ver·
dadeiro documento e
importante ferramenta de
marketing. além dos preços
de lleiculação, contém infor·
mações detalhadas de rner·

cado, formatos e condições
comerciais, diferenciais da
Rede Globo e o atendimerr
to em todo o país.
O SISCOO ·Sistema de AfY::io
à Cometcializaçào • agiliza
o contato comercial entre a
Glooo e o Mercado Plblidtá·

riq com o processamento
automttto da reseM de
espaço em todas as emissoras
da Rede e afiliadas do país.
Quem anuncia na Globq ganha muro mais. 1«
tt.d> isto l.ifTtJém.

EDITORIAL
A Naçlo bruUelra a t r a - momento em que • pneraliza o delcr6dito de seus agent.ee públlcoa Junto l população, cujo sentimento em relaçlo aos poderes públlCOI est6
qWUI8 1111111pre asiiOClado l corrupção e llmpuntdade. A Naçlo
exl.ste 1111111 o Estado, porém este s6 tem ezlltenela real quando
COIIliUbltanclado na pessoa de seus funclonirl.os. :& ne11e sentido que se começa a dizer que o Estado brullelro est6 falido.
N - contexto desponta o n0110 DPF como qWUI8 uma
ezeeçio, cooalderando o alto lndlee de credibilidade e respeito
de que 1011a junto ao públlco.

Entendemos ser este tamb6m o momento propicio em
que denm01 reivindicar da IOeleclade atra"rie de seus legitlmos representante~ algo ·em troca daqullo que o Orglo lhe
tem proporcionado com saerlffeiOI.
Sendo ualm, ao mesmo tempo em que uaumlmos compromlllo com 01 companheiros, anunclam01 os uauntos que
vão ocupar a n011a atenção n01 próxlmOI meses:
- Ilonomla de vencimentos com o MPF. Anteprojeto
de Lei nu mloe do Mlnlatro Oeear Correa;
- NOft Estrutura da Policia Federal. Anteprojeto de
Lei em fue de redaçio ftna1 por 1fUP0 Informal conatltufdo pelo Senhor Dlretor-Oeral;
- Lei <>rPntea da Policia J'ederal. Anteprojeto de Lei
em fue de elaboração pela Comlallo coaatltufda para
-fim;
- Crlaçlo do Grupo de Atividade de Apolo Policial.
Aalunto Ji lnelufdo no anteproJeto de Lei Orglnlca,
cujo arcabouço Já est6 aprovado na comlulo, a qual
pretende ainda abrir espaço para manlfestaçfles 10bre
o texto a ser publicado.
Cmelamam01 poli 01 .....,panbe!roe a Mimar delde Já
01 Parlamentares de aeu relaeJonamento, coar!egt!•ndo-oe
da Justea de n - preteDIIiea.
Bruflla..DF , 12 de Abril de 11189.

NASCIMBlfl'O ALVBB PAULINO

PrelldiDte I A.rJn

Maguary:
·100% respeito ao consumidor.
Somente uma empresa que se preocupa, respeita
e sabe ouvir o consumidor, poderia lançar um produto
como este: Suco Maguary 100%.
Maguary 100% é 100% na qualidade, 100% no
rendimento, 100'7• no sabor: é IOO'lo de satisfaçao.
Maguary 100'1G é 100% transparente: é o primeiro

suco engarrafado no Brasil que traz no rbtulo todas as
informações que você precisa para ter IOO'lo de segurança
no produto que está levando para casa.
Maguary 100% é muito mais do que um produto
de qualidade: é uma verdadeira prova do profundo
respeito que a Maguary tem pelo consumidor brasileiro.

A data de validade impressa
em destaqu.: DO rótulo lhe di tOtal
traoQüilidaôc de esw kvando

um $UCO 1004te frQCJ.uinhO I** a

sua fanúlia.

voee tambán eacontrarâ
rótu)O toda$ as lnformaçOet
prazo e condiç6cs <k

tontervtÇio do produto.

Para tomar tudo mais s.imp~.

proporçlo a ser utilizalia.
entre suco e a,ua vmt ilustrada.

Qualidade

MAGUARY
A sua reserva natural

Tel.: (011) 543 0944/530 4992

ISONOMII DE VENCIMENTOS
PREZADO ASSOCIADO
I . DIREITO A ISONOMIA

o artlao 39 e seu I 1! da ConstltulçAo Federal ~m a seguinte redaçlo:
•Art. 39 - A UniAo, os Estados, o
Distrito Federal e os Municlpios
instltulrAo. no Amblto de sua
COmJM!~ncla. reclme jurldlco úniCO e planos de carreira para os
servidores da admlnlstraçAo pública direta, daa autarquias e das
fundações pObllcas.
f 1.0 - A lei assecurará, aos servldores da admlnlatraçlo direta,
Isonomia de vencimentos para
car1os de atrlbulçõea tcuals ou
assemelhados do mesmo Poder
ou entre servidores dos Poderes
Executivo. Leclslatlvo e Judlclárlo. resaalvada u vantacens de
carf.ter Individual e u relativas
l natureza ou ao local de trabalho.•

Assim. lei posterior à Carta Magna de outubro de 1988 garantirA
Isonomia de vencimentos Co termo
vencimentos no plural Silnlflca saIArlo base mala cratl!lcaçOes e vantagens) aos ocupantes de cargos
que tenham atribuições Iguais ou
seJam assemelhados entre si.
A Assemblela Nacional Constituinte. no aeral, deixou ao legislador de secundo crau a tarefa de
de!lnlr e ldentl!lcar o que do cargos de atribuições lcuals ou assemelhados, para aos seus lecltlmos
ocupantes conlerlr a Isonomia de
vencimentos.

Com relaçto ao cargo de Delegado de Pnllcla de Carreira, o legislador constituinte adiantou-se para
conslderf.-lo desde IOJo aaemelhado aos cargos do Mlnls~rlo PObllco
respectivo e ga,rantlr-lhe paridade
de vencimentos com estes.

t o que decorre do art. 241 da
mesma consUtulçlo. que dita:
"Art. 241 -Aos delecadoo de policia de carreira aplica-se o principio do art. 39. 1 1.0, correspondente às carreiras disciplinadas
no art. 135 desta Constltulçlo.·
O art. 135, na verdade. nlo disciplina qualquer carreira. Entretanto,
encerra ele o Titulo IV da ConstltulçAo, no qual encontram-se disciplinadas quatro carreiras funcionais, a saber : Juizes, Membros do
Mlnls~rlo Público, Advocados da
Unllo e Defensores Públicos.
Esclarecida esta parte. reata ainda saber a qual du qua,tro carreiras
elencadu acima devem os Delegados ser equiparados para IIns da
tsonomla salarial.
o ar1o. 241 lol precedido de um
acordo flrma,do entre os lideres elos
treze Partidos PniiUeo& com representaçlo na Assemblela, Nacional
Constituinte, lavrado em documento prOprlo, <cOpia nos arquivos ela
ADPF). cuJo teor, em slntese, é o
seguinte:
•A Assembléia Nacional Constituinte resgatou divida que hA
multo tempo o Con1reaso Nacional Impediu que se consagrasse.
Há muitos anos os Delegados de
Policia exlsem l&ualclade ele vencimentos relacionados com os
membros do Minls~rlo PObllco.
Na verdade o Dele&ado ele Policia
de Carreira precisa ganhar o mesmo que o Estado paga, aos Promotores PObllcos. Nlo tem cabimento a disparidade ele vencimentos. Para que essa InJustiça
seJa repa,racla a Constituinte
aprovará a medida contida na
emenda de fullo.
Assim. as llderançu ela Assembléia Nacional Constituinte, eles-
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tacadamente GASTONl. RIGHI,
MICHEL TEMER. IBSEN PINHEIRO, PL1NIO DE ARRUDA
SAMPAIO. PAULO RAMOS. ROBERTO CARDOSO ALVES, ANTONIO BRnn), JOAO O! DEUS
ANTUNES, MIRO TBIXBIRA,
ANTONIO PEROBA. BONIFACIO
DE ANDRADE e NELSON JOBIM.
atenderam os Delecados de Poliela de Carreira, tanto que no
acordo ficou dito: - ·o IIm deste
acordo é estabelecer o principio
de Isonomia elos vencimentos dos
Delegados de Policia de Carreira
com a norma Constitucional que
estabelece a Isonomia de vencimentos entre os Magistrados. os
membros do Ministério POblleo.
os Procuradores do Z.taclo e os
Defensores PObllcos. VI-se que a
Assembléia Nacional Constituinte
atendeu à tcualclade de vencimentos entre Delegados ele Poliela e Promotores Públicos. • - .•
Esse acordo, mena leala do art.
241, nlo deixa dOvtdu ele que a
paridade de vencimentos aqui tratada deverá ser com as carrelraa do
Ministério Público e, no nosso caso, corresponde aos Procuradores
da República.
2. DEPENDtNCIA DE ATO LEGAL
A ADPF entende que a Isonomia
de vencimentos é devida aos Delegados a partir da promulcaçAo da
uual Carta Macna. ou seja, 05 de
outubro de 1988.
Entretanto, a, materlall%açlo deste direito depende de ato lecal. Por
quê?
Ora, para vtabUizar a paridade
com os Procuradores da RepObllca,
tomando-se por base a Lei n." 7.725,
de 09.01.89 (cópia anen) , ht que

...

Ministro-chefe da SEPLAN. On:Ao
a quem. no àmblto da Presidência
da Republlca. compete analisar assuntos dessa natureza.
A preocupação do Sr. Ministro da
Justiça é no sentido de evitar o
risco de parecer desfavorável ao
encaminhamento do projeto ao
Congresso Nacional, como ocorreu
recentemente, segundo ele. em relação a propostas de materialização
de Jsonon\Ja de vencimentos entre
outras categorias. em que a SEPLAN sugeriu arquivamento dos
projetos. alegando que o assunto
dependeria de regulamentação geral e o "momento econômico" não
era tão apropriado.
O que precisa ser dito ao Comandante da SEPLAN é que nlio se está
criando despesas ou situações novas. mas. tio-somente, tentando-se
cumprir o que disse a Constituição
Federal.

se alterar a estrutura de carreira
inserta no Decreto-lei n.• 2.251/ 85,
bem como fazer cessar. em relação
apenas à categoria Delegados de
Policia Federal. a percepção de gratificações instltuldas por atos do
legislativo, tais como COE. FUNÇAO POLICIA, AUX!LIO-MORADIA, NIVEL SUPERIOR, etc. .
~ claro, lógico e evidente, que
essas modificações nAo poderão
ocorrer por ato que nAo seja emanado do Poder Legislativo.
Eis porque não é posslvel a aplicação da isonomia através de ato
administrativo.
Além do mais, deve-se atentar
para o comando geral do § 1.0 do
Jã citado art. 39. que inicia assim :
- "A LEI ASSEGURARA"-.
Por entender assim. a ADPF elaborou minuta de lel Ccópla inclusa) .
que foi oncaminhada ao Exmo. Sr.
Ministro de Estado da Justiça. pela

3. OS DOIS CAMINHOS

Conhecendo das dificuldades noticiadas pelo Ministro da Justiça, a
ADPF precisava, agora. escolher
um dos dois caminhos: Aguardar

Direçlo-Geral do DPF. pa.ra que o

a desobstrução do caminho e o momento pollttco favorável ao prosseguimento do proJeto de lei até o
seu destino, que é o Congresso Nacional, ou Ingressar com medida
Judicial para exigir do Presidente
da Republica a tomada de providências que vlablllze a Isonomia.
Ante a situação, a ADPF convocou uma reunião com os associados lotados em Brasllla, ocorrida
na terça-feira. 20 .03 .89. no auditório principal do Edlf!clo Sede do

Chefe do Poder Executivo envie
mensagem ao Congresso Nacional
e o necessário ato legal seja votado.
O Ministro da Justiça aceitou
como de boa qualldade a minuta do
projeto de lei e se comprometeu enviá-la ao Excelentlssimo Senhor
Presidente da Repúbllca.
Decorridos cerca de 45 dias da
entrega dessa minuta ao Sr. Ministro da Justiça. este Informou à DIreção-Geral do DPF que estava
aguardando obter "sinal verde" do
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DPF. com os seguintes obJetivos:
al relatar o que havia sido feito
até então e a posição do MInistério da Justiça:
bl ouvir dos companheiros opiniões sobre o caminho a seguir, e. após;
c) Inteirar os demais associados
da situação.
A reunião compareceram cerca
de cinqUenta associados e. após relato minucioso do assunto. entendeu-se que o MELHOR CAMINHO,
NO MOMBNTO, é aguardar o "sinal
verde" para encaminhamento do
projeto de lei que se encontra com
o Ministro da Justiça, ficando a
Via Judicial para ser acionada como
último recurso, caso falhem as negociações ora em andamento.
Por quê?
O caminho judicial não se mostra
viável, agora, por várias razões.
A Associação dos Delegados de
Policia de São Paulo Ingressou no
Supremo Tribunal Federal com uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão CProc. ADIN n.•
23 3/ SP>. cujo Relator é o Ministro
Sldney Sanches, exigindo que o Governo daquele Estado opere a isonomia.
Em conversa que mantivemos
com o ASsessor do Ministro Sldney
Sanches. este perguntou se nós pretencUamos receber vencimentos
Iguais com os Ministros do STF.
pois. no entender dele. o art. 241
não é claro e remete a paridade
para as carreiras que se encerram
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SistoN de llator ial
DesonvolvoMOs Qual'!llor Siste.a
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ISONOMII DE VENCIMENTOS
PREZADO ASSOCIADO
I. DIJUliTO A ISONOMlA
O artlco 38 e seu f 1.• da Constt-

tutçio Federal ~em a seguinte redaçlo:
• Art. 39 - A Unllo, oa Ea~ados, o
Distrito Federal e oa Munlclplos
lnstltulrlo. no Amblto de sua
competência. rectme jurldtco único e planos de carreira para os
servidores da admlntstraçlo pública direta. das autarquias e das
rundaçoes p~bllcas.
1 t.• - A lei aasecurara. aos servidores da admlntstraçlo direta.
Isonomia de venetmentos para
ear1oe de atribuições tcuats ou
aasemelhadoe do mesmo Poder
ou entre servidores dos Poderes
BxeeuUvo. Lellslatlvo e Judtcttrlo. resoalvada as vantagens de
eariter lndlvldual e as relativas
i natureza ou ao local de trabalho."
Asalm. lei posterior l carta Macna de outubro de 1988 caranUrá
Isonomia de venctmen~os (o termo
venctmentoe no plural slcntrtca salirto base mata crattrtcaçoes e vantagens> aos ocupantes de carcos
que tenham atrlbulçOes tcuats ou
sejam assemelhados entre si.
A Assembléia Nacional Constituinte. no 1erat. deixou ao legislador de secundo crau a tarefa de
definir e Identificar o que alo cargO<! de atribuições tcuals ou aasemelhadoa. para aos seus tecltlmos
ocupantes conferir a Isonomia de
vencimentos.

Com relaçio ao ear1o de Delegado de Policia de Carreira. o legislador constituinte adiantou-se para
constderf.-lo delde loco assemelhado aos earcos do Ministério Pllbllco
respectivo e larantlr-tbe paridade
de venclmentoe com estes.

......

i o que decorre do art. 2U da
mesma constl~uiçlo. que dita :
·Art. 2U - Aos dele1ados de policia de carreira aplica-se o principio do art. 38. 1 1.•. correspondente u carreiras disciplinadas
no art. 135 desta Constituição."
O art. 135. na verdade. nlo disciplina qualquer carreira. Entre~anto.
encerra ele o Titulo IV da Constt~ulçlo, no qual encontram-se disciplinadas quatro carreiras funcionais, a saber: Juizes. Membros do
Ministério Publico. Advocados da
Unilio e Defensores Pllbllcoa.
Esclarecida esta parte. reata ainda saber a qual das quatro carreiras
eteneadas acima devem os Delegados ser equiparados para fins da
Isonomia salarial.
O art. 241 rot precedido de um
acordo firmado entre os lideres dos
treze Partidos Polltlcoa com representaçAo na Assembléia Nacional
Constituinte. lavrado em documento próprio. (cOpia nos arquivos da
ADPFJ. cujo teor. em slnteae, é o
seguinte:
·A Assembléia Nacional Constituinte resgatou divida que há
multo tempo o Congresso Nacional Impediu que se consagrasse.
Há muitos anos os Delecados de
Policia exigem tcuatdade de vencimentos relacionados com os
membros do Ministério Publico.
Na verdade o Detecado de Policia
de Carret.r a precisa canhar o mesmo que o Bstado p&&a aos Promotores Pllbllcoa. Nlo tem cabimento a dlsparldade de vencimentos. Para que essa InJustiça
seja reparada a Constituinte
aprovarA a medida contida na
emenda de fuslo.
Assim. as lideranças da Assembléia Nacional Constituinte. des-
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tacadamente GASTONl. RIGHI.
MICHEL TKMBR. IBSEN PINHEIRO. PLlNIO DE ARRUDA
SAMPAIO. PAULO RAMOS. ROBERTO CARDOSO ALVES, ANTONIO BRITO. JOAO DE DEUS
ANTUNES. MIRO TEIXEIRA.
ANTONIO PEROBA. BONIFACIO
DE ANDRADE e NELSON JOBIM.
atenderam os Delegados de Poliela de Carreira. tanto que no
acordo ficou dito: - ·o fim deste
acordo é estabelecer o principio
de Isonomia dos vencimentos dos
DelegadO<! de Policia de Carreira
com a norma Con.stltuclonal que

estabelece a Isonomia de vencimentos entre os MaJistradoa. os
membros do Ministério Pllbllco.
os Procuradores do B1tado e os
Defensores I'Ublleos. Vê-se que a
Assembléia Nacional Constltutnu.
atendeu à tcualdade de vencimentos entre Deleaados de Poliela e Promotores PUblleos." - ."
Esse acordo. mena 1ecll do art.
241. nlio deixa d~vldas de que a
paridade de vencimentos aqui tratada deverA ser com as carreiras do
Ministério Pllbllco e. no nosso caso. corresponde aoa Procuradores
da República.
2. DEPENDtNCIA DE ATO LEGAL
A ADPF entende que a Isonomia
de vencimentos é devida aos Delegados a partir da promulcaçlo da
atual Carta Macna. ou seJa. 05 de
outubro de 18138.
Entretanto. a materlallzaçlo deste dlretto depende de ato teaal. Por
quê?
Ora. para vlablllur a paridade
com os Procuradores da RepQbllca,
tomando-se por base a Lei n .• 7.725,
de 09.01.89 (cOpia anenl. hi que

..
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em audiência que ali conseguimos.

no art 135. nelas lncluldos os Ml·
ntstros da Suprema Corte.
Na oportunidade. lhe mostramos
o acordo retro-transcrito. esclarecendo que a tsonomta é com os
membros do Mlnls~rto Público, ao
que ele disse: "Esse documento tem
valor relativo, pois o que vale é o
que resultou escrito no texto constitucional e o art. 241 nlo é claro."
O Procurador-Geral do Estado de
Slo Paulo diSSe. ao prestar as lnrormaç6es pedidas pelo STF. que
o seu Governo nlo se op6e ao pagamento da IsOnomia. Tio-somente.
vai acuardar que lei federal esclareça a qual das carreiras do Titulo
IV da ConstltutçAo devem os Delesados serem assemelhados. numa
demonstração clara de que considera o art. 241 nebuloso e de desprez.o ao acordo que o motivou.

Na Procuradoria-Geral da República. onde o Processo se encontra

para pronunciamento. primeiro do
Advocado-Geral da Untao <art. 103
§ 3.• da CF> e. após. do MJnls~rlo
P~bllco

Federal. nos Informaram.

que a questlo ~ compllcadlsslma
Não é demais lembrar que durante os dois turnos de votaçAo da
Assembléia Nacional Constituinte a
Aasoctaçlo Nacional dos Maclstrados e a Confederação Nacional do
Mlnls~rlo Público fizeram violento
lobby contra a Isonomia dos Delegados de Policia com eles.
Por outro lado. ao Ingressar na
Justiça. queimar-se-á a via polltlca
ora em andamento (envio do proJeto de lei ao Concresso Nacional)
Logicamente. nlo devemos esperar de braços cruzados que seJa
aberto o caminho para a passacem
do nosso projeto de lei até o Congresso Nacional.
Além dos esforços do Ministro da
Justiça e da DlreçAo-Geral do DPF,

os associados lotados aqui em Brasma e outros que se encontram nas
Unidades Descentralludas. estio
envldando todos os esforços poaslvels através de lobby poiiUco. para
que alcancemos o objetivo visado.
Se associados dessa regional têm
condições de lobbY. de posse de cópia do proj eto. devem sair em cnmpo.
Vale a pena ressaltar que. caso

não vln(ue a alternaUva poliUca
ora em andamento, se bem que são
boas as perspectivas, devemos Ir à
justiça numa só ação e Intentada
pela ADPF. E. de conformidade com
estudos e consultas a grandes Juristas. a açlo própria é a do tipo escolhido por Slo Paulo !Açlo Direta
de Inconslltuclonalldade por Omissão) e nlo Mandado de Securança
ou Injunçao. como pensnm alguns.
A autoridade a ser acionada. no
nosso caso. será o Presidente da
República e nAo o Diretor-Geral do
DPF. pois este nlio tem autonomia
linancelro·admlnlstrallva para decidir a questlo.
O Ingresso Individual e nlo coletivo na justiça, poder• complicar
a questlo. com d~clsOes judiciais
diversas sobre o mesmo assunto.
Finalizando. a ADPF reafirma
que estA lutando ferrenhament-e
pela Isonomia e orienta. apela. para
que nlo lncressem no Judiciário
agora

Atenciosamente.
Brasllla-DF. 30 de março de 1989
J AYME RIJR!lTEM
Presidente da ADPF

•

DÁ MAIS VIDA AO SABOR.
AJINOMOTO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA .
AJINOMOTO INTERAMERICANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Telefone: (011) 572-6322
Telex: (11) 21476AJIN BR
CEP 04015 - São Paulo, SP .
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Isonomia é Ponto
Positivo no E. S.
PROCESSO N.0 PGE 2.925/88 e
PGE 3.396/88.
INTERESSADO: ADEPOL • As·
soclaçao dos Delegados de Policia
do Estado do Esplrlto Santo.
ASSUNTO: Exegese e aplicação
do artigo 241 da ConstltulçAo Federal. Delegado de Policia - Paridade de vencimentos com as carreiras disciplinadas no Titulo IV da
Carta Federal. Norma de eficácia
plena.

PARECER DA PROCURADORIA
DO ESTADO

Em requerimento dirigido ao
Exmo. Sr. Governador do Estado do
Esplrlto Santo, os Delegado< de Policia de carreira. funcionários pú ..

bllcos civis deste Estado, através

de sua associação de classe (ADE-

POL) formulam pleito voltado ao

reconhecimento de isonomia de
vencimentos com as carreiras vin-

culadas à Defensoria Pública. Ministério Público, Procuradoria Geral do Estado e Magistratura Esta-

dual, socorrendo-se para tanto do

preceito contido na Carta Constitucional recém promulgada, mais
precisamente, no seu art. 241.
Na Sear. onde foi examinado previamente. o pedido mereceu parecer
técnico-financeiro que avaliou, exclusivamente. a repercussão pecuniária. sem adentrar ao mérito
jurldlco. aspecto este que vem de ser
apreciado nesta PGE, por solicitação do Exmo. Sr. Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos. competindo-me a

tarefa. por regular distribuição.
O art. 241, da CF, Inserido nas
disposições constitucionais gerais,
determina que:
"Aos delegados de policia de carreira aplica-se o principio do art.
39 § 1.0 , correspondente às carreiras disciplinadas no art. 135
desta constituição."
Por sua vez. o art. 135 preceitua:
"As carreiras dlsclpllnada.s neste
Titulo aplicam-se o principio do
art. 37 XII e o art. 39 § 1.'".
Seguindo a trilha de lndlcaçOes
e remissões feitas no texto constitucional acima transcrito, temos

que o art. 37 XI, estabelece que:
"Os vencimentos dos cargos do
Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo".

e o art. 39 § 1.':
·A lei assegurará aos servidores
da administração direta, Isonomia de vencimentos para cargos
de atribuições Iguais ou assemelhadas do mesmo Poder ou en8

tre servidores dos Poderes Executivo. Legislativo e Judiciário,
ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas a
natureza ou ao local de trabalho."

Registre-se, para desenvolvermos
o racloclnlo inicial que, as carreiras
disciplinadas no Titulo IV da Constltulçlo Federal promulgada a 5 .1.
1988 e em vigor são: da 1\laglstratura, do Ministério Público, da Advocacia Geral (Procuradorias Gerais) e da Defensoria Pública.
A seqüência de normas constituclonats acima transcritas na ordem
de remissão do art. 241, objeto de
nosso exame, parece deixar cristalinamente delineada a impositiva

eis que, segundo me parece, ramificam pelo menos três tipos de apreciação.
Como a constituição é Inegavelmente um sistema harmônico, como
tal deve ser Interpretado. O lnclso
XII contendo preceito proibitivo. e
Interpretado em conjunto especialmente com os dispositivos contidos
no art. 135 e 241 tem apllcação Imediata e eficácia plena. Prolbe que
aos cargos do Poder Legisla ti vo e
Judiciário sejam atrlbuldos vencimentos superiores aos pagos pelo
Poder Executivo.
Dlr-se-ia, à primeira vista. que
teria havido um nivelamento "por
baixo .. JA que é de sabença notória

Isonomia de vencimentos constitucionalmente determinada aquelas
carreiras enumeradas e disciplinadas no seu Titulo IV, estendido o
beneficio à carreira dos Delegados
de Policia.
t sabido que as normas constitucionais não são todas dotadas do
mesmo grau de eficiência. Na llção
daquele que é considerado na atualidade o maior constltuclonallsta
brasileiro, o Prol. José Afonso da
Silva. as normas constitucionais são
de eficácia plena. contida ou limitada.
Apllcab1lidade das Normas Constitucionais - RT 1968>.
Normas Constitucionais de eficácia plena no meu magistério, são:
"Aquelas que, desde a entrada em
vigor da Constituição. produzem.
ou tem possibilidade de produzir,
todos os efeitos essenciais, relativamente aos Interesses comportamentos e situações que o legislador constituinte, direta e normativamente quis regular."
Normas de eflcàcla contida. segundo. ainda o grande tratadista,
são:
"Aquelas em que o legislador
constituinte regulou suficiente-

que mesmo aos cargos absolutamente assemelhados do Legislativo
e do Judiciário, são pagos vencimentos bem mais elevados que aos
seus paradigmas do executivo.
No entanto. o mesmo art. 37, estabelece em seu Inciso XV a Irredutibilidade de vencimentos dos
servidores civis e militares. o que
impõe a única interpretação razoável pela qual os cargos assemelhados do executivo, terão imposltl·
vamente seus vencimentos elevados

competência discricionária do
Poder Público nos termos que
a lei estabelecer ou nos termos de
conceitos gerais enunciados."
As normas constitucionais de eficácia limitada. são essencialmente
as prlnclplológlcas, estruturais e
programáticas que visam a organização e estruturação do Poder e a
realização dos Iins soclals do Estado.
A classificação das regras fundamentais vinculadas ao art. 241 que
nos compete interpretar. não apre-

Onde Iria a legislação infra constitucional buscar elementos reguladores da slm11!tude das funçOes

mente os interesses relativos à
determinada matéria, mas deixou
margem à situação restritiva da

senta dificuldades complexas. mas
tão somente criteriosa observação

•

até alcançarem os seus paradigmas

do legislativo e do judiciário.
No entanto a simulitude das funções que determinará a aplicação
tanto do principio da isonomia
quanto da limitaç.ão proibitiva acima comentada, está, pelo texto
constitucional subordinada a um
disclpllnamento legal posterior. t
o art. 39 § 1.' que remete à lei, a
garantia de. no futuro (assegurará). estabelecer a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições
iguais ou assemelhadas.
Mas ... '? e quanto às carreiras

disciplinadas no Titulo IV da Constituição às quais pelo art. 135 é assegurada a aplicação do principio
(principio da isonomia ou paridade
de vencimentos) lnstituldo pelo art.
39 § 1.', assim estendido aos Delegados de Policia pelo art. 241 ???

de tais carreiras absolutamente
distintas em suas tarefas. em suas
competências. em suas funções. em

sua própria natureza?
Onde estaria o elixir mâgico capaz de Identificar com os requisitos
do Art. 39 § t.• a igualdade ou semelhança das atribuições do magistrado e do Delegado de Pol!cia.
do Procurador do Estado) e do De-

.,

tensor Público (que via de regra
advoca contra o Estado)??? Onde.
senlo e exclusivamente na ciência
que Informa o exerclclo destas carreiras: O Direito !
Percebe-se. portanto. parece-me
translucldamente demonstrado. que
a Constituição Federal ora em vigor
criou. constituiu e Institucionalizou
dois tipos de tratamento lsonOmtco: O primeiro que segue as regras
clésslcas c doutrinArias tradicionais. pelas quais por ordem constitucional dever-se-A. lixar vencimentos Idênticos para os carcos de
atrlbulç6es Iguais ou assemelhadas.
o Secundo. lnovaçlo do atual
tuto constitucional. que teve o culdade de registrar a apllcaçlo do
principio lsonOmlco do art. 39 5 1.•.
pelo qual Impõe-se a flxaçlo de
vencimentos Iguais para as carreiras dl•cl pllnadas no Ululo IV da

Constllulçllo <magistratura. Mlnlst~rlo Público. Procuradoria Geral
do Estado e Defensoria Pública) estendido o beneficio • carreira dos
Dele1ados de Policia (art 241) Independentemente de similitude ou
laualdade de atrlbulçõea.
Se o primeiro tipo. subordinado

Interinamente ao regramento do
art. 39 f l ,., depende de lei para
discriminação das atrlbulçõea que
levaria à Identificação da taualdade ou similitude capaz de assegurar
a lsonomla de vencimentos. o segundo tipo. absolutamente distanciado da busca da similitude eis que
a tcualdade de tratamento nllo estA
vinculada a similitude ele atrlbulç6es mas ao comando constitucional especlllco. certamente lnclepencleri ele lei A qual nada resta a
regulamentar. emanando a obrlaatarledade (para o Poder PUblico)
de dar tratamento remuncratorlo
(no que lance a vencimentos) Idêntico àquelas carreiras. exclusivamente da ellcAcla plena de que se
revestem os artlcos 1.335 e 241 da
Constltulçlo Federal. eis que ambos tem possibilidade de produzir
lodos os eleitos essenciais pretendidos pelo legislador conslltulnu.
que teve o cuidado de registrar a
apllcaçlo. a tais carreiras. nlo do
Inteiro teor do art. 39 § 1.• e sim
apenas do principio lsonOmlco ali
lnsculpldo.
Fosse a Isonomia garantida ás

carreiras antes enumeradas aubordlnacla á reaulamentação leaal ela
busca ela taualdade ou similitude

de atrlbulç6es, desnecessirlo seria
o registro e o destaque dos artlcos
135 e 241. eis que como funcionA-

conEnG
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rios publicas estariam lodos beneficiados pelos ditames re,ulamentadores (de eflcacla contida) do
art. 39 § 1.•. O destaque garante o
tratamento constitucionalmente diferenciado que vincula as carreiras

a um sO vencimento, estabelecendo
um liame entre uns e outros. permitindo e determinando a~ mesmo pela reaaalva do Inciso Xlll do
art. 37.
Bm conclusllo, entendo e assim

me manifesto:
a) O art. 39 § 1.0 da ConstltulçAo
Federal é re1ra de eflcãcla contida.
dependendo de lei estadual Omposltlva) que discriminando as atrl·
bulções. ldenttrlque os cargos lcuals
ou assemelhados para fim de aplicação do principio da Isonomia
clàsslea.
b) Os ariiiOS 135 e 241 da eonstltulçAo Federal, afastando a busca
de similitude de atribuições e consagrando a lsualdade e Isonomia
constitucional. alo regras de ellcAcla plena. Impondo. Independente·
mente de lei. lsualdacle e paridade
de venr:lm~ntos entre a& c.arrelrna
vinculadas <Maclstratura. Minis·
~rio Público. Procuradores de Es·
lado. Dele1ados de Policia e Delen•ores Públicos - (estes últimos. neste Estado. quando for criada a carreira).
c) O Inciso XII do artigo 37. por
força do art. 13S. aplica-se ele Imediato às carreiras cuJa Igualdade
é imposta por regra constitucional
de eflcAcla plena. (Arts. 135 e 241).
na forma anterlorment.e explicitada.
cl) t procedente o pleito da ADB·
POL. devendo. ser derertdo.
to parecer.
S.M.J.
VItOria, 26 de dezembro de 1988
Gladys Jourtroy Bltran
Procurador do Estado
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No decorrer desses 15 anos de serv1ços P<estodos ó construçOo
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o11nglr seus objet•vos Sechmenlondo seu 'l(now-How' de ob<os
através do exper•ênciO. ef•c•éncoo e especiOhZOÇOo de suo equ pe
técmco e odminlslrohvo. a empt'esa vem crescendo e ganhando
projeçOo no ramo construtor.
Junto 6 STANC ENGENHARIA.IND E COM. LTDA -empresa call·
gado. dedocada ó pesquiso e fabrlcoçOo de PfOdutos de prole·
ÇOo ao meio omb•ente -o CONENG mereceu um especial desta·
que. nesses útt•mos anos. peta seu desempenhO no EngenhoriO de
tmpetmeabdiZOÇOo e llecuperaçOo Eslruturol

Sólido. de equohb<odo estrutura económiCO·hnonce ro. otuon
do com ObJelivtdode, rapodez e seguronço em d•versas áreas.
abrangendo. entre outros. obras Púbhcos. Bancõroos. lndustrools.
Comercla•s e Residenciais. o grupo CONENG está construindo com
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Dr. João Batista Campelo
Delegado de Policia Federal
O tNino policial em qualquer pais
do mundo é hoJe. mais que nunca,
uma necessidade, uma exlctncla. As
policias modernas possuem eseolas
e academias para o ensino das dlversas caLecorlas funcionais que a
lnt.earam. Iat.o é um assunLo de
maior cravldade e seriedade, principalmente quando se peNa no re·
eruu.mento de jovens pollclala. Na
Alemanha Ocidental há um ensino
baslante prállco do Buneleatrlmlnalant. Na Sureté francesa. ele tcual
forma, mantém excelente ensino
policial. e a Escola Nacional Superior de Policia de Salnt-Cyr-auMont·D'or <Ródanol pontl!lca com
sua lnstruç&o de alto nlvel. para
nlo se ellzer elos cursos promovidos
pela Academia do FBI. Quanuco.
na Vlrctna/EOA.
Maa nlo apenas aos Jovens como
se disse. elevem as autoridades se
preocupar. senlo tambem com os
policiais veteranos. pois no dizer de
RAYMOND E. CLIFT: "algunos o!lclalea veteranos. no obstante el hecho de que conocen muy blen IOdo
lo funelamental de su professiOn.
olvldan los pormenores eleapués de
alsunoa allos de servlelo. por lo que
es necesarlo recordar muehas co·

saa"(l) . Desse modo, para aumentar
a e!lctencla do aparelho policial.

tanto no presente quanto no futuro.

é Imperioso desenvolver-se hâbltos
apropriados, habilidades. conhecimentos e atitudes no seu pessoal.
através ele cursos. slmpOslos. estâglos. seminários. etc.. que devem ser
executados slst.ematleamente. Esse
adestramento continuo em serviço.
como propOem as ehe!laa de polielas dos Cllferenl.es palses. levam
seus servidores a uma permanente
atuallzaçlo. observando-se. Inclusive. as novas técnicas operacionais.
o avanço tecnoiOglco dos meios ao
alcance do homem de policia para
o combate l crlmlnalldade que cresce e se eotlstica. Tanto para a re-

presalo aos delitos espeel!lcos. como
para a prOprla admlnlatraçao ela
policia. se exige do policial treinamentos adequados. Nos Estados
Unidos. a Southern Policie Instltut.e, ela Universidade de Loulsvllle.
em Loulsvllle. Kentuck,y, aelestra
policiais em diferentes temas e nivela ele aprendizado; o Dellquency
Control Inslltute. da Universidade
do Sul da CallfOrnla, possula um
proarama de doze s.emanu. somente destinado ao estudo da denominada delinqüência juvenil e a açt.o
policial nesses casos. Outros cursos.
dezenas deles slio aplicados nos
EUA. como na Unlverslelaele do Es·
tado de Mlchlgan ou no Brooklin

lO

COllece e na Universidade de Nova

York. Este empenho no aprimora-

mento da classe policial sobre ser
uma obrlcaçAo de chefias esclarecidas. pOe o servidor em contato
com escolas de nlvel superior, como
no exemplo americano eltarto. que

fomos busear no trabalho de JOHN
P. KENNBY Intitulado: POLICB

MANAOEMBNT PLANNINO. (2)
Em nosaa realldaele brasileira.
lance alnela de eqUiparar-se ao nt-

vel de eruino policial de Tio Sam.
Jll se sente nas Universidades alcum
Interesse e curiosidade pela ciência
e técnica ela Investigação criminal.
Os sinais se percebem em recentes
pesquisas realizadas por professores
da UNICAMP. no estudo de mlcrovesll&los e demais exames medico·
legais em crimes de homlcldlo. que a
Imprensa amplamente apresentou.
Tambem. na Escola de Medicina
Paulista se realizam pesquisas ele
excelente nlvel cientifico. no campo
dos entorpecentes e drogas afins.
O ensino de nlvel universiUirlo
que abordamos deve ser buscado de
forma racional e objetivamente. A
direção da policia verificara em
bases concretas as carências de seu
pessoal em ellversos assuntos ele seu
mister Detectará. por exemplo. deflcitnclas ele chefias a nlvel divlslonal ou rectonal em temas tala como
admlnlatraçlo financeira ou de pessoal. dentre outros. e provlelenclarâ
na oferta de cursos regulares ou
não. das faculelaeles. a matricula dos
alunos. Temas atuais e palpitantes
em llrea trlbutárl.a seriam objeto de
slmpOslos ou seminários promovidos por Universidades e nas quais.
Acentes e Delegados de área fazendârla. por certo multo lucrariam e
não seriam surpreendidos em •san ta tcnorAncla". quanelo convocados
a reprimir elelltos para os quais sua
atençAo quase nunca se voltou. Os
estuelos que me refiro a nlvel universitário. elevem atender u dlretrl2es cerals de ensino do or,lo. li
que netas a actmtnlstraçao se manifestara quanto i polltlca e a doutrina ele ensino. para num dado
perlodo letivo. E devem ser claros
e objetivos. de tal sorte que a Academia Nacional de Policia <ANP.)
possa desenvolver um plano geral
de ensino em bases reais e com tempo ellsponlvel para essa tarefa.
Lembro-me de vários Peritos Criminais e Delecados. Infelizmente li
Inativos, que cursaram em eJ<:olaa
de nlvel superior de outros palses
(Alemanha. Estados Unidos e Inglaterra). somente matérias de natureza clentl!ica. dentre outras de
grande alcance para a própria In-

vestlgaç&o criminal. Seria multo
proveitoso que o OPF. continuasse

a promover esses aprimoramentos

de seu pessoal, firmando convênios.
intercamblando Informações e trocando experiência com policias altamente preparadas na represslo
ao crime. E que nosso Departamento nAo actssa por palpll.es Indicando
nomes para esse:a cursos ou enviando pessoas sem as necessãrtas quallllcaçõeo para certas atividades de
ensino. Seriam providências que as
futuras ceraçõeo de "federais". por
certo Iriam aplaudir, venerar e homenagear seus antecessores pela
lucidez administrativa e prova de
amor à Policia Federal. Dal que nestes modestos escritos teime o velho
combatente em exortar os dlrlcenl.es elo DPF a preparar-se com o
HOMEM. com seus servidores, adestrando-os hoJe. aperfeiçoando-os.
para que se mantenha o nlvel elo
OrgAo a que servimos. e os que ainda
vlrAo se Integrar ao DPF. Tenham
orgulho de seus antecessores e nlo
lhes culpem por omissão.
(I) <COmo Razonal La Policia
Moderna. pá1. 73 • CJI!t.
BrasUia. 30 ele Março ele 1989
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Direitos Individuais
na Constituicão Face à
Dinâmica da ·Polícia Civil
Dr. Luiz Coelho de Carvalho
Delegado de Policia Federal

CONSTITUIÇAO DE
5 DE OUTUBRO DE 1988
Decorridos 24 anos da Implantação DO ESTADO DE EXCEÇAO. Imposto pela "Revolução de 31 de Março" daquele ano de 1964, e quando o
ultimo dos PRESIDENTES DA REPúBLICA (escolhido pelo PODER
REVOLUCIONARIO), assumiu seu
cargo, substituindo o GENERAL
ERNESTO GEISEL, ele, o novo Presidente, GENERAL JOAO BAPTISTA FIGUEIREDO (fllho de um
proscrito do "Golpe de Estado de
1937", que foi o GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO) , prometia lazer do Pais, uma democracia.
Paulatina e parclmontosamente
os ânimos da reação às contestações subversl vas !oram serenando.
até que estabelecida ficou a escolha
do substitui<> do Governo FIGUEI·
REDO, através de ELEIÇAO INDI·
RETA, ao Invés daquelas escolhas
das antecâmaras da Cúpula Revolucionária, que haviam levado à
Presidência da República, os Generais ARTHUR DA COSTA E SILVA.
EM1LIO GARRASTAZU MÉDICI,
ERNESTO GEISEL e o próprio
JOAO BAPTISTA FIGUEIREDO.
Eleito o decano da pollttca brasileira. TANCREDO DE ALMEIDA
NEVES. mineiro que concorrera.
naquelas eleições Indiretas, com o
Deputado PAULO SALIM MALUF e
o Gen. MARIO JOSÉ ANDREAZZA,
a Nação foi brutalmente abalada
com o inesperado internamento do
Presidente. em Hospital de Brasllla,
exatamente na noite em que TANCREDO NEVES assumiria o GOVERNO, e. agravada a enfermidade.
que deixou a Nação genullexa, !Indou por falecer. sendo substltutdo
pelo Senador JOSt SARNEY, que
concorrera e fora eleito. Vice-Presidente. na chapa de TAI'\CRBDO
. NEVES.
Dai por diante, desencadeou-se
irrefreável e incontido movimento
c!vlco nacional. pró-eleições diretas
e a favor de uma nova OONSTITUIÇAO.
Em 1986 vieram as eleições· diretas para os Governadores dos Estados.
A
ASSEMBLt!A
NACIONAL
CONSTITUINTE. à sua vez, !oi
Instalada. E. durante o mais longo
perlodo já decorrido para elaboração de qualquer constituição no

Brasil e nas Américas, (um ano e
melo, Isto é 18 meses), tivemos, 11nrumente, PROMULGADA A CONSTITUIÇAO da Nova Rep(lbl!ca Democrática Brasileira, conclulda precisamente à madrugada daquele
dia 5 de Outubro.
Até 1967, foram TRe5 AS CARTAS OUTORGADAS (1824, 1937.
1967), e TRtS, DOGMATICAS
(!891. 1934. 1946).
A nova CONSTITUIÇAO de 5 DE
OUTUBRO DESTE 1988, levava,
como já dissemos, a DESEMPATE
enaltecedor da DEMOCRACIA PLENA, porque foi também - DOGMATICA.
"Mutatls mutandls", a "efervecénc!a" da ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE DE 1988. faz
este comentarista pensar naquela
outra, de pouco mais de meto século atrás (a de 1934).
Tantas foram as controvérsias, e
tamanha a pletora de Ideologias,
das mais esdrúxulas e estapafúrdias
reivindicações (bem e mal Intencionadas) , que, além do primeiro
Projeto conter melo milhar de artigos. ao final dos trabalhos estafantes daquela ASSEMBLtiA CONSTITUINTE. palrou o risco de uma
repetição do "Golpe" de o. Pedro I.
dissolvendo, como o fez, a CONSTI·
TUINTE de 1823, nomeando outra
<CONSELHO DE ESTADO). e outorgando a CARTA de 1824. <Todos
devem lembrar-se do discurso "encomendado" que pronunciou o Pres idente JOSt SARNEY. em cadela
Nacional. em agosto. que pelo menos. teve o mérito de •·esforço con·
centrado" da ASSBMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE).
Com 245 artigos. a Constituição
brasileira de 1988. foi. Igualmente,
a mais extensa das seis anteriores,
nenhuma delas, aUâs. com menos
de cem artigos. exceção feita à de
1891. que coincidentemente. teve a
dezena de dispositivos daquele ano
<91 artigos).
Apenas a titulo Informativo, cabe
referir que a CONSTITUIÇAO norte-americana, de 4 de Julho de 1787.
constava. quando da sua promulgação. de SETE ARTIGOS. No passar dos seus 201 anos de existência.
recebeu 19 emendas (AMENDMENT>. possuindo. atualmente. 26
artigos. As primeiras Emendas (I
a 10), são de 1789.

Além dos seus referidos 245 artigos, a Constituição do dia 5 de
Outubro de 1988, haverá de ter 46
EMENDAS e 200 leis ordinárias,
para seu completo dlsctpllnamento,
o que, por certo, exigirá mais do
que o ano legislativo do CONGRESSO NACIONAL, de 1989.
A "LEX LEGUM", ora enfocada,
adotou, no seu T1TULO 11. sistemática QUe desprezou o clássico de
todas as demais Constituições, que
sempre reservaram aos seus últt.
mos TtrULOS. o trato dos "DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS"
(a CARTA de 1824. dedicou-lhe o
seu ultimo dispositivo, que foi o art.
179, com 35 Itens ou números) .
Realmente. os "DIREITOS E GA·
RANTIAS FUNDAMENTAIS, estão
consagrados no CAPITULO I, daquele TlTULO 11, com a denominação expressa - "DOS DIREITOS
E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS". disciplinados através de
LXXVII Itens, do art. 5.•, dos quais
faremos referência e apreciação.
AQUELES AFETOS DIRETAMEN·
TE A POLíCIA CIVIL. no !<>cante
às suas atribuições ou DINAMICA,
consignadas no art. 144. n.• IV. da
referida "MAGNA CHART" (Sim·
pllflcadamente denomlnaremos "DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS").
A parte a apreciação a que nos
propomos. entendemos (salvo melhor juizo) que a Constituição de
1988. talvez na ânsia de ceder às
pressões da MULHER (deturpadas,
na sua legitimidade. pelo "feminismo"), começou por estabelecer OISCRIMINAÇAO. . . Realmente, depois de consignar o clássico e unt ..
versa! principio da Isonomia. formulado na Grécia, por Aristóteles.
Heródoto e outros. de que - "TODOS SAO IGUAIS PERANTE A
LEI", logo no seu n.• 1. do referido
art. 5. 0 • disse que "HOMENS E MULHERES SAO IGUAIS EM DIREITOS E OBRIGAÇõES NOS TERMOS DESTA CONSTITUIÇAO" . . .
Por acaso as MULHERES não estariam lncluldas naqueles "TODOS
SAO IGUAIS PERANTE A LEI"?
VeJamos. então. os DIREITOS
INDIVIDUAIS de que nos ocuparemos:

..
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CASA

•

SERENA

C6C: 5529:1828/'"l-t6

PRECXSA

DE

SUA

AJUDA

A Casa Serena te• por finalidade acolher menores
situação irregular, que são recolhidos · nas ruas .

Na Instituição é feito
crianças necessitadas ,
psicológico .

todo
tanto

Ull

no

trabalho
aspecto

carentes

e

e li

de recuperação dessas
social, como •oral e

A Casa Serena não te• renda fixa e ne11 é assistida através de verbas
governamentais . Ela
sobrevive
graças
a
ajuda
fraterna
e
contribuições de seus colaboradores, poréM o número de crianças
carentes aumenta a cada dia .

COLABORE

VOC&

TAMBéM

Ligue para 62-3181 e OFERECA SUA CONTRIBUICIO HENSAL . Se preferir,
compareça pessoalMente à CASA SERENA - Rua Cotoxó, 316 - &.Paulo .

Colaboração :

•

BANCO ITAMARATISA
Seu~bancode negOcies

a) O art. 5.•. como li fizemos
mençA.o. com o seu n.•

In.

fez a

CONSTITUICAO DO FIM DO
ATUAL StCULO XX. o chamado
·stCULO LUZ", encontrar-se com
o ainda bruxuleante (para o Brasil
polltlco). StcuLO XIX. da CONSTITUIÇAO DB 1824.
m - "NINGUtM SERA BUBMBT!DO A TORTURA NEM A TRATAMENTO DESUMANO OU DEGRADANTE". (00NSTI'l11IÇAO DE
24.03.1824 arL 119. n.• 19. "DESDE
JA FICAM ABOLIDOS OS AÇOITES, A TORTURA.. . . E TODAS
AS DEMAIS PENAS CRUtlS").
O Profesaor Renê Arte! Dottl, em
livro da lavra de sua brllbante cultura "Os Limites OemocriUcos do
Novo Sistema Penal", disse. fi. pllglna 7: "Através da natureza Juridlca
dos "traços conceituais" e das formas de execuçlo das reaçOes anticriminais ·o alstema mostra sua
face".
Inegavelmente o CONSTITUINTE de 1983. ao permitir aquele encontro com a CARTA de 1822, é
porque admitiu o recuo de quase
dois sé<:uloa dos •traços conceituais". revelados pelo FACE do nosso SISTEMA ...
"Quosque tandem?" - diria
Clcero, da velha Roma.
Ou, não seria porque as cicatrizes
nlo perdoadas dos cassados e exilados do Pala (perdoados). e para
onde retornaram e eJettos foram
Deputados Constituintes, encontraram ai a sua revide?
E nll.o llcou apenas a advertência
do n.•

In.

Lndo. o art. &.• no seu n."

LXIll. bem mais além. estabelecendo que a "Lei considerará crime
lnaflançivel e Jnsusceptlvel de
graça ou anistia a prAtica de tortura. ... "'
b) O n.• XI. no sagrado respeito
à casa, torna-a lnvlolivel e onde
nlo se pode entrar. em principio,
sem o consentimento do morador.
fazendo exceçAo para o flagrante
delito. desastre. prestaçlo de socorro. ou "durante o dia. por determinação judicial".
No século XVlll. LOnl Chatam.
enfatizava Unclaterral: •o homem
mais pobre. estando em sua casa
pode desartar a força e o poder da
Corte•.
E assim devemos entender. porem. nao poderemos cenerauzar o
pobre (homem de bem). com o bandido profissional do crime. Inimigo
da sociedade.
Parece. à primeira vista. que a

prolblçAo do lngresao. da Policia,
por exemplo, para busca e apreensAo. concedidas, antes pelo Cód.
Proc. Pen. Brasileiro. vlaente, trarà
entraves aos seus enearaos investtgatórlos. porque, sem aquela Imediata dlllsêncla de busca e apreen são. por ordem da autoridade policial (o Delegado de Policia) , os
Infratores da Lei Penal terlo suficiente tempo para lazer desaparecer das suas casas (ou de casas
outras), lnatrumentos ou produtos
do crime de que sejam lndlclados
lncontestea.
11 posslvel, no entanto, que o problema. de tanta gravidade para o
combate ao crime, por exemplo, do
tóxico, que hoje alarma o Pais (e
o mundo Inteiro). raça levar o Poder Judlclàrlo a compreender da
necessidade da presença diuturna
de Magistrados. em dependências
das Secretarias de Sesurança PUblica. onde. em todas as horas do
dia e dn noite (dias ütets, domingos
e feriados). permanentemente estio
os Oelecados de Pollcla. agora (daqui em diante) Bacbarêls. também
tm Direito.
Caso n&o aconteça lsao. os maralnats e os delinqüentes serão regiamente beneficiados pelo n.• XI. comentado. em detrimento do combate l crlmlnalldade que afilie a
sociedade Inteira.
AliAs. tais dificuldades Impostas.
dagora por diante. A Policia, no tocante. por exemplo. ao trállco Ulclto de entorpecentes e drogas allns.
é deveras confiltante com o rlcor
do n.• XLin (Já referido, sobre os
tóxicos), pois, também estA disposto, ali. que a lei igualmente considerará crime lnallançAvel e insusceptlvei de sraça ou anistia. •o trAfico
lllclto de entorpecentes e droaaa
afins· ...
Entendemos tratar·&e de uma
antinomia, pois a AUTORIDADE
POLICIAL (que a11ora terá de ser
BACHAREL EM DIREITO E DE
CARREIRA l. nlo posaulrá menor
senso de respeito humano, que a
AUTORIDADE JUOICIARIA, e sabe
multo bem das conseqüências do
abuso de autoridade. em um regime
de plenitude democràtlca.
c) A defesa contra o "abuso do
poder" esta especificamente arrolado pela letra ·a·. do n.• XXXIV.
da Nova Carta. conferindo a •todos" o direito de petiçlo. sem taxa.
aos Poderes Públicos em defesa
contra aquele abuso.
dl PRISAO ILEGAL. Sera lle&al
a prlsAo que nlo ocorrer medlanl.e
lavratura de flagrante delito ou por
ordem "escrita e fundamentada da

POSTE RESTANTE

autoridade JudiciArla competente•.
salvo nos casos de transgress.Ao militar ou crimes proprlamenl.e. deliDidos em lei".
A proibição e as exceções estio
em o n.• LXI do arttgo 5.• em referência.
Antes, as conaUtulçOes ralavam
em AUTORIDADE COMPETENTE.
B. com a reforma do atual COei. de
Proc. Penal Brasileiro, cujo PrOjeto
1.655/75. dorme nas gavetaa do
Congresso Nacional, lutamos, através da Associação dos Delegados de
Policia do Brasil (ADEPOL do Brasil). por uma Prtslo cautelar. que
conferiria ao Oelecado de Pollela
(Bacharel em Direito), compet.6ncta para decretação da Prisão Cautelar, nos crimes de abalo da sociedade, quando o lndlclado niio possuis.se domlcllio ceno, ou corresse
o risco de fugir. sendo a prtslo cautelar comunicada, Incontinente. a
autoridade judiciilrla, que a permitiria ou nAo. por prazo bastante,
para relterfL-Ia com a preventiva.
ou llberaçAo do suspeito.
Vale salientar mala que. com a
I'RISAO CAUTELAR decretada pelo
Delegado, passaria a existir um documento por ele firmado e que.
constatado ABUSO DA AUTORIDADE. o documento em apreço valia
por uma conttssAo. para submet.6-lo
a processo peran 1.e os rigldos ditame$ da Lei 4.898. de 09 .12. 65.
e> DA FIANÇA. O n.• LXVI determina que nlnsuém serli levado
á prls&o ou nela mantido. quando
for admitida a liberdade provisória,
com ou sem fiança.
A propósito. porém. o n.• XLIV é
peremptório em determinar que a
açAo de grupos armados, civis ou
militares. contra a ordem conaUtucllonal e o Estado Oemocritlco
constitui crime Inafiançável e lm:
prescrttlvel.
O DO HABEAS CORPUS. O Habeas Corpus permaneceu como a
medida cerceadora da ameaça ou
da prlvaÇlo da liberdade de locomoçt.o. por Uegalldade ou abuso de
poder.
Esta disposto no n.• LXVUI. ten~o suprimido a restrição de que.
nas transgressOea c11sclplinarea·
não caberia o uso daque WRIT.
o que sempre protugamos defendendo, aliás. tese que chegamos a
escrever e discutir amplamente (até
no ramoso programa de BLOTA
JúNIOR. no canal 8). de que o
Habeas Corpus, que admitia tal limltaçio. a quem Unha uma quali-
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tlcaçlo protlsslonal, também poderia limitar sua etlclêncta, quando
se tratasse de bandidos Impiedosos,
autores de crimes contra o patri mônio, PRATICADO COM VIOLtNCIA, ou contra a liberdade sexual,
Igualmente cometidos COM VIOLtNCIA. e que a LEI PENAL BRASILEIRA, nlo vai além de oito (8).
daquelas formas tlpltleadas (art.
124; art. 157; art. 157. § 2.•. f 3.•.
an. 158; art. 159. f 3.•; art. 213 e
ar\. 218).

Os violentos Infratores daqueles
crimes. exceto quando nagrados (o
que é rarlulmo de acontecer), permanecerAo amparados pelo Habeas
Corpus que. nascido na Inglaterra,
do Séc. XIII( para proteger a liberdade das pessoas de bem. usado.
pouco é por aquela classe de pessoas ordeiras. mas. à larga. (até
preventivamente). pelos bandidos
de aualto e da vlolencla. Que o
digam as estarrecedoras estatlstlcas
da policia elvU.
ll XLIX - RESPEITO A INTEGRIDADE FíSICA E MORAL DO
PRBSO.

O n.• XLIX assegurou ao preso o
"respeito a Integridade tlslca e moral", como vimos. nascida com o f
14 de Constltulçlo revogada de
1967.
A autoridade policial deve. assim.
exercer a mhlma fiscalização e vtgltãncta a tlm de ser preservada
sua responubutdade e a dos seus
agentes. sendo cauteloso, Inclusive,
proceder. Junto ao IML. a exame
de corpo de delito preventivo. toda
vez que Uver de receber ou liberar
al1um preso.
h) XJI - Este Item trata do SIGILO DA CORRBSPOND2NCIA.
tornando-o. como o fizeram aa
ConstltulçOes anteriores, e também.
- das comuntcaçoes tetegrâtlcas
de dados e comunicações telefOnleaa, salvo, no último caso, por or-

dem judicial. nas hlpOteses e na
forma que a lei estabelecer para
fins de tnvest11ação criminal ou
Instrução processual penal.
NAo é uma proteção de Inviolabilidade abloluta e. merecedora de
apreço é a limitação estabelecida
em lavor da JUSTIÇA PENAL. seja
na sua fase da "lnvestlgatlo crtmtnts", seja na fase da "persecullo
crtmtnts"
Sempre que a autoridade policial
(no caso do procedimento de policia Judtclbta tnvesttgatOrta). necessitar da Interceptação de telefonemas para escuta de fatos que
possam auxiliar a descoberta de
crimes. como. por exemplo. os de
!eQOestros. fundamentado pedido
a autoridade judlcltrla. poderâ permitir aquela exceção da quebra do
siBilo das comuntcaçOes telefOntcas.
OONSTITUIÇAO DE 05.10 .1981
Art. 144 - A Segurança Pllbllea.
dever do Estado. direito e responsabilidade de todos é exercida para
a preservaçAo da ordem publica e
14

da Incolumidade das Pesaoas e do
Patrimônio, através dos se1ulntes
oralos:
I - Policia Federal
U - Policia Rodovlirla Federal
lU - Policia Ferrovtarla Federal
IV - Policias Civis
V - Policias Militares e Corpo de Bombeiros Militares.
f 4.• - As Policias Civis dlrllldaa
por Delegado de Policia de Carreira. Incumbem. ressalvadas a competência da Unllo. as tunçOes de
Policia Judiciária. e a apuraçlo de
Infrações penais exceto aa militares.
Excetentlsstmo Senhor
Diretor Geral do DPF
A Comlsslo destcnada pela Portaria n.• 1.120, de 28 de acosto de
19?2. visando cumprir o mister que
lhe foi cometido, realizou vârlas
reuntoes. com o Intuito, Inicialmente. de constatar o estilo de trabalho
utilizado para a feitura dos autos
rtftrentas ã Ação Penal p,...ldlda
pela Autoridade Policial e o Inquérito Policial.
Consultou, também, autos e normas disciplinadoras da Investllaclo Policial Preliminar, adotada no
Departamento de Policia Federal,
por torça da Portaria n.• 1.572, de
30 de dezembro de 1970, do entAo
Diretor Geral.
Conctuldos os trabalhos. através
do presente RelatOrto, formula as
conslderaçOes e sugestOea seautntes:

I. A Investlgaç&o Policial Preliminar constitui série de providências que a autoridade policial toma
a fim de. com cautela. 1nvestt1ar
um tato que apresenta lndlclos de
crlmlnalldade. Representa expediente sem censura lesai (art. &.•.
f 3.0 e art. a.•. do Código de Processo Pcnall e se mostra salutar a IIm
de nAo se movimentar Inutilmente.
a tao sobrecarregada maquina policial. criando. Inclusive, constrangimento. se. de IOIO, Instaurado o Inquérito.
A Comissão. todavia. pondera que.
sem sacrtflclo da finalidade ou da
ettctencta da medida. a IPP pode
- e deve - ser despida de qualquer
formalidade. Com Isso, ampliam-se
os movimentos da tnvesttaaçAo e a
conclusão. certamente. sert conhecida com mais brevidade. t dlspensavel a redução a termo das declaraçoes. como também a presença do
suposto autor do fato em Investiga.
çao. Qualquer diligência é admissivel sem suJetçao a qualquer formalidade. Com Isso. ganha-se temPO
e etlctenela e. em contrapartida.
1rande economia. redundando. ademais. prestigio para o or1antsmo
policial.
2 O Inquérito policial é Instaurado. nas seguintes hll)(>teaeo:
a) em função de Inquérito administrativo. processo disciplinar ou
comunicação do Ministério Público;
bl em função de nolllla crlmlnts

verbal ou esertta;
cl prtslo em flalr&Dte;
dl representaçto;
el requisição.

A Comtsslo oblervou ser comum

a lavratura de portaria. determinando o Inicio do Inquérito. Notese. todavia, que essa formalidade
não é tmpresclndtvel. Bastarâ simples despacho da autoridade. quando dlspuzer de elementos suficientes para dlspenur a IPP. Assim
acontece nas htl)(>teaes a. b, d e e.
Allâs, no último caso. em virtude
da requlslçlo ser determinada pelo
Ministério da Justiça ou autoridade
judlelbla. nlo atua o poder dlserlcionário da autoridade policial. no
tocante à rejelçlo daquelas determinações. Em caso de prlslo em
flagrante, o despacho é desplclendo
porque o respectivo auto Implica no
tnlcto da açao penal ou do Inquérito
policial.
Nas htp(>teses a. b e c. o poder
dlscrlelonArto é amplo e tendo em
vista que o Inquérito se destina a
Instruir a ação penal. é evidente. só
1;e

Ju1titlftc-..a quando o fato constituir

lnfracão penal. em tese No que toca
ao Ministério Pllbllco. cumpre
observar que as diUcênclas requisitadas têm que ser reallzadas <art.
13. Inciso Il, do COdtco de Processo Penal).
3. O auto de prlslo em flagrante
-sem sacrltlcto de qualquer requisito legal - entende a Comissão.
pode ser simplificado. Conserva-se
tradicional formalismo. outrora justificado, contuclo. sem razão de ser
em nossos dlt.a. As e>rpressOes tabellous continuam repetidas; entretanto. atualmente. vazias do significado pollttco e htsUírtco que as
Informavam Por Isso. nada Impede
serem suprimidas ou substltuldas.
Assim. por exemplo. •aos costumes
disse nada" não deve ser mantida.
A expressao era a slntese peta qual
se registrava que a testemunha
resoondera à lndagaçoes que. em
\>ltlma an61tse. se resumia em constatar se poderia ser aceita como tat
e aquilatar-se o valor jurldlco de
suas respostas. Tudo Isso. visando
a constatar se tinha atr;um lmoedlmento legal. A..lm. basta mencionar "sem Impedimento leKal", o que
pressupôe que a autoridade tomou
a cautela de tnvest11ar esse POrmenor. antes de tomar-lhe as declarações.
Observe-se, atncla. Inexistir a fi-

gura eondutor·Uttemunha, embora

generalizado o seu uso, como também o de testemunha Informante.
O condutor. é evidente, deixa de ser
pessoa que simplesmente tem conhecimento de um rato - visto
haver efetuado a prisão. Logicamente. nlo presta compromisso.
restrito às testemunhas.
A expressão "testemunha sem
contradita" é ociosa. O auto registra o que acontece. Se nlo foi exer-

to no part.grato único do artlco

cldo o direito de Impugnar a tesu-

munha. desnecessária se faz a res-

pectiva mençlio.
Da mesma forma. é desplclendo
o "prestado o compromisso de dizer
a verdade". Basta mencionar, pura
e simplesmente. "compromissada e
não Impedida".
A !nqulrlçlo. por seu turno, deve
ser. anua de tudo. obJetiva. buscando demonstrar a materialidade e a
autoria. ou. em oulros termos. os
elemento~ do crime. Isso não Impe-

de a utlllzaçlo de qualquer reeuno
de técnica de Interrogatório. Pretende-se que o registro se llmlu
àqueles dados. embora não se Ignore que, nem sempre. é aconselhivel
que a pergunta seJa feita Incisivamente. O registro ê restrito ao essencial. desprezando-se, para esse
nm. multas Indagações que. para
isso. s.e tornam supérfluas.

A percunta ·se o Indiciado Ji !oi

preso ou processado"'. qui!" r.n..-.tuma

ser feita ao acusado. no auto de
prisAo em tlagrante. geralmente ao
tlnal da• deelaraçlles. também parece supérflua por ser o pormenor
registrado no boletim de vida pregressa do Indiciado e serã renovada
em Juizo <art 188. do C.P.P.).
4. A nota de culpa poderá ser
mais susclnta. O "por estar Incurso
nas penas do artigo ... " melhOr seria se subslltulda" por haver fundada suspeita da prática do crime
detlnldo no artigo .. . • Aquela fórmula é modelo lnslllrado na denllnc!a Cumpre. porém. distinguir O
Inquérito nlo Imputa !nfraçAo penal ao tndlelado. ao contrário da
peça aeusatôrla Visa. mesmo quan-

do efetuada a pr!sAo. a Investigar
uma !nfraçAo penal. AliAs. o Códlco
de Processo Penal é feliz no artigo
304, § 1.": •resultando das respostas fundada suspeita contra o conduzido. a autoridade mandari recolhê-lo à prlsAo . .. ".
Também a expressão ·no qual depuzeram· fica substitulda por "no
qual tlguram como condutor . . . e
testemunhas . . •. Ainda. no tina!
do rormul,rlo ·e para sua ciência.
mandou dar-lhe ... • deverã ser
omitida. permaneeendo apenas local, data e assinatura.
No desoacbo "Dê-se nota de culpa, Identifique-se" poderi ser subst!tuldo para ·cumpra-se o disposto no art. 6.". do C.P.P.", que arrola
todas as providências necessllrlas.
Tornar-st-11 susclnto. mencionando-se apenas as dlllgéncias especiais que o caso comportar.
5 O rormulirlo conundo eertldAo do pacamento de fiança é exee.slvamente prolixo. Não preelsa
ser ·verbo ad verbum·. Basta que
o escrlvlo a rediJa nos seguintes
termos: ·certifico que no l!vro . ..
às fls ... rol concedida !lança a Fulano. arbitrada em NCz$. . .. paga
e devidamente recolhida ao Banco
do Brasil S.A.. observado o dlspos16

39. dO C.P.P.".
8 . O auto de qual!flcaçlo também é desneeessãrlo. A qual!flcaçAo

rol registrada no auto de prlsAo em
flagrante ou no Inquérito. quando
lavrado o termo de declaraçOca. No
processo sumarlsslmo a portaria
também a apresenta. Mesmo no
caso de qual!flcação Indireta é desnecessária. O despacho da autoridade a consignarA, ou dellcêncla
para constatf>.-la. quando conclulda.
menclonarf>. os respectivO& dados de
ldentlflcaçAo pessoal.
7 O auto de quallflcaçlo e Interrogatório é Impropriedade no Inquérito policial. Trata-se de exlcéncla própria a açlo penal devendo ser. por isso. restrita às hipóteses em que na esrera policial tem
Inicio o processo criminal. O lndl·
clado seri ouvido sem que seJa necessário lavrar um ato especial.
qualificando-se no próprio termo
de declaraçlles.
8. O rormulf>.rio do mandado de
busca e apreensão d!Jpensa a extensa dlscrlmln&Çà<> "• <latiM, romo
se tu atualmente. Basta mencionar o local da dUlgêncla. o nome
da pessoa e a sua finalidade
9. Foi examinada a hipótese de
ser o auto de busca e apreenslo
aubstltuldo por simples certldAo
circunstanciada. no verso do man·
dado. Mais uma vez ganhar-se-la
tempo com eficiência. Todavia, a
Idéia não prosperou. diante da norma do t 7.•. do artigo 245, do C.P.P.:
Finda a diligência, os executores
lavrarao auto circunstanciado. assinando-o com duas ustemunhas
presenciais. sem preJulzo do dlspostonoft.•.
10 Entretanto. a Comlsslo sucere que se unifique o ·auto de
apresentação e apreenslo" e o ·auto de busca e apreenslo". Basta o
·auto de apreensão". servindo para
todas as modal!dades. quer em decorrência de mandado de busca e
apreensão ou de encontro de objeto material ou de intrumento de
ln!raçlo penal. Nesse auto constari. "Compareceu perante . . nesta

data. apresentando o seculnte ·

encontrado em . .. '". As testemunhas

serAo qualificadas ao final, quando
ttrmarem o documento

11 . O formulário para •convite
ou Intimação". além de transcrever.
em rOdapé. de forma dObla. o dls·
posto no artigo 330, do Código Pe-

nal. deveria deixar de apresentar

a disJuntiva. Em se tratando de
determinação para testemunha ou
Indiciado comparecer à delegacia.
a distinção não se Justifica. A tais
pessoas. a autoridade se dirige no
Imperativo. devendo, por Isso. permaneeer simplesmente "lntlmaÇio".
A autoridade policial. com seu tato. apesar disso. sabori condll%lr-

se. nos casos coneretos. evitando

con•trangimento para o destlnat•rlo.
12. O termo de declaraçOcs melhor ficaria se suprimido o clàsslco
cabeçalho "Aos. . dias" e também

a supérflua referência •na forma
abaixo•. Basta Indicar. com a respestlva quallflcaçlo. a pessoa que
presta as deelaraçlles No fecho. da
mesma forma. nAo mais se JusWI·
ca "Nad" mais disse nem lhe rol
perguntado. IJdo e achado conforme, vai assinado pelo declarante,
pela autoridade e por mim, ............. ..
................................... ......., escrivão,
que dat!logralel". Encerradas as declarações, conalsna-se. simplesmente, o local, a data e aaslnatura das
pessoas que participaram do respectivo ato.
13. O mandado de prlsio. atualmente, é dupllcaçlo do mandado
judicial. Evidencia-se essa desnecessidade. Ao receber o documento
do Poder Judlclirlo, ~ suficiente
simples despacho determinando o
cumprimento. Não há necessidade
de transcrição (art. 297. do C.P.P.l.
A reprodução de que trata essa norma pode ser feita com rotostátlca.
autenticada pela autoridade policial. !aellltando a entreaa a várias
pessoas. Além disso. em vez de •resultado da d!llgéncla", conforme se
vê nos rormulirloa atuais. lavrarse-á mera certldAo da diligência.
14. Quanto ao auto de depósito,
basta simplificar a redação. cancelando o cabeçalho para mencionar os dados essenciais, como acon-

tece no termo de deelaraçoes.
15. O auto de acareação deve ser
subst!tufdo por termo de acareaçAo.
Há de ser determinado o ponto de

divergência. ouvindo-se as pessoas
apenas quanto a esse pormenor.
Deve. Igualmente. ser eliminado o
cabeçalho.
16. Dispensar o ·auto de colheita de material cr•flco". O presidente do Inquérito ou da açAo penal,
por despacho. determinará a produção da prova técnica, formulando
os quesitos.
17 . El!mlnar o formulário de "assentada". Essa peça Indica registro
de audiência. própria do Judiciário.
18. O boletim de vida pregressa
mereceria cuidado especial; entretanto o alcance de sua finalidade
prática. diante da realidade. não
tem sido obtida. em virtude da
complexidade da lnvestlca~:Ao dos
respectivos ltenJ. A Comtsuo pondera que nao deve ser rlcldo de forma a eliminar o reslstro de dados
que possam ser tltels ao caso concreto. Nestas condlçlles. houve apenas a sugestao de melhor dlspostçao
da matéria. seguindo o esquema da
lei processual penal.
19 . Não se concitou de alterações
do boletim Individual, mesmo veriflcanclo a existência de termos e
expressões tnaLuats, uma vez que
foi aprovado por dispositivo legal.
· Apenas com relaÇio a tubos leg!timos ou teclttmados. lace á leg!slaçAo posterior ao CPP, deverã ser
omitida. po!J, atualmente. nllo mais
se usam aquelas expressões.

20. Dispensar portaria de des!gnaçlo de es<:rlvlo "ad hoc". Isso
pode ser obJeto de despacho nos
autos do lnqu~rlto ou no próprio
1.e0r do auto de prlsio em nacranl.e, onde se conslcnari o compromisso.
21 . A Comlsslo sucere a supressAo de lntl.meros carimbos e alguns
~.ermos. Para Isso. recomenda que
no rosto da capa dos autos seJam
anotados, cronoloclcamenl.e. os vários atos de procedimento. Além de
evltar o aumento de volume dos
autos. com papéis Inúteis, oferece
a vantagem de num s6 relance terse o quadro seral do desenvolvimento do lnquêrlto. facilitando ainda qualquer correlçlo. O atual lndlce. que no local hoJe e encontrado,
passar• a ser utilizado na contracapa dos autos.
22 . Os Instrumentos e objetos
apreendidos deverlo acompanhar
os autos quando remetidos a Juizo,
exceto quando lei especial determinar o contrArio.
23. O pedido de baixa deverá ser
formulado nos próprios autos em

virtude da dlstrlbulçlo Judicial, entretanto. os seculntes dispensam a
remessa dos mesmos. sendo suti·
clenl.e Ucelro relato fundamentado
do pedido. atravh de otfclo.
24. Na capa dos autos. a Comlssio propOe eliminar apenas o registro das expres&Oes - ·Autora a Justiça", permanecendo a capltulaçlo da lnrraçlo penal e o(sl
nome(s) do lndlcladO(I).
25. O relatório, nos termos da
lei, deve ser minucioso. Apesar disso. nAo se olvide a finalidade do Inquérito. Por Isso. deve ser parclmonloso quanto a citaçOes doutrinárias ou Jurisprudenciais, bem como
evitada veemência no tocan~.e à
conduta do Indiciado e às particularidades do tato. Al~m disso, sem
tocar o m~rlto. capitular a tnlraçlo,
mister lndlspenstvel na propositura da ação penal, momento em que
a cautela é reeomendivel por !orça do principio do contraditório.
Essa peça deve retratar a sucessio
de ratos. Isenta de motlvaçlo e dispositivo.
Para melhor orlentaçlo e compreendo das sucestOel formuladas.
houve por bem a ComiSsio elaborar três modelos de Inquéritos e
ação penal Iniciada pela autoridade

policial. que vlo anexos ao presente relatório. Esclareça-se que um
dos Inquéritos tem o seu Inicio por
Auto de Prtslo em llacrante.
Na oportunidade. apresentamos
a V. Bxa. proteatos da mala alta
estima e distinta conslderaçlo.
Brasllla - D F . 30 de outbro de
1972.

Prof. ROBERTO LYRA FILHO
PrOL LUIZ V. CHERNICCHIARO
Bel. ROGltRIO NUNES
BeL JOAO BATISTA CAMPELO
Bel. PAULO GOMES DE SOUZA
CO M UN I C A Ç A O
Os Professores ROBERTO LYRA
FILHO e LUIZ VICENTE CERNICCHIARO. como consultores especiais. pedem vênia para assinalar
a excelente lmpresslo que lhes causou o alto nlvel de atuallzaçao lécnlea-clentltlca. competência e dedicação dos demais membros da
Comissão. que lntecram o quadro
da PoUela Federal. solicitando seJa
comunicada essa lmpressio ls respectivas chefia... para o cablvel registro.
Prot. ROBERTO LYRA PILHO
Prol. LUIZ V CHBRNICCHIARO
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OPERAÇÃO COUROLÃ
OPERAÇÃO ALEGORIA
VIsando reprimir o contrabando
de couro e IA nesta •rea e que tem
por desUno o URUGUAI. !oi desenvoiYida durante o mb de Janeiro
de 1889 a OPBRAÇAO COUROLA
a qual obteve os serulntea resultados :
Na madrugada do dia 15 de Janeiro foram apreendidos 08 (oito)
camlnhOes carregados com couros
bovinos salgados e secos e de li
ovina. A apreensio foi efetuada no
leito da BR-153 no trecho BAGJ!JACEOUA via URUGUAI, sendo autuados em tlagrante 01 motorútas
PAULO ROBERTO SILVA BRIAO,
JORGB ADRIANO FBRRBIRA ALVES, JOB11 LUIS ALVES ROMERO
e IVONBCY MOREIRA DUTRA, os
demais motoristas, JACO INOC&NCIO RBNNBR. J!JNIO HERNANDES
DB SOUZA. PAULO IRINBU FUNARI e SIDAOLINO RBUS DA ROSA
!oram posteriormente localizados.
Esta ação originou o IPL n.•
02/89-DPFI/BGIRS-15JAN-89, sendo os relacionados Incursos no art.
334 "caput" C/C art. 14, II e art.
29 todos do CP.
Ji pela manhA do dia 15 foram
localizados mais 05 <cinco) camlnhOOs Integrantes do mesmo combolo, sendo que a abordagem ocorreu em uma estrada secundária
que di acesso à BR-153 no trecho
referido. Desta feita foram presos
em tlagrante os motoristas JOAO
WILMAR

FERREIRA.

WILMAR

SILVA BRIAO, AFONSO BIANCHBTTI BRITO. MILTON PORTELA NUNES e JESUS QUJNTANA
ABAD. o que obJetivou o IPL n .•
03/89-DPF1/BGIRS de 15 JAN. 89
tendo os enunciados a mesma tnfrlnsencla penal supra referida.
Ainda no curso desta OPERAÇAO
COUROLA e com a lntensltlcaçio
das lnvestlgaçoes. foram apreendidos na madrugada do dia 21 JAN
89 mais 02 (dois) camlnhOes carregados de IA ovina, os quais se dirigiam ao URUGUAI pela BR-153.
Foram autuados no IPL n .• 04/
89-DPFI/ BG/RB-21 JAN 89 sendo
lncuraoe no art. 334 "caput" C/ C
art. 14, n e art. 29 todos do CP. os
motoristas LUIZ CARLOS PINHBIRO MENDES e RUBISMAR VELEDA BARRES.
A maioria dos motoristas declararam que a mercadoria transportada era de DANIEL JOSl!: PORTELA, Individuo que j i registra
antecedentes nesta deac:entrallzada
peta pritlca deste mesmo tipo de
delito.
0a números da OPBRAÇAO COUROLA alio os seguintes:
18

-

couros bovinos salgados:
18.480 kC
- couros bovinos secos:
33.360 l<c
Total: 51.820 kg
- li ovina : 48.410 q .
Conforme a peritasem realizada,
as mercadorias apreendidas foram
orçadas em NCz$ 135.869,00 <Cento
e trinta e cinco mil, oitocentos e
sessenta e nove cruzados novos) .
Jt, os 15 (quinze) camlnhOes apreendidos obtiveram o montante de
NCZS 99.300.00 <Noventa e nove mil
e trezentos cruzados novos). O somatório geral atlnce a cifra de
NCz$ 235.189,00 <Duzentos e trinta
e cinco mU. cento e sessenta e nove
cruzados novos).
O contrabando de couro bovino
e ll para o URUGUAI teve acentuado crescimento devido a sua alta
cotaçio naquele Pais com preço auperlor a 100% ao aqui praticado e
paso em dólares. Soma-se a Isto a
farta malha rodov!Aria que leva
•quele Pais, tendo uma fronteira
seca como linha divisória o que
multo dlflculta a ttac:alltaçio e a
conlvfncta dos órclos policiais urucualos.
Bel. JOSA GABRIEL C. SILVEIRA
Deleaado de Policia Federal
CH-DELEX/DPF/80
Dentro da OPERAÇAO ALEGORIA desenvolvida em nlvel nacional. aaentes federais desta DPFl/
BGIRS lograram blto prender
em flagrante ao amanhecer do dia
02 FBV 89 na BR-153. quando se dlrlclam ao URUGUAI tripulando o
VW VOYAGB PLUS, ano 88, cor
beae. placas AH-5553 - PORTO
ALEGRB/RS, os lndlvlduos JOAO
BORGES DA SILVA FII.JIO, filho
de JOAO BORGES DA SILVA e de
JOSEFA DA SILVA, DLN : 03 . 10. 42
- OLINDINA/BA e o urucualo ROBERTO OLIVBIRA LAURBANO. tilho de ANTONIO OLIVBIRA e de
ALDA LAUREANO MARTINEZ.
DLN : 05.05.52 - MELO/ROU.
Foi apreendido em poder doa
mesmos, acondicionados em coletes
para carregar est.e metal, 30 te de
ouro em barras. com peso aproxi mado de OI te cada uma e as moedas estrangeiras dlver$8$, a seculr
relacionadas:
- 337.000 (trezentos e trinta e
sete mil> auatrala argentinos;
- 288.150 (duzentos e oitenta e
oito mil cento e clnqUental
pesos urucualos:
- 155.050 <cento e clnqOenta e
cinco mil e cinqüenta) escudos
portugueaea:
- 3.000 <tres mil) francos fran-

-

ceses:

300 <trezentos) florins hOlandeaea;

-

-

300 <treuntos> dólares americanos em cheques do CITICORP no valor de 100 <cem>
dólares cada um;
OI Money Order do THB
CRASE MANHATAN BANK
n.• 89787728 em nome de JOS! RICARDO RAOS. no valor
de 1.000 (mil) dólares amerleanOI;

OI THB WORLD BANK KF'1
355822 em nome de CARLOS
A. NOBLE. no valor de 335,11
dólares americanos.
O total da apreensio realizada
atinge o montante de NCz$ .. ... .
1.000.000.00 (um milhão de cruzados novos) .
Foi lrutaurado na oportunidade o
IPL n.• 05/89-DPF1/BG/RS. sendo
lncursoe no art. 334 C/ C art. 14. n
do CP e o secundo. Inclusive. art.
333 do mesmo dispositivo.
Bel. JOS& GABRIEL C. SILVEIRA
Delegado de Policia Federal
CH/ DBLBX/DPF/BG
-

•
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VIOLÊNCIA NA SOCIEDADE
BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA
Dr. João Cury
Delegado de Polocia Federal
Os lndlces de violência nas metróPOles braallelras aUnrtram nlvet.s tnauPOrtAvet.s e hoJe constituem preocupaçlo dominante entre
nOs. As recentes peSQuisas de oplnlll.o atestam que a Insegurança
social constitui o mala rrave problema das nossas áreas metroPOlitanas. AI POPUlaçOes urbanas clamam POr seaurança e a angüsua
o temor e a crise social acompanham a vida do brasileiro. A sociedade civil está abalada com a onda
de assattoa. a c:llfusil.o tio tráfico. a
lnstalaçlo do crime orcanlzatlo. o
furto e roubo de velculoa e earru.
somam-se a Isto os esclntlalos financeiros e a parttclpaçAo de menores em atos criminosos, quase
sempre protegidos pelas leis. onde
a atuaçlo da Policia. Juizado e Funabens. se transforma num circulo
vicioso e com POUCas perspectivas
de mutlança.
Os que lanoram a real!datle social
do Pal.s, atribuem culpa desses mates à Policia e à prOprla Justiça.
POrém o problema visto de outro
lngulo, tem raizes mala profundas
e essas causas vil.o deaaruar justamente na InJustiça social. traduzitia POr uma estrutura desequ!l!bratla. decorrente da má reparl!çlo da
renda nacional. hoJe concentrada
nas mloa de POucos prlvlleglatloa.
em detrimento de uma expressiva
maioria de brasileiros. que nil.o tendo acesso a esses bens. Já convive
com nlvet.s InsuPOrtáveis tle miséria
A avallaçlo sobre o tlesempenho
da Policia. tem provocatlo no selo
tia soc!etlatle uma ontla tle pesslmlamo e descrença. Essa Indiferença
à ação repressiva tem ocas!onatlo
POr parte tle certos seamentos tia
aoc!edade a prál!ca tle atos primitivos. formas selvagens tle auto-de-

fesa. onde a tnvaslo a delegadas

tle Policia e o linchamento de presos em vias públicas. vem se tornando praxe em no.ua etdadca.

O clamor POr segurança p(lbllca
!mpOe a atuaçlo Imediata do 1!:1tatlo no momento em que ele auume a grantle tarefa histórica tle
reconstruçlo do sistema democrático. lnaerlndo-se neste amplo pro jeto a crlaçlo de condlçOes mln!mas
de melhoria da qual!tlatle tle vltla
para todo o cltladil.o brasileiro.
O próprio Governo Federal. pelo
seu órgil.o mais autorizado, o MInistério da Justiça e sob a coordenaçAo tio ProJeto Mutirlo Con~ra a
Violência. reconhece que vivemos
n!vels tle violência Intoleráveis.
Ao cldatllo brasileiro sequer resta

opção de se refugiar em sua casa.
delxantlo a Insegurança lá fora. Há
multo temPO o medo Invadiu também o eapaço particular de catla
um - a realdênc!a tam!!!ar. Teatemunhos Individuais e pesquisas tle
op!n!Ao pabllca convergem em
aPOntar a violência como o grantle.
senlo o maJor problema tia vltla
cot.!diana do brasileiro Na escalada
de preocupações. supera o nlio menos anaustlante problema do tlesempreco. tio qual, a!!ils é conseqüência
Nilo ê preciso Ir multo loD&e para
aPOntarmos os focos de vlotênrta
que proliferam em nosso Pais. No
Estado tio Rio de Janeiro. mais precisamente na Baixada Fluminense,
observamos um dos maiores lntllces
de crlmlnalldade. A própria Unesco. órglo tias NaçOea Unidas. após
acurada pesquisa. tntllcou a Balxatla
como o tucar mais violento do mundo. Ocupando uma área de 1.2~0
quilômetros. abransendo quatro
munlclp!os - Caxias. Silo Joio do
Merltl. Nova Iguaçu e N!lóPOI!s. eua
regiAo. rasgada de ruas de terra
poeirenta e valas tle esgotos abertos. onde morre uma criança a cada
hora. é palco de cenas deprimentes
tOdos os dias. Corpoa alo encontratios a tOda hora. eravatios de balas
e com marcas de torturas. lndlclos
da presença dos gruPOs de extermln!o. Secundo dados colhidos Junto
à imprensa. calculam ..se que nos
primelros dnco m~ses deste ano.
foram assassinadas mais de I 000
pessoas. hom!cld!os atrlbuldos a esses esquatlrOes da morte. geralmente contratados por comerciantes tia
loca!ldatle. sob o arcumento de ImPOr ortlem na cidade e acabar rom
os aualtos. os estupros. o trAfico e
consumo tle drogas. Sabe-se que no
cemitério de Maraplcu. em Nova
Iguaçu. aels covas sAo abertas com
antecedência, tOdos os tllas. à espera. de novoa cadliverea. Certa oca-

silo per1untaram a um ex....c1etento

POr que escolhera o camlnho tio
crime. Este homem que passou 15
(quinze) anos preso. disse: "N&o
se! o que se pode esperar de um
rapazinho faminto tle todo Jeito. tio
estOmaao e tia cabeça. Bu morava
numa favela a beira de uma rOdovia e do outro latlo da estrada tinha
tanto cartaz colorltlo. Eram moças
bonitas. nomes de comidas em lata,
fotografias de automOve!s. A gente
que nao tem quase nada se aente
uma POrcaria em cima da terra...
Quanto mais ventlo tutlo que exlat!a para quem tinha tllnhe!ro. Uma

coisa eu te Juro. moço! Eu nlo nasc! um monstro como tanta sente
quer tlar a ententler! Compreende?
Era tome da barrlaa e na cabeca.
era fome de todo Jeito e nAo tinha
salda."
O brasileiro que habita essa reg!Ao e os gTandes centros urbanos
vem mutlando os seus hibltos. Todos tomam mais culdatlo. A percepçlo fica mais aruçatla. A desconfiança do próximo tornou-se
constante. Sair á noite é temeridade Potle nunca mais voltar. Os cldadloa se armam. muitos sem o
m.lnlmo preparo para portar um

revólver. Cercam-se res!dênc!aa com

alarmes e guardas parttcularet a§.o

contratados, numa evidente man!festaçlo do sentimento de tnsecurança que se apodera do homem
A lmPOténcla tias estruturas Institucionais ante a cr!m!nalltlade
tem colocado a Policia como alvo
preferencial das criticas, sem saber
que na verdatle o problema tem
ralzes mats profuntlas e que nlo
ficam llmltadaa apenas na contençil.o tios efeitos tia violência.
Os atos criminosos sAo explosivos.
dotados de amplo espectro no ambiente urbano. Se eases atos fossem
tomados Isoladamente eles POUco
representariam. mas vlsuallzatlos
em conjunto euu assoclaçOea tle
crimes adquirem uma expressAo relevante. forte. num claro e lnequlvoco Indicio de que o nosso sistema
social encontra-se enfermo. cada
vez mais enfraquecido.
Historicamente.
que
causas
atuam no melo para proJetar quadro tAo sinistro. sem precedentes
e com o qual está convlventlo nosso
Pais Embora complexo. podemos
tlescle li evidenciar uma série tle
fatores concorrenlea.

Durante a décatla de 1960, o Brasil lnlc!ou o seu processo de lntlustrlallzaçlo, concentrando-se POios
Industriais nas realCes de Slo Paulo
e Rio de Janeiro. A margem tlease
proceaso ficaram Imensas recloes
s!tuatlaa no Nortleste brasileiro. NAo
demorou multo e o homem tio camPO se sentiu atra!tlo. A partir tlal
o habitante do Acreste. procurou
refOato. nAo no seu Estado, mas na
perlterla da socledatle em processo
de lntlustrlallzaçlo, através tle uma
!m!graçAo desortlenada. Os valores
do homem do campo se chocam
com a onda de consumtsmo tia ao~
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cledade Industrializada. Provocando
contlltos e o rastro de violência
tnlcla a sua trajetória. transformando 08 dias de hoje em palco de
terror e de morte.
Por sua vez, 01 oervlçoa pQbllcos
de Aaalstencla t Educaçio, SaQde.
Habltaçlo e Transporte, nAo se encontrando estruturados para reee·
ber essa demanda do Nordeste. desviaram centenas de milhares de
mlgrantea para as perllerlas, causando a promiscuidade, o analfabetismo. o abandono de menores, o
sub-emprego, a sub-nutrlçAo. as
doenças crOntcas, a revolta, o crime.
Do ponto de vista Interno sabemos que a sociedade brasileira está
dividida entre duas vertentes. Uma
constltulda de uma minoria rica e
multo rica l!sta minoria de prlvilecladoe representa hoje cerca de
da populaçlo. pouco mais de
600 mil pessoas para uma populaçlo
de 13~ mllhOOS de habitantes. Essa
minoria detém parte substancial da
riqueza nacional A outra. pelo con~.rarto , neta InSerida parte substancial da classe média, encontra-se
em precArlas condlçOes de bem-estar. vivendo de salirlos tneompa\1veiS e com dlllculdadea de acesso
aos serviços de aailde. habitação e
transportes. Esta classe média, antes esteve contlsurada no sistema
econOmlco como um todo homogêneo e bem caracterizada. Hoje esté
fragmentada e fratlcamente dois
terç08 dela eat Incorporada ao
nlvel de empobrecimento. enquanto
os multo pobres e os mlseravels
atlncem percentuais em torno de
60". Esse quadro social e estarrecedor. um contraste absurdo. Hoje
como se vê estamos colocados em
dois extremos. De um lado a opu-

5"

lêncla, 08 excessos. onde pequena
minoria desfruta de excelente nlvel
de vida. compaUvel com os pat.ses
desenvolvidos. O outro lado, representado por parte substancial da
populaçlo brasllelra, nos deparamos com um quadro caótico, uns
vivendo com multo sacrl!lclo, outros em estado de precariedade
absoluta. sem as mlntmu condlçoes
de allmentaçlo e moradia, verdadelr08 pAriu de uma sociedade perversa e omissa. Pretendor que nlo
haja violência e que esta sociedade
na qual estamos Inserido seja pacifica, obediente, sem modificar
nossas estruturas sociais. é puro
engOdo.
N!l.o se pOde pretender portanto,
seja um povo ordeiro, seria a mais
pura utopia. Esses ratos sociais vlvenclados tOdos os dias são tão
concretos. aalt.am l vista. que nos
raz lembrar uma frase ouvida Ji hA
algum tempo: "Os homens nlo se
amam. toleram-se para nlo tornar
a vida completamente lnsuportiveJ".
O Pro!. Hélio Ja,uarlbe. em recente trabalho prOduzido sobre a
questao social do Pata, en!atlta que
a sltuaçlo do Brasil é multo mais
grave do que se supOe. Cerca de um
terço das ramtllu vive em nlvels
de miséria. com rendimento mensal
Inferior ao salArlo mlnlmo. Um
quarto das ramlllas estA em condlçOes de estrita pobreza. com rendimentos entre um a dois saiArlos e
outras convivem com a sub-nutrição, as doenças e a morte prematura.
Bm nossos dla.s. as estruturas eco-

nOmlcas. sob o Impacto doe juros
Internacionais, vem oprimindo ainda mais a sociedade de cima para
baixo. O tenOmeno do empobrecimento absoluto e relativo nio é
mais mistério para nossos cientistas

~~.(

sociais. O renOmeno passou a atingir classes tradicionalmente situadas no processo de dlatrlbulçlo de
renda. como e o caso da classe média (hoje em decomposlçlo) , Integrada por en1enhelro.. administradores. professores. médicos. advo&ados. que constltulam a essência daa
classes llberals autônomas e que
hoje sofrem a dura realidade da
ststematlca reduçlo de aalarlos.
Nesta sintese observa-se uma das
faces perversas do modelo de desenvolvimento econômico adotado
nos últimos anos no Brasil. que pela
sua caracteriJStlca altamente concentrador e excludente, marslnallzou e continua marslnallzando parcelas slgnltlcatlvas da sociedade
brasileira.

E o menor? Este tem estreita
relação com a vlol~ncla urbana.
Falar do menor em nosso Pais temos que primeiro abaixar a cabeça
de vergonhL Quem melbOr Interpreta esta hora anJusllante do
menor abandonado 6 o Prol Antonio Costa. da Secretaria Munlclpa.J
de Belo Horizonte. quando observa : ·o estado de de1radaçlo social
e pessoal em que subsistem mllhOes
de crianças e adolescentes em quase tOdos os quadrantes deaae Pais
confirma de forma arr~ustvel esta
postura de alhelamento. O chamado ·menino de rua•. é uma Ilha cercada de omlssOes por tOdos os lados.
Todas as polttlcaa pQbllcas Já talharam em relação a ele."
Temos as convicção de que se colocássemos o problema do menor
abandonado em nivela toleráveis.
reduzlrlamos alsnltlcatlvamente o
problema da vlol~ncla urbana. l!ntretanto o que estamos assistindo é
o Incremento da populaç&o Juvenil.
processando-se de forma desorde~

REVENDEDOR AUTORIZADO DAS MARCAS:
ORIENT - TECHNOS - CHAMPION
DUMONT - CITIZEN - CASINO - MONDAINE
SEIKO - PIERRE CARDIN - GRAND PRIX
COSMOS - ETC.

GRANDE VARIEDADE DE JÓIAS EM OURO 18 K- 0,750 E PRATA 950
CALCULADORAS- APARELHOS ELETRÔNICOS- RELÓGIOS DE PAREDE
DESPERTADORES E ARTIGOS PARA PRESENTES EM GERAL.
ATACADO E VAREJO
Rua Barão de Paranapiacaba, 61 - conjs. 5 E 6- Sé
01004 - São Paulo - SP - Tels.: (011) 35-3626/36-8617/34-1028
20

nada. Basta verificarmos que em
1973. a populaçlo braslletra. segundo o IBGE estava em torno de 102
mllhOes de habitantes. Neaaa ocasilo. o BrasU Ji dispunha da chocante cifra de 21 mllbOes de crianças. na faixa de Oa 8 anos de Idade.
Já sob o Impacto da margtnallzaçAo
social. desprovidas daquelas exJgênclas hUicas de sobrevivência. como
xJimentaçlo. sallde. habltaçlo e
ensino pr6-escolar. ãto sem se falar
nos mllhOes de crianças da faixa
de 07 a 18 anos cujos problemas se
avultam em maior complexidade.
exigindo do Estado maciços recursos
para a educaçlo elementar. proflsslonallzaçAo e amplo mercado de
trabalho, bem como aqueles condicionamentos destinados a aua lntegraçlo soclxJ. cultural e poUllca. O
governo. mais propriamente o Poder
LeglslaLivo, três anos depois. em
1976, Institui a CPI do Menor, atraves da Olmara dos Deputados. Depois de refletir e debater exaustivamente a questAo do menor, de
ouvir depoimentos de especialistas
e de órglos envolvidos, enfim de
reconhecer a realidade do menor.
fruto de observaçOes colhidas nas
ruas, nas favelas, nas periferias urbanas, nos grandes e pequenos centros, o presidente da CPI. Deputado
Manoel de Almeida. chamou a atençlo do soverno para o ritmo acelerado do processo de marc:tnallzaçto
de crlançaa e adolescentes no Pais.
Este doc11mento produzido pela Clmara dos Deputados e que tivemos
a oportunidade de compulsá-lo,
conslltul um dos mais Importantes
Já realizados neste Pais em materla
de dtasnóstlco da realidade social
do menor no Brasil. Nele s!o apontadas as causas determinantes do
angustioso problema. onde estio
destacadas a lndustrlallzaçlo. a urbanltaçlo. o crescimento demosrátlco acelerado. o êxodo rural. as
deficiências médlco-santtArlas, o
analfabetismo, a deaqualitlcaçlo de
mio-de-obra. a pobreza. Todos esses fatores. conJucados ou Isoladamente. refletem-se sobre a !amllla,
e conseqUentemente sobre a !ormaçlo do menor. Os resultados da.•
pesqulaaa slo alarmantes.. Naquela

oeasllo Isto 6, hi 10 anos atris,
o nCmero de menores. carentes e
abandonados cherou à cifra estarrecedora de 25 mllhOes. A CPI do
Menor. com o Intuito de melhor
simplificar conceitos e estabelecer
tnterpretaçOes socialmente aceitas.
adotou a expresslo "menor carente•
para caracterizar aquele "cuJos os
pais ou responsável n!o possuem
condiçOes de atender as suas necessidades bislcas·. como habttaçlo. allmentaçlo, aallde. edueaçlo.
segurança social, etc. Por menor
abandonado. aquela criança que
n!lo tem pais ou reaponsivell para
o atendimento de auas necessidades
básicas.
Pois bem. hoje, em 1987. hf. 15
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• anos apenas do final do século n!lo
conseguimos ainda reverter aquela
assustadora cUra, que pelo menos
Inibisse o crescimento de menores
em suas diferentes formas de manlteataçlo. Pelo contrário, o fenômeno avança, vem aumentando o
seu tamanho e hoJe atinge a cUra
dos 36 mllhOes, secundo c&Jculos
apontados por peaqulaadores da
Fundaçlo Nacional do Bem Estar
do Menor (FUNABEM). O que se
verifica de forma tnequlvoca ~ que
o conJunto de órgloa pQbllcos. que
representa o elo Institucional do
Estado, criado exatamente para reversão desse fenômeno, nAo conseauJu pelo menos Inibir o seu crescimento. As poUUeas públicas atê
a1ora falharam em relaçlo a eases
meninos. A pesquisadora Marta Josetlna Becker. do MPAS CFUNABEM>. que vem se dedicando ao
estudo sistemático desse crucial
problema. observa que são "38 mllhOes de crianças e adolescentes <e
Isto representa mats do que a população de qualquer outro pais da
América do Sul). que nlo tem assecurada de forma adequada a ...
tts!ação de suas necessidades bf.steas. t. por certo. neste contingente.
que encontramos a maioria daquelas crianças consideradas pelo Códtco de Menores. em "sltuaçlo lrrecuJar•.
Outro fator a agrecar-se aos demais e que tem contrtbuldo de forma atentatória as rarantlaa do
cidadão. alo as menaasens produzidas pela televlslo que a todo momento chesam a nossa casa. mudando comportamento e atuando
diretamente sobre os adolescentes.
com a mostra de eenaa brutais e
que chocam a consciência coletiva.
Hi pesquisas elaboradas por setores especializados da ONU. revelando que dos 04 aos 14 anos. um
Jovem assiste pela televtslo. a
11 000 cenas de contrabando. assaltos. espancamentos. a.ssasstnatos.
desobediências e vlo16nclas. como
·verdadeira Indução à crlminalldade programada".
Numa recente pesquisa consolldade pela Secretaria de Segurança
Pllbllca do E8pirlto Santo. Durante
dois meses, em dois canais de televlsáo. apurou-se o sesutnte m1mero
de Imagens contendo atos delituo101:
129 assassinatos: 27 assassinatos
de pessoas da própria comunidade,
2.789 acidentes de trAnsito, 102 cenas de desrespeito aos pats, 138 lutas violentas, 98 brisas de casais
por motivos lOteis. 08 noticias de
seqUelltro. 17 ellpancamentos. 18
casos de arrombamentos, 12 casos
de assassinatos por menores, 06 casos de tráfico de Drosas e 02 caaos
de Unehamento.
B dentro deste quadro emerrenclal o que faz a Policia? Antes de
mais nada é bom que se diga: a
Policia nlo 6 soluçAo para acabar
com a violência. O Importante é
eliminar as causas. Porém a sua
atuaçlo é lndtspensivel para evitar
maiores traaédlas e restabelecer o

controle social. O atual aparato repressivo, representado pelas poJI.
elas civis e militares, que compOe
basicamente a defesa da sociedade
civil. visto em sua globalldade, 6
precário, anacrônico, nAo havendo
se evoluldo nesses 11Jtlmos anos. Na
reuntlo dos secretArlos de Seguran.
ça Pllbllca, coordenada pelo Ministério da Justiça, atravts do ProJeto
Muttrlo contra a Violência e realizado em Brasllla. em 07 de mato de
1985, dentre as várias relvindlcaçOea propostas constam a lnsUtulç!o de Fundo Nacional de Segurança Pllbllca. cujas Justificativas
para a sua crtaçlo se calcaram no
sesulnte dlagnósUco:
·As frotas operaclonata. as construçOes e o armamento próprio uUUzados pelas poUcias militares, po.
llctas civis e corpo de bombeiros
dos Estados. Territórios e Distrito
Federal. de modo geral. deixam
multo a desejar. nlo s6 pelo aspee.
to quantidade, mas tamwm na
qualidade. Assim cada vez mais
aumenta a distAncia e dlscreplncta entre o armamento e VIaturas
utilizadas por marc:tnats. cada ~ez
mata organizados e so!lsUcados e
os utllltados pelas policias • escassos. ;eralmente superados ou sem
boas condlçOes de uso. Há que se
ressaltar. tamWm, a precariedade
das construçOea na área de segurança. mormente as dele(aclas e
cadelas do Interior. que na grande
maioria. nlo apresentam condlçOes
de se1urança, de higiene e de salubridade e, al~m disso, tem problemas de superlotação de presos.
Esse diagnóstico apontado pela
reuntAo é suficiente para revelar o
estado de precariedade que se encontram nossas secretarias de Segurança Pllbllca. a despeito do
apolo que Já vem recebendo do MInistério da Justiça que, por Intermédio do ProJeto Mutlrlo contra a
VIolência. estA fornecendo a elas
viaturas para reforçarem os seus
serviços operacionais.
Mas a Policia. ainda que atendidas as suas pretensOes em termos
de equipamentos e lnstalaçOes, só
J)oderi attnc:tr nlvels adequados de
desempenho. se dispor de estruturas de ensino em condlçOes de oferecer treinamento e dar formação
tnterral ao policial civil e miUtar.
Bate ano, a partir de acosto pr6-

xlmo a Academia Nacional de Policia dará Inicio. dentro das diretrizes do ProJeto Mutirão Contra a
VIolência, a dois cursos. de uma série de doze. para lormaçlo de Instrutores para as policias civis do
Pais. Com a tmplementaçlo desses
12 cursos. serAo preparados 360 Instrutores que retornarão As suas escolas. para retransmlsslo dos ensinamentos recebidos e preparar
novos Instrutores de modo que cada
escola tenha o seu corpo docente.
Esses Instrutores receber!o treinamento em matérias bblcas como

•

nada. Basta verlllcarmos que em

1973, a populaçAo brasileira, segundo o IBGE estava em torno de 102
mllbOea de habltanl.e$. Nessa oca-

silo, o BrasU Ji dispunha da chocante cifra de 21 milhões de crianças, na Caixa de Oa 6 anos de Idade,
Já. sob o Impacto da marglnallzacllo
social, desprovidas daquelas exigências húlca.s de sobrevlveDcla, como
allmentaçlo, aaOde. habltaçlo e
ensino prê-escotar. Isto sem se ralar
nos miiMes de crianças da Caixa
de 07 a 18 anos cujos problemas se
avultam em maior complexidade,
exigindo do Estado maciços recursos
para a educaçlo elementar, pro!lsslonallzaçlo e amplo mercado de
trabalho, bem como aqueles condicionamentos destinados a sua lntegraÇlo eoctal, cUltural e poUUca. O
governo. mais propriamente o Poder
Legislativo, três anos depois, em
1976, Institui a CPI do Menor, atrav~ da OAmara doa Oeputadoa. Depois de rertetlr e debater exaustivamente a quest&o do menor, de
ouvir depoimentos de especialistas
e de órcaos envolvidos, en!lm de
reconhecer a realidade do menor,
rruto de observações colhidas nas
ruas. nas favelas. nas perlftrtas urbanas, nos grandes e pequenos centros, o presidente da CPI, Deputado
Manoel de Almeida. chamou a atençao do governo para o ritmo acelerado do processo de marglnallzaçAo
de crianças e adotescenl.e$ no Pais.
Este documento produzido peta Clmara dos Deputados e que tivemos
a oportunidade de computai-lo,
conslltUI um dos mais Importantes
já realizados neste Pais em materla
de diagnóstico da realidade social
do menor no Brasil. Nele slo apontadas as causas determinantes do
angustioso problema. onde estão
destacadas a lndustrlallzaçlo, a urbanlzaçlo, o crHclmento demográ!lco acelerado. o êxodo rural. as
de!lclênctas médlco-sanltartas, o
analfabetismo, a desquaiiC!caçlo de
mio-de-obra, a pobreza. Todos esses fatores, conJucados ou Isoladamente, re!letem-ae sobre a famllla,
e conseqüentemente sobre a formaelo do menor. Os resultados da.•
pesqutaaa alo alarmantes. Naquela

oca.sllo Isto é, há 10 anos atrás.
o nQmero de menores. carentes e
abandonados chegou à cifra estarrecedora de 25 milhões. A CPI do
Menor. com o Intuito de melhor
stmpllttcar conceitos e estabelecer
Interpretações eoctalmente aceitas.
adotou a expressao "menor carente"
para caracterizar aquele "cuJos os
pais ou responsàvet não poasuem
condições de atender as suas necessidades blslcas·. como habltaÇlo. aUmentaçAo. saolde. educação.
segurança social, etc. Por menor
abandonado. aquela criança que
nlo tem pais ou responsivels para
o atendimento de suas necessidades
básicas.
Pois bem. hOje, em 1987. ht 15
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• anos apenas do t!nal do século ntlo
conseguimos ainda reverter aquela
asaustadora cifra. que pelo menos
Inibisse o crescimento de menores
em suas diferentes rormas de mantrest.açao. Pelo contrArio, o fenômeno avança. vem aumentando o
aeu tamanho e hoje attn.ce a ctrra
dos 36 milhões, serundo càlcuJos
apontados por pesquisadores da
Fundaçlo Nacional do Bem Estar
do Menor <FUNABEM>. o que se
verlttca de rorma tnequJvoca é que
o conjunto de órglos pQbllcos. que
representa o elo Institucional do
Estado, criado exatamente para reversAo desse renOmeno, nlo consecutu pelo menos Inibir o seu crescimento. Aa poi!Ucu públlca.s ate
aaora ralharam em relaÇlo a esaes
meninos. A pesqUisadora Marta Joset!na Becker. do MPAS <FUNABEM>. que vem se dedicando ao
estudo sistemático desse crucial
problema, obaerva que sào "36 milhões de crianças e adolescentes <e
Isto representa mais do que a população de qualquer outro pala da
América do SUl), que nlo tem assegurada de rorma adequada a aallsfaÇlo de suas necessidades básicas. t . por certo. neste contingente.
que encontramos a maioria daquelas crianças consideradas pelo Códtco de Menores. em "sltuaÇlo trreruJar•.
Outro fator a agrerar-se aos demais e que tem contrlbuldo de rorma atentatória às aarantla.s do
cidadão. sào as mensagens produzidas pela tetevlslo que a todo momento checam a nossa casa. mudando comportamento e atuando
diretamente sobre os adolescentes.
com a mostra de cenas brutais e
que chocam a consciência coletiva.
Há pesquisas elaboradas por aetores especializados da ONU. revelando que dos 04 aos 14 anos. um
Jovem assiste pela televtsAo. a
11 000 cenu de contrabando, aasattos. espancamentos. assassinatos.
desobediências e violências. como
·verdadeira Indução à crlmlnaUdade programada".
Numa recente pesqUisa consoUdade pela Secretaria de Segurança
Pllbllca do Esplrlto Santo. Durante
dois meses, em dois canais de televlsào, apurou-se o seguinte mlmero
de Imagens contendo atos delltuo101:

129 assassinatos; 27 assa.sstnatoa
de pessoas da própria comunidade,
2.789 acidentes de trAnsito, 102 cenas de desrespeito aos pais, 138 lutas violentas, 98 brisas de cuals
por motivos COteis. 06 noticias de
uqOestro. 17 espancamentos. 18
casos de arrombamentos, 12 casos
de assassinatos por menores, 06 casos de trAnco de Drogas e 02 caaos
de linchamento.
B dentro deste quadro emergencial o que laz a Policia? Antes de
mais nada é bom que se diga: a
Policia nao é soluçAo para acabar
com a violência. O Importante é
eliminar as causas. Porém a sua
atuaçlo é lndlspensivel para evitar
maiores trarédtas e restabelecer o

controle social, O atual aparato repressivo, repreaentado petas polielas civis e mUltares, que compõe
basicamente a defesa da eocledade
civil. visto em sua globattdade, é
precário, anacrônico, nlo havendo
se evoluido nesses ruttmos anos. Na
reunllo dos seeretártos de Segurança PObUca. coordenada pelo Ministério da Justiça, através do ProJeto
Mutlrilo contra a VIolência e realizado em Brasllla, em 07 de mato de
1985. dentre as várias reivindicacoes propostas constam a tnstttuJcAo de Fundo Nacional de Segurança PllbUca, cujas Justlt!callvas
para a sua crtaçlo se calcaram no
sesuJnte diagnóstico:
·As !rotas operacionais, u constru~s e o armamento próprio utilizados pelas policias militares, policias civis e corpo de bombeiros
dos Estados. Territórios e Distrito
Federal. de modo geral. deixam
multo a desejar. não só pelo aspeeto quantidade, mas também na
qualidade. Assim cada vez mais
aumenta a distAncia e dlscreplncta entre o armamento e vlaturu
utilizadas por marginais, cada vez
mais organizados e sofisticados e
os utilizados petas policias - escassos, aeralmente superados ou sem
boas condições de uso. Há que ae
resultar, também. a precariedade
das construç4es na área de segurança, mormente as delegacias e
cadelas do Interior. que na grande
maioria, não apresentam condições
de ae1urança, de higiene e de salubridade e, além disso, tem problemas de superlotação de presos.
Esse diagnóstico apontado peta
reunUI.o é suttetente para revelar o
estado de precariedade que se encontram nossas aecretartaa de Segurança Pllbllca. a despeito do
apolo que já vem recebendo do Mlnlst6rto da Justiça que. por Intermédio do Projeto Mutlrlo contra a
VIolência. esta fornecendo a elas
viaturas para reforçarem os seus
serviços operacionais.
Mas a Policia, ainda que atendidas as suas pretensões em termos
de equipamentos e lnstataçoes, só
poderi atingir ntvets adequados de
desempenho, ae dispor de estruturas de ensino em condlçOes de oferecer treinamento e dar formaciio
lnte1rat ao policial civil e mUltar.
Bate ano•• partir de aaoato próximo a Academia Nacional de Policia dará Inicio, dentro das diretrizes do Projeto Mutirão Contra a
VIolência, a dois cursos, de uma s~
rle de doze. para rormaÇlo de Instrutores para as policias civis do
Pais Com a implementaçlo desses
12 cursos. serao preparados 360 Instrutores que retornarão ILs suas escolas. para retransmissão dos ensinamentos recebidos e preparar
novos Instrutores de modo que cada
escola tenha o aeu corpo docente.
Esses Instrutores receberão treinamento em mat6rlas bblcas como

•

Invest!gaçAo Policial, Técnica de
Interrogatório. Técnica de Ensino,
Deontologia Policial. Direitos Humanos e como materiais opelonals.
Pollela Judlelirla e Leglslaçlo Penal.
A$ razoos desse treinamento e
formaçlo de Instrutores para as
Escolas de Policia Civil do Pais, tem
por objetivo criar uma nova mentalidade dentro dos quadros pollelals. NAo é conceblvel que ainda
bole persista o medo das comunidades pelas orcantzações pollelals.
Precisamos mudar este estado de
coisas. A Policia deve assumir um
destacado papel na busca da paz e
convivência pacftlca na sociedade
brasileira. A violência com os seus
efeitos explosivos nAo pode ser contida por atos violentos por parte
da Policia Deve ela. por encarnar
o Estado, usar dos meios moderados
para evitar que o abuso de poder
continue a distanciar a comunidade dela. Cabe a ela proteger a sociedade durante o dia e durante a
noite. Deve o policial adquirir consclentlzaçAo de ser ele próprio, um
membro ativo de sua comunidade.
dela nlo podendo se !Jolar. buscando sua participação plena. com
o propósito de conseguir a conllt.nça e a tranqüilidade neceasárlas
para uma convivência Otll e demo-

cráUca.
A Policia e o braço armado da
sociedade civil e este conceito para
ser plenamente alcançado dependerA do entrosamento e da sensibilidade dos poderes conatltuldos.
em todos os nl vels, de modo que a
comunidade pa.sse a ter no pollctal
um amlco a quem poasa conttar
nas horas de desespero, e para buscar socorro e ter como resposta a
pronta e eficiente açlo do agente
da lei.
Ouçamos estas lmpressOea do Delegado Admlr Tozo, da Policia Federal em Slo Paulo. Diz ele que
·nesse contexto a Policia se apresenta como peça fundamental e lndlspensivel ás soluçoos. mas terá
ela que ser transformada, aperfeiçoada. dinamizada, bumanlzada.
rectclada e reconhecida humana e

materialmente. A nossa aspiração
Ideal consiste em que tenhamos
uma Policia. nem omlua. nem arbltrirla. como também Ideal seria
que tivéssemos uma justiça, nem
inace58lvel. nem desigual Catta vez

que na rua. no Onlbus, no trem, um
pai de famllla ê revistado e humilhado na frente de seus filhos e de
transeuntes. temos certamente a
con!lguraçto ao desreapelto à dignidade de um eldadlo. que passa a
não mat. aeredl\ar (ou acreditar
menos) no Estado e nos seus mecanismos Institucionais. A dignidade.
a liberdade e o patrlmOnlo. por mais

humilde que seJa o cldadAo. devem
ser respeitados. para que a reciproca seJa verdadeira•.
Outro dado constatado no Amblto
da sociedade urbana 6 que parcela
ponderivel dos vitimados pela violência pensa e adota postura de
que "nlo adianta par quel.xa l Pollela porque nunca di em nada e
só traz aborrecimentos". Esse comportamento compromete mais ainda as Já precárias relaçOes entre a
Policia e o povo, contribuindo para
que a Impunidade permaneça e a
violência recrudesça.
Diante de quadro tio necro. ver&onhoso e sem perapeetlvas de soluçAo Imediata. nAo basta apenas
ao Governo Federal, pelo seu órgAo
mala credenciado, o Mlnlstêrlo da
Justiça, estabelecer diretrizes, fornecer viaturas para servir os policiais e visualizar uma nova Imagem
do pollelal moderno. Apenas o governo nlo será su!lclente para retomar o sistema. Parcela da comunidade deve ser mobilizada. Exls~m diagnósticos bem elaborados
que Identificam as causas da crlmlnalldade, apontando soluçOes a
exemplo da CPI do Senado Federal.
cuJas linhas conclusivas permitiram consolidar um elenco de propostas, assim concebidas:
I - Esforço conjunto dos Pode-
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res PúbliCOS e da comunidade para combater o analfabetismo e outras carências
sociais, além da obtençlo de
mats Justiça aoelal;
2 - Contençlo do êxodo rural e
das mlgraç6es Internas.
através da retormulação da
est.rutura acrt.rla. para !1u.r o homem no campo;
3 - Medidas destinadas a resolver a problemtttca do menor. especialmente da criança abandonada;
4 - Retormulaçlo dos Sistema
Penal e Penltenclirlo e unltleaçlo das Policias 1\fllltar
e Civil, além do cumprimento dos códlaos de ética.
Estas propostas. todavia. estio
esbarrando em um outro crucial
problema Jt ldentJfleado pelo próprio governo. As estruturas do Serviço Publico precisam ser relormuladas. O próprio Ministro da Admlnlstraçlo. Aluisio Alves. ao encaminhar o Projeto de crlaçlo da Secretaria de Adrnlnlstraçlo. deixou
bem claro ao Presidente da República de que herdara uma estrutura
caótica.
o que se observa nitidamente é
que as estruturas do Serviço Público, em todos os nivela de Governo.
não estão suficientemente preparadas para absorver Idéias e desencadear proJetos de 1ar1a abranaencla.
Esses Impasses, porém. comportam alternativas com o fim de recolocar as agências aovernamentals
nos trilhos. O controle do déficit
público. o rigor quanto ao acesso
aos Serviços Públicos e o treinamento e reclelaaem de seu pessoal.
são metas viáveis e que podem ser
postas em execução a curto e médio
prazo.
Paralelamente u propostas da
CPI do Senado Federal que cuidou
de lnvesUaar as causas da violência
e cujas propostas Já estão sendo
Implementadas de maneira ainda
um pouco lenta, outras tem que ser
desencadeadas. sob pena de comprometer as que Jt estão em andamento.
~ evidente que a Constituinte assume oaoel relevante nesta conlun·
tura. A adoção de repartir-se mais
democraticamente o Sistema Tributário Nacional. descentralizandoo para fortalecer os munlclplos.
constituirá uma das torrou mais
eficazes para atuar diretamente
nas fontes de InJustiças soelala. Esses recunos trlbutlrlos se mantidos
nos munlclplos. transformariam-se
num doa Instrumentos mala democráticos e eficientes para combater
o analfabetismo. mediante Investimentos na Educaçlo e Saúde. dirigidos para problemas identificados
concretamente. além da prevenção
e amparo a menores. controle da
natalidade e projetos de entrosamento entre as lnsUtulç6ea policiais e a comunidade.
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A Policia nAo é nunca será. a
soluçAo para conter oa males sociais. o problema deve ser vtsuallzado sob a ótica global. Do Ponto
de vista emercenclal a Policia deve
ser Imediatamente reaparelhada
para conter novas traaédlas. Por
outro lado caberá ao Governo a parcela da sociedade consclentlzada o
aacrlflclo para mudar o estado ea6tlco de nosso sistema social.
"Do rio que tudo arruta. diz Bertold Brecbt. ae diz que é violento.
mu nlnauém diz violentas as maraens que o comprimem•:
Multo obrigado!
NOVAS MODALIDADES DE
DIREITOS INDIVIDUAIS
AFBT0S A DINAMICA DA
POUCIA CIVIL.
PREVISTAS NA
CONSTITUIÇAO DB 1988.
Afora os Itens rererldoa de proteçlo aos DIREITOS INDIVIDUAIS,
comuns a todas as Constltulç6ea
anteriores. a CARTA MAGNA de
1938. criou modalidades outras que.
por Inusitadas. reservamos reler&ncla especial. como veremos. nos seaulntea ltena. do art. ~.·. e no quadro sln6tlco anexo.
a) X- SAO INVIOLAVEIS A INTIMIDADE, A VIDA PRIVADA. A
HONRA E A IMAGEM DAS PES·
SOAS. ASSEGURADO O DIREITO
A INDENlZACAO PELO DANO MA·
TERIAL E MORAL DECORRENTE
DE SUA VIOLAÇAO.
Medida salutar e merecedora dos
melhores enc6mlos ao CONSTI·
TUINTE de 1888.
Em sua alentada obra. pioneira
no Pais (299 paginas), PROTEÇAO
DA VIDA PRIVADA E LIBERDADE
DB INFORMAÇAO. seu autor. O
laureado PROFESsOR RENJ!: ARIEL
DOTTI (atual secretario da CUitU·
ra do seu Estado, o PARANA>. diz.
t pág. 37: "A erosão da prlvatlvldade causada pelos Instrumentos.
meios e condlç!)ea resultantes do
desenvolvimento cientifico e tecno16alco. constitui ponto de apreensão para muitos palses•.
E, à pá&. $1, daquele valioso livro.
afirmou : "Em lace da crescente
preocupaçlo com os atentados l
vida privada. a seçlo (da COMISSAO INTERNACIONAL DE JURISTAS), criou um Comitê que elabO3.

rol.l pe:squba.s e uma das conclu-

a6ea foi no sentido de que a le&lalação deve estabelecer um direito
aeral sobre a proteçlo à Intimidade. válido para todu as sltuaç6es
e. para torni-lo nexlvel numa sociedade em mutaçlo. os termos da
nova lei deverAo ser cerals".
"Genericamente. a vida privada
abrange a todos os aspectos que por
qualquer razlo não aostarla.mos de
ver cair no domlnlo público: e tudo
aquilo que nlo deve ser objeto de
direito à Informação. nem da curlo·
aldade da sociedade moderna. que,
para tanto. conta com aparelhos
altamente aoflstlcadoa".
!!: •o direito de se deixar só". que
o autor citado diz aer •a mala antlca definição (1873). devida ao

Juiz americano COOLY".
Sem dllvlda alcuma. o DR. RENt
ARIBL IJO'ITI, forneceu oa fundamentos do Item X da CONSTITUIÇAO de 1988, que por certo, surpreenderá aquela COMISSAO INTERNACIONAL DE JURISTAS.
posto que, ao Invés de, através de
uma "leatslaçlo" tol a própria
CARTA MAGNA, NO BRASIL. a
protecer a INVIOLABILIDADE, A
INTIMIDADE. A VIDA PRIVADA.
A HONRA E A IMAGEM DA PESSOA.
O Professor RENt ARIBL DO'M'I
publicou aquele aeu excelente livro,
em 1980, havendo, a.sslm. tempo suficiente para absorção das suas
Idéias e ensinamentos. peiOI CONSTITUINTES DA NOVA CONSTI·
TUlÇAO. de oito anos mala tarde.
o maior Intérprete. acreditamos
que !OI o Constituinte MIGUEL
RBALB JONIOR. amigo do autor
do referido livro.
1!: de se considerar, no entanto
que. a Policia poderá deparar-se
com dificuldades Que obstaculem
sua le&ltlma açlo policial Investigatória, quando. em face do respeito
ao pundonor da parte. neaue-se. ela.
submeter·se. a exames corporais Que
lhe exiJam despir-se ou expor suas
partes Intimas. a sondacens. como.
por exemplo. peaqufsas anais ou vaginais.
A habilidade e o convencimento
da Autoridade Policial, ou do Médico Legista. poderio contornar o
problema. porque. o certo é que a
prolblçlo ê peremptória. sem exceçlo admissivel. conferindo. Inclusive. o direito a "lndenlzaçlo pelo
dano material ou moral decorrente
de sua violação".
Que ae cuidem. também. 01 cban·
taalstu das fotografias. das Imagens da pessoa. que Já !oram alvo
de tantas a!llç6es para muitos.
b) XVUl - CRIMES INAFIAN·
CAVEIS E INSUSCEPT!VEIS DB
GRAÇA OU ANISTIA. (Tortura.
tráfico de entorpecentes e drogas
afins. Já comentados) e mais. o terrorismo e os detlnldos como ertmea
hediondos. por eles respondendo os
mandantes e executores e os que
podendo evita-los. se omitiram.
Pena que oa autores doa crimes
hediondos ("plstolagem". por exemplo) . que ai podem ser arrolados. se
nt.o forem presos em 11a1rante delito. pelo menos do Habeas COrpus
poderão beneficiar-se...
Quanto ao •ae omitirem" a que
se relere o n .• XLIII. (Citlmas palavras do texto) . é medida do maior
s11nlllcado, pois. multo bem Jt
dizia o PADRB ANTONIO VIEIRA
(0 DO S~. XVII), que A OMIS·
SAO J!: O PECADO QUE FAZ. NAO
FAZENDO.
E. coerentemente, a CONSTJTUIÇAO NOVA. dlap!)e e determina no
CAPITULO lli. "DA SEGURANÇA
POBLICA", que esta é ... • RBS·
PONSABILIDADE DE TODOS"...
(art. 144).

r
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A tibieza de una. a covardia, ou
comodtamo de outros. Justltlcam o
prorttsar de VON HIBRING no seu
expressivo. pequeno Uvro, "A LUTA
PELO DIRBITO". de poucas páginas. 6 certo. porém, de lncomensu-

rivel arandeza e valor.

c) XLIV - Outra lnovaçAo da
"Mixlma Leae•. de 1988. a que já
fizemos alusao : "lnaflançabllldade
das açOes, também lmprescrltlvels,
praticadas por 11rupos armados. civis ou militares. contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático".
d) LVIII O CIVILMENTE
IDENTIFICADO NAO SERA SUBMETIDO A IDENTIFICAÇAO CRIMINAL. SALVO NAS HIPOTBSES
PREVISTAS EM LEI.
O art. 8.•, n.• VUI do Código de
Processo Penal Brasileiro. ainda
em uso. mandou a autoridade poUclal ·ordenar a ldentlllcaçlo do lndlrlado IM'lo processo datllosroplco.
se posslvel" ...
Teria dito melhor. usando a expressao - SE NECBSSARIO.
Generalizou-se. deturpadamente.
aquela "ldentlflcaçlo pelo processo
datiloscópico". como slnOnlmo de
IDENTIFICAÇAO CRIMINAL E
uma espécie de "glutonla da ldentlflcaçlo criminal" <como lntltulamos trabalho publicado na Imprensa. que escrevemos a respeito). foi
encampada. até por Acórdãos. Provimentos. etc .. da Justiça Penal do
Pala.
Sempre recriminamos tal procedimento. por entender que ele valia
por Intempestivo julgamento <descabido. porque, nlo tem competência para tanto a Autoridade PoUclal. que desenvolve seu trabalho
na taae vestibular doa misteres da
JUSTIÇA PENAL - Isto 6, "lnvestlcatlo crlmlnls". de natureza administrativa).
Como contestar que não é um
pr6-Julaamento. Identificar um Indiciado que. antes mesmo de ser
submetido a Julgamento. poderá,
Inclusive. deixar de ser DENUNCIADO. pelo "Domlnus Utts". quando se Iniciaria a açAo PENAL?
Idenlltlcado criminalmente. sua
ficha. era remetida ao INSTITUTO
NACIONAL DE IDENTIFICAÇAO.
em BRASlLIA. e. se o nosso Pais Já
possulsse um "sistema nacional de
computaçlo de dados•. tendo sua
CENTRAL naquele INSTITUTO,
para onde tosse o nome do Indiciado <mesmo nlo DENUNCIADO. ou
CONDENADO). seria lido como
"criminoso·. em todo o Pais, até que
se tornasse sem eleito sua ldenUflcaçlo criminal.
E. ao tempo em que era amplo o
direito de requerer cerlldlo a respeito, era comum reclstro de queixa
(de crimes retratáveis); requerimento de certldlo de ldentlticaçlo
criminal do suposto autor, para
usA-la, até, sob a forma de chantagem ou comprometimento. da

"vitima do pretuicamento•.
Os ACORDAOS foram de uma
generallzaçlo Impressionante, nlo
entendendo-se como era que a JUSTIÇA ABJlJRAVA de um direito.
exclusivamente seu - O DB roL.
GAR, mandando que a Autoridade
Policial o t i -.
No Ceará. por6m, houve Desembarcadores. cOnscloa, que pensavam
ao contrArio. como. por exemplo,
e DESEMBARGADOR ALENCAR
ARARIPE (doa mata cultos e brilhantes). onde disse. em ACORDAO de 31 .08 de 1959: •concedese Habeas Corpus a quem já tendo
sido civilmente Identificado é convocado A ldentlllcaçAo criminal,
porque a preexistência daquela. nos
assentamentos policiais. nos quais
se encontram todos os seus elementos de lndlvlduallzaçlo. como fotografia. sinais mortolclclcos e lmpressoes dlcltals, torna dispensável
a formalidade vexatória e contrangedora da ldenU!Icaçlo criminal".
(Percunta-se a pessoa de brio se
nAo era vtza\órlo Lal procedimento
que vteaae a solrer).
Altas, o proJeto do C. P.P .B .. que
mofa no Concresso Nacional, hi
mais de 5 anos. preve. no seu art.
216, que somente. quanto "NECESSARIA•. se processe a ldenU!Icação criminal.
Como Delecado. presidente de
certos Inquéritos, tivemos enseJo
de "desobedecer", em alguns deles.
a nAo tdentlllcaçlo criminal, de
Indicados. (de quallllcaç!o lnconteste de pessoas honradas. colhidas
pela desdita de crime em que se
tenham envolvido).
E. nunca houve devoluçlo do Inquérito para aquele procedimento.
o que provava nlo estávamos só
em nosso entendimento dado ao
caso ora enfocado.
Sem dllvlda. sentimo-nos Jubiloso pela arruta compreensão do
CONSTITUINTE de 1988. determinando, que. em principio. o civilmente ldentlllcado. nlo será submetido a tdentt!lcaçAo criminal.
salvo nas hipóteses previstas em
lei.
O autor de crime de abalo social.
que seja. !lacrado: que nlo tenha
quallllcaçAo. ou domicilio certo.
etc .. deverA ser lncluldo nas "htpótéaé-s prevlataa em lei", mesmo possuindo ldentlllcaçAo civil.
Mas. a re11ra benfazeJa. agora estabelecida pela CONSTITUIÇAO.
é a de que o Indicado civilmente.
nlo será aubmeUdo l ldentlllcaçAo
criminal.
O que o Delecado deve estar
atento. em casos duVIdosos. é no
examinar da validade da cédula de
ldenU!Icaçlo civil apresentada. a
IIm de nlo ser lacrado. porque.
quando Isso poasa ocorrer. já é prova suficiente da desquallrtcada personalidade do Individuo.
Nlo obstante a clareza do texto
daquele n.• LVlii. tA temos conhecimento da ACORDAO contrário.
como o do processo que tal relatado
pelo Juiz paulista. Dr. Haroldo Luz.

tendo participado do Julgamento
oa seus Ilustres pares os Juizes LOSTOSA GOULART e RIBEIRO MACHADO, eu.ta l.ranscrtç&o !uêmolo, lpats llterla". "datado de 06 de
outubro de 1888" (felizmente que
no dia seguinte l PROMULGAÇAO
DA CARTA MAGNA. quando. "data
venta·. ainda multo arralcadas as
Idéias, !ulmlnadaa no dia anterior .. . >
Bis o ACORDAO: "ldentlflcaçlo
criminal pelo sistema daUJoscOplco - Indiciado, Ji Identificado civilmente. lrrelevAncla - obrigatoriedade legal - constrangimento Ilegal Inexistente - lntellgencla dos
artigos 5.0 , Inciso LVIII, da Constltulçlo Federal de 1988 e 6.0 • Inciso
VIU. do Ccldlao d e Processo Penal,
persiste mesmo apela o advento do
artigo s.•. Inciso LVIII, da Constituição da República, de 1883. pois.
ressalvando esta norma constitucional as hipóteses previstas em
lei. revogou aquele diapositivo processual penal".
~ta formA foi d~necado o Habeas Corpus Impetrado na Clmara
de São Bernardo do Campo.
Bvldentemente. se o autor deste
trabalho Uvesse a honra de pertencer àquele corpo de Juizes. a votação nlo teria sido unAnlme .. .
e) Inciso LXII - & outra lnovaçAo (em parte) da Constltulçlo de
1988.

Diz textualmente que "a prisão
de qualquer pessoa e o local onde

se encontra aerlo comunJcados ao
Juiz competente e à lamllla elo pre-

so ou

à pessoa por ele Indicada".
A comunlcaçlo da prlaAo à autoridade Judiciária competente. Já
havia sido prevista pela Consutulç&o de 1934; tal omissa a Carta de
1937. voltando a repetir-se com a
ConsUtulçlo d e 1940 e a Carta de
1967. sesundo tl•emos ocasllo de

comentar

o que Inova aquele Inciso LXII
é a obrigatoriedade da comuntcaçao também. á tamllla do preso ou
à pessoa por ele Indicada.
A autoridade policial deve precatar-se no tocante ao tato de nlo
saber como localizar a tamllla
(quando tor o caso> tomando por
termos as ln!ormaçOes do preso
(testemunhas). bem como. a sua
indlcaçAo (tambem por termo> da
pessoa que deva ser escolhida por
ele para receber a comunicaÇão.
Ocioso aerla recomendar o óbvio
<a comunlcaçlo por escrito, ao Juiz
competente).
!) LXIU Este Item também
contere dtreltoc outros que o preso
passou a usufruir (pena que vitima
tenha continuado sob o silêncio sepulcral ... )
·o preao será Informado de seus
direitos. entre oe quala o de permanecer calado. sendo-lhe assegurada a asslst6ncla da !amllta e do
Advogado".
Bm sua Interessante monografia,
editada pela AssoclaçAo dos Dele-

...
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gados de Policia de Slo Paulo. o
brilhante Deleaado Maur1clo Henrique Gulmarlea Pereira, ao eomenlar aquele llem LXUI. enumera que
slo os seguintes os direitos a ser-em informados ao preso:

a> Permanecer calado;
bl Respel~aela sua lntegrlelade
!lslea e moral (Inciso LXIX>;
c) Nlo ser submetido a ldentltleaçAo criminal , se Identificado civilmente, salvo nas hlpOteses legais p r e v I s tas
(LVIII);
dl Ter sua prlslo comunicada !t.
tamllla ou a pessoa que Indicar (LXII>;
e) Assistência da famllla (Inciso
eplcrafaelol ;
o Asalstencla de aelvogado (Inciso eplcrafadol ;
c> ldentlllear os mponsivels por
sua prlslo (Inciso XLVI. "parte llnal"l ;
b ) IdenttflrAr o pollclal que o lnterrocar (Inciso LXIV. "parte
llnal"l ;
)) Nlo ser levado a prlslo ou nela ser mantido quando a lei
admitir a llberelaele provisOrla.
com ou sem !lança (Inciso
LXVI>.
se é cer~o que cada sociedade
tem o criminoso Que merece. como
dizia LACASSAONE. parece. a contrArio senso. que cada criminoso
deve ter o direito que merece.
Assim. se a nossa sociedade tem
o criminoso que o policia bem avalia. merecerá ele a gama de direitos arrolados?
Vale lembrar. ainda que. apOs
•sentenciado e condenado". Incluise. tambem. no elenco da Lei de
Execuções Penais (Art. 41) , o "direito l prevldencla social e peeúuo•, como se uma nova prollssão
passasse a existir, qual seja, a da
pessoa tornar-se criminosa ...
Aos Deleaados de Policia cabe o
maxlmo zelo no cumprimento elo
rol de ellrel~os conferidos ao preso.
posto que, agora. como nunca, a
Lei 4.898, de 09 . 12. 1985 estará em
rts~e e avidamente manipulada . . .
g) Pela referência feita !t. dlscrlmlnaçAo. ele autoria daquele nobre
Delegado Paulista, vimos que conforme o Inciso LXIV, ·o preso tem
direito l ldentlllcaçAo dos responsáveis por aua prlsAo ou por seu
lnterrocatOrlo policial".
hl LVI - ·sao lnadlmlsslveis.
no processo. as provas obtidas por
meios lllcltoa".
O diapositivo. em sendo genérico, aplica-se. tambem. ao processo
penal. Iniciado. via de regra, com
o Inquérito policial. Evite-se. portanto. aquela prática que poderá Invalidar todo o ~rabalho lnvestlga~rlo.

Como garantia constitucional, é
lnovaelo ela CARTA de 1988.
)) O •nQmero LXV" determina
que a prlsl.o llet1al será Imediatamente relaxada pela au•,orldade Ju28

dlclllrla.
Por que forma?
Certamente que através do Habeas Corpus. razl.o por que nos parece redundante o dispositivo em
referêncla. Realmente, aquela será
a lorma da autoridade judlclárla
Julgar se a prúlo 6 ou nlo Uegal.
J) A CARTA MAXIMA. vlcente.
tamWm trouxe no correr dos seus
LXXVII Itens, elos DIREITOS IN-

DIVUAIS (den~re eles os relacionados dlretamen~e com os procedimentos desenvolvidos pela Policia
ClvU). aquele sobre a "prttlca do
racismo•, ~ornando -a "crime lnallançâvel e lmpreacrlttvel, sujeito
à pena de recluslo nos ~ermos da
lei" mem XLII) .
Como vemos. a lei Afonso Arinos
robustecida se torna. e a discriminação ainda freqUtnte entre o
branco e o nerro. no Brasil, embora
nAo totalmente Inexistente, eleve ser
Impedida e combattela, posto, realmente, nlo encontrar o menor respaldo nos direitos humanos.
!) "HABEAS-DATA". P'tnalmente,
pareceu nos, tambem, merecer referência, o "Habeas-Data•, outra
novidade da Mama Carta ora apreciada.
Como sabemos. ainda existem
por alcumaa Secretarias ele Seguranças Públicas de Unidade da FederaçAo. Orglos que conservaram
arquivos das suas extintas Delegaelas de Ordem Pollttca e Social (ou
Departamen~oal.

do as "Funções Instl\uclonals do
Ministério PQbllco. diz competir ao
mesmo Unclso 1) "promover, privativamente, a açAo penal p6bllca.
na forma da lei".
Como sabemos, a Policia Civil,
pela competencla que lbe era conferida pela Lei elas Contravenções
Penab (art. 17; pelos arts. 25 o 531
•usque· 538, do COdlco ele Processo
Penal; Lei 1.508. 18.12. 1951 ; Lei
4.611, ele 02.04 . 1965, e pelos arts.
33 e 34 do Código Florestal, executava o procedimento hlbrldo Judlclallorme (misto ele Inquérito e
ação penal pQbllca).
Agora, com aquela competência
privativa da Maclstratura Fiscal,
somente caberll a Policia Civil, a
feitura do Inquérito policial a que,
realmente. deve dedicar seu Inteiro
zelo e atençAo posto que. rechaçada como foi a. Jl obsoleta Idéia do
Juizado de Inatruçlo. ele (o lnqu6rlto pollclall, teri robustecldade a
sua autentlclclacle ele "olho da Justiça", no cllzer de Fau.stln Bllle, Jurlspenallsta autor do C<xll&o de
Froeesso Criminal da França, do
final elo século paaaclo. ou. no pensamento de Roaérlo Laurla TUecl,
citado pelo Dr. Strclo M. Morais
Pltombo (Inquérito Policial - Novas Tendências) : , , . ·um procedimento de lnvestltlaçlo administrativa, em sentido ea~rlto, que medlanw a atuaçAo ela Policia Judiciária, guarda a llnalldade ele apurar a materialidade da Infração
penal, cometida ou tentada. e a respectiva autoria. ou coautorla, para
servir ao titular da açAo penal con-

No Cearll. por exemplo. a DOPS
foi substttulda. pela atual Assessoria de InlormaçAo e Securança.
Em casos ld6ntlcos, o "Habeas
dena~rla" .
Data", previsto pelo Item LXXll,
Mala suscttamente. • . .. um proletra •a•, da Nova ConslltulçAo, po. cedimento aclmlnlstratlvo persecude Incluir-se. entre os ellreltos e ga- tOrlo de lnstruçAo provlsOrla, destinado a preparar a açlo penal"
rantias Individuais. relacionados
diretamente a dlnimlcs de Policia
(José Frederico Marques>.
Quanto aos procedimentos InsCivil. nao cabendo Aqueles OrgAos,
exl.mlrem-se de •assecurar o conhe- taurados antes ele promulgada a
cimento de Informações relativas Nova ConatttulçAo. o que os Delea pessoas constantes de reclstros", gados devem fazer 6 providenciar a
que venham a existir em arquivos Imediata remessa elelea. na sltuaçAo em que se encontrem, a IIm do
que os possuam.
Comentt.ndo o "Habea.s-Data", Ministério PQbllco nlo ser usurpaJornal cearense, (Tribuna elo Ceará,
do na prlvatlvldade da sua funçlo
"Retrospectiva de 31.12.88"), allr- Institucional eatabeleclela naquele
mou: "A Constl\ulçlo aprovou (no art. 129. n.• I. no tocante a AçAo
dia 13.08. 88), em carllter dellnltl- Penal Pública.
vo um dos seus mais avançados InsComo observaçlo tambem notrumentos de elefesa da cidadania;
cessaria convém deixar expresso
o "habeas-data". que permite a que a Constttulçl.o do 1988. através
qualquer ctdadt.o conhecer as Infor- dos seus dispositivos - Artigo 29,
mações relativas l aut. pessoa nos n.• IV e VIU; Artlco 53. f 1.'. f 2.•,
arquivos de entidades como o SNI § 3.' e f 5.0. e Artlco 10, n ." IV, fae secretarias Estaduais de secuzem as devidas ressalvas quanto à
rança PQbllca· (e Policia Federal) , competenela e peculiaridades aluFica, pois. a observaçl.o, para nAo
sivas a crimes envolvendo a autosermos omissos. nlo constando. po.
ria de Prefeitos Municipais, Verearém. do quadro aln6tlco <anexo).
dores Deputados e Senadores.
Mas. o rato 6 que a uUllzaçAo do
"habeas-data" somente terá lugar
nos Orclos policiais onde existam
registros siJ)Ioso ele pessoas (llsl·
cas ou Jurldleaa).
Esgotadas as apreciações referentes ao Capitulo I. dos direitos e
deveres lnellvlduala e coletivos. merece atençAo especial o que dispõe
o artigo 129 (Cap. IV, Seçlo I - do
Ministério Público>. que enunelan-

•
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PERSPECTIVAS DA POLÍCIA
CIVIL BRASILEIRA
O ano de 1888 assinalou a Hlstó·
ria Pãtrla Brasileira, com a alforria
do negro escravo.
Um século depois, ou seja, agora,
em 1988, a nova Constituição Brasileira marca a alforria da Policia
Civil, que por mais de um sesqulcentenârlo ou, precisamente, durante 164 anos, foi olvidada e menosprezada por todas as Cartas
Magnas anteriores, seguidamente,
a de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e
1967.
Antecessora daquela primeira
Constituição de 1824, a Polfcla Civil
foi criada, pelo Prlnclpe Regente,
D. JOAO, em 1808 (ano da chegada

arregimentadas pela Associação
dos Delegados de Policia do Brasil
(ADEPOL do Brasil), que, com a
colaboração, das suas tlliadas, lutou durante estes três últimos anos.
pela conquista da lnstltuclonalizaçAo da Policia Civil, atravês do seu
acentamento dentro do texto constitucional.
Momentos desalentadores tivemos de dominar, de modo que, somente a obstinação (que nAo faltou), poderia sobrepor-se às torças
adversas, montadas através de condenáveis LOBBIES. tanto da Poli·
ela Militar, como do Ministério Público, que bem unidos é que deve-

através do alvarã de 05.04.1808,
Instituindo a Intendência Geral de
Policia da Corte e do Estado do
Brasil, com a nomeação do Desembargador Paulo Fernandes Viana,
como seu primeiro Intendente
(13 . 05 .1808).
Copiando os mesmos encargos
da Intendência Geral da Mãe Pâ·
trla (Portugal). de 1760, à Policia
foram conferidas as atribuições
pertinentes à prevenção e repressão ao crime.
Rã 147 anos, ou seja, desde 1841 ,
com a Lei 2.033, de 03 de dl!2embro
do referido ano, a Pollcla Civil desempenha os relevantes encargos
da "lnvestlgatlo crtmlnls" a cargo
de Delegado de Policia, Isto é, de
Policia Judlclãrla, com a elaboração do Inquérito Policial, peça do
maior stgnlt!cado na preparação
da Ação Penal.
Com aquela ação de Policia Judlclàrla, a Policia Civil, compOe,
juntamente com o Ministério Público. e JuJzo Togado. a trlade de
elementos fundamentais da Justiça
Criminal. Inobstante Isso, o lrretutâvel é que ela não foi lembrada
por qualquer daquelas madrastas
Constituições anteriores.
A Magna Carta de 1934. (art.
167), deu à Policia Militar, foros
de Instituição nacional, o mesmo
ocorrendo, mais tarde, com a Poliela Federal, peta Constituição de
1967. (AliAs, o Ato Adicional de
12. 08.1834. Já f02 referência à "Força Policial", quando, nos seus arts.
10 e 11. deu. As Assembléias Estaduais, competência para legislar
sobre elas e fixá-las).
A Constituição de 1988, 1edlme,
pois, a lnomlnãvel omissão das seis
outras, anteriores.
Não resultou. no entanto, de dã-

os seus objetivos de defesa da sociedade, tão sobressaltada que vi·
ve. com a atuação dos criminosos
desestablllzantes da segurança pública.
Agora. sem distinção (Policia CIvil, Pollcla Militar e Ministério Público). estão credenciadas pela
Constituição do Pais. e lnstituldas
para defesa da sobrevivência normal da sociedade, sob os seus variados aspectos da ordem jurldlca;
do regime democrático; dos Interesses da pessoa; da segurança públl·

da.

Corte

Portugue&a

ao

Brasil,

diva, ou benevol ências da Assem-

bléia Nacional Constituinte. que a
elaborou. mas. de acirrada luta da
classe dos Delegados de Policia de
todas as Unidades de Federação,

riam estar. posto serem os mesmos

ca do povo no tocante à prevenção,

seja sobre a repressão, etc.
A hora é de retlexi.o.
Policia <todas> e Ministério Público. estAo com suas atribuições
multo bem definidas. Unidas, serão
poderosas.
Uma LIGA DB DEFESA DA OR·
DEM PúBLICA. constltulda de representantes do Ministério Públl·
co, Policia Civil, Policia Militar, em
todas as Unidades da Federação,
poderia ser a solução para quebra
de arestas; ressentimentos lnJusti!lcávels. Incompreensões Inconseqüentes e sem propósito algum
construtivo.
Considerando-se, na verdade, a
estrutura eeoeráfica. econômica e

social do Brasil, o que seria da Justiça Penal do Pais, sem o tripé de
sustentação. constltuldo pela Poliela Militar ("Manus Lunga" da
Policia Civil>; Policia Civil, investigando, apurando e elucidando
autoria criminosa para dar então.
ao Ministério Público, os elementos
que lhe credenciam a se tornar o
"domlnus lltts" da ação, a "persecutlo crlmlnls", que permite ao juiz,
a decisão final?
A verdade, no entanto, é que. jâ
na fase da redação final da Nova
Carta, repetiram-se as pressões
contra a Policia Civil.

se noventa havidas). visando causar profundas alterações nos artigos, já aprovados no 2.• TURNO.
Até mesmo propondo a eliminação
de alguns, como pretenderam, n o
tocante, por exemplo, ao art. 241
(DisposlçOes Gerais) , da Isonomia
de vencimentos dos Delegados de
Policia.
A afronta à soberana votação do
2.0 Turno, !oi, porém, rechaçada
pela altivez do Presidente Ulysses
Guimarães. Graças à vlgllla dos
Delegados da Associação de SAo
Paulo. que "sentaram praça" dentro do Congresso Nacional. deveuse o "aborto" daquela última das
armo.dilho.s contra. a elnsse dos De·

legados de Policia do Pais.
O "obstetra• do !lgurado "aborto". !oi. sem dúvida. o valoroso Deputado Anselmo Farabulini Júnior.
que bem pode ser considerado. o
Patrono da Policia Civil na Assembléia Constituinte.
A vitoria está, ttnalmente, consubstanclada, através do art. 144. §
4.0 (Titulo V, Cap. 111 - Da Segurança Pública).
Realmente. aquele art. 144. con-

sagra que - •A Segurança Pública.
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública
e da tncolumlnada das pessoas e
do património, através dos seguintes órgãos:
I - Policia Federal
11 - Policia Rodoviária Federal
111 - Policia Ferroviária Federal
IV - Policias Civis
v - Policias Militares e Corpo
de Bombeiros Militares.
A propósito do chamamento d.a
•responsabilidade de todos", referida no art. 144, há cerca de 8 anos
Iniciamos campanha sobre o tema
"Policia e Povo", no contexto do
combate à violência e à crlmlnalldade, apresentando tese a apreciacão do "X Encontro Nacional de

Delegados de Policia do Brasil",
realizado em Recife (1980), aprovado em plenário.
Dai para cã, Inúmeras palestras
proferimos a respeito de modo que
é deveras desvanecedor vermos que
a Constituição da Nova República,
Institui na "Caput" do seu art. 144,
que a Segurança Pública, em sendo "dever do Estado", é também
"responsabilidade de todos".
Em conferência do Prol. Renê
Arlel Dottl, disse ele:
·o tema das relaçOes entre Poliela e Povo tem recebido contribui-

Foi o que vlmos: sorrateiramente.

certos Deputados apresentaram
cinco (05) emendas (dentre as qua-
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do Parecer da Procuradoria do Estado de Slo Paulo. datado de 09
de novembro de 1988. subscrito pelos Procurador EIJval da Silva RaçOes de Secretários de Segurança
mos, Ayrton Lorena e pelo SubproPública e Delecados de Policia, vicurador Amllton Alves Costa. aluvamente preocupad.os com a versivo ao Proeesao G.G. n.• 1933/ 88
dadeira lmacem que merece a lnsde Interesse da Assoelaçlo doa Detltulçlo quando devotada A proteçlo das llberdadea públicas, d011 dilegados de PolleJa do Brull, concluiu o referido Parecer afirmando
reitos e das carantlas Individuais".
E cita <o crande jurlspenallsta que:
paranaense> a contribuiÇão da nos"48 - Enquanto nllo editada a
sa autoria - "Policia e Povo no Nova Constltulçllo Estadual, no
prazo estipulado pelo art. 11 do Ato
Contexto da Vlolencla e da Crlmlnalldade", dentre os aludidos tra- das DlspoalçOea ConatltueJonals
balhos. (A palettra do Prof. Renê Tranalt.órlaa, lei complementar, de
Arlel Dottl foi publicada na "Re- Iniciativa exclusiva do Governo do
vlata de Informaçlo Legislativa" Estado (art. 20, parágrafo ünlco.
SENADO FBDERAL - SubMItem 3, e 22, Item D , da ConsUtulcretarla de EdlçOes Técnlcas/ 1983). çllo de Slo Paulo vigente) dará
0
No § 4. estA consagrado que "As cumprimento à Isonomia de venciPolicias Civil dlrlcldas por Delecamentos de~ermlnada pela Constldos de Policia ele carreira. Incumtulçio Pederal".
bem. ressalvadas a competenela ela
Com data de I? daquele mh de
Unlio, as runçOet de Policia Jucll- novembro/ 88. o Procurador Geral
eltrla. e a apuraçlo de lnfraçOet do Balado, Dr. Strcto Joio França
penal.!; exceto as mJlltares•.
emitiu o seu "Aprovo", concluindo
Por sua ve2, também estt asse- que: "Batabelecido o principio e sua
gurada a existência (tio almejada) , extensão, reatará ao Botado, por
da Lei OrcAnlca da Policia Civil Intermédio de lei, dar cumprimen(como das outras) pelo § ? .• do to ao mandamento consl.ltuclonal
mesmo artlco 144, que estabelece · vigente desde sua promulgaçlo.
A lei apenaa regulamentart o
"f ?.• - a lei dl.!;clpllnará a orca:
exerclclo do tratamento remuneranluç&o e o runeJonamento dos 6rclos respon..veta pela securança tório Isonômico reconheeJdo pelo
pübllca, de maneira a asaegurar a legislador constituinte".
A Procuradoria Geral do Estado
eficiência de suas atividades".
Para tanto, a ADBPOL DO BRA- de Espfrlto Santo já emitiu também
parecer sobre a matéria, (provocaSIL já programou o primeiro Encontro das suas Filiadas Bataduala. da pela Assoclaçllo de Delecados
devendo, proximamente. reunir-se de PolleJa daquele Estado). conem Curitiba, oncle sert conhecido cluindo:
"cl O Inciso XII, art. 3?, por foro anteprojeto que o valoroso Delesado de Policia de Slo Paulo. ça do art. 135. aplica-se de ImediaIvahlr Freitas Garcia apresentart. to às carreiras cuja Igualdade é
tendo como base o Projeto que a Imposta por recra constitucional de
Comtssio (de que ele ~ra membro), eficácia plena <art. 135 e 241) . na
designado pelo Ministro de Justiça forma anteriormente explicitada".
"d) & procedente o pleito da ADEIbrablm Abl Ackel. elaborou e remel.lda seria ao Concresso Nacional POL. devendo ser deferido".
Sio UÇO.. que servlrio para espelo Presidente Joio Bapl.lsta Flcuelredo, em 1885. Congresso que clarecer equivocas ou refutar connao a apreciou.
testaçOes que posaam advir sobre a
A luta das AssoclaçOes dos De- apllcaçlo da Isonomia de vencimentos dos Delegados de Policia e
locados de Policia do Brasil, foi
mais além daquelas esplêndidas e Promotores Pllbllcos.
Sem dllvlda alguma. a história da
merecidas conquistas, que aliás,
consl.ltulram sempre os seus maio- Policia Civil do Brasil terá. nas memoráveis lutas e obsttculos vencires objetivos.
O coroamento de todo o Ingente dos. página que eternlzart o destrabalho desencadeado e 'sustenta- prendimento. o oacrlflclo e a renündo pela ADBPOL DO BRASIL e c1a do:s .t'eua tdeall.stas Dtle1ados
por suas cólrmls. revela-se na me- da ADEPOL do Brasil e das congêrecida obtençlo da Isonomia de neres de todas as unidades da FeVencimentos doa Delegados de Po- deração. _,
Nunca lol tto presente aos noslicia de Carreira, com os ocupan~ea
das carrelraa do Poder Judlcltrlo. sos esplrltoa. a verdade estimulante
o que. nos termos do art. 39. f t.•, de ROILO MAY. no seu livro - "A
sicntfica terem os DelecadOII de 9Dracem de Criar", quando &!Irma :
Pollela de Carreira. Igualdade de
a coracem nlo 6 a ausência do
vencimentos com os ocupantea daa desespero, mas a capacidade de
carreiras do Ministério Pübllco.
seguir em !rente apesar do desesA propósito da apllcaÇllo da Iso- pero",
nomia de vencimentos entre DeleReferida capacidade de seculr em
!rente, não nos faltou.
cados de PolleJa e Promotores Públicos. Procuradoria& de alcuns BsO Ilustre e brllbante Deputado
tadOII (Sio Paulo. Paraná e BaplrlFederal, Bernardo Cabral. Relator
to Santo) . jt emiUram Pareceres. da Conatllulçlo e posauidor de Inabaolutamente ravortvels.
vulgar capacidade de trabalho e
Na brilhante o longa exposlçlo competencla, em reunião promovi-
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da pela ADEPOL DO BRASIL, sob a dJreçAo do Presidente Cyro
VIda! Soares da Silva, no dia 13 de
outubro de 198a, em salão de Uderança do Conaresso Nacional.
declarou:
·uma das ma11 belu caminhadas
na Assembl~la Nacional Constituinte foi a da Policia Civil".
E. o Deputado Farabulini lúnlor,
autenuco defensor dos anseios e
deseJos de lnstltuclonallzação da
nossa Policia Civil, também se pronunciou, na Câmara dos Deputados, após encerrada a aprovação da
nova Constltulçlo. •um discurso
antológico". enaltecendo a Policia
Civil e a sua liderança Nacional.
Dtsse o noú.vel Parlamentar {Informação da ADBPOL DO BRASIL)
•que esses momentos democráticos
tiveram. na sua essencialidade, figuras de todos os matltes•. Entre
os representantes da classe dos De-

le1ados destacou : CJro VIda! Soares da Silva. Almir Neves, Abrahlo
J~ Kfourl Filho. Albino Rodrigues
Costa Neto. Ivahlr Freitas Garcia
Amandlo Augusto Malhelros Lo~
pes. Murllo de Macedo Pereira, LUlt
Antonio Gomes Correa. JoAo Gilberto PacUieo <S. PaUlo). Thlers
VIanna Montebello, Wladlmlr Reale. Gilberto Dantas. Joslmar de o.
Fortes. Joubert de Jesus Peixoto
Manoel Conde Junior (Rio de Ja:
nelro) , Iracl Terezlnha de Oliveira
(Pari>. Paulo Roberto de Almeida
Jose Augusto Ferreira Uma. José
A1menon V. de Carvalho. Lydla H
Malavet Barros, (0. Federal). CaiÓ
Brasil. Valdemarlo Melcaré. Hermlndo K. dos Santos. Ben Hur Marchlnl. José Carlos Weber (R. G
Sul) . Annlbal Bassan Júnior. M. A:
Buaan. Marco Antonio Lagana
( Parani). Luiz Coelho de Carvalho.
Juvanl Pires Nunes. <Cear i), José
Bel6m de Oliveira, Tancredo L.
Borba, Clleno Huao Gomes de SIQueira, (Pern ambuco). José Barre-

to de Mendonça, AdAo Rola. (B
Santo), Pedro Pegolo, Alu.yalo Fran~
co de Oliveira. CM. G. do Sul), JoAo
Batista A. Barbosa, <M. Grosso)
Jose Salvador Pereira, PaUlo Feito:
sa. <Paralba). Josellto Bispo dos
Santos, Ivan Barroso, Armando
Campos, <Bahia), Maurlllo P. de
Medeiros. Manoel Alves ela Silva
<R. O. Norte), .João do Vale Neto'
Antonio .J. Ad.Ao. <Roncl6nla). AI:
berto Freitas, <Santa Catarina)
Luiz Humberto Monteiro. Inicio c1é
Jesus. (Amazonas>. Wilson PerPétuo, (Policia Federal), Ml&uel Batista ele Siqueira. Mário Dias,
(GolAs). Lourival Mendes ela Fonseca Filho, <MaranhAo) . Ldclo Tadeu. <Amapi).
Aquela Sala de Uderança foram
levadoa virlos Constltulntea que
defenderam as relvlndleaç6es da
Policia Civil. cabendo. ao autor
deste trabalho. saudar. em nome
da ADEPOL DO BRASIL. o Constituinte cearense. Deputado UBIRATAN DINIZ AGUIAR. que !OI da
"linha de frente• dos nossos Inte-

resses.

'
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OPERIÇÍO MOSAICO
2.• Vara Criminal de Madurelra.
Procesao n.• 7.818.
Acusados: Adamato Soares e
outros.
SENTENÇA
A representante do Ministério
PObllco ofertou denllncla contra
oa acusados. cujos nomes serão
adiante especificados. apontanclo
todos como lncunos nas penas do
artl&o 14 da Lei n.• SlSS/ '18. A Inicial e os respectivos adltamenl.os
apresentados, estes u fls. 2586 e
2784 do 10.• vol.. e slo adotados
como parte Integrante deste relatório. encontram-se Instruidos do
Inquérito Policial n.• 09/88 da Delv~acla de Repressao a EntorpecenteS da Pollcla Federal.
-RelatórioEncerrada a rue das InvestigacOes. a autoridade policial que presidiu o Inquérito elaborou o relalbrlo de fls. 24õ8 usque 2555, 9.' vol.
Nesta peça, em sua parte final. a
autoridade policia.! conclui pela lndlclaçAo de Inúmeras pessoas e representa pela prls~o preventiva da
quase totalldacle dos Indiciados. Naquela oportunidade e por determlnaçlo minha. os autoa foram-me
ent.rerues direta e peaaoalmente.
Feito o exame da representação
rormulada, fol exarado o despacho
de na. 2561/79. 9.• vol . clecretando
a prldo preventiva das pessoas ali
relacionadas. Tal declsAo fol levada
ao conhecimento da Ilustre repreaentante do Ministério PObllco e ao
delecado Carlos Mandlm. sendo que
quanto a este para que fossem tomadas as providênc\.as para o cumprimento da medida Lo&o após. os
autoa !oram envladoa ao Ministério Pllblleo e cuJa representante
denunciou as pessoa& que terAo seus
nome& a seguir relacionados. Cabe
esclarecer que após o nome ele cada
um dos denunciados estar~o as seRUintes lnformaçOe&: al se é réu
preso. solto ou ainda nlo cumprido
o mandado de prlsAo expedido; bl
nllmeros das folhas e do volume
onde estA o lnterrocalbrlo a que tol
&ubmetldo; c> nQmero do apenso
onde està sua deleaa prévia, caso a
apresentada; dl nAo &era Julgado
nesta sentença e respondera a presente açAo penal em feito a ser desmembrado.
Slo os seguintes os denunciados:
OI. ADAMATO SOARES. vulgo
"Damata"; t.rata-&e de réu preso e
cuJo lnterrogalbrlo estA u fls. 2658
- 10.• vol.; defesa prévia no Apenao
Oi· A.
Observação: Este réu. jUnto eom
a defesa prévia, argulu a SUSPEI30

ÇAO d..te Juiz. Nilo aceita a mesma. rol autuado em apartado, reapondlda e, por IIm. remetida a E.
1.• CAmara Crlmlnal do Tribunal de
Justiça deste Estado. Já preventa
por forca de outras med.ldaa ali ln·
terpostas. Consta da assentada de
fls. 3217. 12.• vol.. lnformaçAo do
patrono Indicado que lri lncre...,.r
com pedido de deslsténela da Exceção oposta.
02. ALMIR RBIS DOS SANTOS.
vulao "Almir Negao•: trata-&e de
réu preso e cuJo lnterrogalbrlo està às fls. 2.674 - 10.• vol. ; defesa
prévia no Apenao 09-A.
03. AMO MARTINS BELl!:M. vulgo "Cabo AmOs'" ; t.r•t.•-ae de réu

prno e cuJo Interrogatório estA às
fls. 2660 - 10.• vol.; delesa prévia no
Apenso Oi·C Junto com as defesas
de Paulo Cesar (70) e Pedro Rodrigues C71l .
04 . ANGBLA MARIA SATURNINO NORONHA. vulgo "Neca Angela"; n~o lol presa e nllo serà julcada nesta sentença.
05. ANTONIOCARLOSGASPAR,
vulao "Gasparzlnho I Gaspar"; trata-se de réu preso e cuJo Interrogatório eatà t.s fls. 2797 - 10.• vol. ;
defesa prévia no Apenso Oi·C Junto com a elos réus Paulo Roques
C74l e Jor&e Rodrigues (94 ).
06 . ARMENIO ESTHAL TEIXEIRA. vulco "Poró"; é preso Interrogatório !l.s fls. 2.686 - 10.• vol.; defesa prévia no Apenso 09-A.
07 . ARNALDO GALVAO SANT'
ANNA ou "Arnaldo"; é preso; lnterrolatórlo às fls. 2878 - lO • vol ; delesa prévia no Apenso Oi-A
08 A L CID E S DALLEORODE.
vul&o ·careca ou Carequinha"; réu
solto, Interrogatório às fls. 2856 10.• vol.; defesa prévia no Apenso
09-A.
09 . ADOLFO ARRUDA CAMPOS
NETTO. vulgo "Beto"; nllo foi preso e nem será Julcado nesta sentença.
10. AYRES MOREIRA ou "AIres·; estA preso : lnterrocatórlo t.s
fls 2830 - 10.• vol.; defesa prévia
no Apenso 09-A.
Observaçlo: Bste denunciado fol
submetido a exame de sanidade e
o laudo encontra-se no Apen•o 13.
11. ANTONIO CARLOS COUTINHO. vulgo "TunlcAo"; nAo fol preso e nem será Julgado nesta sentença.
12. ANTONIO DE ARAUJO GOMES. vulso "Duda" ; nlo lol preso
e nem &erâ Julgado nesta sentença.
Observaçlo: Consta lnformaçlo.
nlo confirmada nos autos. ele que
este clenunclado teria falecido.
13. ANTONIO CARLOS DA CU-

NHA. vul&o "C&rlos": nlo lo! preso
e nem sert Julcaclo nesta sentença.
14. BBNIZIO DE SOUZA TAVARES. vulco "Bena"; não rol preso
e nem sert Julgado nesta sentença.
15. CARLOS AUGUSTO MATOS
MEDEIROS. vulgo "Bllu"; é preso
e seu lnterrosatórlo esti As lls 2698
- to.• vol.; defesa prévia no Apenso 09-A.
lS.CICERO BORGES DOS SANTOS. ou "Cleero"; ~ preso e seu lnterrogalbrlo estA às fls. 2690 - 10.•
vol.; seu advosado, presente ao lnterrogalbrlo estA às lls. 2690 - 10.•
sa prévia e que se trata de peça facultativa.
17. CONSTANTINO MELHEM
HAQUIM. vulco "TTno"; é réu preso e seu lnterrogat.õrio estA às lls
2700 do I o.• vol.; de lesa prévia no
Apenso Oi-A
18. CARLOS ALBERTO FERREIRA GUIMARAES. vulgo •Qulmar&es
ou Carlinhos Tenente"; ê réu preso
e seu lnterrogalbrlo estA às fls.
2694; de lesa prévia no Apenao 09-A.
19. CARLOS GONÇALVES. vulco
"Carlinhos PM"; não foi preso e
nem seri Julcado nesta •entença.
20. CLAUDOllfiRO MARTINS DA
SILVA. vulco "Miro·; não !oi preso
e nem sert Julp.do nesta sentença.
21. OORBIL DA SILVA LIMA ou
•corbll" ; nlo lo\ preso e nem seri
Julgado nesta sentença.
22 . DALVAN 'DA SILVA, ou "Dal van": està preso e seu lnterro1ató·
rlo !l.s fls. 2692 do 10.• vol.; clelesa
prévia no Apenso 09-A.
23 . DBNISE CRISTINA CARRBGAL RANGEI. ou "Denise"; ~ presa
e seu lnterrocalbrlo estA às fls. 2848
do to• vol. ; clelesa pr~vla apresentada Junto com a do réu Julio Luiz
!50). no Apenso 09-A.
Observaçlo: Ao curso desta açAo
a ré Denise e o acusado Julio Lulz
C50l ln11ressaram com Incidente de
ralsldadc que foi rejeitado.
24. DARCY DA SILVA FILHO.
vulgo •ey·; nlo lol preso e nem será )UIJado nesta sentença
25 . DISTB ANTONIO DA SILVA
NBTO. vulco "Diste ef ou Guru"; é
preso e seu Interrogatório estA t.s
fls. 2704. 10.• vol.; defesa prévia no
Apenso 09-A.
26 . EDILIO XAVIER DE OLI·
VEIRA. vutao "Dr. Bdlllo ou Edlllo";
não foi preso e nem sert Julcaclo
nesta sentença.
27 . EDSON LUIZ DA FONSECA
PINTO. vulco "Tenente ou Fonseca" ; é preso e seu lnterrocatório

está às fls. 2680 do 10.• vol.: defesa
prévia no Apenso 09-A.
28. EUCIR BARBOSA CORDEIRO: nlo !oi preso e nem seri Julcado nesta sentença.
29. IIDSON BARROS RA.INHA,
vulgo "Edo": nlo estã preso e nem
será julgado nesta sentença.
30. EUNICE NASCIMENTO LEMOS, vulgo "Eunice ou Eun": nAo
rol presa e nem será julgada nesta
sentença.
31. FAUSTO SU.VA FERREIRA.
cujo nome correto é FAUSTO SJL.VA PEREIRA. vu1co ·cablnbo ou
Xuxa·: eat.i preso e seu lnterrocatórlo às fls. 2661. 10 vol.: de!esa
prévia no Apenso 09-B.
32. FERNANDO OLITO HENRI·
QUES FERNANDES. ou "Dr. Fernando": é réu solto e seu lnterrocatório está u tis. 2683 : deteaa prévia no Apenso <le-B.
Observaçlo: Junto com a detesa
prévia. foi lntcfl)06to. ExeeçG.o de Incompetência que. autuada em apartado foi recusada.
33. GERALDO DIAS DOS SAN·
TOS. vuJco •sargento Geraldo": é
preso e seu Interrogatório está b
fls. 2723. to• vol.: detesa prévia no
Apenso 09-B.
34. GILBERTO DB ALBUQUERQUE GILI.JBERTI. vulgo "Careca":
está preso e seu Interrogatório às
ns. 2716 do 10.' vol.: defesa prévia
no Apenso <le·B
35 . OU.SON FERREIRA DA SJL.VA. não foi preso e nem seri Julcado nesta sentença.
36. GU.SON AVELINO DB SOUZA: é preso e seu Interrogatório
está às fls. 2719 do 10.• vol. : seu advogado esteve presente ao Interrogatório e nAo apresentou de!esa
prévia. peça racultaUva.
37. GBNU.SON AVELINO DB
SOUZA. vulco "Fia": é preso e seu
Interrogatório está ás ns. 2721 do
10.6 vol.: seu advogado esteve presente ao interrogatório e nAo apresentou de!eaa prévia. peça racultatlva.
38. GILBERTO SBBASTIAO DA
SU.VA. vulco "Charles da Cachoel rtnba·: nlo rol preso e nem será
julgado nesta sentença.
39. GERALDO Fl!lRRSrRA. vulgo
"Primo": é preso e seu lntcrrocatório está às tis. 2729 do 10.• vol. : seu
advogado esteve presente ao Interrogatório, nlo apresentando de!eaa
prévia. peça racultatlva.
40. HERMINIO DOS SANTOS
RODRIGUES FILHO, vulco "Bermlnlo do Tulutl": está preso e seu
interrogatório está às fls. 2714 do
10.• vol. ; de!esa prévia no Apenso
09-B.
41. ILMA RAMOS DE MORAES.
ou .. Dma .. : nlo tol presa e nem serã julgada nesta sentença
42. IV1rrB SU.VA DOS SANTOS.
ou "!vete•: nlo !oi presa e nem será julgada nesta sentença.
43 . !SAIAS DA COSTA RODRI-

GUES. ou "!salas": nAo rol preso e
nem serA Julgado nesta sentença.
44 . JORGE LUIZ ALIO BORGES.
vulgo "Borjlo": é preso e seu Interrogatório está ás tis, 2731 do 10.•
voL ; sua de!esa prévia está no
Apenso 09-B.
45 . JORGB FBLIX DOS SANTOS.
vulgo • J orae Banana/ Banana·: é
preso e seu Interrogatório estt às
tis. 2750 : de!esa prévia no Apenso
09-B.
46. JOSJI: CARLOS DOS REIS
ENSINA, vulgo "Escadinha": 6 preso e seu Interrogatório As na. 2741:
de!eaa prévia no Apenso <le·B.
47. JOSE BBRINOER NICOLAU.
vulgo "Zézlnbo" : é preso e seu Interrogatório está às fls. 2726 do 10.•
vol. : de tesa prévia no Apenao 09-B.
48. JAMU. SLEIMAN ALLAN, ou
"Salim ou Jamil": é preso e seu Interrogatório As tis. 2758 : de!esa pré. via no Apenso 09-B.
49. JOSB VICTOR DOS SANTOS: nlo foi preso e nem será julgado nesta sentença.
50. JULIO LUIZ LOPES RODRIGUES, ou ·Jullnho": e preso e seu
interrogatório está às tis. 2651: detesa pr6vla no Apenso 09-A junto
com a ré Denise (23).
Observaçlo: Ao curso desta açlo
este acusado e mats a ré Denise !23l
apresentaram Incidente de !alsldade que !oi rejeitado.
51. JURANDIR GONÇALVES DB
OLIVEIRA, ou "Jurandl ou Jurandlr": está preso e seu Interrogatório às na. 2743: de!esa prévia no
Apenso 09-B.
52 JUAREZ CALVElJ.I . está
preso e seu Interrogatório b tis.
2747: deles& prévia no Apenso 09-B.
53. JORGE CARPINTBIRO SANTIAGO; nlo !oi preso e nem será
Julgado nesta sentença.

$4 JOAO VICBNTB FERREIRA.
vulco "Joio Pé de Boi ou Pé de
Boi"; 6 preso e seu Interrogatório
está ás tis. 2853; defesa prévia no
Apenao 09-B.
55 . JORGE FERRBffiA DB AL·
MBIDA. vulgo "Jorse Negao·; nlo
tol preso e nem será julcado nesta
sentença.
58 . LABRTB TIRADO DB CARVALHO, vulgo "Gordo": é preso e
seu interrogatório estA às tis. 2753:
de!esa prévia no Apenso 09-B.
57 . LUIZ CARLOS RODRIGUES
DA COSTA, ou "Carlos ou Paullnbo" : é preso e seu Interrogatório
u !la. 2?55: defesa prévia no Apenso oe-B.
58 . LUIZ CARLOS DB SOUZA
BAPTISTA, vulgo "Luqulnha": 6
preso e seu Interrogatório às tis.
2784: de!esa prévia no Apenso 09 -B.
59 . LUIZ PAULO FERRBIRA
MEDRADO, vulso "Tenente Medrado"; nlo rol preso e nlo será julgado nesta sentença.
80. LUIZ AUGUSTO PASSOS
LOURENCO. vulgo "Russo Piranha" : nao rol preso e nAo serà julgado nesta sentença.
61. LUIZ RONALDO DA SU.VA,
vuico "Ferreu•: 6 preso e seu lnterrocatórlo está As !la. 2768: defesa
prtYia no Apenso <le·C
82. MANOEL MI!SSIAS ROSA
DOS SANTOS: 6 preso e seu lnterrosatórlo está às !la. 2782: seu advogado esteve presente ao Interrogatório e nlo apresentou de!esa
prévia. peça facultativa.
83 . MARA LUCIA LEITE CORREIA. ou "Mara·: e presa e seu
l.nterrosatório ns. 2845: defesa pré-

JOB comércio e representação de produtos autoadesivos e
suprimentos de computador ltda.
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via no Apenso Oi-C.
114. MARCOS PEIXOTO DE
ATHAYDE. ou "Pelxot.o•; é preso e
seu lnterrocat.orto es\t u fls. 2774:
defesa p~vla no Apenso 09-C.
85 . MARCUS VALBRIUS KLEIN.
vulco "Rusalnho ou Marqulnho"; é
preso e seu lnterrogat.orlo es\t u
fls. 2834-A; detesa prévia no Apenso 09-C.
66. MARU PRADO FERREIRA.
vulgo "Marli Ouadalupe• ê presa e
seu lnterro1atórlo às fls. 2623; delesa prévia no Apenso 09-C.
67. MUSSl JOSE NICOLAU; é
preso e seu Interrogatório às fls.
2670; defesa prévia no Apenso 09-C.
68. NAGm RAAD RESTUM; é
preso e seu tnterrocat.orto estã às
!la. 2776; defesa prévia no Apenso
Oi-C.
8i. OCLAlR ALVBS SPBNCBR.
vutco "CoruJa"; nao tol preso e nem
sert jutcado neat.a sentença.
10. PAULO CEZAR DOS RBIS
BNSlNA. vutco "Paulo Maluco"; ê
preso e seu lnterrocatórlo estã às
lls 2172; defesa prévia no Apenso
09-C junt.o com as defesas de Pedro Rodrtcuea (17) e Amós (03).
Observaçlo: Foi determinado a
lormaçAo de autos para exame de
sanidade mental.
71. PAULO RAMOS DE MORAES. ou "Paullnho"; é preso e seu
tnterrocatórlo estã às fls. 2788; delesa prévia no Apenso 09-c.
Observaçlo: Este acusado. junto
com a defesa prévia argutu a SUSPE!ÇAO DO JUIZ. Não aceita a
mesma. foi autuada em apartado.
respondida e. por IIm. remeUda a
E. J.& Clmara do Tribunal de Justiça preventa por torça de outras
medidas ali ji tnterpoetas. Não
consta até o praente. o teor da
declslo da lnsttncla Superior.
12. PAULO ROBERTO CRUZ.
vutco "Beato Saiu": é preso e seu
lnterrocat.orto es\t às fls. 280t: ao
ser Interrogado este réu Indicou.
como advocado o Dr. Mlcheu Asse!.
causldlco este que esteve em meu

gabinete alecando desconhecer este acusado: quando da aucllêneta
Indicada à& fls. 2873. 11.• vol.. ali
compareceu asslatente do Dr. MIchel Informando que o mesmo não
Iria patrocinar o acuaado Paulo
Roberlo: em razlo dtst.o !oi-lhe nomeado o Defensor do Juizo que
apresent.ou defesa prévia no Apenso 09-C.
73. PAULO ROBERTO FARIA
vulgo "Berreco·: nlo tol preso é
nem sert julcado nesta sentença.
74. PAULO ROQUE DA SILVA,
vulgo "Paullnho Careca": é preso
e seu lnterrocatórlo está às fls.
2803. do to.• vot.: defesa prévia no
Apenso 09-0.
75. PAULO DA SILVA, vulgo
"Paullnho Amt1o ou Amigo• não
foi preso e nem aerà julgado nesta
sentença.
78. PBDRO JARDEUNO NB"'TT
vulco "Pedro 22". é preso e seu
terrocat.orto es\t u !la. 2834 do to.•
vol.; defesa prévia no Apenso 09-C.
77. PBDRO RODRIGUES PEREIRA. vutco "Pedro Bala"· estã
preso e seu lnterrocat.orlo às tis.
2837 - to.• vol.; defesa prévia apresentada Junta com a de Amós (03)
e Paulo Cesar (70).
78 . PAULO MARTINS XAVIER
vulgo "Paullnho da Matriz" é presÓ
e seu lnterrocatórto ts fls. 2799·
defesa prévia no Apenso 09-C.
•
79. PAULO ARINO ROSSATl
SANCHES. vulgo "Bet.o", nAo tol
preso e nAo seri Julgado nesta sentença.
80 . PEDRO RmElRO; é preso e
seu lnterrogal.órlo às fls. 2823: detesa prévia no Apenso 09-c.
Observaçlo: A defesa deste réu.
junta no Apenao Oi-C laudo de sanidade mental. datado de 28/03/ 88
dando-o como doente mental e se~
condlçOeo ele recuperaç&o.
8t . ROBERTO CARLOS ALVBS
ou "Robertto": é preso e seu Inter:
rogatório es\t à& fls. 2807: defesa
prévia no Apenso Oi-C.
82 . ROBERTO LOPES DE OUVE!RA. ou "Lopes"; é preso. e seu
Interrogatório eatã ls fls. 2805 do
10.• vot.: defesa prévia no Apenso

1n:

09-C.
83. ROGERIO HERINOER NICOLAU. vutso "Rocertnbo ou Rogerlnho Maluco·: es\t preso e sua
apresentaçlo neste Juizo. lace sua
prlslo. para ser Interrogado. fls.
dos autos n.• 1.8t8-A. Após ser lnterrocado foi determinada a suspendo da marcha processual para que este acusado tosse submetido a exame de sanidade mental.
Não será julgado nesta sentença. já
QUe sua vinda aoa autos deu-se Jà
adiantada estava a prova.
84. SBBASTIAO CARLOS HERlNGER, vulgo "Simbá ou Slbá":
é preso e seu tnterrocatOrlo estt
às fls. 28t5. do tO.' vol.: defesa prévia no Apenso 09-C.
85 . SERGIO MOURA SOARES.
vulgo "Rambo. Moura ou Diabo";
é preso e seu lnterroaatórto estt às
fls. 2837 do to.• vol.: defesa prévia
no Apenso Oi-C.
88. SILVIO FERREIRA FILHO.
vulgo "Tenente Silvio" : nao tol preso e nlo seri julcado nesta sentença.
87. VALDECI BORGES DOS
SANTOS. ou "Valdecl"; é preso e
seu lnterrocat.orlo estt u fls. 28t9
do 10.• vol.: seu advo1ado esteve
presente ao lnterroaat.orto e nllo
apresentou delesa prévia, peça facultativa.
88. VALTER JOSt MARIA. vulgo
"Valter Negao·: nAo foi preso e não
serã julgado nesta sentença.
89. WALDEMAR DB SOUZA
ARAUJO : é preso e seu tnwrrogat.orlo estt às fls. 282t do to.• vol.;
detesa prévia no Apenao 09-C.
90. WALDIR PEPE SIMOES. vulgo "Pepe ou Kojalt": ea\t preso e
foi lnterro1ado à& fls. 2825 do 10.'
vol. : defesa prévia no Apenso Oi-C.
Observaçlo: Bate réu foi submetido a name de aanldade mental
estando o laudo no Apenso 13.
it . ZACARlAS GONÇALVES RORA NETO. vulco •zaea •. nllo foi
preso e nAo seri jutcado nesta sentença.
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Sistema de Segurança Oraher
A sua fanúlia
e o seu

patrimônio

merecem esta
proteção
definitiva.

O Sistema de 5eaurança Graber ê composto de
equipamentos e seMços que, 111legrados, garantem a SlJa
pro4eçào e lranquhdade contra roubos, 111Cênd1os.
violações e ale emergênc~as médiCas
A instalaçào do Sistema em casa é s1mples e consta de
uma Unidade de AlaiTlle com ou sem fio que recebe
Informações de todas as áreas da res1dênc~a
Acionando o alaiTtle. um SIMI é lransm11ido à Central
de ComputadoNs Graber que. confiiTllando a
chamada, provldenc1a socorro 1med~ato • confoiTlle
deleiTlllnações prév~as do cl~ente
A Umdade de AlaiTlle pe1Tll1te runda que se)lm fellos
lestes de checagem do SIStema, Pf081amaçâo de
segurança diVIsão da casa em zonas ldenhficadas por
memónas e SII\3IS de emergénaa diferenaados
Utillzando.se um pa1110l Sln6bco é possível a ldenbfiGaÇão
llld!Vldualaada de portas e )3llelas com regiSiro de
memóna da vdaçào
O SIStema dispõe de teclados di&ltai> denlro e fora de
casa com aGIO!Wnenlo através de um c.ódieo nviolavel
alem de lllldades de controle remoia. úteiS nas meõações
da resldênaa. cu,a riNiodade é o enVIO de SI\IIIS SÊnGiasos

Na CENTRAL DE COMPUTADORES GRABER, a
equipe de monitores está em alelia constante. InclUSive
trabalhando em conjunto com as patrulhas volantes que
podem fazer parte de sua opção ao contratar nossos
serviÇOs
Conforme o c.aso. é possfvel adaptar eqwpamenlos de
alaiTlle Já existentes e integr.i-los à Cenbal
Cornplele a sua segurança com um sistema de proteç!o
de ml.IOS Graber ou com um sistema de TV em cuaJto
fechado.
Abavés de uma c.âmera e um morutor de tamanhos
re61Zrdos e efiCiência máxlna, você lem segl.faRÇa,
conlrole e conforto no trabaho, em casá e no lazer
De ~ forma. vale chamar um rell<esenlanle e
conhecer em detalhes o 51STfMA GRABER, a proleçio
defllllllva de sua~-

~6raber

~~
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Vendas e Assistência TécniCa
4 (·C'C:I ASS<tSsoria e Equipomet~t06
"t.JJCL de s.g.xança LtdB.
Rua Anton•o M&r;ani, 257 •~EP 05630 · Jard•m Ademer · Butentll
Fone 210-4188 • Sêo Paulo

92. MARCILIO RIBEmO COR·
DEmo. não foi preso e não será
Julgado nesta sentença.
93. MOSHE HOLLENDER. vulgo
"Madurelra"; é preso sendo Interrogado às fls. 2817 do 10.• vol.; defesa no Apenso 09-C.
94. JORGE RODRIGUES DA
SILVA, vulgo "Dolão"; é preso e
seu Interrogatório está às fls. 2832
do 10.• vol.; defesa prévia no Apenso 09-C.
Conclulda a apresentação dos
nomes de todos os denunciados ca-

be, nesta parte da decisão, uma ex-

planação sobre os critérios adotados por este Juizo. para arrumação

das peças que integram o presente
processo. Assim é que:
1.0 Conclu1do o inquérito com
a elaboração do relatório final, foram remetidos à Justiça os seguintes volumes:

1.1- 09 volumes do que se pode

denominar de "autos prlnelpo.ls":

1.2· 39 volumes que a autoridade policial denominou de "pastas";

deste modo foi posslvel, principalmente ao cartório e no Inicio dos
trabalhos, ser feito um controle dos
advogados que poderiam ter vista
dos autos e, mais adiante, verificar
e conferir as presenças nas primeiras audiências;

2.1.2· APENSO 02 - neste foram colecionados todos os pedidos
de lnformaçOes referentes a Habbeas-Corpus. num total de cerca
de 25:
2 .I. 3- APENSO 03 - neste foram reunidos cópias dos mandados
de prisão Já cumpridos;
2.1.4- APENSO 04 - os mandados de prisão ainda não cumpridos;
2 .I. 5- APENSO 05 - onde estão
·os alvarás expedidos junto com os
mandados de priSão recolhidos;
2 .1. 6- APENSO 06 - onde foram
reunidas as petições, na ordem numérica dos denunciados, e contendo pedidos de liberdade com o respectivo despacho;
2. I. 7- APENSO 07 - onde estão
os termos de apresentação de acusados. a este Juiz. e cópia dos oficios encaminhando tais acusados a
autoridade competente;

2 .1. 8- APENSO 08 - onde estão
os oficios recebidos por este Juizo,
ao curso da ação e as respectivas
respostas;
2 .I. 9· APENSO 09 - conforme
Jà exposto no Item "2.•" tornou-se
Indispensável a criação deste apenso e onde foram juntadas todas 'as
defesas prévias apresentadas e os
respectivos pedidos de diligências;
dado o volume apresentado este
apenso 09 rol subdividido em três,
com letras "A·B· C"; do mesmo modo organizado este apenso na ordem numérica dos acusados; a adoção deste apenso possibilitou o controle da convocação e/ ou Intimação das testemunhas arroladas peJas defesas e as eventuais desistências ou substituição;
2 .I .lO- APENSO lO - onde estão
o Interrogatório de Marli Prado
Ferreira e o depoimento de Carlos
Leoncio dos Santos ainda na fase
do Inquérito. quando mantidos fora
dos autos principais; também neste apenso está Inquérito Instaura-

estas dizem respeito a determinados denunciados. levando, cada uma

pasta, o nome de um réu; no Interior destas pastas existem documentos, originais ou cópias, etou
depoimentos relacionados ao acusado referido;
I. 3- 07 volumes que a autoridade policial denominou de "anexos";
os anexos de I a IV registram os
nomes dos Indiciados. seus vulgos.
locais mais Indicados nos depoimentos, nomes ou vulgos encontra-

dos na ·contabilidade", nomes de
todas as pessoas que prestaram declarações e o arquivo geral; os anexos V e VI reterem-se aos autos de
resistência lavrados quando da
Operação Mosaico II; o anexo VII
contém documentos e peças recebidas pela delegacia de origem
após a remessa dos autos a este
Juizo.
2. 0 - Com a chegada do Inquérito e verificada a quantidade e diversidade de documentos a serem

examinados; antevendo o número

elevado de denunciados e as dificuldades que repercutiriam, prln·
clpalmente no trabalho dos senhores advogados, arara o manuseio

constante dos autos tanto por este
magistrado como pela representante do Ministério Público e pela ser-

ventuária enca.rregada do seu pro-

cessamento. foi que determinei as
seguintes regras:
2.1- Nos "autos principais" seriam Juntados apenas os Interrogatórios e a prova testemunhal. os
demais eventos processuais seriam

Juntados naquilo que denominei de
"Apensos", abaixo descrlmlnados e
que tiveram por finalidade:
2.1.1- APENSO OI - onde foram
Juntadas as procurações que eram

apresentadas; estas eram numera-

das de acordo com o número que

* TAMPAS PARA MEDIDORES, CILINDROS.

TUBOS, GODETS, VIDROS FOSCOS E
O!;>ALINAS, CINZEIROS, Ll)MINÁRIAS,
CUPULAS,_GLOBOS, FARÚIS, ARTIGOS DE
ILUMINAÇAO, ARTIGOS HOSPITALARES
E DISSECADORES, GARRAFÕES, VIDRO
TERMO-RESISTENTES PARA LUMINÁRIAS.
* QUALQUER ARTIGO ESPECIAL SOB
ENCOMENDA
* OFICINA PRÓPRIA PARA MOLDES
FÁBRICA:

RUA EMILIO MALLET. 453

ESCRITÓRIO:
R. CANTAGALO, 432

DEPARTAMENTO
DE VENDAS
DEPARTAMENTO
DE COMPRAS

295-5806. 296-8228
296-9018. 296-9055
296-8192

cada acusado possui na demíncta ;
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do contra o denunciado Silvio Ferreira Pilho (88) Juntado por Unha
a requeriment.o do Ministério Público a petlçio da defesa de Paulo
Ramos de Moraes (71) anexando
cópia de depolment.o de Maria Helena Correa de Lacerda ;
2.1.11- APENSO 11- tendo em
vista que os Interrogatórios nl!.o foram etetuadoa na ordem em que os
réus foram denunciados. este apenso tol criado para facUltar o acesso, exame Identificados pelas letras "A-B-C" e, a exemplo de outros apensos. aa peças ali ezlatentes eatao ordenada& pela aequêncla
numérica dos réus;
2.1.19- APENSO 19- contém o
Incidente de falsidade apresentado
pela defesa de Denise (23) e Julio
Luiz (50) , que foi reJeitado.
Vencida esta parte da decisão.
necess•rla para exames futuros
deste processo, retorno ao relatório
propriamente dito.

Coneluldos 01 lnterroaatórlos
velo o despacho de Os. 2839 - to.•
vol.. quando foi deslanada data para a audiência de Instruçao e Julgamento e, também, deferida as dlUgênelas requeridas.
Na data de 18/ 0ê/ 88 quando seria
Iniciada a citada audiência, to!
apresentada. por diversas defesas,
uma questl!.o de ordem. Na oportunidade, pela quase t.otalldade dos
advosadOI. foi dlt.o que devido o
grande número de acusados e. como
consequêncla, a elevada quantidade
de causldlcos muitos destes nao tinham tido eondlçOes de examinar
os autos. Ist.o. secundo alecavam,
lml)OIIIbllltava o pleno exerclclo
da aUvtdade profissional e repercutia no principio constitucional do
amplo dlrelt.o de defesa. A questão
de ordem rol acolhida e nova data
deslcnada, tendo Inicio a audiência
de Instruçio e Jul&amento na data
de 26/08/ 88 conforme fls. 2945/ 46
do 11.' vol. Cabe esclarecer-se que
a determlnaçao da regra do art. 23
f 2.• da Lei n.• 8388176 Impondo que
a audltncla de Instruçio e Julgamento ocorra num único ato. dei·

xou de ser atendida lace a absoluta Impossibilidade material e dada

o.s caract.ertstlcaa do f•lto. Ao ato

no Apenso 10. Na mesma oportunidade a defesa de Adamat.o Soares
(01) requereu que a citada Maria Helena, testemunha arrolada por out.ras defesas, fosse ouvida naquele
momento pois, seaundo o.leaou
aquele advogado, em razao do teor
das declaraç&es de Marta Helena
a mesma corrta rlaeo de vida. dal
caber sua audlçio antecipada. Tal
pedldo rol Indeferido posto que Implicaria na Inversão processual e
nada de eoncret.o tora apresentado,
senao suJ)OIIçOes, aobre J)OSSlvel risco de vida que Maria Helena pudesse estar correndo.
Outro lato que merece ser esclarecido é o referente as assinaturas
apostas em cada at.o realizado. Devido o p-ande nllmero de acusados
determinei a dispensa dos mesmo
assinarem os atos e termos. Do mesmo modo lmposslvel era o dlselpllnamento das assinaturas por parte
dos advopdos. visto que muitos retiravam-se da sala ao final de cada
depoimento. Em razao dtst.o lol a
t.odos comunicado que assinariam
os que deseJu.sem.
Na data de 27/0ê/ 88 teve proaserulment.o a audlêncla. oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas as de fls. 2967 e 2975 do
11." vol. Nesta mesma data. na parte da tarde lu! procurado. no I
Tribunal do JW1, pelo Cap-PM Carlos Alberto Silva e Souza que me
Informou deseJar o Comandante
Geral de PMERJ !atar eomlflO ao
telefone. Fiz o contate com o Sr.
Cel. Bllslo e este dlsae-me que havia ordenado ao eltado Capltao para que me fizesse a entrega de um
oficio acompanhado do depolment.o prestado por Marta Helena Corre& Lacerda, o que dera-se na Poliela Mllltar. Após Isto o citado Capltio retirou-se e, pouco mais tarde. retornou e tez-me a entreca do
oficio e documentos acostados is
fls. 33/ 38 do Apenso 08 Causou -me
surpresa o lato de que tal documentaçao recebida estivesse rotulada
como "PESSOAL - CONFIDENCIAL", em razão de que Já no dia
anterior "cópia" de tal depoimento
tora dlstnbulda pelos corredores do
I Tribunal do Jurl, e a citada Marta Helena fizera declaraç8es a dlversos óraaos da Imprensa ali presentes. Ademais. lace o exame da

•cópia" recebida, aehel profundamente estranho que tendo &Ido tal
"depolment.o• prestado dent.ro de
uma unidade da Polida Militar,
nenhuma releréncla ao local, nome do militar que colheu tal depolment.o e outras regras bâslcas do
C.P.P.M. tenham sido observadas.
Mzla perplexo fiquei quando oficiei ao Comandante Geral de
PMERJ sollcltando maiores lnlormaçOes sobre a documentaçio que
me fora enviada e recebi o oficio
de 111. 40 ainda do Apenso 08. onde
aquele Comando Geral Informa
desconhecer a origem do expedlente enfocado. Por fim velo o oficio
de fls. 42, Apenso Oê, dando conta
que Maria Helena tora ouvida no
Bstado-Malor, "Informal e voluntariamente". Quant.o ao •voluntariamente" entendo como o lat.o de que
tal senhora ali tenha comparecido
por sua llvre Iniciativa. Ji no que
pertJne ao "Informal" que adJetiva
o depolment.o de Maria Helena. nlo
alcanço a colocaçlio feita multo
mais se atentarmos para o tat.o de
que tal depOimento foi preatado

no Bstado-Malor da Policia Militar.
órclo da corporaçio e onde normalmente estio lotados os policiais
militares mala experientes e cult.os.
Se tal senhora tivesse sido ouvida
em alcum D.P.O. até entenderia a
ausência de maiores lormalldades
na coleta do seu "depotment.o".
All•s. o formalismo aqui nlo observado rol prontamente lembrado para punir Ollclats da Policia Militar
que em cumprimento a mandados
Judiciais participaram das dlllcênclas em 17/ 07/88. O Incomum In formalismo para coleta do depoimento da relerlda senhora situa-se
entre os Inúmeros e Inusitados
acontecimentos havidos ao curso
desta ação. estranhando, tio só,
sua origem.
Finda a audiência do dia 27/08/88
foram os advosados Informados da
nova data, dla 02/ 09/88, quando
deixariam de comparecer 43 dos 81
presos, que assim haviam requerido e tora deferido. Tendo em vista
que tal audiência encerrou-se cerca das 04.00 bs Jt do domingo dia

laztam~e presentes 61 réUS. OI policiais que faziam a escolta e que

eram em número acentuado atora

o elevado número de advogados
constltuldos. Tod01 estes fatores
determinaram que as primeiras audlênelaa tossem realizadas no plenârlo do I Tribunal do JOrl. da capital. único local em condlçGes de
abrigar t.odo o eletivo Já citado.
Na primeira audiência lol ouvida uma única testemunha e. lindo
o seu depoimento Ji pela madrugada, a defesa de Paulo Ramos de
Moraes (71) requereu a juntada de
cópia de um depoimento prestado
por Maria Helena Correa de Lacerda, o que rol deferido e encont.ra-se
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1.•

Competl!ncla

A!l defesas de Adamato Soares

28/08/88 foi por mim comunicado
que os autos permaneceriam no eo·
Ire da Policia Federal até o dia
29/08/ quando seriam levados para o Forum de Madurelra onde os
senhor•• advogados poderiam continuar o ezame dos meomos. Nesta
mesma oportunidade e acolhendo
pedidos de diversas defesa foi deferido pudessem os advogados tirar
cópias xerox de peças. sem que Isto lmpl!c:alle na quebra do slcllo
determinado para a presente açlo.
Novas audiências realizadas nos
dias 02/0V/88 e 05/09/88. conforme
ns. 3018 e 3040 do vol. 11. A audtencla teve prosseguimento às fls. 3057
quando foram ouvidas testemunhas que aPO$lr de arroladas pela
denúncia. all se encontravam na
condlçlo de testemunhas do Juizo.
Tal ocorreu pois alsumas defesas
suscitaram a quesUio de que no rito da Lei n.• 6368/76 ao Mlntstérlo
P\1bllco cabe apenas arrolar at-6 05

testemunhas conforme o "c:aput"
do art. 22 da citada lei. O tato das
demais oerem ouvidas como testemunhas do Juizo foi questionado
por algumas defesas que pretendiam que as mesmas somente 1001sem ouvidas após as da defesa. sob
pena de nulidade. Este Juizo Indeferiu tal argumento com base na
regra do art. 209 da norma processual penal. Segundo esta norma. o
Juiz. •quando julgar necessário". ou
oeja em qualquer fase. nada de
nulidade estaria ocorrendo. Na audiência de fls. 3078 além das testemunhas do Juizo teve Inicio a
audlçllo das testemunhas de defesa. Ta1 continuou nas assentadas
de tis 3127. nada ocorrendo na data de 13/ 09/ 88 pelos motivos expostos na assentada de na. 3158 e teve curso conformo fls. 3162. todos
do 11.• vol Prosseculu a prova de
defesa u fls. 3188. 3204. 3215 e 3223
já agora do 12.• vol Na audlencla
de fls. 3233 a repreoentante do MInistério Pllbllco tez a sustentaç~o
oral de suas alegaçOes finais. que
também juntou por escrito e constituem o Apenso 17. Bm secutda
realizadas as audlenetas de fls. 3235.
3238. 3247 e 3252. do 12.• vol. Nesta
ultima a defesa de Geraldo Ferreira {39) solicitou mais 24 hs. para
juntada de memorial. Saliente-se
que a quase totalidade das clefesas
apresentou memorial. sendo que
muitas destas altm do memorial
apresentado também fizeram uso
da palavra. Os memoriais que continham documentos foram apreciados pelo Mlnlstêrlo Pllbllco. A seguir oa autos vieram conclusos.
t!: o relatório.
DAS PRELIMINARES
Quando da apresentaçllo das alegaçOea finais. algumas defesas arguiram questOes preliminares enquanto que outras Indicaram a
ocorrência de nulidades. Todas oerão. asora examinadas.

{01). Arnaldo Galvlo (07) e Paulo
Ramos (71) sustentam. em resumo,
a lneompeténeta da Justiça Esta-

d.ual para o exame deste processo em

razAo da vestibular ventilar. na sua
narrativa. a existência de trâflco
Internacional quando Indica que a
coealna vinha de outro pais. A defesa de Adamato {01) funcla seu
alegado na Sllmula 522 do S.T.F.
o enunciado pela Súmula apontada refere-se a delito de tráfego.
o presente feito. como retrata a
InJetai atribui aoa denunetacloa a
lnfrtncênela do art. 14 da Lei 6348/
76 nlo Indicando, a nenhum deles.
o concurso com o delito do art. 12
do mesmo diploma. Jl: bem verdade.
assim dlspOe o art. 14 a existência
ou reconhecimento deste tipo esta
subordinado ao fato de a "associação" tenha a finalidade da pratica
dos delitos definidos nos arts. 12 e
13 da citada Lei. O tipo descrito na
vestibular aponta para a circunstância de que os ·associados" tinham sua sede e seu "chefe" situados no bairro de Marechal Hermes.

Como tal o tipo descrito e Imputado
aos denunciados nAo é o mesmo
recutado pela SOmula 522 do S.T.F.
A adotar-se o entendimento esposado pelas citadas defesas ter-oe-la.
em todos os casos de priSllo por tráfico de cocalna. a competéncla exclusiva da Justiça Federal visto que,
sabidamente, este tipo de entorpecente nlo é natural do nosso pais.
pelo menos secundo dados existentes ate o momento. Deste modo,
rejeito a preliminar por Inaplicável, na espécie, a Súmula 622 do
S.T.F.
2.•
Cerceamento do dlrello
eonstlludonal de
ampla defesa
lll a matéria ventilada pela defesa de Almir (12) ao referir-se ao
tato ele que a mesma viu-se Impedida de relnquerlr a eó-ré Marli
Prado U56). Sabido é que a amplitude de defesa. uoegurado pela Lei
Maior. é aplicada em conaonlncla
com a regra do art. 187 da norma

BASE
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proce.ual que al.rlbul. eom ueluslvldade ao Juiz. a capacidade lecal
de dlrlclr tndagaçGes aos acusados.
Outra regra proceuual que foi ob·
servada. da! o reclamo desta defesa. e que ao ser Interrogada a ré
Marli esta referiu-te a outros denunciados o que. também. encontra-se previsto na rerra do art. 190
do diploma adJetivo. em sua parte
final. Este arttro está Inserido entre os que eonslltuem o Capitulo
m. pertinente as recras a serem
observadas ao momento do Interrogatório dos acusados. Por consegulnte, a preltmtnar suscitada nllo

tem cabida pois que nlo foi ferido
o direito de ampla defesa. como
alegado.
3.•
Inépcia da den6ntla
Usam este fundamento as defesas de Almir (02). Arnaldo (07),
Edson (27), Fernando (32). Fausto
(31). Gilberto (34), Geraldo Ferretrll <Stl. Hermlnlo (40), Laert.e coe>.
Mara (63), Nactb (88) , Paulo Ramos (71). Paulo Roque (74). Pedro
Jardellno (76) e Pedro Rodrtcues
(77). Basicamente estas defeaas
atecam que a peça de abertura deste proceao e ap..-ntada pela representante do Mlnlsterlo POblleo
nAo atendeu as recras alinhadas
no art. 41 do C.P. PenaL Esta clrcunstAncla Impossibilitou pudessem as defesas exercitar seus trabalhos em pr61 de seus constituintes.
Lendo-se a poatulaçlo primeira
do Ministério PObllco constata-se
que após relacionar os nomes dos
denunciados. foi feita a descrlçlo
dos fatos tndtcaUvos da extstencla
de uma •orcantsaçlo criminosa•
adequando-a ao tipo apontado e,
mala a frente. a Promotora de Justiça detalhou a partlclpaçlo de cada um no contexto associativo,
atendendo. deste modo. ao principio da lndlvlduallzaçlo. Como tal,
verifica-se que o recebimento da
vestibular ocorreu de forma pertinente. Já que a mesma nlo era portadora de nehum doa vlclos apontadoa pela regra do an. 43 da lei
proceuual penal. Evidente que a
peça Inicial, ao referir-se a cada
um doa denunciados. não o fez de
literária e expansiva. ate porque
tal nao é extcldo tanto peta tectslaçlo bem como pela farta jurlsprudencla existente. Os arestos
apresentados pelas defesas. na austentaçlo da questlo nlo podem ser
aplicados ao presente processo. O
retratado na Inicial e. precipuamente. no que se refere aoa fatos
Imputados aos denunciados encontram-se corretamente alinhados. O
procedimento adotado peta representante do Ministério Publico. como afirmado antes. foi descrever
o tipo e Indicar. com relaçlo a cada denunciado. a sua partlclpaçlo.
Esta parte. diante de um processo
com tantos denunciados. o foi de

forma abreviada. sem contudo, Inibir o atuar das defesas ou ter o
condlo de tnqutnar a den11ncta
com o rótulo de tn~pta. Diante diato outra preliminar é reJeitada.
t.•
E1eeçio de coisa Julcada
Trata-se de queatlo posta pela
defesa de Carlos Alberto (18) que
part. tanto, quando de suas alegaçGea finais orala. fez Juntar os documentos constados no Apenso
18-A. Tais peças dizem respeito ao
proceuo. Já findo, e que este 11enunclado, Junto com outros elementos. respondeu perante o Juizo
da 19 • Vara Criminal desta comarca. A sentença final condenou os
r~us daquela aç&o penal. nas penas
doa arts. 12 c/c 18, n.• III todos da
Lei 6368{76.
Em que por estar o aasunto
apresentado como preliminar das
atecsçGes finais. trata-se de materia que deveria ter sido ofertada
nos moldes dos arts. liO ctc 108 da
lei adjetiva penal. Todavia. será a
queatlo agora examinada situa-se
como autentica preJudicial de mérito. Dizem os melhores doutrinadores que em tala casos Impõe-se:
a) Identidade de demanda; b) as
mesmas partes; c) o mesmo pedi·
do; d) o mesmo fundamento. Pela
leitura da sentença Juntada constata-se que os pressupostos ante In·
dtcadoa nlo slo os mesmos. Naquele feito. Já decidido, o ora acusado
Carlos Alberto (16) foi denunciado.
Junto com outros elementos aqui
nlo denunciados. e apontados como Incursos nas penas doa an.s. 12
e 18 n.• III da tet 6368178. ora. a
recra do tipo do art. 14 e apontada
contra o réu. Já acora no presente
feito. tem como desUnaçt.o da assoctaç&o a clrcunatlncla de ter a mesma a finalidade da prAtica dos delitos previstos nos artlros 12 e 13
da Já citada Lei. Quando do fato
anterior e Jã obJeto de declslo com
trânsito em julcado, o ora dtnunclado Carlos Alberto (18) foi condenado por lntrlngênela do art. 12
-TRAFICO- de cocatna e teve sua
pena exasperada pelo concurso
de acentes. assim definido no Inc.
UI do art. 18. Esta maJoraçlo nlo
deve ser confundida com o delito
reculado no art. 14 e que acora ~
atrlbull1o ao aludido réu. A vestibular do preeente relto aponta·o

como Integrante de uma orcanlzaçlo e cuJos demais componentes.
todos. &IlUDI ou mesmo um que
seJa. nao tntecrou o feito que foi
Julcado pelo lulzo da 19.• Vara Criminal. Inexl.stlndo pois. as tdenttdal1ea legais extctdas para o reconhecimento da •res Judlcata" é que
a presente preliminar nlo ~ acolhida.
5•
· • AusfDcla da materialidade
Aponta a defesa de Paulo Ramos
C71 > que Inexistindo laudo oficial
Indicando que a documentação
apreendida e apontada como •contabilidade" tenha sido submetlda a
perlcla. tal fato constitui-se em
nulidade que torna Inviável o pros-

sesutmento do feito.
Equivoca-se a defesa deste acusado ao pretender argumentar com a
au.tencla de prova da materlallda·
de. Ao curso da presente açt.o dlvenos laudos crafotecnlcos foram
elaborados e que comprovaram que
muitos dos documentos apreendidoa foram escritos por alcuns doa
denunciados. Bates. como Indicados
na den11ncta. tinham, entre outras
atrlbulçOes. a função de rectstrarem nos documentos apreendidos,
os lançamentos 11e valores e outros
dados referentes a Orcanlzaçlo.
Tal se constatado exame doa laudoa grafot.écnlcos de fls. 2281 - e.•
vol .. referente a Adamato (01); fls.
60 do Anexo VII referente a Denise (23). este relativo aos lançamentos constantes da ·contabilidade"
apreendida; Gilberto (34) . u fls.
2215 do s.• vot.; na. 2192 do e.• vol.,
referente ao acusado Julio (50) e
também alusivo a ·contabilidade•
apreendida; Jurandlr (51) fls. 2209
do a.• vol.; Mr.rcus (65) ls fls. 2233
do a.• vol.: Marli (68) As fia. 222?
do 8.• vol ; Musa! fls. 2221 do a.•
vol. Tais laudos demonstram a lm·
propriedade da preliminar apresentada sobre a lnextstencta de materialidade. O que se depreende da
questão. como au.atentada pela defesa de Paulo Ramos (71). 6 que a
mesma pretendia uma afirmativa
pericial de que os documentos que
foram apreendidos e passaram a
ser denominados como da ·contabilidade", obtivessem t.a1 chancela pelos louvadoa. Como t.al. a pretendida nulidade. por tnobserv&ncla da
recra do art. 158 do C. P. Penal.
deixou de acontecer, bastando. para tanto. que se atente para o fato
de que os taudoa crafotécnlcos, Já
citados. vieram aos autos em atendimento ao preceituado no art. 174,
do mesmo diploma. Tal dispositivo
encontra-se entre os que reculam
a.s norm.a.s a serem observada$ no
"Exame de Corpo de Delito e das
Perlclas em cera!" e alinhadas no
citado estatuto proceaaual. Nio
aceita, assim. a preliminar aposta.
a.•
Excesso de testemunhu
arroladas pelo Ministério
PObllco
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Tal usunt.o. apresentado pela
defesa de Adamat.o (01). representa
a renovaçAo de quesU.o de ordem levantada por esta mesma de!oaa e
nlo mult.o bem conslcnada no Inicio da assentada de !ls. 3057, do
u.• vol. Naquela oportunidade In·
dleava a citada defesa, que o MlnlsUrlo P~blleo, quando do ofereci·
mento da vestibular e seus adltament.oa. haveria ferido a recra do
art.. 22 da Lei 8368 ao lndlear U:stemunhas em n\1mero superior a
cinco. Como resposta a tal coloeaçlo e para espancar, de forma simples e obJetiva. este Juiz determinou que as testemunhas arroladas
pela vestibular que txeedesaem ao
nQmero de cinco, seriam. todas.
ouvidas como testemunhas do Julto como permitido pelo •eaput• do
art.. 209 da lei processual. Assim.
lmprocede a nulidade pretendida.
'f •

Ter o presente processo

Jldo pardado na Policia
Federal
O rundamento da nulidade ora
exposta t de que em sendo o presente processo pardado na Policia
Federal. pessoas deste órgllo publl·
co e que ainda Iriam prestar declaraç6es. poderiam ter acesso aos autos e, com Isto. tomar conhectment.o
do teor dos depoimentos JA prestados por seus colegas.
Cabe ser esclarecido o rato de
que t.odas as audiências realizadas
no I Tribunal do Jíirl terminaram
altas boras da noite. aU mesmo de
madru(ada, e quando o expediente
do cartório daquele Juizo jA terml·
nara. de há multo. Por outro lado
Impunha-se que este proceJSO. face todas as circunstâncias que en·
volveram o seu desenvolvimento.
fosse mantido sob as mala fortes
medidas de segurança. Em razllo
disto, determinei ao Dr. Carlos
Mandlm. delecado titular da Poliela Federal e que !oi a primeira
testemunha a ser ouvida, !la. 2946
do u.• vai .. para que guardasse os
aut.oa na Pollela Federal. advertido
este das normas do art. 210 de lei
processual. o que !ot !elt.o. Nlo tendo como guardar 01 autos no car·

tório do I Tribunal do J1lrl . sendo
lnviAvel o seu deslocamento do centro da etdade para o cartório de
Madurelra. que tambtm ji estava
rechado, a necessidade do processo
ter que ser examinado por todos
e a proximidade do prédio da Poli·
ela Federal e onde nlo ocorreu a
vtolaçlo da recra do arttco 210. JA
citado, t que determinei tal medida
e cuja deelaiO nlo result.ou na nulidade postulada.
8.•

Ser o presente procHSO um
• bts ID Idem•

Nulldac1e sustentada pela defesa
de Carlos Aurust.o (15), pelo rato
de que este rtu li responde a leito
da meama natureza perant.e a Jus40

tlça J'ecleral.
Inteiramente descabida a nulidade haJa vlst.o que o felt.o que tem
seu cui'IIO perante a Justiça Federal. contra o citado denunciado,
versa sobre rat.o diverso do presente. Noutro Juizo esta denunciado
por delito de falsidade e em razlo
de nacrante havido na data c1e
10.02.88. Em que pese a lnterllsaçllo dos motivos que determinaram
a sua prisãO a ra:Ao do pedido lnl·
ela! do Ministério ~bllco. tant.o o
Federal como o Estadual, 6 diferente. Como tal é rechaçada a presente nulldac1e.
9.•
O Juiz q ue recebeu a
den6nela uereeu fanç6es
policiais
Com tais argumentos pretende a
defesa de Geraldo Dias (33) renovar questlo que li foi objeto de
exame pela Instlncla Superior, ao
apreciar alcuns dos Habeas-Corpus lmpetrac1os e. tambtm. colocada entre os argument.os expendldos
ao ensejo c1a ExceçAo de SuspetçAo
oposta pelos réus Adamato (01) e
Paulo Ramoa (71), ambas pendentes de Julcamento na E. 1.• CAmara Crlmlnal do Tribunal de Justl·
ça. A nulidade apontada nlo ocorreu vtst.o que a minha presença.
junto com a ilustre representante
do MlnlsUrto ~bllco. na Policia
Federal na data de 17/07/83. deuse, exclusivamente, para assinatura e entrega dos mandados de prlslio. Tal procedtment.o. nlo proibido
pela leglslaçlo própria. decorreu da
necessidade que se tinha da manutençlo c1o sigilo sobre a medida
judicial decretada, buscar-se a
maior e!lcicla no seu cumprimento e que seria tnexequlvel sem que
llvessem sido adotadas as cautelas
se1u1c1as. No entanto. a minha postura dentro da Policia Federal. em
momento al1um. ultrapasaou os llmltes lepla do atuar de um ma&lstrado. Se assim nlo tosse teria, logo
ao tnlcto, declarado o meu Impedimento como. allU. estatul o arL
112 da norma adJetiva penal. O
curloso, entre os argumentos expostos na preliminar de Geraldo

Dias (33) esta a afirmativa, sem
qualquer fundamento, de que este
Juiz teria, ao curso do processo,
leito uso de "um mlerocomputador·
e a cujo uso as defesas !oram Impedidas. Trata-se. evidentemente,
de mais uma sustentaçlo, entre as
multas eXIstentes nestes aut.os, fruto de mera suposlçAo ou do "ouvir
dizer·. Repilo a nulidade arsulda
pela t.otal earênela de fundamentos
no arrazoado.
10.•

Testemunhas ouvidas sem

obsemncla do artilo %10
do c. P. Penal
Tal nulidade 6 apresentada pela
defesa c1e Pedro Rodrlcues (77), In·
dleando a mesma que as testemunhas ouvidas ao curso deste processo, o !oram sem que atendidas
tossem as normas do art. 210 da lei
processual.
o simples conhecimento do presente processo serve para demonstrar que a sucessão dos acontecimentos demonstraram Impraticável
é o atendimento do dispositivo citado. Saliente-se que tdlntica poa

tulaçllo !oi feita pela defesa de Ada·
mato (OI) que pretendeu. na oportunJdade tosse analoglcamente.
adotado neste !elt.o a Incomunicabilidade disciplinada pela recra do
nrt. 454 do C. P. Penal e que se retere aos !elt.oa jui(ados pelo Tribunal do J6rl. A tmpratlcabllldade referida nlo traduz a a!lrmatlva de,
por parte deste Juiz. nlo tenham
sido adotadas medidas para os de·
potment.os colhidos, na sua Integra,
chegassem ao conhecimento de pessoas que ainda Iriam depor. Todavia, a cada audiência realizada os
assunt.os ventllac1os dentro da sala
de audiências eram, quase que ao
mesmo tempo dlvulpdos pelas
emissoras de ridlo e televtalo ali
presentes. Quando tal nlio acontecia. loco após o ocorrido. no dia
segu.lnte os Jornais noticiavam uma
espéde c1e resumo do acontecido.
Evidente que tal dlvulgaçlo era
retta por pessoa ou pessoas presen-
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sala de auditnelas e cuja ldentUicaçlo tomou-se lmpossivel Do
mesmo modo. advocados constituidos e. como tal cientes do stc11o
del.ermlnado por esl.e JUiz quanto
ao presenl.e proeeao, participaram
de procrama de l.elevlslo, cuJo
apresentador também era um ad·
vocado constttuldo e, naquela emlssora. debal.eram assuntos pertinentes a fatos e deelsGes havidos ao
curao do processo. Por derradeiro,
caso as testemunhas fossem mantidas lncomunlcavels, como postulado, jamais poderia ter sido deferido, como o foi, a substltulçAo de
teatem\lnhas apresentadas por alcumas defesas. Talve2. caso a lncomu.nlcabllldade tosse adotada.
ter-se-la neal.e proeeaso mais llma
preliminar a ser apresentada ou
seJa o cerceamento do direito de
defesa que nlo pode substituir tesl.emunhas arroladas e li intimadas.
O que n olvidou, na n~tlldaele swstentada, e que a rell'• do art. 210
abrance "todas u tesl.emllDhas" e.
nllo apenas. u Indicadas pelo Mlnlat6rlo PObllco ou as selecionadas
pelo Juiz. Todos os tatos acima expostos demonstram, de forma cabal, a Inexistência da nulidade nos
termos em que foi colocada.
Vencidas e decididas todas as
preliminares apresentadas, bem como as nulidades relacionadas cabe
o exame do mérito do presente
processo.
DO

M t RIT O

Ao lncreasar nesta parte da declslo Importa seja feita llma e:rpllcaçlo de como o presente procaso aert examinado doravante.
Deal.e modo. l.er-ae-i a seculnte sequtncla:
1.• - seri feito o exame do tipo
penal Imputado aos acll58dos e
submetidos a esta declslo. li que
out.ros serlo julcados posteriormente: neste exame citado a
abordacem Incidira sobre os aspectos do direito, de alcumas das
provas referentes a conflcuração
do delito de associação e. por der-

radelro, o meu entendimento sobre o alcance mi:rlmo do dellto
previsto no arl.lco 14 da Lei n .•
8368/78;
2.• - apól tala conslderaç8es passarei ao exame da conduta de
cada ac\ll&do podendo, conforme
o caso, expandir um pouco mais
a apreclaÇio sobre o tipo penal;
ao cabo do exame da posição de
cada réu e entenda de acolher o
pedido de condenaçlo, neste mesmo momento, será fixada a pena
base. calculada a definitiva e.
conforme o caso. determinada
outras aançGes; quanto aos que
venham a ser absolvidos, do mesmo modo, neate Instante, será
exposto o fundamento legal da
declslo e as determinaçGes decorrentes da mesma:
3.• - ao final e Já na parte referente a concluslo da sentença,
aera exposto o Julcamento do pedido de procedência, parcial O\l
total. a relaçlo do Ca> condenadoCa) e/ ou abeolvldo(s) procedimentos a aerem adotados q\llnto
aos obJetos apreendidos e demais
provldtnclu le1aia compatlvels
com a decislo final.
D O DI RE IT O
O presenl.e processo foi Iniciado

pela apresentaçlo da denllncla. peça eata que ae tez lnstrulda de volumoso Inquérito Policial levado a
cabo pela Oeleaacla de Repressão
a Entorpecentes da Policia Federal.
no Rio de Janeiro. A Inicial proposta pela representante do Ministério PObllco basicamente Indica os
segulnl.eS aconl.eelmentos:
t.• - que durante perlodo nllo del.ermlnado, li que desconhecida
a data ou êpoea da sua consUtulÇio. formou-se uma assoeiaÇio. compoeta pelos denunciados
e outros elementos nlo Identificados. o que Unha como finalidade a pritlca rell.erada dos crimes previstos noa arts. 12 e 13
da Lei n.• 8388/78;
2.• - Indicado. na Inaugural, que
a citada asssoclaçlo criminosa.
cuja data de Inicio de atividade
nAo foi precisada, desenvolveu
seus objetivos até Julho do presente ano:

diz. a aecuir, que a •organlzaçlo criminosa • era comandada por Antonio José Nlco1au,
mais conhecido pelo vutco de
"Tonlnho Truco", elemento que
raJece\l na data de 10. 02 .68 ao
resistir i voz de prislo q\le lhe
tol dado por policiais;
4.• - prosserue a repreaent.ante
do Mlnlat.erio PQbllco Indicando
que a citada "uaoclaçao• adquiria. preparava, dlatrlbula e efetuava a vencia de coealna em todo o território elo Estado do Rio
de Janeiro e nos Estados de SAo
Paulo, Paraná, Amazonas. Santa
Catarina, Mato Grosso do Sul e
Bahia;
5.• - aleaa que a •associação"
abastecia-se da substância entorpecente. via de reara em localidades da Bollvla. sendo lntroduzlcla em nosso pais atravea do
Estado de Mato Orosao do Sul ;
8.• - descreve, depois, que eom a
checada dl eoealna em nosso Estado, era a mesma, na sua maJor
parte, estocada no CASINO, lml)vel perl.enCI!nt.e a "Tonlnho Turco·. Oeste local a clroca era transferida para outroa Imóveis, cujas
locallzaçoe. lncllca, onde o entorpecente era refinado e preparado
para dlstrlbulçlo pelos morros.
ravelaa e periferia da cidade;
7.•- estampa que o lucro obtido
com o lllclto comércio era partilhado entre os Integrantes daquela assoclaçlo ;
8.0 - destaca que as dlgllênclas
realizadas ao curao do Inquérito
que lnstrlll a veatlbult.r, teve como base a t.preenalo de farta documentaçlo arrecadada quando
da prlslo de Denise (23) e Julio
(50). tato ocorrido em 10.02 .68.
Informa quo o enme da citada
doellmentaçlo evidenciou tratarse da contabllldade da venda de
drogas da aasoelaÇio e, ao mesmo l.empo, possibilitou a ldenUflcaÇio de crande parl.e dos denllnclados. permanecendo outros
ainda desconhecidos.
Mesmo li havendo no despacho
3.• -

line móveis sa
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de prlalo preventiva, ás na. 2560/
79 do 9.' vol.: descrito as origens
deste procedimento, comporta, o
Instante, seJam feitas algumas novas obserVações. a~ porque novos
elementos foram fomecldoa pelos
depoimentos doa delegados Pedro
Berwanger, fls. 2967, e Claudio Barroutn, na. 3064, ambos no 11.• vol.
OUtrossim. cabe o esclarecimento
deflniUvo sobre aa dlvergênelaa das
tada do decreto de custódia prelltls. 2560 verso, que determina a Juntada do decreto do custódia preliminar, e da data aposta ás na. 2579,
ambaa do 9.' vol. A data correta é
a de 13.07.88, posto que para mim
jamais será esquecida por tratarse do dia em que faleceu o Desembargador Nlcolau Mary Junior a
quem devotava profundo respeito e
por este considerado um dos poucos
amigos que tinha. Morava perto
dele e tomei conhecimento do seu
passamento logo pela manhl.
Voltando, Jl acora. a realidade
deste processo, o que ficou determinado é que a partir de meados
de 1987 e com base em sucessivas
reportacens publicadas pela Imprensa. pesqutsaa feitas noa arquivos da Polleta Federal e Informações por esta recebida das Policias
Clvl! e M!l!tar do Estado, a direção
geral da Policia Federal determinou
roase tnlctada ampla !nveattcaçAo
sobre o tráfico de drogas na elda·
de do Rio de Janeiro. Em razão dos
elementos até então Jà existentes,
''Tonlnho Turco" Jà figurava como
peça Importante da lnvesUcaçiio a
ser efetuada. Bata rase utendeuse a~ os primeiros dias do més de
reveretro de 1988, quando as autoridades enganJadas no trabalho
conclulram Jâ disporem de lnformaçoea suficientes. Estes dados
confirmavam a premissa Inicial, ou
seJa "Tonlnho Turco· de rato comandava forte "organização criminosa• cuJa atividade principal era
o tráfico de cocalna. tudo dirigido
do bairro de Marechal Hermes. sublirblo desta capital.
Deu-se, entlo, a eseolha de uma
data para o desencadeamento do

que fot denominado '"OperAclo Mo-

saico I". fixando-se o dia 10.02 . 88.
Se de um lado, assim demonstra a
leitura de tódo este processo. profundo. meticuloso e tntel!cente foi
o trabalho de lnvesttgaçlo desenvolvido. o mesmo aueesso nlo pode
ser creditado aoa resultadoa obtidos no dla da "Operação Mosaico
I". Tal resulta do fato de que em
sendo a "Organização comandada
por Tonlnho Turco·. apontada pela
vasta sarna de relatórios elaborados naquela fase, como detentora
de numerosos elementos os quais
estavam quase sempre fortemente
armados. A clrcunstlncla de que
tal "Organtzaçlo" constnula-se na
principal fornecedora de cocalna
para os grandes trancantea do Rio
42

de Janeiro. Constata-se. afinal. que
as tnstgnlflcantea quantidades de
drocas apreendida& em poder
doa elementos presoa na data de
10,02 . 88 e aa encontradas na reei·
dêncla de "Tontnho Turco" e no
Glnàslo onde estava Osmar NeaAo,
servem para demonstrar. pelo menos, que a data escolhida nlo foi
a mais apropriada. No entanto. se
por um lado o obJetivo da mlsslo,
que era a apreen.alo de grandes
quantidades de drocaa. nlo foi alcançado. tem-se que a oeasllo nlo
rot tAo madrasta Ji que naquele
dla farta e Importante documentação obtida. B, justamente. foi partindo-se do exame dos lnllmeros
elementos contidos nos pa~lll. anotações e llvros encontrados. que
conseguiu-se determinar a existência e o pleno funcionamento de uma
•organtzaçlo". Também ficou evidenciado que suas atividades estavam voltadas. principalmente. para
o tráfico de drogas e que tal era
feito por Intermédio de lnlimeros

presa• era dlrtrtda pessoalmente
por "Tonlnho Turco'. Pessoa que
com o passar dos tempoa foi expandindo suas atividades. aumentando
sua clientela, adquirindo e vendendo, a cada Instante, maiores quantidades de drocas. Este alargamento de suas •praças comerelals" lm·
pllcava na contrataçlo de novos
lntecrantes e, ao mesmo passo, novas funçOes surgiram. Aqui c neste
particular cabe uma obServação sobre rato constatado apól a feitura
de 112 lnterrocatórlos e confirmado
por comentf.rlo feito pelo acusado
Julio (50) sobre a personalidade de
"Tonlnho Turco". quando do Interrogatório daquele. Esclareceu o referido réu que "Tonlnbo Turco somente amava uma coisa - o dl-

l.iculos da ·organtzaçlo" atlnclam
diversos locais e que no seu orcanoarama, as atividades desenvolv1das
por seus membros eram bem diversificadas. Estes componentes da
· assoclaçlo", em muitos casos. per-

lntecrantea da •assoetaçlo" era
constltulda de pessoas de baixos nivela Intelectual e social, fazendo
lembrar as figuras rrotescas do
"Exército de Brancaleonne•. Evidente que sobre pessoa& com tais
caracterlstlcas, verdadeiros ' escravos do senhor Tonlnho", mais fiel!

uaoeindoa. Deaeobrtu-ae que os ten-

maneciam em eompart.lmentoa

H-

tanques, de modo que o conhecimento que Unham nlo ultrapassavam os limites de suas funçOes.
Outra conclusão a que se chega
e. tamt>tm. eztralda da prova deste processo e que nlo permite qualquer tipo de constestaçAo. é que a
referida "organtzaçAo criminosa" rol
montada ao longo de alguns anos,
Unha como obJetivo maior o lrifl·
co de drocaa e que a citada "em-

nhelro - e do qual era escravo"'.
Do mesmo modo este réu e mais

Naclb (88) , entre outros acusados
e teatemunbaa ouvldaa. apontam
"Tonlnbo Turco• como pessoa dotada de "gênio multo violento",
Esta ganância pelo dinheiro explica a razlo puhL qual a ma1orla c.toe

era a mantpulaç.a.o dos mesmos e.

ao mesmo tempo, mantê-los submissos pelo Juco do pavor. O temor
pela pessoa do "Senhor Tontnho",
assim tratado pela quase t.otalldade dos réus ouvidos e multas tea·
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temunhu. ainda estava presente
nos meses de acostA> e setembro.
decorridos mab de seis meses de
sua moru. quando as mesmas prestaram declaraçOes. A este tJpo de
peasoas, uslm dominadas pelo "Senhor Tonlnho", era camodo e simples o pacamenw de valores tão
lnsllnltlcantes. como Indicam os
documentos e que representavam
verdadeiras ml1alhas, assim adjetlvadas pela defesa de Adamato
<OI). caldas da mesa do fausto banquete. A lato tudo e por final acrescente-se o dado, também Importante. de que a Jrande maioria dos Integrantes da associação e que figura como denunciada, era composta
de moradores do bairro de Marechal Hermea. ou daa proximidades,
alcuns ocupando, com suas famlllas. Imóveis pertencentes a "Tonlnho Turco· ou de alcum familiar
seu. Esta elrcunstlncla facllltava,
em muito, o controle e a vtgllãncla

que "Tonlnho Turco" exercia sobre o seu peuoal.
Feltaa estaa observaçOes, tndlspensivels postA> que possuem o condlo de wrnar definitivo um fato
nlo contestado ao longo deste volumoso processo. O representado
pela certeza absoluta de que Anwnlo José Nlcolau organizou uma
assoclaçlo cuJo objetivo criminoso
era o do trAfico de drogas. o que
fazia paralelamente com outras
atividades lllcltas. TantA> assim. que
após atenta leitura de IA>das as alegaçOea !Inala e a lembrança, ainda
bem viva das austentaçOes orais.
verltlco que apenas as defesas tlnals de Geraldo Dias dos SantA>s
<33) e Gilberto de Albuquerque Gilllbertl (34), fizeram pilldas colocaçOes sobre a nlo msUnela de
aUYldades criminosas por parte de
"Tonlnho Turco•. no tritlco de
drocu No mala. tA>das as defesas
enfrentaram a questlo da parttclpaç&o de seua clientes na apontada
•orcanlzaçlo". Este poslclonamentA>
das defesas é correto e compreenslvel. pois procuraram ater-se ao
toco central da acusaç&o direcionada aos seus de!endentes.
Assente este pontA>. diriJo-me ao
ttpo deacrlto na ve$t.lbuhtr e que

veraa sobre a figura da associação
como Indicada no art110 14 da Lei
n.• 8388/?8.
Remonta a épocas anllcas a preocupaçlo de covemantes e legisladores quanto ao lato de pessoas
reunirem-se formando assoctaçOes
Ufcltas. Estas. nas suas origem.
pouulam cunho poliUco e representavam. para o poder dominante. o perlco da sedlçlo ou conjuraçAo. H. nacoso. Uç. Dlr. Penal
v. 3 pip. 7&3/4. Nlo s6 este autor
como o noseo festejado N. Hungria apontam para a história da
evoluçlo do conceito dest.e delltA>.
até sua elevaç&o a crime autanomo
e hoJe norma do artigo 288 do nos-

so C. Penal. Falando sobre o assunto a IA>talldade dos nossos doutrlnadores e a farta jurisprudência
que domina o tema. de!lnem. como
requlsltA>s fundamentais. o acordo
de vontades, a estabilidade ou permanência da uaoetação e o IIm
comum.
Dentre u aleJaçOes finais apresentadas, todas revestidas de saber
jurldlco, destaco as apresentadas
pelo Dr. Delenaor POblleo deste
Juizo ao !alar em nome de seis
acusados. Assim o faço pois dentre
os Inúmeros oradores que !lzeram
uso da tribuna para sustentar suas
razões. o digno Defensor discorreu
sobre o tema. defendeu seus comtltulntes e nAo permitiu que a emoção ou o pasatonallsmo wmasse
conta de seu racloclnlo. Este pro!Lsslonal do direito abordou a questão de forma simples. lógica e
correta.
Nlo hl como ne1ar-se. porém,
que a !lcura deoerlta no artlco 14.
ora em exame, dl!ere da reculada
pelo art. :188 do C. ~nal . Enquanto
esta. como dito acima, exige um
mlnlmo de quatro peasoas, o estado de permanência e o IIm de praticar qualquer crime, aquela reduziu o nOmero mlnlmo para duas
pessoas. n&o extce a permanência
ou relteraçAo e torna obrigatório,
para sua tipl!lcaçlo, que se destine aos crimes prevlstA>s nos arts.
12 e 13 da lei especl!lca. Tais diferenças listadas estAo a Indicar
que. fundamentalmente. a dlstlnçAo
de um tipo do outro situa-se no
·relterademente ou nao·. exigido
na lei especial. atora o n6mero de
agentes e a !lnalldade da assoclaçlo.
De qualquer modo um ponto permaneceu

Inalterado no conceito

doutrtntrlo a eate di% respeito à
manl!eataçlo da vontade do agente
em querer parUclpar, associandose. a uma ou mala peuoas para a
prAtica de determinado crime. Da
mesma forma restA>u Inalterado
que o tipo se consuma Independentemente da prltlca de qualquer delito e que. em ocorrendo este. terse-i o concurso material. Neste
ponto revela-se Importante a manl!estaçlo da vontade do agente,
para a caracterlzaçAo da !lgura
delltlva. Nao ha como necar-se
que a comprovaçlo de tal requisito, de!lnldor do elemenw subjetivo ou o chamado dolo de agir.
nlo pode permanecer restrito, por
exemplo. a recra do art. 305 do
C. Comercial como pretende o Insigne comerclalbta-penal que elaborou na de!eaa de Arnaldo (07).
Este meamo advorado. em suas alecaçOes derradeiras. trouxe à colaelo o texto do art. 1363 do C. Civil, onde ae definem as sociedades
em 1eral, valendo também para as
criminosas. quando estatul: "Celebram contrato de sociedade as
pessoas que utuamente se obrigam
a combinar aeua esforços ou recursos para lo1rar flns comuns...

Por comecutnte, o reconheelmentA>
deste elemento subjetivo, vontade
de assoclar-ae. hi de aer determinado ante a prova exLstente nos
autA>s.
Neste particular, o exame da
prova constante neste processo,
ressaltA> a lmportlncla que a mesma possui para o deslinde da causa. Sua an&llse ser& feita nos mlnlmos detalhes e sem que nada,
dentro das mlnbu llmltaçOes, seja
esquecido. Os depoimentos, Interrogatórios e demais provas apresentadas e submetidas ao crivo do
contraditório. serAo objeto de conslderaç&o. NAo me afastarei do
mundo dos autos. permanecendo
!lei ao seu conteOdo. Nada de provas obtidas alhures e desprovidas
da garantia de ter sido aubmellda
a todos oa lntereasadoa. Nlo me
valerei da Imprensa. como leito por
alguns e que usaram os órglos de
dlvulcae&o para nestes formarem
um proceaso eadruxulo. Formarei
meu Juizo de convenclmentA> assumindo a r04ponsabUidade do meu
e&rJO, com a mesma diCnldade e
lealdade & Justiça e aos Jurisdicionados, com que sempre pautei
minha conduta profissional seja
na conduçlo doa trabalhos deste
leito como em todos em que tul
acionado para prestar minha Jurlsdlçlo. Como tal, nlo precisarei
ocultar-me atris da fraqueza moral, atitude própria dos Inferiores.
nem pretendo esconder-me nas palavras de terceiros para atacar a
dignidade de quem quer que seja,
Jâ que tal é próprio dos covardes.
Ainda dentro do capitulo das provas e no que pertlne ao reeonheclmentA>, ou nlo. do desejo assoelatlvo eatari sendo. neste Instante,
definido oa preelsoa limites do nOmero de denuneladoa que lnteçavam o que ae resolveu denominar
de "OrcantzaçAo Tonlnho Turco".
Assim teri que ser pob nlo a6 wda a doutrina leciona como a própria vestibular lmpOe. Esta quando
a!lrma, o que lu com lastro lecat,
que "o lucro do comércio lllclto era
partilhado entre 01 componentes
da OTT." Esta assertiva exposta
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na vestibular representa a deflnlçlo de um doa requisitos esaenctata
para conftguraçlo do Upo. Int.ecra
o elemento subJetivo, esta llcada.
de forma Indissolúvel. a vontade de
associar-se. Refiro-me ao IIm deseJado. a razlo de aderir ao crupo,
o motivo de querer participar.
ete . . . Nlo hA como associar-se.
unlr-ae. Juntar-se com algu~m ou
a alcuma coisa sem que se tenha
um motivo, uma l'Ulo de ser. um
objellvo ou flnalldade. Isto acontece em qualquer elrcunstancla da
vida do ser humano normal e. aaalm, nlo poderia ser dllerenta no
mundo da marglnalldade. Nos autos tem-se demonstrado que atcuna
Ingressaram na assoctaçlo pois
desde hA multA> lA eram portadores de personalidade voltada para
a vida do crime. Outros foram aproximando-se devagar até que aderiram por Inteiro vlato que u atlvldad.,. da "OrganJzaçao· deaenvolvtam-ae u escancaras. Parcela
houve que uniu-se ao grupo com
obJetivo de aumentar seus rendlmen!Ala. pois na atividade criminosa nlo ocorre a Incidência de qualquer trlbutaçlo. Uns por considerarem-se Já velhos e sem condlçOes
de lutar para conseguir trabalho
licito. De qualquer modo, todos que
lntecravam a "OrganlzaçAo Tonlnho Turco• tinham plena corusctencta daquilo que faziam. Asalm o
fazendo con.stltulam um todo. Jndependent.ementa de ser assinado
qualquer termo ou documento formal. haver prestado um juramento
ou uaumldo compromisao solene.
ter lido apresentado aos demais
-oeladoa ou terem estas manifestado aua concordlncla pelo tnareaso de um novo lUtado. O que se
sabe ~ que comprova-se a exlstencta de uma assoclaçAo tllclla sem
que seja necessârio uma conatltulçAo
ou oraanlzaçlo formal. Basta que
tato ocorra de fatAl, como demons-

trou-se ntstes autos. ou que sua

estrutura seja a mala rudimentar.
aaalm Indicado pelo tJpo de doeumentoa a preendidos. Por derradei ro. Indica a doutrina nio &er neeeutrlo que todos os componentes
de uma associação criminosa se
conheçam. Neste particular os autos at~ Indicam que a grande matoria dos denunciados eram conhecidos uns dos outros, a demonstrar
que tal era uma consequêncla do
fato de que quase todos eram moradores de Marechal Hermes. ou
du proximidades. mas que. lnvarlavetmenta encontravam-oe ou estavam reunidos na Praça de Marechal. ou Largo, como por outros
e tratado aquele logradouro. Ali
costumava estar "Tonlnho TUrco ·
o autenueo dono daquele feudo.
Transposta esta parta do decla6rlo em QUe discorri sobre o meu
poalclonamen!Al a respeito do delito Imputado aos acusados cabe, fl44

nalmente, o enme da conduta de
cada um deles. B a ezemplo daquilo que ocorreu durante QU&ae todas
aa assentadas. passo a esta parte
da sentença começando pela defesa de Adamato Soares (01) .
Nesta parte foi mencionada apenas a condenação e absolvição, por
ser multo extensa.
ADAMATO SOARES - Condenado
a 06 anos e 08 meoes de recluslo e
130 DM.
ALMIR REIS DOS SANTOS - Absolvido.
AMOS MARTINS BBLtM - Condenado a 04 anoa de recluslo e 45
DM..
ANTONIO CARLOS GASPAR Absolvido.
ARMENIO ERTHAL TEIXEIRA Condenado a 03 anos de reclusão
e 50 DM.
ARNALDO GALVAO SANT'ANNA
- Absolvido.
ALCIDES DALLBCRODB Absolvido.
AIRES MORBmA - Condenado a
03 anoo de reclusilo • 00 DM.
CARLOS AUGUSTO MATOS MBDEIROS - Absolvido.
ClCBRO BORGES DOS SANTOS
- Condenado a 03 anos d e reclusio
e 50 DM.
CONSTANTINO MELHEM HAQUIM - Absolvido.
CARLOS ALBERTO FERREIRA
GUIMARAES - Condenado a 03
anos e 06 meses de reclusAo e 60
DM.
DALVAN DA SILVA - Condenado
a 04 anos de reeluslo e 60 DM.
DENISE CRISTINA CARRECAL
RANGEL - Condenado a 05 anos de
reclusão e 70 DM.
DISTE ANTONIO DA SILVA NBTO - Condenado a 04 anos e 06
meses de recluslo a 60 DM.
EDSON LUIS DA FONSECA PINTO - Condenado a 06 anos e 08 meses de reclusão e 130 DM.
FAUSTO SILVA PEREIRA · Condenado a 05 anos e 04 meses de
reclusão e 80 DM.
FERNANDO OLINTO HENRIQUE
FERNANDES - Condenado a 03
anos e 06 meses d e reclusão e 60
DM.
GERALDO DIAS DOS SANTOS Condenado a 03 anos e 06 meses de
reelud.o e 60 DM.

GILBERTO ALBUQUERQUE
GILLIBERTI - Condenado a 06
anos e 08 meses de r eclusAo e
180 DM.
GILSON AVELINO DE SOUZA
Condenado a 04 anos de reclusão
e 65 DM.
GENILSON AVELINO DE SOUZA
- Condenado a 03 anos de reclusão
e 50 DM.
GERALDO FERRBIRA Absolvido.
HERMINlO DOS SANTOS RODRIGUES FILHO - Absolvido.
JORGE LUIS ALLO BORGES Condenado a 05 anos e 04 meses
de reclusão e 80 DM.
JORGE Fll!LIX DOS SANTOS Condenado a 06 anos e 08 meses

de rectuslo e 130 DM.
JOS& CARLOS DOS RBIS ENCINA - Ablolvldo.
JOSt HBRINGER NICOLAU Absolvido.
JAMIL SLEIMAN ALLAN - Condenado a 04 anos e 06 meses de
reei uslo e 60 DM.
JULIO LUIZ WPES RODRIGUES
- Condenado a 0'7 anos de reclusio
e 150 DM.
JURANDm GONÇALVES DE
OLIVEIRA - Condenado a 03 anoa
de recluslo e 50 DM.
JUAREZ CALVBLLI - Condenado a 04 anoa de reclusio e 60 DM.
JOAO VICENTE FBRREIRA •
Absolvido.
LAERTB TIRADO DE CARVALHO - Absolvido.
LUIZ CARLOS RODRIGUES DA
COSTA - Condenado a 03 anos de
reclusão e 50 DM.
LUIZ CARLOS DE SOUZA BAPTISTA - Absolvido.
LUIZ RONALDO DA SILVA Absolvido.
MANOBL MESSIAS ROSA DOS
SANTOS - Condenado a 03 anos de
recluslo e 60 DM.
MARA LOCIA LBITB CORREA Condenado a 04 anos de reclusio e
60 DM.
MARCOS PEIXOTO DE ATHAYDE - Condenado a 05 anos e 04 meses de reclusão e 60 DM.
MARCUS VAL!RIUS KLEIM Condenado a 06 anos e 06 meses
de reclusão e 130 DM.
MARLI PRADO FERREIRA Condenado a 04 anos de reclusão e
60 DM.
MUSSJ JOSt NICOLAU - Condenado a 04 anoa de reclusAo e 60 DM..
NAGIB RAAD Rl!STUM Absolvido.
PAUW RAMOS DE MORAES Condenado a 04 anos de reclusAo
e 60 DM.
PAUW ROBERTO CRUZ Absolvido.
PAULO ROQUE DA SILVA- Condenado a 04 anos de reclusão e 60
DM.
PEDRO JARDBLINO NETOAbsolvido.
PEDRO RODRIGUES PERBIRA Absolvido.
PAULO MARTINS XAVIBR Absolvido.
PEDRO RIBBIRO - Absolvido.
ROBERTO CARLOS ALVES Condenado a 05 anos e 04 meses de
reclusão e 80 DM.
ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA
- Condenado a 05 anos e 04 meses
de reclusAo e 80 DM.
SEBASTIAO CARLOS HERINGER - Condenado a 06 anos de reclusão e 60 DM..
StRGIO MOURA SOARES- Condenado a 04 anos de recluslo e 60
DM.
VALDECIR BORGES DOS SANTOS - Condenado a 03 anos de reclusão e 50 DM.

WALDEMAR DE SOUZA ARAú·
JO - Condenado a 05 anos e 04 meses de reclusão e 80 DM.
WALDffi PEPE SIMOES ·
Absolvido.
MOSHE HOLENDER - Absolvido.
JORGE RODRIGUES DA SILVA
. Absolvido.
PAULO CESAR DOS REIS ENCINA • Condenado a 07 anos de reclusão e 200 DM.
Antes de encerrar esta sentença
e em cuja parte final. normalmente. o Magistrado Insere o julgarnen·
to final com o acolhimento. ou não
da postulação primeira formulada
pelo Ministério Público. não poderia continuar sufocando dentro de
mim. o desejo Incontido. de dizer
mais algumas palavras. Ao longo
destes oitenta e cinco dias. considerada a data de dezessete de Julho até o dia de hoje. pautei minha
conduta de Magistrado dentro dos
principias :;agrados Que a

Ju~t.Jça

lmplle. Durante este mesmo perlodo fui alvo das mais indignas e
mesquinhas agressões morais e
que por seu conteúdo em formas
de divulgação se por um lado não
tlveram a eficácia de atingir o Juiz
vteram. no entanto e tnfelizmente,
surtir efeitos colaterais no seio de
meus famlllares mais queridos e
amigos verdadeiramente mais lntimos. Estes. graças a Deus. tornaram ttlelras em meu redor. dividiram comigo. o homem comum. ~s
angustlas e tensões dos momentos
passados. Enquanto estes se aproximaram outros, pelas mais compreensivas e diversas razões. afastaram-se. Alguns. mais distantes e
não tão amigos. até criticaram -me.
Outros. POr covardia e costume da
omissão. aPOntavam-me o perigo
da minha conduta. De qualquer
modo a tudo e a todos consigo. por
esta decisão proferida. demonstrar
e até mesmo pelas talhas existentes. que a confiança na Justiça
ainda constitui-se. neste Pats. como o acervo e o reduto maior da
verdadeira caminhada do Brasil ao
encontro do destino que é a busca
pela democracia.
Ultrapasso esta etapa da minha
existência, como homem. como marido. como pai, como amigo e Magistrado do mesmo modo que vlrn
ao mundo. Despido estava. e assim
continuo só que agora. no sentido
figurado, pois não vejo minha pessoa recoberta das vestes da indignidade, da vaidade POSSessiva ou
orgulho doentio. Como homem e
sob o amparo da proteção divina
concluo este trabalho como Instrumento da sua vontade e fazendo
com todas as limitações e falibllldades do ser humano, a apllcação da
Justiça terrena. Como marido. agora slm .orgulhoso e grato ao Senhor,
pela esposa e companheira que
colocou ao meu lado e a quem
devo TUDO. TUDO MESMO QUE

SOU B QUE TENHO e o multo pouco que lhe retribuo É TODO o
AMOR QUE LHE TENHO OFER·
TADO. A esta mulher. minha esPOSa e que comigo dividiu. ao longo deste processo, todas as atllç~es
e momentos dittcels passados. mais
uma vez o meu eterno. reconheci·
do e sempre. com muito amor. obrigado. Como pai a gratidAo aos nossos três filhos que comigo e minha
mulher e com as constantes palavras de carinho. apoio e incentivo
permitiram e ajudaram o meu caminhar por essa estrada tão obstruida. A eles. também. a certeza
de que a confiança dePOsitada foi
e está sendo demonstrada. o amor
deles recebido fortaleceu os momentos de fraqueza e me tez superar os embates mais expressivos.
Como amigo a gratidão ilimitada,
com destaque multo especial a dois
casais que ajudaram a mim e minha tamilla a ultrapassar os momentos mais tensos e dlttcels desta jornada. Refiro-me a Mário e
Bereniec c Sérgio c Regina aos

quais o amor do meu mais Intimo
multo obrigado será sempre pouco
pelo muito que nos fizeram. A todos os demais amigos conhecidos
e que sempre tiveram palavras de
conforto e estimulo. aJuntadas as
preces oradas a Deus, o meu multo
obrigado. Aos desconhecidos amigos que POr cartas e telegramas
trouxeram a confiança e incentivo
para que pudesse chegar a esta
decisão. o que pelos Incrédulos nllo
era admitido. E ao falar de amigos
destino esta parte da decisão a todos os que trabalham no Cartório
desta Vara Criminal, dirigindo-me
a todos. sem distinção. e para manifestar-lhes o meu mais sincero
e profundo multo obrigado. Não
ouçam vocês, honrados e prestimosos servidores do Judiciário, as palavras maldosas proferidas por desconhecidos e interessados e que
procuraram rotular algumas das
minhas condut-as, ao curso deste
processo, como provenientes de
desconfiança em todos. Peço-lhes
que me ouçam agora quando digo-

lhes que sem o auxtuo de todos nAo
me teria sido POSslvel concluir este trabalho. A sentença é ato pessoal do Juiz POrém. sempre, traduzirá a mesma o fruto do trabalho de muitos e entre estes. Inegavelmente. estão todos vocês. A eficiência demonstrada. os Incômodos causados pelo longo e penoso
trabalho e que foram superados
transmitiram-me a tranqullldade
necessária de uma retaguarda sólida e da mais Irrestrita contlabi·
lidade.
Retorno. então. a decisão destes
autos e o que faço para Julgar procedente. em parte. a denúncia e
com relaçllo aos que foram nestas
Julgados e.
ABSOLVO, com base no Inc. IV
do Art. 386 do C. P. Penal os seguintes denunciados: ALMm REIS
DOS SANTOS. ANTONIO CARLOS
GASPAR. CARLOS AUGUSTO MATOS MEDEffiOS. HERMtNIO DOS
SANTOS RODRIGUES FILHO. JOSE CARLOS DOS REIS ENCINA.
JOSE HERINOBR NICOLAU. LUIZ
RONALDO DA SILVA, PAULO RO·
BERTO CRUZ. PEDRO RODRI·
GUES PEREIRA. PAULO MARTINS XAVIER e PEDRO RIBEffiO,
renovando a determinação de lhe
serem expedidos Alvarás de Soltura;
ABSOLVO, com base no Inc. VI do
Art. 386 do C. P. Penal os seguintes denunciados: ARNALDO GALVAO SANT'ANNA, ALCIDES DALLECRODB, CONSTANTINO ME·
LHEM HAQUIM. GERALDO FBRREffiA. JOAO VICENTE FERREI·
RA. LAERTE TffiADO DE CAR·
VALHO, LUIZ CARLOS DB SOUZA
BAPTISTA. NAGIB RAAD RESTUM. PEDRO JARDBLINO NETTO. WALDIR PEPE SIMOBS. MOSHE HOLENDER e JORGE RODRI·
GUES DA SILVA. expedindo-se em
favor dos mesmos os respectivos
Alvarás de Soltura, exceto com relação a ALCIDES DALLBCRODE.
que já se encontra em Uberdade:
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CONDENO, os acusados a seguir
relacionados e cuJas penas e regimes de prlslo Já foram especutcados no corpo desta decisão. São os
seguintes os condenados: ADAMATO SOARES. AMOS MARTINS BELitM, ARMENIO ERTHAL TEIJCEIRA, AIRES MOREIRA. CICERO
BORGES DOS SANTOS. CARLOS
ALBERTO FERREIRA GUIMARAES. DALVAN DA SILVA. DENISE CRISTINA CARREGAL RANGEL. DISTE ANTONIO DA SILVA
NETO. EDSON LUIZ DA FONSECA PINTO. FAUSTO SILVA PEREIRA. FERNANDO OLINTO HENRIQUES FERNANDES, GERALDO
DIAS DOS SANTOS. GILBERTO
DE ALBUQUERQUE GILLIBBRTI,
GILSON AVELINO DB SOUZA. GENILSON AVELINO DE SOUZA.
JORGE LUIZ ALIO BORGES. JORGE FELIX DOS SANTOS. JAMIL
SLEIMAN ALLAN. JULIO LUIZ
LOPES RODRIGUES. JURANDIR
GONÇALVES DE OLIVEIRA. JUAREZ CALVELLI, LUIZ CARLOS
RODRIGUES DA COSTA. MANOEL
MESSIAS ROSA DOS SANTOS,
MARA LUCIA LEITE CORREA.
MARCOS PEIXOTO DE ATHAYDE.
MARCUS VALERIUS KLEIN, MARLI PRADO FERREIRA. MUSSI
JOSE NICOLAU. PAULO CEZAR
DOS REIS ENCINA. PAULO RAMOS DE MORAES. PAULO ROQUE DA SILVA. ROBERTO CARLOS ALVES. ROBERTO LOPES DB
OLIVEIRA, SEBASTIAO CARLOS
HERINGER. SERGIO MOURA SOARES. VALDECIR BORGES DOS
SANTOS e WALDEMAR DE SOUZA ARAUJO. réus estes que deverão ter seus nomes lançados no rol
dos culpados.
Determino a reversão em favor
da Pollcla Federal. nos termos do
§ ónlco do Art. 243, da vigente
ConstltulçAo. dos valores apreendidos com OSMAR NEGAO. fls.
?74-3.0V.. os dOtares. apreendidos às
fls. 14 da Pasta-27, na casa do acusado Mussi, os valores encontrados na casa de T. Turco conforme
fls. 393 da Pasta-02 e os apreendidos com Carlos Augusto Matos
Medeiros. e. Inicialmente enviados
para a Policia Federal. Também
reverto para o patrlmOnlo da Pollcla Federal o veiculo apreendido
as fls. 36 da Pasta-08, a Kombl de
fls. ?79-3.0V. e a de fls. 09v da Pasa-15, veiculo cujo laudo está às fls.
1806-6.0V e o de fls. 1804-8.•v. As
armas Indicadas nos laudos de fls.
2434-9.•v. apreendida; a Indicada
às fls. 777-3.•v.; a que tem o laudo
às fls. 89 do Anexo-07; as apreendidas ils fls. 37 da Pasta-08: as Indicadas nos laudos de fls. 90. 91 e
92. do Anexo-07; o revolver Taurus
descrito no otlclo de fls. 1254-4.0v.;
a apreendida às fls. 26 da Pasta-27;
as apreendidas às fls. 41 da Pasta-07
e as constantes de fls. 65 à 72 e 320
do Anexo-07. SeJa devolvida ao seu

dono, Identificado às fls. 1565-S.OV.
e cuja propriedade comprova às fls.
1566. o revolver ali descrito.
Pelo Ministério Público seJam Indicadas as peças, que deste processo serão extrafdas. para apurar a
origem criminosa da posse do veiculo apreendido às fls. 77 da Pasta-01; a arma encontrada com Jose Herlnger Nlcolau e apreendida
às fls. 24 da Pasta-04, conforme
otlclo de fls. 1254-4.0v.; o revolver.
de origem criminosa. apreendido
com Laerte Tirado de Carvalho.
conforme otlclo de fls. 1254-4.0v. e
apreendida às fls. 06 da Pasta-17;
os documentos para o procedimento
próprio pela falsidade Indicada no
laudo grafotécnlco de fls. 2221-B.•v..
e referente ao acusado Mussl José
Nlcolau.
Expedidos os Alvarás de Soltura e o Mandado de Prlslo contra
FERNANDO OLINTO HENRIQUES
FERNANDES. conforme fls. 76 desta
decisão e, feitas as devidas anotações, seja a presente
P.R.I.
Rio de Janelro/RJ, 19 de outubro
de 1.988.
ALBERTO MOTTA MORAES
Juiz de Direito.
Brasllla/ DF, 04 de abril de 1.989.
Sr. Presidente do Conselho
Srs. Conselheiros
Prezados Colegas Associados
Presentes a Assembléia de posse
desse Conselho. tivemos a oportunidade de ouvir a fala de membros
da atual elite do DPF. pertencentes. também. ao Conselho em Constituição.
Confesso, aguardavamos ansiosos cheios de esperança, trouxessem estas lideranças. Idéias renovadoras. modernas. progressistas,
capazes de mudar a estrutura polltlco - administrativa da Entidade,
de torná-la altamente representa-

tlva da categoria.
Surpreendentemente nossas esperanças rulram tal qual um castelo de areia a medida que os oradores se revezavam ao valorizar a
lntelectualldade do antecessor ou
ao tomar de assalto a tribuna quando combatido em suas Idéias, situações que tornaram aquela Inusitada reunião, tll.o cansativa e enfadonha quanto as que normalmente somos obrigados a assistir. por
dever de ottclo ou de livre associação.
Como gladiadores empenhados
na mais ferrenha luta, razlamos
enorme esforço para combater o
sono. que teimava em tomar conta
de nossos seres. Apesar de tudo.
permanecemos firmes em nossos
postos. mais por respeito aos colegas presentes do que por qualquer
outra coisa.
Continuamos. assim mesmo. atentos aos discursos. em raras exceç~es não demagógicos. que versaram basicamente sobre os seguintes aspectos:
a> Campanha de candidato a
candidato à Presidência do
Conselho.
bJ Defesa de Interesses de grupo
frustrado em suas pretens~es.
c) Ineglbllldade para os aposentados à Presidência do Conselho.
Concitados que tomos à reflexão.
refletimos multo. Ocorre, que chegamos a conclusão que n4o poderiamos permanecer calados diante
de tantas heresias, ora em discursos bastante Inflamados. ou em outros, que nos fizeram lembrar um
pregador. ancioso por tornar seus
ouvintes em fléts seguidores da sua
crença.
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Nossas reflexGes tiveram o condlo ele n011 levar a verdade triste,
ele que continuamos estagnados
nlo evoluimos, continuamos presos
aa nossas vaidades. aos nOI!SOs In·
tereases !)e$$0al$, aubmissoa. escravos mesmo. desses intereues. Continuamos em slnteae. a naverar no
mesmo mar turbulento elas nossas
elites passadas. t como se tivessemoa adquirindo uma herança maldita. cuJa posse teimamos em conservar. com os mesmos erros e vielos do passado.
As opiniGes reinantes, segundo
noaaaa concluaGes:
I • Gente que enxer1a multo, critica muito e nlo raz nada.
(A hipocrisia reina em nosao melo).
2 • Integrantes da ente. candidatam-se. elerem-se por larga margem de votos e após
o pleito, renunciam na maior

•cara-de-pau", sob o argumento de sobrecarga de atividades ou em consequencla
de uma pequena cllacordAncia para feridos em suas suscellbUidadi!S, Justificarem a
remlncla. Allis. essas figuras.
sempre multo endeusadas,
nlo gostam de serem contestadas ou contrariadas.
Na verdade, o que está acontecendo com noua elelçlo é
que essas elites a estio transformando em uma fonte de
pesquisa elo tipo "IBOPE".
Testam seu presllllo ao tempo em que achlncalbam nosao processo eleitoral para a
aatisfaçAo de suaa vaidades
pessoais. Cumprindo esse desiderato. nlo exltam em trair
seus eleitores, abandonandoos a própria sorte. sem um
mlnlmo resqulalo de pudor.
3 • Bxlstem os que nunca tomam
qualquer lnlclallva. contudo.
apresentam-se crlllcos ferrenhos.
OUtros só a1em movidos por
interesses pessoais ou de grupos. quando, logicamente
partietpam do preito. Esses,

quando nlo alcançam seus
obJetivos insatisfeitos e contrariados, acem por impulso.
Deslntormacloa, atiram pedras a esmo e no escuro. nlo
lmportanto ofender, magoar
ou desrespeitar seus pares,
ou mesmo ele mecllr a consistência cloe privilégios que
buscam conquistar, mesmo
nos casos em que ae pretendem Igualar, clar isonomia.
cristalizar direitos segundo
a mesma lei. Impoaslvel. um
peso, duas mecllc!as,
4 • Imaginem, que se pretendeu
impedir ao aposentado presl·
dir o Conselho da Entidade,
como se este nlo tosse sócio,
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com '-"ais direitos e obrlgaçGes. Tal Iniciativa. alegaram, foi de que os membros
da ativa tinham Interesses
peculiares, estranhos. mesmos, ao pessoal inativo.
Cabe neste caso a pergunta:
os aposentados nlo se consacram Interesse& que só a eles
dizem respeito?
A prevalecer essu ld~las, o
melhor mesmo, seria criarmos uma assoclaçlo para ca.
ela segulmen to.
O que é certo, depois de tudo
que !oi cllto. ~ que a nossa AssoclaçAo somente terá atuaçlo cleatacada, no momento em que deixar de
prevalecer o desrespeito e o descaso doa eleitos para o Conselho. que
lmpoaaados, nlo cumprem seus
compromissos.
Para !azer Justiça a quem merece. elo11amos o empenho. a conduta. a abnegaçAo dos aposentados.
que a muito tempo estio carregando nossas AssodaçJ.o nas costas.
Crlstos. que crucl!lcamos na Reu nllo de posse dos Conselheiros.
Vai loQJe os tempoe clorloaos de
nossa Entidade por isso estamos esquecldoe de multas pasa1ena. Lem·
bro-lhes. contudo, que Ylvenclamos
essa ~poca Aurea. loclcamente.
sempre presentes. estavam os Jnativoa.
Exemplo marcante. !oi a Reunilo
em meados de dezembro de 1984.
na qual decidiu-se pela ecliçlo do
DECRETAO. O Presidente elo Conselho. na época, Delecado da Ativa. coleca de extremada ded.lcaçAo
cll)o mérito nlngu~m pode negarlhe, se absteve de participar do proceaao, comprometido que estava
com a Dlreçlo do DPF, que nlo endossava a Iniciativa.
O movimento, entAo, eclodlu sobre a liderança do Dr. EUUD.
A preocupaçAo do Presidente do
Conselho nAo era sem justa razAo,
pois maia tarde ao - r a de!ender, com os demais, dito DECRETAO. perdeu espaço junto a admi·
nJatraçlo. Posteriormente. ao ser
convencido a lntecrar o ramoso
"GRUPELHO" e a aplicar a nAo menos Carnosas "DOZE REFERI!:NCIA", acabou por perder o espaço
que ainda lhe reatava. Por estas
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razOe& arastou-se do carco que
exercia e do DPF. Contudo, temos
certeza, vive tranqullo e or1ulhoao,
por ter. ao menos, tentado dar a
classe. a dignidade que ela merece.
Neste perlodo, lnesqueclvel, em
que realmente se elaborou em favor
da Catesorla, contamos com a 11·
derança, também de um aposentado, que Incansavelmente com as
lideranças da ~poca acompanhou o
andamento no legislativo do ProJeto de Aposentadoria aoe 30 anos.
Incontlvela Idas e vindas ao Congresso !oram realizadas, ln~meras
emendas e aubstutlvos !oram apresentados. Senlo aproveitados. serviram para provocar dtscusalo em
torno elo ProJeto, trazê-lo em evidencia ate sua final aprovac&o. Se
este ProJeto nlo atendeu aos anseloe da Categoria num todo, bene!lclou e está a beneficiar, muitos
de noaaoa colegas.
Acredito. que olocubraçOes vln·
das elo al~m estio a contribuir para
manutenção em nosso melo, das
ld~laa retrógaclas deixadas por elltea doa tempos Idos. materializando, por conseguinte. e para nosso
desHpero, uma Jl dita. herança
maldita
Temos !orça, poder, competência
(situaçlo Inegável, transpareceu
dos discursos>. porque. entlo. nlo
adotarmos o velho lema •um por
todos e todos por um". Vamos, conscientes ela responsabilidacle adquirida através elo voto. arrecaçar as
manca&, para num trabalho honesto, obediente l.s leis, cujo potencial
ru a crandeza de nossa POLICIA
PBDERAJ... tornar. também, nossa
assoclaçlo. embrllo desse Orclo.
tão grande e resoeitada quanto ele.
OBRIGADO.
HAMILTON JOSI!: CORDOVA
Delegado de Policia Federal
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A REVISTA ADPF. órgão oficial da Associação. é uma
publicação cultural. de nível internacional. é mídia gr6fi·
ca perpétua com tiragem crerscente em edições colecio·
nadas e encadernadas. Representa alto retorno em mf·
dia.s gráficas dirigidas. pois detém uma faixa nobre de um
mercado super selecionado. privilegiado em seu poder
aquisitivo. nas mAos dos homens de força de decisão
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RESULTADO DA APURAÇAO DAS ELEIÇOES NA ADPF.
PARA O BI~NIO 1989/1991. COMO SEGUE:
CONSElHO DIRETOR:
ORION ALVES DA SILVA . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .. . . . . . . . . . .
JOSE ARMANDO DA COSTA . . . .
. . . .. . . . .• . .. . . . . . . . .. . .. . .
. . . . .. . . . .• .. . . . . . . . .. . . .. .
NASCIMENTO ALVES PAULINO
SEBASTIAO JOSE LESSA . . . . . .
. . . . .. . •. . . .. . . . . . . . .. . ••. .
EDSON RESENDE DE OLIVEIRA
. . . . . . . •• . • . • . . . . . . . . • . . • . .
JAIME AIRES COELHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . .
ALBERTO LASSERRE KRATZ FILHO ........... ... ••.........•..•. ,
VICENTE CHELOTII .. ...................... ................ , , , ..
PAULO GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
JAYME RUBSTEM • .. . . .. • .. . . . .. .. .. . . . .. .. .
. . .. .. .. .. . .
BOLIVAR STEINMETZ . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. ..
ADAO FERREIRA LOPES .. • .. . .. .. . .. .
.. .. .. .. ..
EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA . .. . . . .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. . . . . . . ..
JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVEIRA CONCEIÇAO . . . . . . . . . .
LUIZ CLOVIS ANTONI . .. .. .. . . . .. • .. . . . .. .. . .. . . .. .. . . . . . .. . .. ..
AUGUSTO KONRAD . . . . .. .. .. . . . .. .. .. . . . .. .. .. . . .. .. .. . . .. . .. .
LOCIO JAIME$ ACOSTA ... .. . . . .. .... . . . . ..... . . . . ..... . . .. . .. .
MAGNALDO JOSE NICOLAU DA COSTA .. .. .. • . . .. .. .. .. .. . .. .. .
MARIA DA GLORIA CHAGAS DOS SANTOS .... .. .. .. ... .. .. . .. ..
ROOUE DIAS DA SILVA .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..
DANIEL NORBERTO .. .. . . . .. .. .. . . . .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. . ..
ANTONIO CARLOS VIANNA SARRES .. .. . . . .. .. .. . . . . • .. .. . .. .. .
MARIA DO ROSARIO GENTIL CORREA GOMES . . . . . . . • . . . . . . . . . .
NEEMIAS CARVALHO MIRANDA
. . . .. .. .. .. . . . • .. .. .. .. .
IVO VALERIO DOS SANTOS . . . . . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . . . • • .. .. .. .
MURILO PEREIRA DA FONSECA . .. .. .. .. . . . .. .. .. . . . . . • .. .. .. .. .
ELIZANETE SILVA MARTINS . . . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . . • • • .. .. .. ..
ISMAR MADEIRA CUNHA .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . . . • • .. .. .. . .
ARY MARINHO DE OLIVEIRA
• .. .. .. . . . .. .. .. .. . . . • .. .. .. ..
ELI CESAR LISBOA SANTOS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. ..
CONSELHO FISCAL:
JOSE AMAURI DE FARIA ...................................... .
NELSON FERNANDES MARTINS ................................ .
EDINA HORTA CALDEIRA ................. .... ............... ..
~NIO SIBIDAL CAMARGO DE FREITAS ......................... .
HELENA KELLER R. GAMA ...................................... .
MILTON BAIRROS DA ROSA .................................. ..
NELSON ARMANDO KUNTZ .... .... .................... ..... .. .
GIOVANE JOSE DA SILVA ALVES ............................. ..
HELVECIO FERREIRA LIMA ............................. ...... ..
CELSO APARECIDO SOARES ..... ... ..... ... .... ... .... ...... ..

276 Votos
215
"
191
189
184
177
166
163
162
155
154
143
136
136
125
124
116
115
115
113
110
106
104
95
92
91
90
92
79
73
279 Votos

282

•

247
181
170
157
150
114
78
77

Brasilla.OF. 08 de dezembro de 1988
WALTER DE CARVALHO SOARES
Presidente da Mesa Eleitorai/ADPF.
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DEMONSTRACAO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS, LEVANTAMENTO
EM 31/ DEZEMIIR0/ 1M8
LUCROS E PERDAS
A DIVERSOS
a Assistlncia Judlcljr1a
30.000.00
a Auxilio Funorol
21.593.34
a Auxilio Doenco
80.000.00
a Despeeat c/ funerais
3.500.00
a Asslst6nclt Médica
6.725.988,42
a Despesas Banc6rlaa
7.207,04
a Conaervaclo e Limpeza
25.282,00
a Conservaclo e Roparoe
15.392,16
a Material de Consumo
231.630.00
24.106,00
a Portes e Telegromas
263.210,00
a Promoc6M Festivas
a Honorjrtoe MVOcatlclos
63.000.00
180.925,03
a Agua, Luz 1 Tllelone
a Contrlbuic6el p/ Associações
170.103,00
a ServiçOO Preotadol
172211l..OO
o V'-Qenl O EatldiM
10.044.00
a Seguro do VIda em Grupo
7.401.419,80
9.190.55
a Custos Judlclala
2.354.117
a Ordenodoe e Saljrlos
44.000,00
a Pro·Labore
16.575,44
a PensAo Allmontlcla
a Gratlllcaclo Natalina
35.000.00
18.425,60
a Jornais e Revistas

.so

a
a
a
a

lapas

Fgts
lptu
Superovit
DIVERSOS
a LUCROS E PERDAS
Contrlbulçlo de Sócios
Recolllt Financeiras
Receitas Eventue1a
Recuperocio do Despesas
iMOBiUZADO:
MOveis e Ulonalllos
Utenslllos Doméstlcoe
Biblioteca
Imóveis
DISPONIVEL:
Ctlxa
Banç01 c/ Movi mento

487.503,02
128.474.93
2.519,78
12.205.594,01 30.&15.421,13

10.633.673,65

6.776.203,19

144.353,00
13.361.191 ,28

30.915.421.13

ATIVO
350.026.67
8 .92
0 .30
786.54

e.

358.822,43

8.4811,40

13.556.127,37
PASSIVO

13.563.628.77

13.822448.20

NAO EXIGIVEL
Patr1m0nto exc. ant8110r

1.o&O.n4.85

Património d/ oxorclcio
12.205.5&4.01 13.896.368.86
EXIGIVEL
28.060,34 13.922.448.20
Crédito do Associados
Brasllla·DF. 31 de De:embro do 1988
JAYME RUBSTEM • Presidente
LUIZ CLOVIS ANCONI • Toaoureiro
CONSELHO FISCAL

