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Nos e a Etica
Profissional
E frequente ouvir-se que determinadas categorias profissionais
são fortes porquê têm associações de classe poderosas. Se isso é verdade.
a reciproca também é verdadeira: entidades representativas fracas. as·
saciados inexpressivos.
Entre os fatores que tornam forte uma categoria inclui-se tam·
bém, e sempre, a ética profissional. Os médicos são um exemplo disso.
E nós, Delegados de Polícia Federal. o que temos feito. nesses
quase 26 (vinte e seis) anos do DPF, com relação a nossa ética profis·
sional? Pelo que se tem observado, nunca fizemos muito. Hoje. quase
nada.
Indiscutivelmente. necessitamos rever nossos pri nc ipies éticos,
reexam inar nossas condutas na relação dentro da classe. reestudar conceitos e buscar os caminhos que conduzem ao exercfcio permanen te
da ética profissional. esteio no qual se escora toda força de uma cate·
goria.
Talvez nâ'o sejamos fracos. mas, com certeza. poderlamos ser
bem mais fortes. Não somos desagregados, mas poderíamos primar
pela união. Não somos totalmente individualistas, mas poderíamos ser
um corpo indivislvel. Basta que tenhamos a ttica profissional como
meta permanente.
Com a ética estaremos incentivando o coleguismo. o companhei·
rismo. o respeito. a hierarquia. a cordialidade e. até mesmo a educa·
ção. Evitaremos. por conseqüência. a descortesia. as influências ma·
léficas. as criticas destrutivas. os ressentimentos. Além disso. estaremos
trabalhando em beneHcio do órgão a que servimos, do aprimoramento
profissional e, por fim, da sociedade como u111 t<.X.Iu.

E oportuno, em vista do momento que atravessamos, relermos
nosso Código de Etica Profissional e meditarmos sobre o que ele con·
tém. a busca da postura adequada no convlvio com nossos colegas, em
especial
O aético é, muito provavelmente, o inimigo primeiro de uma
classe. Devemos alertá-lo. orientá-lo e combatê-lo. Se assim proceder·
mos, teremos. no devido tempo. uma classe forte, em condições de lutar
pelos seus legltimos ideais.
MED ITEMOS!
CONSELHO DIR ETOR

Praque se arriscar por ai?

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FI:>r que se a\1:mtU·
rar aí fora nessa selva
de cálculos?
Dividil:.. Multiplí·
au: .. OI'N. IPC. Bl'N.
MVR,LFT...
A segurança está
na Caderneta da C&íxa
Aqui \000 nAo perde

nunca

&sa é a p~lavra da

Caixa E a Caixa é a
Caixa

Vempra

~
também.
\\In.

Isonomia de vencimentos
Ainda o artigo 135 da Constituição Federal
Vergniaud Elyseu
O Estado de São Paulo 15AG089
A Const1tu1çf0 Federal promulgada
em 5 de outubro de 1988 (foi elaborada
para ser cumprida?) traz em seu bojo inú·
meras d1Spos1ções que. demandando ou
nfo demandando regulamenuçfo, tem
aerado polêm1cas discuSSÕeS e nlo poucos
artigos, comentários e até estudos doutri
n~rios, tendentes a uma exata exegese de
seu conteúdo.
Dentre elas, podemos apontar o artigo
I 35, sobre o qual já vimos manifestaçôes
de Ju(zes, Promotores, Procuradores do
Estado e Delegados de Po)(cla, em defesa
do que diL a Constituiçfo, alguns, enquanto outros a ela se contrapõem, buscando demonstrar que as carreiras ali
mencionadas nll'o se assemelham .
Temos observado que alguns membros
da Magistrdtura se esmeram em seus tra
balhos. tentando demonstrar que Ministt!no Público nfo se equ1para à Magt>·
tratura , nem a ela se assemelha. Por outro
lado, membros do Ministério Público se
desdobram no sentido de evidenciar ,
por um lado , que existe em assemelhaçfo. mas por ou:ro, nfo adrrutem qualquer semelhança com as demais carreiras,
seJI a de Procuradores, seja a de Delegados de Polfcia, incluída entre as carreiras
jurfdicas assemelhadas, pelo artigo 241,
de Lei Maior
Essa polerruca, t necessário que se diga, seria adnussfvel durante a elaboração
da Constituição, na Assembléia Constituinte, o que, realmente, existiu, na luta
dos diversos grupos interessados no assunto TodaVJ3, decidido pela Constituinte
qu~ "Às carreiras disciplinadu ne-ste tl·
tulo (IV) ap~cam-se o prmclptO do arti-

go 37, n. XII e o artigo 39, § I 9 (art.
I 35)", quer-nos parecer inteiramente inút il qualquer esforço de inlerpretaçfo do
que ali se determina, eis que, na r<alidade,
â disposiçfo ~ por demais clara e positiva,
ao mandar aplicar h carreiras em tela, os
principies dos artigos 37, Xll e 39 § !9
da mesma Constítwçfo.
Aliás, é triste e lament~vel que se
obsen·e um esforço tão grande de alguns
eminentes magistrados e de cu ltos membros do Min istério Público, numa defesa
ego(stíca da inexisténcia de xmelhança
RE.ITISTA AOPF

entre as carreiras disciplinadas no Túulo
IV da C.F ., a ponto de serem alínhadas,
lado a lado, comparativamente, as funções de cada uma das carreU11S. na pretensa-o de sa~ntar dtferenças de atnbUJções,
prerrogat1vas etc. para que se dificulte ou
mesmo se impeça a aplícaçfo do disposto
no artigo 39, § I'? citado.
Pl:rdoem-oos os ilustres autore• de tais
manúesuções. ., as classificamos de
etnfsticas. mas forçoso é reconhecer que
o fato do cxt>llr • ascsemelhaçfo a que se
refere a Constituição nA'o traz para qual·
quer das carreiras, seja da Magistratura,
SCJI do Minist~rio Público. qualquer preju(zo, eis que nfo lhes reduL vencunenlos,
nem lhes rettta qualquer vantagem ou
prerrogativa, nem mesmo possfveis privi·
léglos.
Dir-se-á que o aumento do número de
servidores que venham a perceber vencimentos idênticos dificultar' a concess:ro
de majorações futuras. O argumento,
aparentemente correto, cal por terra,
todavia, se lembrarmos que a união de
todos os mtegrante> dessas cmeiras em
um só "fascio", as tomar' multo mais
fones para suas futuras reivmdlcaçõcs e
para a defesa de seus interesses legftimos. Sempre se disse sem nenhum desmentido, que a untlo faz a força . Por que,
ponanto, lutar~ pela div1sfo e pelo enfraquecimento?
Estamos certos, porém, de que as ma·
nifestaçôes até hoje havidas a respeito do
problema, sJo pronunciamentos ISOlados.
ali cerro ponto )ustlficlve1s, dl3nte da·
quela primo"" impresuo de que o reconhecimento da assemelhaçfo constitucional viria dificultar futuras reivindicações.
O corpo integrante de no...a Magistratura, aSSim como de nosso Mmtstério Público, é composto, sem exceçfo, de men·
tes altamente esclarecidas que, diante do
texto constitucional e conhecedores da
origem desse texto e, sobretudo irn·
pregnados de elevado Rnso de justiça,
nro deixado de reconhecer que a Consti·
t uiçã'o de 1988 estabeleceu claramente,
no já citado nrtigo 135, primeiro, que o
dispositivo l uma exceçfo ao que dispõe
o anigo 37 XIII , e, segundo, que MagJS·

tratura, Ministlrio Público, Procuradores
do Estado, Defensores Públicos e também
Delegados de Polícia, estll'o de direito,
constitucionalmente, assemelhados.
Afastem...:, desde logo, quaisquer
comparações entre funções desta ou daquela carreira, isso porque, se fosse necessária essa comparação, bastaria a exis·
téncía apenas do artigo 39, § Io. A exts·
tencia do an igo 135 nSo ter li n~do de
<er, CIS que nfo terl3 objetivo. Sem dúvida, tal dtSposiçã'o excepcionou as carreiras
da Magistratura, M.P., Procuradores do
Estado e Oefen50res Públicos, para, dl·
ve~mente do que dispõs o arttge 39, pa·
ra os dem&JS strvtdores públicos (incluí·
dos no Título 111 da C.F.), reconhe·
cer-lhes, de imediato, a assemelhaçfo
mencionada no arttgo 39, § I 9, de forma
a estipular para as mesmas a oonomia de
vmcimentos (vencimentos, e nfo apenas
venetmento, CF Hely Lopes MeireUes).
Nfo estamos fazendo uma afrrmação
gratuita e sem fundamento.
Senfo vejamos

E triste e lamentável que se
observe um esforlj)O tfo grande
de alguns magistrados
Diz o arttgo I 35: Às carreuas discípli·
nadas neste Titulo aplicam-se o princCpio
do artigo 37, XII e o artigo 39 § 19. Ana·
Usando-se a d1Spos1çã'o, pergunta·se: Quais
sJo as carreuu disciplinadas neste título,
ou seja, o Titulo IV?
Responde~ : 1llulo IV ·Da Organizaçfo
dos Poderes
Art. 96- Compete privativamente:
r aos tribunaiS
c - prover, na forma preVISta nesta Cons·
t1tU1çã'o, os cargos de juiz de carreira da
respectiva jurisdiçtro.
Encontramos, portanto, aí, a primeira
carreira mencionada no t (t ulo em questll'o.
A seguir, no Capítulo IV, "Das funções essenciais 4 JustiçaH (observe-sedes·
de logo "funçOes essenc1us 4 Justiça",
funções assemelhadas, portanto), meneio·
na,se a segunda carreira do titulo, que
compreende os mtegrantes do M.P., co3

mo se observa dos artlaos 127 a 130.
Já temos, poiJ, duas carreiras: Magistntun c Minlst~rlo l'llbUoo.
Nesse mesmo Capfiulo IV, Seçfo IJ,
e portanto aíndl oomo funçfo essencial
ã Justiça (mesma assemelh.açfo) enoon·
tnmos o artlao 132, com a seguinte te·
daçfo:
~os Procuradores dos Estados e do
Distrito Federal exercerfo a representa.
çfo judicial e a oonsultoria jurídica das
respectivas unidades federadas, organizados em carreira na qual o ingresso dependerá de ooncurso público de provas e tftulos, observado o disposto no artigo 135.
Eis dentro do Htulo IV, mais uma carreira, ou seja , a dos procuradores do Estado.
finalmente , dentro desse Título, a última carreira , a de Defensor Públioo, prevista no artigo 134.
E para tais carreiras (e unicamente para elas) os oonstttu111tes de 1988 já determinaram, eVIdentemente, por se tratar,

Aliás, tal reconhecimento foi proclamado por cerca de 403 constituintes,
conforme documento recentemente jun
tado pelos delepdos de Pl>lícia nu ações
que propuseram contra o governo do
Estado, para, tambim a eles, por força do
disposto no artigo 241 das Disposições
Gerais, ser reconhecido o princípio da
isonomia de vencimentos com as carreiras
aqui relacionadas.
Documento que traduz o pensamento
autêntioo daqueles que elaboraram a
Constituiçfo e redigiram o artigo 135.
Como afirma Carlos Maximiliano, o
mestre da hermenêutica brasileira, a interpretaçfo autêntica "é a que emana do
próprio poder que fez o ato cujo sentido
alcance ela". declara .
Pedro Orlando, em seu "Novíssimo
Dicionário Jurídioo Brasileiro" ensina:
"lnterpreUçfo autêntica~ a mterpretação
dada pelo próprio leplador. ll a mais segura, uma >ez que por ela se pode saber
todas elas, de caneuu de natureza jurf- o espírito do lcplador, • "mens lepslatodica, essenciais i Justiça, para cujo ingres- rts•'.
so, em concurso de provas e tfiulos, deObserve~ . ainda , que essa interpreta pende fundamentalmente do título de ba- çfo emanada do próprio poder que elacharel em Direito, Htulo igual para Magis- borou o dispositivo, naturalmente depois
trados, Ministtrio Público, Procuradores de análise profunda de todos os aspectos
do Estado, Defensores Públicos, já deter- que a determinação nele contida poderia
minaram, dizíamos, que se aplicasse a iso- gerar, nll"o contradiz nem a interpretação
nomia de vencimentos mencionada no gramática do texto nem a interpretação
artigo 39, § 19 , disposiçfo esta que, por lógica.
se achar dentro do Título lJI da ConstiPretender-5e , portanto, como se pretuiçfo , ~ dirigida aos "servidores da admi- tende, tirar ~ações que jamais esti>eram
nlstnçfo pública direta , das autarquias e no espírito do leg~s1ador , de oomparar
das fundações públicas" .
funções, pnvil~gJOS, prerrog;ttivas etc.
ConcluJ-Se , em pensamento lógico, que para , af111al, vtr a se afirmar a inexistência
o que se cont~m no artigO 135 é uma de- de semelhança enue as carreiras, é audátenrunaçfo expressa para a apUcaçfo da cia interpretativa por demais forçada e,
isonomia de vencimentos a essas carreiras. porque nfo , tendenciosa, com o único

objetivo de afastar a isonomia de vencimentos entre elas, repetimos, egoísticamente, uma vez que tal isonomia nenhum
prejuízo para qualquer delas_
Magistratura, Mín~rio l'llblico, Pro·
curadores do Estado, Defensores Públicos
e Delepdos de Pl>licll ("ex vi" do artigo
241) se equtparam e se assemelham, por
sua orígem (título de bacharel em direi·
to) e por serem "agentes essenciais à Justiça".
Como já Informamos anteriormente, se
para tais clllrelras fosse necessária a verificaçfo de assemelhaçfo, a apuração das
semelhanças ou dissemelhangas. bastaria
a existência do artigo 39 § I . que, oomo
também já observamos, tinha destinaçfo
aos servidores públioos civis e para os
quais o anigo 24, das Disposições Transitórias, eshpula prazo para uma reestruturaçfo adminiStrativa. Destarte , inteiramente inútil, seria o artigo 135, por falta
de objetivo.
Ora. se nlo se adtrute nem se aceita
que qualquer lei oontenha palavras ou
orações inúteis, tambim não se poderá
aceitar, oomo maior razSo, na Constituiçfo um artigo inteiramente sem objetivo.

Como afirma Maximiliano,

a ínterpretaçfo autêntica
"é que emana d o próprio poder
que faz o ato"
Assim, a concludo lóg~ca para o que se
no artigo 135 é de que b carreiras a que ele se refere se aplica a isonomia
de '"ena mentos. por serem assemelhadas
pela ongem e pela natureza .
O mesmo se poderá dtZer da carreira
de Oeleg;tdo de PI>Hcia {por força do artigo 241 ). Ainda que nfo possa afirmar que

cont~m
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estio oncluídos oonsrotucionalmente OO·
mo "agentes essen~iais ã Justiça", impos·
sível negar que são a linha de frente dessa
mesma Justiça.
f. onteressantc observu.sc que a dos·
posoçio omperativa do artigo 135 da Cons.
tituição Federal t de aplicaçio, mesmo
que dependa de leo para isso dej(je 5 de
outubro de 1988. quando entrou em vi·
gora Lco Maoor.
Justincamos:
De acordo com a própria Carta Magna.
no seu artigo 37. XII. "os 'encomento~
dos cargos dos Poderes Legisla!Ivo e Jud 1·
ciário ntro poder:!o ser superiores aos pa·
gos pelo Poder E•eculovo ...
A ser atendida essa determonaçio. pura
e simplcsmenoe. os vencimentos da MagJS·
tratura (c também os do MinistériO Púbh·
co) ten:un de ser reduzidos. eos que as
carreora> assemelhados (procuradores do
Estado e Defen;orc~ Púbh<o>. que em
S. Paulo também stro Procuradores) pcrce·
bem vencimentos muoto onfeneres
Toda"'· a Con<totuoção. em sru artogo
79 n VI.L-ombonadoeomo ~ ~9.doarto·
go 39. ompedcm cs1.o redução.
Se n~n há possobohdade de se redutor
venCimentos para ogu3lá-los iqueles pagos
pelo Poder Executovo.unpõeo~oe como me·
dida inevitável a eleva~-llo do que o Poder
1:\ecut~>O vem pag;ondo (ah:is onjustam<n.
t<) ao• cargos das carreoras a<<cmelhada>.
I! o bom senso e a lógoca om pondo a
soluçJo.
O que n!o se pode compr«nder c a
renotente oposoção do governo do Estado
de S. Paulo. que deveria dar o exemplo
ao resto do Brasil. como o tstado lo"der.
no atendomento das disposoçõe> conslltu·
cionao>. ao se negar a cumpro·IU .

Esquece<Se o d~gno governador de
S. Paulo que é portador de um diplomo
de bacharel em Direito, quando delega
para seu secretáriO da Admmistra~o a
decisfo ultoma do problema.
O cumprimento de qualquer disposi·
ç[o constitucional nfo pode ficar ao ar·
bo1no d~ qualquer auxiliar da Admm~>·
traçio. aonda que de primeoro escala"o. O
exemplo que o governador dc,·c dar ~
sociedade. de respeito à Comtituiçfo. é
pnondade sua. Esse nemplo que vem dt
ctma inOuo pondera>-elmentc para que a
sociedade se cons~ocnt ile da necessidade
da obedoéncia :ls leis
Nio se podera negar. sem du"da. que
o ilustre secretáno da Adnunistração
é um dos mais cultos e uttcllgcntes in·
tegrantcs do governo de S P.•ulo e. por
isso mrsmo. e>tamos certos. e pcl3 sua
capacodade de compreender o< proble·
mas que lhe s:to postos. S. !:\coa. sabcrd
reconhecer a pro<-edência do< reclamos
do< Procur•dorcs do Estado. do MonO>·
téno Públoco c do> delegado; de Polfcoa.
desmcntondo. assim. a propa lada (n«o
sabemus por que mot,.os) antipatoa e
animoSidade de S Exci:l para .:om essas
carreuas
Naturalmente niTo ha•cr.í necessidade
de outros pareceres de ilust1e' JUristas pa·
ra a demonstração que ora f11emos. de
maneora ;omples. pntoca e doreta. coooo
qualquer bacharel em Doreito n fana. on·
clusivc o cmonentc go,ernador do Estado.
E <e essa nec'e"odade hou,er. podere·
mos mv<>car brilhantes m•nolt<taÇ'(ks. •I·
ta mente jurídoca>. de expoen te> do Dnco·
to, como Ada Pt legrini Gronovcr. Paulo
BonaVldcs. Eduardo Lobo Botelho Gua·
lazzo e outros. que estudaram a fundo o

problema e se manofestaram onteiramentc
favoráveis â teses que defendemos com
simplicodade e lógJca.
Paulo BonavtJes, em extraordmároo
trabalho filosófico jurídico concluo seu
pensamento de forma irrespond (vel:
"Ro&orosa anábsc jurídica e conceitual
a es.es preceitos oonstitucoonais leva i
eonclu>fo inarredávcl de qut aos mem·
bros da; carreiras de Magistrado. Procura·
dor de Justiça. Procurador do Estado. De·
fensor Público e Delegado de Polícoa <c
aphca o artigo 39. ~ I'? . CUJ3 ogualdade
fátoca ecoada por essa norma da Constituo·
ção n:ro colide com o preceito antüsonó·
mico contido no oncoso XIII do artigo 37
porquanto é uma norma mdepcndente e
auto-aplicável e expri me. com respeoto
àquela' categoria~ a vontade do legJsla·
dor SUPfemo. qu.. n:ro pode <cr desobede·
coda nem procrastonada na ~ua execuçio.
salvo com absoluto mcnospre1o à ordem
const itucoonal".
E ecrtscenra u 1lusut' JUTI\Ia~ .. Dt\\3
ISOnc.>m13 se bencfac1am. po1s. os titulah..')

das cancoras nomeadas no ar logo I 35 da
Conshtuoç:ro FederJI. b•m <'llmn "' da·
qucla constante no •rtogo :41. porqwn ·
to cxprcs'i:lmente colocado' (tlla do Jl·
cance da regra nJJterial da '"uaç[o pani3·
ria do artogo 37. n1coso XIII n:fo podem
ter seu doreoto liquodo c certo \lolado. ••
por solencoo ou onerLia do aph,·ador (ot·
COIISII tUCIOIIUiidadc por 01111\IJUI j;í JlOI
arbltno t:ontido em daspoS1\1t) l.'OHirârtJ
do legosiJdor. S.. ostn ac-ontc'"'se. <>ta r"'
configurJda e l'OO:r.tJmada a m31!1 clanloiU
~a da) llll."'ilStllUCIOOalidiHh.•) e O tt.:\10
consllltu.:ional es\"11ado c.k todo o

~nt1

do funJJnwtlal •-"' juridkidadc.Jj n«o '<·
ria

"'1"' funst11 UI\JO·•.

•

~Consdftlo
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A Polícia Federal
na Nova Constituição
Maria do Rosário Gentil Corrêa Gomes
Delegada de Pohc1a Federal
Aluna do XIV Curso Supenor de Políc'a
I - INTRODUÇÃO

O presente trabalho coincide com a
entrada em vigor, em 05 .10.88, da nova
Constttuiçfo Brasileira, que, especialmente no campo dos direitos e garantias individuais e coletivas, trouxe várias inovações com renexo na atividade policial.
Foi feita uma leitura sistemática da
nova Consttlutção, pinçando-se u alterações, em relação 11 Emenda Constitucio·
nal n<? 1/69, que interessam dtretamente
ao Departamento de Polfcta Federal. Em
seguida foram essas alterações agrupadu
em tópicos para efeito de comentúios
com base na doutrina e na jurisprudência.
Além do objetivo de cumpnr a tarefa
curricular do Cwso Superior de Pol feia
teve ele. para sua autora, import!ncia fundamental em termos de pesqutsa e atualização, considerando-se que a maior parte
das inovações têm apUcação tmedllta,
conforme dlsposição expressa no arllgo
S'?, § I<? da nova Constituição.

U - COMPETtNCIA

I . Interpretação Estrita
Conforme ensina o professor Manoel
Gonçal,,s Ferretra Füho, ''li função da
policia é, em regra geral, inerente aos Estados Membros. A exist~ncia de uma Polícia Federal6 exceção, exceção desttnada
a executar apenas e tl'o-somente as funções enumeradas nas alfneas deste 1tem
(artigo 8'?, item Vlll, da Emenda Consti·
tucional n<? 1/69 ). Sendo fruto de exceção, como 6 princfpio de interpretação,
essa competência deve ser interpretada
restritivamente. A J>oJ(cia Fedenl extste
somente para executar as tarefas constantes das alfneas. A atribuição a ela de
quaisquer outras funções 6 inconstitucional"1 .

Tanto na Emenda Constituoonal n'?
1 Manoel Con~""' Fcncíra Filho. Comentános à Constituiçlo Brasileira, p. 74 .

REVISTA ADPF

1/69 como na nova Constituição, a competência da Umfo vem expressamente catalogada. A competéncia do mun/dpio,
por sua vez, ~ sintetizada na express:to
"serviços de peculiar rnteress~". Aos Estados fica a competincia remanescmte. É
entfo aos Estados que cabe a competência geral para a prestação de serviços púbhcos, incluído~ os serviços de polfcia.
por essa ralfo que a com peténcia da
União, incluída a de organizar uma Polfcta Federal, deve merecer mterpretação
estrita. Se assim era na vigéncia da Emenda Constitucional n<? 1/ 69, com mais razfo esse entendimento se aplica ã nova
ordem constitucional, sabido que se
pretendeu atribuir maiOr autonomia aos
Estados e Municípios.
A 1'1:1/r'cia Ftderrz/1 um dos mais fortes
mstrumentos nas mãos da /Jirião para interferir 1111 atividade de segurança interna,
de modo que seu maior ou menor elenco
de competência é um dos pontos pelos
quais se pode deduztr a maiOr ou menor
concentração do poder federal.
Aliás, a instituiçfo da Polfcia Federal
nos termos em que atualmente se encon tra funcionando 6 um dos sintomas do regime de concentraçro de poderes que se
seguiu d Revolução de 1964. Em sfntese ,
por ser um instrumento excepcional, deve
se conter nos estritos limites da Constituição, sob pena de invas:to indevida da au tonorrua dos Estados.
Essa orientação nem <empre vem sen do seguida na prática. O próprio Decreto
nO 73.332{73, ao dJSCrimmar a competência do DPF. altera e acrescenta faixas
de atuaçro, como ocorre , por exemplo,
quando lhe atribui a misslo de realizar
quaisquer investigações determinadas pelo
M1nistro da Justiça. Pelo menos em um
caso conhecido, o Egrégio Tribunal Federal de Recunos entendeu que esse
acréscimo é incompat fvel com a enumeração exaustíva, pela Constituiçfo , da
competência da Polfcia Federal. Falo do
julgamento do H. C. n° 5322/DF, pleno,
DJU de 09.09 .82, cuja ementa é a seguin te :

e

"Habeas-Corpus - Ato do Senhor
Ministro da Justiça que determtnou
a instauração de inquérito policial,
pela Polfcia Federal, para apurar a
prática de delitos contra sociedade
de economia mista da q~l é acionista majoritúio o Estado do Acre.
Sua ilegalidade porque nllo caracteriza interesso! da UnliO passível de
justificar a atuaçfo da Polícia Federal, c nem a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa (artigos 89 , VUI , C, e
125, 1V,da Constituição)".
Noutras ocasiões o mesmo Tribunal
entendeu que nf<' caberia i PolfC18 Federal realizar in\'estigações em úeas que nlo
s:to de sua competência expressa no texto
constituáonal. Cito, por amostragem , o
julgamento do R.H.C. n<? 5966/ SP. 3~
turma, DJU, de 11.10.84 Neste caso fi.
cou decidido que , reconhecida a incompetência da Polícia Federal para apurar
determinado crime , deve« fazer o encaminhamento dos autos à Autoridade Po·
Ucial competente para que dê prosseauimenlo à investigaçfo j:l iniciada, ratifi cando esta, se assim entender, os ato atê
ent!o prattcadon.
Ocsatençlo a essa regra de competência estrita aconteceu especialmente por
ocasilo do "Plano Cruzado", quando a
Polfcia Federal passou a rea!iz.ar investigações sobre infrações contra a economia
popular. ReaUrou até mesmo Processos
Contravencionais, cuja nulidade parece
ser indiscutível.
lnterferint.lo ~ 'rea dos Ol!eltos e Garantias Fundamentais e aplicando medidas restritivas, ainda que provisórias, também nllo pode ter sua competência modificada por convênios, no que dtz respeito
ãs ai ividades de polícia judiciúia
2. Pol.fcia Judiciáriada Justiçada Uoifo
A nova Constiturção no artigo 144, parágrafo I<? , item IV, diz que a Polícia Federal se destina a "exercer, com exclus"'
dade, as funções de polícia judiciária da
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Unilo". Por esse dispositivo tem-se a
compet6ncia geral do DPF, que ~ aferida
pela competCncia da Justiça Criminal Fe·
dera!.
Há, no nosao sistema, três organizações
judiciárias criminais federais: a) Justiça
Federal; b) Justiça Eleitoral; c) Justiça
Militar Federal. Cabe entso i Policia Federal apurar infrações penais cuja compe·
ttncia para o julgamento seja de urna dessas três instituições. Isto interpretado Jitc·
ralrnente o texto constitucional, mu nKo
cremos que passe para a atn"bulçfo da Po·
!feia Federal a apuraçfo dos crimes militares que, conforme o Código de Processo
hnal Militar, sfo apurados por inquéritos
policiais militares. ~ da tradiçfo que os
m.ilitares nro se submetam, nos crimes mi·
litares, a tribunais civis e nKo serta lógico
que a apuraçfo de tais crimes ficasse afeta
i Polícia Federal. A interpretaçfo siste·
m•uca leva a concluir que a polícia judi·
clida federal , nocaso, quer dizer policia
judiciária na esfera civil, por ser a Policia
Federal uma Polícia Civil. A limitaçfo
parece esiar implícita .
Assim, resta para a Polícia Federal a
apuraçfo dos crimes de compettncia da
Justiça Federal e de Justiça Eleitoral,
sabido que a Justiça do Trabalho nro tem
competência crimlnal.
Quanto i Justiça Eleitoral, deve ser
esclarecido que, conquanto seja ela inte pada predominantemente por Juízes es.
taduais, 6 federal para todos os efeitos.
O crit6rlo a! é o de matiria que a ela cabe
julgar.
2.1 - PoUciaJudicüriadaJustiçaComum
Ao discorrer sobre as alterações da
competéncia do DPF como Polícia Judi·
ciária da Justiça Federal tomo por base o
trabalho do Juiz Federal Joro Batista Gomes Moreira , publicado no jornal "o Po·
pular", de Goiinia/ GO, dos dias 24 c 26
de maio de 1988 ("A competência da
Justiça Federal na nova Constitulçfo")1
naturalmente com as alterações que deU
at~ sua definitiva aprovaçfo sofreu o pro·
jcto constitucional.

2 .1.1 - Oimn Pbh'tlcos(arrifo 109, /V).
Pela nova Conrtiuiçfo o processo e jul·
pmento dos crimes políticos passa efcti ·
vamcntc para a Justiça Federal, com exce·
Ç(o dos crimes eleitorais. A Emenda
Constitucional n'? 1/69, já atribuiu essa
competência à Justiça federal, mas ao
mesmo tempo a esvaz.iou submetendo à
Justiça Militar federal a repressro dos cri·
mes contra a Segurança Nacional. No no·
vo texto da Justiça Militar perde a compe·
1
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JoõoBatistaGomesMoreilll. " A c:ompelincia
da Justiça Fedenl na OOY& Ccllslitlliçio.

ttncia para julgar os crimes contra aaegu·
rança do Estado, voltando eles entfo, efe·
tlvamente, para a órbita da Justiça Fede·
ral .

2.1.2 - Oimes em Detrimento de Bens,
Serviços ou lnteressu de
FU11d4çôn PúbUau Fedt:nJis
(artigo 109, IV).

Embora nada se tenha alterado na letra
da Constirulçfo, que continua nro pre·
vendo expressamente competência da Justiça Federal para apurar crimes em delri·
mento de bens, serviços ou interesse de
fundaçôes ptlbUeas federais, merece ser
evidenciado que o Supremo Tn1nmal Fe·
dera! passou a entender, recentemente,
que tais fundaçÕes se incluem no gênero
autarquia , ütuando.se na esfera da Justiça Federal, portanto, julpmento da cau·
su cíveis e criminais oom elas relacionadas.
Cito , a propósito, as seguintes ementas de julpdos, que, embora relacionados
com quest(les cíveis, demonstram a nova
tendência , vWda tambtm para a área cri·
minai:
"CJ . n'? 6 .720-8/Df, EMENTA :
CONFLITO DE JURISDIÇÃO .
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientffioo e Tecnológico CNPq . Fundaçfo instituída pelo po·
der público que assume a gestfo de
serviço estatal, 6 mantida com re·
curso orçamentário da Unifo, inte&Jl o &ênero autarquia. Conflito conhecido para declarar a Competência
da Justiça Federal de primeira instância. DJU n'? 149,de 05 .08.88".
"C.J. n'? 6.728-3/Df, EMENTA :
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
Fundaçfo instituída pelo poder pú·
blico, com a fu11Udade de executar
pf08Jlm&S inerentes ao servi90 pú·
blico, com patrimônio e dotações
orçamentárias transferidos da Admi·
nislraçro centralizada. Natureza au·
Urquica que se lhe reconhece flXan·
do a competência da Justiça Fede·
ral para julgar as causas do seu in·
tcresse , inclusive as relativas ao seu

pessoal.
Conflito de jwisdiçfo conhecido
para declarar competente a Justiça
Federal. DJU n'? 164 de 26.0S.88".
" CJ . n'? 6 .736-4/DF, EMENTA :
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
Fundaçfo Universitária de Bras(Jja .
Por suas fmalidades, pelo modo de
obtençfo de recursos e conrtttulçfo
de patrimônio , bem como a escolha
de seus dirigentes e admlnistraçfo
do seu pessoal , tem ela a natureza
de urna autarqwa. pelo que, os fel·

tos em que f18Ute lfo da competên·
cia da Justiça Federal.
Conflito conhecido para declarar
oompetente para julgar a reclama·
çfo trabalhista o Juiz Federal suscitante. DJU n'? 164, de 26.08 .88".

2.1.3 - Cllnl7rlPmç6n Peltllls f•liBO 109,
IV).
A nova ConstituiÇ(o exclui da compe·
t~ncia da Justiça Federal as contravençÕes
penais, mesmo que praticadas em detri·
mento de bens, serviços ou interesses da
Unilo, de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas.
A Emenda Constitucional n'? 1/69,
literalmente interpretada , já atribula apenas crimes l competência da J ustlça Fede·
ral, mas os Tribunais entenderam que cri·
mes, nesac caso, quer dizer infrações pe·
nais . Consideraram que no tex10 constitu·
cional, em outras ocasi!5es, o termo crime
era !Ornado no sentido amplo, incluindo
as oootravenções (ex4rt.Jco 153, parí&fa·
fo 16). Dec. 539 do CP - Rito sumário.
2 .1.4 - <Jimes Previstos em Trallldo ou
Cllnvmpü> lnrenuu:ioML { artilo

109. V).
Tais crimes continuam na esfera de
competência da Justiça Federal desde
que , inic:tada a execuçfo no Pa fs, seu re·
sultado tenha ou devesse ter ooorrido no
estrangeiro , ou reciprocamente.
A compet!ncia da Justiça Federal para
processar c julpr crimes de trffioo internacional de entorpecentes se baseta nessa
cspecificaçfo. Art. 27 da Lei 6 .368(76 processo e julgamento do crime de tráfico
com o exterior, caberfo a Justiça Esta·
dual com interveniência de Minist~río Pú·
blico respectivo, se o lugar em que tiver
sido praticado for municfpío que nlo seja
sede de vara da JF, com recurso para o
TFR.
Pelo que entendemos, já era e conti·
nuará a ser lnconslirucional a atribuição,
por lei. à Justiça Estadual. de com~tln
cla para processar e julgar crimes de trlifi·

co inlernacloliiZI de entorpecentes cometi·
dos em local que nfo seja sede de Vara
Federal.
2.15 - Oimes Financeiros (artigo 109,
VI).

" Nos casos determinados em lei", pas·
sam para a compettncia da Justiça Fede·
ral os crimes contra o sistema financeiro
e a ordem econõmico·fmancelra.
No regime anterior, embora J• houves·
se lei atríbuindo ã Justiça Fede11l compe·
téncia para processar c julgar os crimes
fmancelros, tal só poderia ser considerado
em relaçfo a crime que afetasse mteresses
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da UniJo ou do Banco Central, de modo a
se incluir no artigo 125, IV, da Emenda
Constitucional n<? l/69. O contrário seria
permitir à lei estender competência cons·
títucional de interpretaçro estrita. Com o
novo texto nlo haverá mais a possibilidade de se discutir a competência da Justiça
Federal, prevista em lei, em relaçro a cri·
mes fmanceiros que eventualmente nlo
afetem interesses da UnJa'o, autarquias ou
empresas públicas.

2 .1.6 - Oímes em Detrimento do Indio
(artigo 109, XI}.
A nova Constltuiçfo prevê a compe·
tência da Justiça Federal para processar e
julgar "a disputa sobre direitos indíge·
nas". Ao que parece, essa competência
nlo inclui o julgamento de crimes em de·
trimento do patrimônio, a comunidade, a
cultura, a vida e a incolumidade física dos
silvícolas. A expresslo "disputa" nl!o é
técnica, nifo se sabendo como tenha escapado a correç«o para tomar mais preciso o dispositivo.
De acrodo com o Decreto 73.332/73,
cabe à Polícia Federal a apuração de in·
frações penais contra a vida, patrimônio e
a incolumidade física dos silvícolas, mas
é outro acréscimo indevido :1 competência
constitucionalmente prevista na Emenda
Constitucional n<? 1/69.
2.2 - Polfcia Judiciária da Justiça
Eleitoral
Nlo houve nenhuma alteraç«o na competência criminal da Justiça Eleitoral. A
ela continuará afeto o processo e julgamento dos crimes eleitorais, espécie dos
crimes politicos. Segundo Fávila Ribeiro,
"no Brasil, comportaria, presentemente,
divididos crimes polftícos em duas cate·
gorias, estando a primeira ocupada pelos
crimes contra a segurança nacional e a ordem política e social, ficando a segunda
com os crimes eleitorais" 3 .
3. Competência Direta. artigo 144,
§ I<?)

bens, serviços e interesses da Unil!o. Nio
fazia referência :ls infrações contra autarquias e empresas públicas federais. Nesse
caso as apwaÇ(!es passaram a ser feitas pela Polícia Federal em funç«o da compe·
tência prevista para a Justiça Federal.
Agora a competência da Polícia Federal
está expressamente prevista.
3.2 - Contravenções
Para a Justiça Federal foi excluída a
competência nas contravenções, mesmo
em detrimento de bens, serviços ou inte·
resse da União, entidades autárquicas ou
empresas públicas. Entretanto, continua a
Polfcia Federal competente para apurar
contravenções, nessa hipótese, como Polí·
cia Judiciária da Justiça dos Estados. Isto
porque a nova Constituiçl!o se refere a in·
frações penais, expressl!o que inclui as
contravenções. Terá o DPF, por exemplo,
que apurar contravençlo prevista no Código Florestal, encaminhando os autos
para a Justiça dos Estados.
Neste particular, deve ser observado
que foi extinto o processo contravencional por iniciativa do Juiz ou da Polícia,
em razão do disposto no Artigo 129, I.
Esse dispositivo atribui ao Ministério Pú·
blico a funçl!o de promover, privativamente , a açlo penal pública.
Sobre a extinçlo do Processo Contravencional de iniciativa da Po)(cia e do
Juiz já se cogitou quando a Lei Orgãnica
do Ministério Público vedou a pessoas es·
tranhas o exercício de suas funções (C. F.
Boletim Mensal de Jurisprudência da
DPFAZ, 01/82 p. 17/ 19). Entretanto ,
prevaleceu o entendimento no sentido de
que a referida lei nlfo revogou os dispositivos do Código de Processo Penal sobre a
iniciativa da Polfcia e do Juiz no processo
em questão.
Agora nlo há dúvida. A finalidade do
mencionado dispositivo constitucional
foi, evidentemente, a de dar ao Ministério
Público exclusividade também para a açlo
penal contravencional.
Assim , as contravenções, a partir de
agora, serio apuradas em Inquérito Policial.

apurar, como era previsto, mas também
prevenir, "sem prejuízo da aç«o fazendá·
ria e de outros órgl!os públicos n~.s respectivas áreas de competência". Talvez
tenha sido para incluir expressamente a
prevençl!o que foram destacados os cri·
mes de contrabando e descaminho da
competência gentrica para apurar infrações penais em detrimento de bens, servi·
ços ou interesses da União.

Até aqui examinamos as altera\XleS ha·
vidas na competência da Polícia Judiciária
Federal em funçlo de inovações na com· 3.3 -Contrabando e Descaminho
petência da Justiça. Agora analisaremos
A prevençfo e repressão dos crimes de
algumas modificações diretas.
contrabando e descaminho não vinha especificamente prevista na Emenda Consti·
3.1 -Infrações em Detrimento de
tucional n<? 1/69, como competência da
Entidades Autárquicas e Empresas
Polícia Federal. A apuraçro dessas duas
Públicas
espécies de crimes era considerada incluí·
A Emenda Constitucional n<? 1/69 pre· da na competência genérica para apurar
via a competência da Polícia Federal para infrações penais em detrimento de bens,
apurar infrações penais em detrimento de serviços ou interesses da Unilo. Agora essa competência é prevista separadamente.
Além disso, ao DPF caberá n:ro apenas
3 Fávila R.t"beíro, Oueito Eleitoral, P. 472.
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3.4 - Polfcia Marítima, Aérea e de
Fonteiras
Primeiramente a nova constituiç«o prevê a competência da UniJo para executar
os serviços de Polícia Marítima, Aérea e
de Fonteiras, (artigo 21 , XXU), depois de
forma até certo ponto redundante, atribui
essa competência à Polícia Federal (artigo
144, ID).
3.5- Censura de Diversões Públicas
Foi amplamente alardeada a extinçlo
da censura. O novo texto prevê competência da Unilo apenas para "exercer a
classificaç«o, para efeito indicativo , de Di·
versões Públicas e de programa de rádio e
de televisl!o". Nl!o diz que órglo exercerá
essa atividade, que nlo é atribuída à Polí·
cia Federal no artigo 144, § I<?.
No capítulo "Da comunicaçl!o" (artigo
220 e seguintes) veda expressamente toda
e qualquer censwa de natureza política,
ideológica e art fstica e diz que cabe a Lei
Federal regular as diversões e espetáculos
pliblicos, incluídos meios legais de defesa
da pessoa e da famtlia contra programações que desrespeitem os valores éticos.
Nas disposições transitórias é estabele·
cido que, até a regulamentaçlo da atividade classificatória, os censores federais
continuarão exercendo funções no Departamento de Polícia Federal e que a lei
disporá sobre o seu aproveitamento (arti·
go 23 das disposições transitórias).
t possível concluir, pois, que a atividade classificatória poderá ser exercida pelos atuais censores, mas em um órgão independente.
111 - PROCEDIMENTOS DE POÚCIA

JUDICIÁRIA
Alterações profundas foram introduzidas nos procedimentos de Polícia Judiciária em decorrência, principalmente, do
elenco dos direitos e garantias fundamentais, de aplicaçro imediata , conforme o
artigo S<? , parágrafo I C? , da nova Consti·
tuição.
I. Busca Domiciliar (artigo 5<?, XI)
A Busca Domiciliar passa a depender
REVJSTAADPF

de determinaçfo judicial.
A Pol(cia Federal exerce predomínan·
temente a atividade de Policia Judiciária
Federal, mas atua também como Policia
Judic:Wia da Justiça de» &lados (apun·
çlo de cnmes de trifico mtemo de entor·
pecentcs; a partir de agora, apuraçfo de
contravençiles em detJimento de bens,
serviços ou interesses da Unilo e suas entidades autdrqulcas ou empresas públicas;
apuraçlo de crimes que tenham repercus·
slo interestadual, segundo se dispuser em
lei). A competência para autorizar bwa
donúciliar será da Justiça em funçlo da
qual estiver sendo exercida a atividade de
Policia Judlcidria.
PreY!a dificuldades nesse aspecto pa·
ra a policia judici,ria Federal, principal·
mente no interior. Será imprati~vel
obter um mandado expedido por Juiz
Federal para reaUzaçlo de uma busca cu·
ja necessidade apareça no decorrer de
uma investigaçfo, por exemplo, no inte·
rio r da Amazônia. A intenorlzaçfo da
Justiça Federal é ainda Incipiente, princi·
palmente nos Estados menos desenvolvidos, como é o caso dos Estados amazôni·
cos.
2. lnttrceptaçfo de Comunicaçfo
Telefônica, {arteo S~, Xll). Nonna de
eft~cia contida {José Aforoo da Silva

introduz-61: a possibilidade de escuta
telefônica, também por ordem judicial,
para fms de investlgaça:o criminal ou ins·
truça:o processual penal, na forma em que
a lei estabelecer.
de fato um Instrumento útU nas in·
vestigações, já adotado em diversos países.
No Brasil, tivemos recente caso de um
Juiz pauUsta que autorizou intercepta·
çlo de comunicaçlo telefônica para fms
de investigaça:o criminal, mesmo nro scn·
do prevista essa possibUidade na entlo
Emenda Constitucional n~ 1/ 69. O caso
teve grande rcpercussfo, dividindo-6e a
opinifo pública em tomo da conveniência
ou nfo da medida.
Comu a soflstlcaça:o das quadrilhas e a
facilidade das comunicaçOes é realmente
um recuno que, usado com u devidas
cautelas, poderá trazer ótimos resultados.

e

3 . ~c~et~tiiJCaçlo QiminaJ, (artwo ~.

LVID)
O avílmente identificado nfo senl
submetido a identlllcaçfo airninal, salvo
nas hipóteses previstas em lei. Revogada
est,, assun, a súmula o~ 568/STF, se·
gundo a qual "a identiflcaça:o criminal
nfo constitni constrangimento ilegal ain·
da que o Indicado tenha sido identlllcado
REVISTA ADPF

civilmente" 4 •
A providência da identiflcaça:o crimi·
nal já há muito tempo era objeto de di ver·
gências por se ter transfonnado em fiCha·
mento aiminal, ao invés de simples Jdentlllcaçfo.
Em face da presunçfo de inocência,
que prevalece em favor do cidadfo en·
quanto nlo irrecorrivelmente condenado,
possivelmente fará com que a lei restrinja
a identlllcaçlo aos cuos de condenaçfo
com trAnsito em julgado. (art. 59 LVII)
4. ~'rido (artigo ~, LXI a LXVI)

Ressalvado o caso de F!aarante Delito ,
na vigência da Emenda Const•rucional n~
1/69 ninguém poderia ser preso senro por
ordem escrita de autoridade competente.
Subsistilm ao lado de prisões por ordem
judicial as prisões administrativas de estrangeiros, de desertores de navic», de
responsáveis por alcance de bens ou valo·
res públicos e as prisões ou detenções dis·
cipllnares de servidores militares ou civis
(no DPF, a detençfo disciplinar, em que
poderia ser convertida a pena de suspen·
slo). A prislo para averiguações ou prlslo
por suspeita de aime, efetuada pela polí·
cia, já não era pennitida no regime ante·
rior, sendo, aliás, punida como abuso de
autoridade. De acordo com Heleno Cláudio Fragoso "Iterativa jurisprudência tem
reconhecido a ielgalidade da assim chama·
da prilll1o para averf&Uações por prazo in·
fedor a vinte e quatro horas. Entre nossos
tratadistas, apenas Tronaghi admite a fe.
galidade desse tipo de prislo". Entretan·
to, generall.z.ou-se perante a opinifo pú·
blica a idéia do que a Plllfcia pode efetuar
esse tipo de prislo, ao ponto de , ao ser
anunciado que na nova constituiçlo só
seria permitida prislo em flagrante ou
por ordem judicial, ter havido grande reaçfo e manifestaçfo contrária até do pró·
prio Presidente da República. Diferente·
mente do que aconteceu com a busca donúcUiar, que antes podia ser efetuada por
autoridade policial. em relaçlo i pri<lo
pela policia a Constituiçfo/88 nll'o ino·
vou. lnovaçfo houve apenas quanto às
prisões administrativas. Para que sejam
mantidos os atuais casos de prísões de
estrangeiros, de servidores ou de deserto·
res senl necessário criar procedimento le·
gal destinado a obter autorizaçlo judiciaL
RJaorosamente interpretada a nova Constituiçfo, devem ser imediatamente soltos
os estrangeiros que atualmente se encon·
tram presos para depomçlo ou expul.sfo,
tendo em vista a aplicaça:o imediata que
4

se deve dar ac» direitos e pnntias funda·
mentais.
Pennanece apenas a pri.sl:o por ordem
de autoridade administrativa militar, no
caso de transgresslo disciplinar ou prática
de crime propriamente militar.
Do ponto de vista do procedimento a
ser adotado ao se efetuar qualquer prislo
(nlo só a pri.sl:o em flagrante) houve vi·
rias inovações: a - além de imediata CO·
municaçlo ao Juiz competente, será CO·
municada à famflla do preso ou a pessoa
por ele indicada; b - infonnaçfo, ao pre·
sn, sobre os seus direitos, dentre os quais
o de permanecer calado; c - assistência
da fam1lia e do advogado, permitindo in·
terpretaçfo no sentido de que a polícia,
em qualquer caso de pri.sl:o, deverá no·
mear advopdo ; d - identificaçfo,ao pre·
so, dos responsáveis por sua prlslo e in·
terrogatório policial.
Para o Juiz Federal Adhemar Ferreira
Maciel, tais normas sobre a prlsl'o "coloca
o Brasil na vanguarda dos países mais
adiantados, os quais procuram, sobretu·
do através do Judiciário, consagrar esse
principio de prisfo só por meio de man dado judicial ou em flagrante delito"5 •
Entretanto, em face da deficiência de
estrutura do sistema policial e judiciário
- longe de se equiparar aos mais adianta·
dos do mundo - é previslvel que tais nor·
mas permaneçam por aJaum tempo com
urna meta ideal inalcan~vel na prática
das delegacias de policia , principalmente
em relaçlo i prislo de marginais. Nlo 6 o
caso da Plllfcia Federal, em razão da espé·
ele de criminalidade em cuja repreSSio
atua.
Em relaçfo â prisfo de Deputados e
Senadores houve inovaçlo apenas quanto
i remessa dos autos a Cãmara respcçtiva,
cujo prazo passou de 48 para 24 horas
(artiso 53, parágrafo 39).
Na vigência do Estado de Defesa, po·
denl ser determinada, pelo executor da
medida, prisio por crime contra o Estado.
Essa prislo ..,, revestida das seguintes s•·
rantias: a - comunicaçfo imediata ao
Juiz competente, que a relaxar4, se nfo
ror legal ; b - faculdade ao preso de re·
querer exame de corpo de delito; c - a
comunlcaçfo ao Juiz deverá ser acompa·
nhada de declaraçfo, pela autoridade, do
estado flsico e mental do detido no mo·
mento de sua autuaçfo ; d - salvo autori ·
zaçfo judicial, essa príslo nlo poderá ser
superior a dez dias; e - 6 vedada a inco·
municabilidade do preso (art.i&o 136, pa·
r'srafo 3<?).

Helmo O'ud11> F...,oo, Jurisprlldéncil 5 Adbemar Fenen Maciel. Remu ela AJUFE,
Criminal, vol. I, p. 126.
n~ 21, p. 34.

11

5. Obripçlo de TestemWlbar (artiJo
53, par6pfo

S~)

Disposiçfo origmal da nova Constituiçfo desobri&a Deputados e Senadores de
testemunhar sobre mformações recebidas
ou prestadas em razJo do exercício do
mandato, nem sobre as pessoas que lhe
confaram ou deles receberam informações. Nro serro obrigados. o que equivale
dizer que, se quiserem, poderao fazê-lo.

IV- ACESSO À INFORMAÇÃO
(artigo 5'?, XXXIII e LXXII).
A nova Const1tuiç«o garante a todos o
direito de receber dos órgaos públicos informações do seu interesse particular, ou
de mteresse colell\'0 ou geral, que serlo
prestadas no prazo da lei, sob pena deresponsabihdade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja irnprescmd{~J i segurança da sociedade e do Estado.
A Emenda ConstltuC1onal 1/69 dispunha, em seu art1go 153 § 35: A lei assegurará a expediçfo de certidões requeridas
às repartições administrativas, para defesa
de direitos e esclarecimento de situações".
Esse direito de obter certidões estava
condicionados certos requisitos: a - justificaçao, pelo interessado, de sua necessidade para defesa de direito individual ou
esclarecimento de situações; b - caráter
ostens1vo dos reg1stros (dispõe o artigo
176 do Decreto l.c1 200/67 que "resMivados os anunros de cardter sigiloso (sublinhamos), os órglos do serVIÇO público estllo obrigJdos a re>ponder às consultas
feitas por qualquer c1dadfo. desde que
relacionadas com os seus legítunos interesses e pertmentes a &$$untos específicos
da repart1çfo"); c - que os reg1stros constitulssem deCJS3'o de autoridade administrativa, ou ent«o pareceres ou informações mencionadas em dccisao.
O assunto, na vigência do regime anterior, foi exaustivamente tratado em pare-
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cer da Consultoria Geral da República,
publicado no Diário Oficial da Unifo, de
20.10.86, em1t1do a propósito de requisiçllo judicial de mformações constantes de
arquivo do SNI.
Nesse perecer j( se referiu a sugestões
feitas i assemb!ill Nacional Constituinte
sobre "o dltei!O de IOC$$0 a tnformações
pe$$0ais c, nos moldes da Constituiçllo
Portuguesa, o dirello t retificaç«o e li
complementaç«o".
Referido direito acabou consagrado
pela nova Constituiçfo, que ressalva do
conhecimento Individual, como visto,
apenas informações cujo sigilo seja imprescindível ll segurança da sociedade e
do Estado.
O conceito de segwvnça do Estado e
dl1 wciedllde 6 bastante amplo e sua flxaçao de\'C pan1r elos que hOJe existem sobre segurança naC1onal, segurança interna
e externa e segurança pública, em que pese ter sido aquela pnmeU1 expressao siste-

ções, embora a$$Cgurado a todos, nfo é
pleno e nem Ilimitado. Restringem-Dte o
exerelc1o razões de interesse público, que
tomam inacessíveiS as mformações pertinentes ' segurança e defesa do Estado, à
ínvestigJçllo cnmmal ou à privacidade
pe$$0al".
O acesso i informaçllo, no novo texto
constitucional, estd garantido por "habeas
data", rem~dlo processual a ser utilizado,
naturalmente. quando negado o direito
na esfera administrativa, pois só aí é que
haverd lesao c, consequentemente, açllo.
Trata'<'le de um remódio difícil de ser
aplicado na prdtica (se os dados são sigilosos, como se saberá se verdadeira a infonnaçao da autoridade que negue a sua
existência? Se os dados sao sigilosos, como avahara o Juiz se interessam ã segurança do Estado e da soaedade sem tornar pública a fundamentaçao de sua decisão? Será pUSÍ\el de deasão hmmar?).
Tornar operaaonal o "habeas data" se-

matiçamcnte evnada do novo texto cons-

r' tarefa que demandar,, à luz da

titucionaL
Por mformações de mteresse da s~
rança do Estado deve-se ter, em princípio,
aquelas que dizem respeito a fatores que
coloquem em risco a ordem política estabelecida. Fatores, d1gn-se, revestidos de
certa potencialidade de dano, nfo simples
conjecwra ou movimentos contestatórios
que nfo se desdobrem em violência ou
ameaça de violéncia
Da seguftlnra dl1 sodedade, por sua
vez, faz pane a segurança pública e, mais
objetivamente, a prevcnçllo e a repressao
da cnm1nahdade. Nem particular a ConstltUJçllo Espanhola de 1978 foi mais específica, nfo sujeitando a revelaçllo dados
relacionados com a defesa do Estado, investigação crimmal e intimidade das pessoas.
O professor Saulo Ramos, no parecer
antes citado, conclui, ao se referir ãs legislações de diversos países sobre a matéria, que "o direito de acesso ãs informa-

nênci:l estrangetra, bastante argúcia do
legislador e da junsprudcncJa
Bernardo Cabral em Conferência declarou estar preparando um antiprojeto
de lei especificando o que é Segurança
do Estado e das Informações para efeito
de concessllo de "hubeas data".
O Tribunal Federal dt Recursos, entendeu que será aphcado ao habeas data,
o mesmo rito do Mandado de Segurança.

ex~

V - POliCIA E MINISTÉRIO
PÜBU CO (artiao 129. VII, e

VIJO.

O Mmist~no Púbtico ganhou na nova
constituiçao a atnbu1ção de exercer o
conuole externo da at1vidade policial,
na forma de lei complementar. A Constituiçllo nlo diz o que é controle externo.
Naturalmente, nSo será controle administrativo ou disciplinar, pois do contrário
haveria desrespeito à autonomia da ins-
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"Minha missão é o jornalismo
e, dentro do jornalismo, minhas
duas paixões são O Globo e o
Jornal Nacional da Rede Globo.
Desde que foi lançado, em
1~ de setembro de 1969, a equipe
do Jornal Nacional lutou muito
para conquistar e consolidar
a posição que hoje ostenta, com
justificado orgulho: um modelo
brasileiro de telejomalismo e um
dos programas de maior audiência
da televisão brasileira.
Temos trabalhado em conjunto

e em tomo dos mesmos objetivos,
ao longo desses 20 anos. Somos
pioneiros e contemporâneos
do grande desafio da comunicação
em um país continental como
o Brasil.
Se podemos nos orgulhar da
vitória sobre os desafios passados,
temos de estar atentos ,aos
. desafios
que nos reservam a proxuna
década e o próximo século. Atentos
e preparados para vencê-los,
porque esta é a nossa missão."
Roberto Marinho

e
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melhor

a e 3 quartos e um clube
paravocê e sua família
Editiciosmodernos e fnncjonats
O conforto de 2 e 3 quartos, sala com
varanda, banheiro, copa/cozinha e área
de serviço.
O lazer de um clube completo com 2
piscinas, play-ground, churrasqueiras,
salão de festas com bar, quadra
esportiva e área verde.
A comodidade de um amplo comércio,
supermercado, restaurantes, transporte
fácil, igrejas e completa infra-estrutura.

Compare o preço: a prestação é menor
que um aluguel. Financiado pelo SFH
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encol
Ed. Pr~nte, térreo

225.8030

tituiçlo poliçial. O controle só poderá
ser na atividade de PoUcia Judiciária,
assim mesmo nlo se pennitindo ao Minlsltrio Públk:o tomar qualquer providência direta, pois nfo tem poder hierárquico ou disciplinar sobre a policia. Ao
tomar conhecimento de qualquer irregularidade, poder' apu"-l.a, representando
para que seja tomada a correspondente
medida administrativa.
Tarnbtm preYê a Constituiçfo, como
funçfo do Mmisttrio Público, "requositar
diligências investigatórias e a instauraÇfo
de lnqutrito policial..." Essa atribuiçio
já existia no regune anterior, só que a ní·
vel de lei.
- Dentro desse capítulo sugerimos solicitaçfo de prazos ser fena diretamente
ao MP - • que cortará caminho -.
Prisfo preventiva direta ao MP que en ·
~ com parecer ao juiz.. Depende de lei
•

MP - Minislúio Público

expropriação, sem indenização, de glebas
em que forem localizadas culturas de
preventivo - reunJOes, orlen· plantas psicotrópoC3S. para assentamento
de colonos e cult I\O de produtos ahmenControle ta9i)es
correiçfo Concomitante - ao mesmo t i cios c medicamentosas; d -confisco de
de crimes tempo/estabelecimento re· qualqu<r bem de valor económico apreenpreuivo- "a posteriori"- dido em decorrencoa de u•nco lllcito de
entorpecentes. que re,·ertcr~ em benefícoo
de m\liluições e pessoal especialiLado no
VI- TRATAMENTO ESPECIAL AO tratamento e re~uperaçJo de \iciados • no
aparelhamento c custeoo de atovodade de
CRJME DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES (artigos 59, XUII e iiscoh7nção. controle. pocvenção c represU,e 243).
são
Pronctpalmelltt a últoma dospo;o~!o. m·
ocrc>"'
de perto ãs all\ldadc' do DPI . que
Assim como à tortura, ao racismo e ao
terrorismo, a nova Constitulç!o dá trata- tem a om110r rc~ponsabolodnde na poc,enmento especial ao crime de tráfico de ção c rcpres~o JO tráfu.:u d~ enror():._·en:ntorpeeentes: a detennina que a lei o tes e doog:ts afnl\
considere onaf.anç'vel e insusceptfvel de
graça ou anistia; b - permite a extradiç!o
\'li VANTAGENS FU:SCION \IS
de brasilti'o notW't1//zlldO em caso de
(arll~ot>".XXIIlr
c39 ~ "'.37 \, ~41
comprovado enwlvunento em tráfico i)(.
cr39§
l
"e-10~
1°)
coto de entorpecentes c drogas afins; c -

que regule.

BASE
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BRASILIA AERONAVES E SERVIÇOS LTDA

~EMBRAER
Asslstênc;ia Técnica AUTO R I Z A DA

Especif..:amente em relaçlo aos servidores do DPF aplicam~ as seguintes vantagens previstas no novo texto constitucional: a - adicional de periculosidade
(art. 6<?. XXIll c(c 39 § 29 ); b - preferência para o exercício de cargo em comissfo e funções de conftança, (art. 37,
V); c - isonomia salarial com cargo de
atribuições iguais ou assemelhado ao mesmo ou de outro poder (art. 241 c/c art.
39 § I C?); d -aposentadoria especial (art.
40, § 1'?), dependendo de lei complementar.
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Trabalho. Desde 1942, data da fundação da J. Alves Verissimo1 algumas palavras fazem parte de nossa n1st6ria e
estão presentes em todas as nossas atividades. Trabalho e uma dessas palavras. Em realidade, mais que
palavras, compromissos que nos propomos a perseguir de forma permanente e decidida.
Trabalho gerador de recursos que nos permite praticar uma política permanente de sempre reinvestir os
resultados em atividades produtivas. Trabalho gerador de empregos e fator básico para o bem estar de nossos
colaboradores e seus familiares. E o trabalho, que somado ao trabalho de todas as demais empresas e pessoas,
contnbui para a realização e o desenvolvimento do Bras11.
Em todos os produtos que fabricamos, e nos serv1ços prestados nos Hipermercados, LOJas de Departamentos
e Shoppmgs, o trabalho é um componente bás1co.

J.ALVES VE~ÍSSID\0
Hopermercaóos Eldorado • Eldorado Shopping Center • Eldorado Plaza
Fâbroc:a de Conservas Vega • Fábroc:a de Óleo Nota • MOinhO Pauhsta • Crovel
Agropecuána 5aoJosé • EldoraóoXlngú

Discurso de Posse do Novo
MINISTRO DA JUSTIÇA
Dr. Saulo Ramos
PaláCIO do Planalto 9SET89
Senhor Presidente.
Para o cumprímento do de_,r nlo se
dd explicaçlo alguma. Demósthenes,
quando clamou para que todos os atenienses cumprissem o seu dever, advertiu
que não conhecia desonra maior do que
deixar de cumpri-lo.
Cumpro~. neste instante, quando con·
vocado a servu, em outras fun~es. a meu
raís e a !eU Presidente , 4Ue termina 3
obra séria e sofrida, mas perene, de im·
plantar a democracia no Brasil em momento de extrema dificuldade e cruéas
peo·ersões nos relacionamenros sociaas,
polfticos e econômicos da atual geraçfo.
Sigo seu exemplo, Senhor Presidente ,
exemplo de virtudes raras e de admirável
perseverança no estoicismo destinado a
obter a instatuiçfo do Estado de Direito.
que, agora, caminha, conduzido pelas
honradas m!os de Vossa Excelência, para
a consolidaçfo definitiva da liberdade
com ordem jurídica, sufacaentemente capaz de preservi-la para sempre
Pouco unporta tenha havido abusos
ou excessos no exercício da liberdade nes·
ses primeiros tempos; pouco Importa te·
nha havido delíraos de liberdade no com·
portamento dos que a confundem com a
desordem; taas desvios acentuaram a pres.
sa e a necessadade de se complementar a
nova Constituiçlo com as leis que balizarlo as condutas sociais no ordenamento
da convivência social para 1 educação po·
lftica e econômica da mentalidade bnasi·
!eira das novas gerações.
Tivemos duros debates com a Assem·
bléia Nacional Constituinte, exercitando
a milenar ciência do Direito no contradi·
tório, na busca da melhor interpretação
dos textos, na discussão sadaa sobre con·
teúdo e forma das normas jurídicas fundamentais.
Hou_,, sim, muitas e sérias di.,rgén·
ciu, algumas apaixonadamente defenda·
das de lado a lado. Disto tudo resultou,
porém, um aperfeiçoamento do texto fi.
nal da nova Constituiçfo, ainda que aber·
tas tenham ficado feridas, pensadas agora
pelo tempo c pelo trabalho conjunto que
REVISTA ADPF

nos cumpre 1 todos realizar na comple·
mentação legal da nova ordem jurídica.
Ternos um Congresso consciente desta
tarefa, registrando-se destaques e liderao·
ças jurídicas c políticas empenhadas em
efetuar o imenso trabalho da legislação
complementar. E todos estfo dispostos a
colaborar, porque o País e o mteresse nacional estão acima de quaisquer divergen ·
cias.
A tarefa de elaborar a legislaçfo neces.
à complementação do texto consta·
tucaonal exprune, antes de m111 nada, um
gesto de respeato e de reven!ncaa â Constitulçfo promulgada pelos representantes
do povo brasileiro.
As Constituições existem como monu·
mentos jurídicos representatiVOS da cultura e do grau de desenvolvimento das for·
mações sociais, em determinado contexto
histórico-cultural.
Cumpru a Constituição é o dever pri·
mordia! dos que exercem o poder. A in te·
grídade da ordem jurídica repousa na execuçfo plena dos mandamentos insertos na
Lei Maior, inclusive daqueles que ordenam a elaboraçlo dos textos legislativos
necessários i mtegral eficicaa do CÕ<li30
Pohlico.
A Assembléia Nacional Constitumte,
ao remeter ao plano da lcgislaç!o ordin:l·
ria e complementar o trato de questões
fundamentaas como o exercíciO das liberdades púbhcas, converteu o Congresso
Nacional em verdadeiro SUJ('Ito concreti·
zante das formulações constltucaonais.
Há que se forjar a consciência constl·
tucional no espírito do povo. Fatores des·
se processo sfo, irrecusavelmente, os po·
deres constatuídos investidos na magna
prerrogativa de legislar.
Vislumbro, em minhas novas ativida·
des junto ao Ministério da Justiça, o imperativo de criar e consohdar as grandes
conquistas mstatucionais obtidas, pela ci·
dadània, ao longo do processo constituin·
te instaurado por Vossa Excelência.
.
Há muito trabalho a ser feito, e trabalho sério, volumoso, urgente, que reclama

,_ria

estreita colaboraçlo dos Três Poderes da
República. E isto, Senhor Presidente, pre·
cisamente asto, trabalhar pelo aperfeiçoa·
mento institucional, fascina-me. Vossa
Excelência terá em mim o colaborador de
sempre, e o Congresso Nacional poderd
contar comigo. dautumamente, nesta tare ·
fa que nos t comum. As portas de meu
gabinete estar11o abertas a todos, minhas
mangas arregaçadas e minha vontade de
acertar estm na disponabilidade com que
receberei sugestões, aceatarea debates,
atenderei às críticas e critacarea os que se
recusarem a cumprir com o dever que lhes
cabe neste instante.
Por ser advogado, intnnsecarnente
advogado. dos juízes, do Mmtstério PúbiJ.
co Federal e Estadual, dos lnstatutos dos
Advogados, da OAB, participaçfo perrna·
nente neste propósito de elaborar projc·
tos e medidas complementares â nova
ConstituiçSo Ninguém pode omitir .se.
Fácil e cômodo é atrabuu.se a culpa
ao Poder Executivo, quando a crise bate
;I porta de cada cidadlo, que nll'o se
pergunta o que fêz para merc~·la, ou em
que para ela contribuiu.
Temos 1 grave tarefa de conduz.u o
País às eleações presidencaaas deste ano.
auxJ!iando a Justiça Eleitoral e, para isto,
temos que concorrer para o desarmamen·
to dos ânimos injuriosos e difamantes,
que apenas pervertem as bases da civilizaçSo e da conVIvência entre os homens.
Cumpre-oos estimular o debate dos te·
mas nacionais de real importáncia; temos
que admitir nossa unilo diante das lesões
sofridas pelo País na dívida externa e na
anflação; temos que expungar nossos CO·
rações de todos os ódios e compreender
que a divergência política pode ser exercitada com dignidade, sem qualquer re·
curso à mfàmia, que desmerece o infa·
mante e o infamado.
Temos que acirrar o combate ã corrupção de todos os tipos, mas advertidos
de que a corrupção nfo se combate apenas com discursos ou com acusa~s vagas, indefla~ difusas, que se desnivelam
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Albatroz
A melhor decisão

AlBATROZ Ellow.... ~
~:p_

• Toca-filas auto-reverso e
rádio AM/FM estéreo (ETR)
• Equalizador gráfico incorporado
• 10 memórias· 5 AMe 5 FM
• Relógio digital

•
•
•
•

Indicador digital de freqüência
Sintonia manual UP e DOWN
SEEK · busca automática de emissoras
AUTO-SCAN · exploraçao automática e
contínua de emissoras
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• Toca-filas auto-reverso e
rádio AM/FM esléreo (ETR)
• 10 memórias · 5 AM e 5 FM
• Relógio digital
• Indicador digital de freqüência
• Indicadores de picos de potênda

• Sintonia manual UP e DOWN
• SEEK · busca automática de emissoras
• AUTO-SCAN · exploração automática e
contínua de emissoras
• L.oudness · seletor de sonoridade
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O uso de einto de segumn\'a ugora é obngat6no por lc•: pela.le• do bom senso.
Elf" tem r{'<luzido clrornoticomenl<" os rã8COS de mortes e ferimentos graves nas es1radas e nas ciflndrs.
Mostre que \ OCC! é um bom mQIOr·i sta muito antes de ligar seu veículo: use o cinto para sua segurn•u;a.

TNT Transoft.
Tudo é uma guestão
de sensibilidade.
Sensrb'dade para perceber que o mE!!Cado

de produtos senslveis CKIIJia um seNiço de en·
comendas dilerenclildo
Ecompetência para se equrpar e atendê lo.
a 1NT Transoh pode olerecer um
ltatan'Emo exdusr;o para produtos de
H~=:.so~fJSU:ada, oomo lmC)Utado·

· res e

A trota dil TNT Tlânsoh é esp«ratllcme
l)'epalâda pal1l a entrega desses PIO()Jtos Os
taminhões têm rampas, baús acolclloados. p·
sos antiderrapantes, etc Opessoal é esper:iaf>

zado e trerMdo pata esse upo de ~ração.
Na TNT Transoh, seus pudutos vraJBm com
conlllllo e segttanÇa, garanm pelo mao

ma:enal médallllsp· SEOJO do men:ado.

llllar, ~ de IJ8Qãll lotocq)ladolas.
ecppamentos laser. peças filas. elt.

THT liansoh. Só dilwb às coesas o
.es quem tem tJn mifwno de se IIÜdiiÔl:

CORDI
Segurança Ltda.
Prestação de Serviços de Vigilância Ostensiva e Armada
à Instituições .Financeiras, Orgãos Públicos e Particulares.
CLS 415 - Bloco a - Loja 16 - Telefone: 244-4538 - Brasília-Df.

para a indignidade da denunciaçfo caiu·
niosa ou para a injúria e a dlfamaçfo.
Somente a severa implantaç«o da legalidade podei~ assegunr a probidade na
Admimstraçfo Pública e na atividade pn·
vada.
Mas nfo podemos e nem devemos fa·
zer do escândalo a forma irresponsável
de pun1r ou fazer que se puna o crime.
O cnme se pune com processo sério e
ação penal rápida, fundada em prova in·
contest,vel e submetida ao dareito de de·
fesa.
O crimanoso do mercado de capitais
deve ser punido severamente, mu o pro·
cesso penal para ISSO n!o pode ser trans·
formado em palco para desmoraliz.açfo
do própno mercado de capitais. posto
que a tutela penal visa à defesa deste e
nfo à sua destru1çfo.
Nao se pode fazer do processo contra
o estuprador a apologia do estupro. O es·
IUprador. o ladrao. o assaltante. o sequestrador hfn de "'' punidos com rigOr para
livrar a soc~dade de seus delitos. nfo para
devolvê-los imed.atamente â liberdade.
para que se vinguem de suas vítimas ou
de quem contra ele• testemunhou. Cum·
pre reformar-se a chamada "l<1 Fleury",
momento repugnante da iniqüidade. que
fez da impunidade a mais irõnica forma
de pun1çfo para os honestos.
Eslc Go,·emo le,·e. graça> a Vossa
Exceléncaa, Senhor Presidem e, a glóna de
estruturor esta magnífica instituição que
i a PolícJa Federal. hoje orgulho de todos
os bra<alenos. pela forma exemplar com
que combate o crune. o tráfico de tÓXICO,
a máfia
Sob a dueçfO de um homem de md1S·
cutí,el competcnc11. o Doutor Romeu
Tuma, a Polícia Fed~ral apa1elhou-se, no
Governo de Vossa Excelência. dotando-se
de eficienles recuoos humanos e fmance1·
ros. de agentes e delegados da melhor
quahdade. de tal forma que se humanizou
de vez o oompiexo policial de suas hostes.
e todos os dias temos trabalhos dtsses ho·
mens. com excelentes resultados, embora
ainda

t~p~rem

ça:o pública.
Hd muito o que ser feito, Senhor Presl·
dente. Nlo importa a exigüidade do tem·
po, mesmo porque cumpre-nos abrir ex·
tenso canteuo de obras que o Governo fu·
turo enoontrará em plena atividade.
Minha responsabilidade é grande. Suce·
do ao Doutor Oscar Dias Corrêa, homem
público de imenso talento, de serviços
provadamente prestados ao Pafs, na vida
polftica. na advocacia. na c~tedra, no Ju·
diciáno. na literatura, homem de rara
anteligênc.a, cultura e dinam1smo. A
admiraça:o que tenho por ele fará oom
que me tsmere ainda mais â frtnte de
um Minist~rio de homens not,,-eiS, entre
os qua1s o nosso MeSire Vicente Ráo.
Espero dar oonta da tarefa.
Embora entenda que o hom•m públioo
deve pensar maJ> nas próximas gerações
do que nas próximas ele1ções, há um
grande trabalho a ser feito, em colabora·
çlo com o Congresso Nacaonal, na reda·
ção dos projetos da nova leg1slaÇfo eleitoral que d1sciptinará as eleiçõeS de 1990,
pois, por exigência constilucional nova.
a lei ele1torai somente entrará em vigência
um ano após sua promulgação
As ele1ç0es de 1990 serJo da maJS alta
importânc.a. porque compor~o o novo
Congresso Nacional. encarregado da revi·
sa:o geral da Cons11tu1ção em v1gor. O pró·
ximo Congresso será o derradeJto poder
constituinte desta fase da ll111óna e ird
corrigir. aperfei~-oar e alterar a ConstitUI·
ção de 1988. depoiS de um curto tempo
de experaéncia pr:lt1ca.
O prooesso eleilorai deverd estar de
tal forma estrulurado que pos:ubilite ao
povo a <1e01ha dos melhores reVISIOnistas
Com estas prOVIdências. o Pais ler~
adquirido os instllutos necessários ao
exercíCIO permanente da democracia. que
somente o exerc1c10 eleitoral constante
ará aperfe1çoar. de forma a !óll1sfaur os
sonhos dos homens que desejam um 81a·
sil moderno. de pleno emprego. de renda
efetivamente distnbufda. de saude e tdu·
caÇfo asseguradas. de jovens Inteligentes.
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a juitiça do direito à isono· cultos-. aptos ao crobalho e O ~:nat1v1dadc.

mia que lhes deu a nova ConstituiÇfo no
artigo 241. prov1d~ncia que tomarei de
imed.ato
Mas aanda assim creio ser necessário
a agili1açao dos inquéritos. nfo só para es·
pancar·se qualquer hipótese de prescriÇfo.
como e 1gualmcnte para exerc1tar -se o
mstituto oonstilucíonal de que todos sa:o
considerados inocentes antes da condena·
ç<o. O anquérito lento. tumultuado. quase sempre leva à deterioraçao da prova em
favor do culpado, ou se transforma em
fonte diária de not feias desonrosas contra
possfve1s inocentes, expondo-os à ex<crl·
REVISTA ADPF

Enfim. teremos o País de nosos SO·
nhos, o País que Vossa E'cclencJa. neste
período de trans.çao. nutriu. alimentou e
acarinhou nos braços. com brundura e co movente coragem. para que elc cresça nu
destino agora plantado à sua frente : e que
agradeça a Vossa Excelénc1a semeador
da paz nacional. mesmo suporlando uma
cruel saraivada de sacrif(cios . a liberda·
de e a ordem juríd1ca que Já o trrlo con·
duzido i posição do maior País entre OS·
povos sub lunares no vest1bulo do terceiro
milénio
Mu1t0 obrigado. senhor Presidente. •
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Algo das Arábias.
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~l\ABESKE RESTAURANTE

Venha sentir o calor das mil
e uma noites, acompanhado dos
mais tradicionais pratos e do
mais gelado chopp da cidade.

Das 11 as 2 horas da madrugada
de segunda a segunda-feira.
CLS I 09 - Bloco B - Loja 4 - Fone: (061) 244-6996

Brasília - Disrriro Federal

Crime a bordo de aeronave
Dr. Francisco Neves da Cunha
1 • Vara Federal
Tratue de Comunlcaçfo de Prislo
em Flagrante em que o Departamento de
Pollcia Federal envia a este J u{zo cópaa
do Auto de Prlslo em Flagrante Delito
do nacional ERJV AN CHUVAS SIQUEI·
RA, devadamente qualificado nessa peça,
pelos crimes que especifica.
A providência inicial deste Juíro,
na espécie, foi a audiência do Douto Re·
presentante do Ministério Público Fede·
ral, que instruau o instrumento com o pa·
recer de fls. 27(30.
~o relatório.
Decido.
A simples remessa de cópia do auto
de prislo em flagrante, nostermos consti·
tucionaas, ao Juízo nlo previne a jurisd1·
çfo (RT -423(436).
Examino, primeiramente, a questlo
de competência i luz do an. 69 e segwntes do Código de Processo Penal Brasilei·
ro. A repa geral da determinaçlo da com·
peténcia em matéria crimlnal é pelo lugar
da infraçfo. Reza o artigo 70 do C.P.P.,
que:
"A competênc11 ser~. de reSJI, deter·
minada pelo tuwu em que se consumou a infraçlo, ou, no caso de tentati·
va, pelo lugar em que for praticado o
último ato de execuçlo".
De outro lado, examinando~ a
competência pela natureza da !nfraçlo
(inciso 111 do art. 69 do CPP), dcparao&e
com a determinaçlo do inciso IX do art.
109 da Constatuação Federal de 1988,

verbis:

"Aos Juízes Federais compete prooessarejulpr:

IX - Os aimes cometidos a bordo de
navios e aeronaves, ressalvada a competêncaa da Justiça Militar".
Dos crimes Imputados ao preso em
flagrante, pois, os dois aobre os quais se
poderia pretender fulcrar compet6ncia 4
Justiça f ederal, seriam o do art. 148, §
2<l do CP.B. (seqüestro e cárcere priva·
do) e o do art . 122 (induzimento, instiga·
çfo ou auxt1io ao suicidio).
No entanto, quanto ao crime de
cárcere privado, duas correntes se formam na jurisprudencia quanto i soluçlo
da hipótese em que poua havt!l' conruno
REVISTA ADPF

Pará

com o roubo, "quando a vítima é seqües- damente testemunhado no auto de prislo

trada por acasalo do roubo ou em seguida em Oapnte que todos os suicidas deram
ao seu exaurimento: a) concurso formal cabo de suas vidas depois de descerem do
oumaterialdecrúnes(TJSP-Ap.34.914; avilo. Portanto, a consumaçlo de todos
RJTISP 96(416; Ap. 10.817, RJTJSP esses aimes ocorreu fora da nave, em ter·
77(391 ;Ap. 11.242, RJTJSP 76(311 ;Ap. ra.
O mesmo festejado autor supracita8.321, RT 553{332; Ap. 5.208, mv,
RJTJSP 70(371; Ap. 8.674, RT 554(340; do ensina que a consumaç4o deste CJ'ime
Ap. 1.365, RT 550(304; TACrSP, Rev. d'o&e com a morte da vitima ou ocorrên·
107.750, jul&ados 68(82). b) lfd sd o cri· cia de leslo corporal grave. Sendo, outros·
me de roubo (TJSP, Ap. 30.221, RT sim, aime instantâneo, a consumação
591/315; Ap. 19.083, RT 519(320; do delito ocorre em detennifllldo nwmen·
TACrSP, Ap. 206.047, RT 542(375; Ap. to: morte do ofendido ou Ido corporol
230.541, RT 537(326; Ap. 217.517, RT de flllrureza grave. Portanto. mais uma
534(371; Ap. 188.259, RT 529(370; Ap. vez, os crimes do art. 122 do C.P.B. nlo
169.257, RT 521(405)" - Apud Celso foram cometidos a bordo da aeronave.
Quanto aos outros casos de compe·
Delmanto , Código Penal Comentado,
tBncia da Justiça Federal de Primeira lnsp. 283, Ed. Renovar, 1988, RJ.
Assim, pois, uma corrente inteira Uncia previstos no art. 109 e demais inCIafasta a emténcia de CJ'ime de seqüestro sos da Constituiçfo Federal de 1988, afora o já dissecado no inciso IX, nem mesnesta hipótese.
Entretanto, mesmo a se adotar a mo subsiste a do inc. IV, pois o Banco do
primeira corrente, a consumação do crime Nordeste do Brasil, como ressaltado no
de U!qüestro deu-se já em terra. antes parecer ministerial, é uma sociedade de
menno do infcio da viagem deaviifo, ape- economia mista.
nas protramdo-5e no tempo, por efeato de
Portanto, mais que demonstrada se
ser o crime de caráter permanente. O acha a incompetência da Justiça Federal
tempo de duração do seqüestro em terra para processamento e julgamento desses
(quase 24 horas - de 10:30h do dia 14 crimes. A competência ~.sem dúvida, da
âs lOOOh do dia 15/4/89) foi suficiente Justiça Comum.
para caracterizar o seu cometimento:
Os CJ'imes do art. 122 do CP.B.
"consunr:z~se o seqUestro no momento em praticados na espécie, por determinaçlo
que o coagido (no caso, cinco reféns} é constitucional, slo da ocmpeténcia do
privado de sua libt!rdode" (TJSP, Ap. Tribunal do Jún. Como conexlo ocorre
10.417, RJTJSP 77(413; TJSC, Ap. entre estes e os demais indicados, o art.
I 5.420, RT 537(348, mesma obra citada, 78, inc. 1 do Código de Processo Penal
p. 282).
defme-lhes a competência pelo aspecto
Portanto, em interpretação lógiro, procedimental:
teleológica e sistemdtico da norma consti·
"Na detemunaçã'o da competencia por
conexlo ou contingência, serlo obsertucional, ralo se pode afmnar que o CJ'ime
de ..questro foi "cometido a bordo da
vadas as seguintes re8J3S:
aeronave". Ele foi perpretado e consumaI - No concurso entre a com~ténclll
do fora da nave, ji dentro da Agéncaa do
do Jún e a de outro órgão de juri.sdt·
Banco do Nordeste do Brasa!, na cidade
ção comum, prevalecerá a competência
de Açu (RN). contra os cinco reféns ini·
do Júri ;
ciaas, tanto se adote a primeira corrente
Outrosstm, o inciso 11 do mesmo ar·
jurisprudencaal. Já no Rio Grande do Nor- tlgo 78 do C.P.P. indica o local da jurisdl·
te, em Açu , percorreu·se todo o iter crí- çlo competente, no concurso de jurisdt·
mínis referente ao delito de cárcere priva. ções dll mesma cate,or111 (Tnbuflllis do
do, cubninando por se atingir, ainda em Júri da Justiça Comum}:
terra, a meta opta/a
"a) Prepondmud a do /u&Qr da infra·
No que se refere ao delito tipificado
ção tl qual for cominada a ~flll ma(s
grave".
nor art. 122 do C.P.B.• cuja consumaçlo
sd se dá com a morte do ofendido ou leNos crimes praticados em conexlo,
sao corporal de natureza grave, esti devi· ora sub examen, o crime a que se comina
19

pena mais grave é o de roubo - art . 157
do C6dJ&o ~ - praticado na cidade de
Açu, Rio Gnnde do Norte.
Em complernentaçlo a estas razões
de decidir, adoto aquelas expendidas no
bem fundamentado parecer ministerial de
fls. 27/30.
Ergo, cabenf o processamento e ju!·
pmento dos crimes aqui apontados, praticados em conexl'o, por Envan Chuvas
Siqueira, ao Tn1lunal do Júri da Comarca
de Açu, no Estado do Rio Grande do
Norte .
Sendo, portanto, absoluta, a incompet~ncia ratione materiae deste Jufw da

Vara Federal da Seçlo Judiclma do Panf
para processar c julgar os c:rimes apontados na Comunicaçlo de Pnslo em Flagrante, declaro-me incompetente para tal
em favor da reconhecida compet~ncia do
Tribunal do Júri da cidade de Açu, no
Rio Grande do Norte.
Remetam-se, portanto, o Inquérito
Policial e demais peças que, legalmente,
devam instruir o IP ao Exm9 Sr. Jutt Presidente do Tn1lunaJ do JCln da Comarca
de Açu, fitado do Rio Grande do Norte,
inclusive a presente Comunicaçfo de PriSfo em Flagrante, para que sobre ela deci-

da.

Recambie-se o acusado I!RNAN
CHUVAS SIQUEIRA ao l!stado do Rio
Grande do Norte, i dispoliçlo do Exm9
Sr. Dr. Jutt de Direito de Açu - Presidente do Tribunal do Júri daquela Comarca
- recolhendo-6e-o :l Penitenciária Central "Dr. Jolo Chaves", em Natal (RN).
Comunique-se 6 autoridade policial
o inteiro teor da presente dec:islo, bem
como dela se dê ci~ncia ao representante
do ór&fo do Ministério Público Feden.l
junto a este Juízo.
Publique«. Registre-te . Jntime-60.
Belém(PA),em 25 de abril de 1989.

TERLIZZI
INDÚSTRIA DE ARTEFATOS
DE METAIS TERLIZZI LTDA.

AVENIDA DR. VINÍCIUS GAGLJARDI, 1292
18520 CERQUILHO - SÃO PAU LO - CAIXA POSTAL 13
TELEFONE: (0152) 84- 13 11 e 84-13 12
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VerifiQUe na tabela ao laoo os resultlldos da rodada de
1!111 Deu lebra: ou seja. o COI1$IJTIÜ)r saiJ ga~te ido

Primeira ~'mação em Rentabilidade do Patrirni'ril.
Seglnla Melo Eflli8S3 do Setor.
CUrta O*rat;ão em PmO.nividade.
<JJarta Colocação em Crescimento das Receitas.

CIA SÃO PAULO PETRÓLEO

))'

Sexta Colocação em l.icPdez rll'lilfla!ira.
Nona Colocação em eaptalização.
Nona Co4ocação em Faturamento.

Assalto a banco
seguido de sequestro
J o sé Auq usto Torres Potiguar
Procurador da Repúbloca
MM.Juiz
Tratam os presentes autos, de comunl·
caçlo de prislo em flagrante, onde o De·
legado de Polfeia Federal Geraldo José
de Araujo noticaa a prisão do nacional
Erivan Chuvas Siqueira, brasileiro, porta·
dor da Cl!dula de identidade n9 I .056.812
- SSP(MA, como mcuno nas penas dos
artigos 122. 148 § 29 , 157 e 288 todos
do Código Penal Brasileiro , combinados
com o diSpOSto pelo art. 69 dn mt<mo
diploma legal.
Segundo o que dos autos consta, o
acusado Erivan Chuvas Siqueira e mais
quatro comparsas de nomes Manoel Francisco dos Santos vulgo "H~ho", Zacariu
Pereira da Conceaçlo vulgo "Zacarias",
Raimundo Diniz Vilar vulgo "Dico" e
Joio Dibiz Vilu, vulgo "Joio", todos
annado• com espingarda 20, 28 e 32.
no último dia 14, por ''olta das 10,40
horas, penetrou na agência do Banco
do Nordeste do Brasil S/A, localizada
na cadade de Açu, Estado do Rio Grande do Norte, onde passou a praticar ,
com seus comparsas o crime de roubo,
exigindo que llie fosse entregue a unportãncaa de NCzS 60.000,00, logo reduzada para vinte mil cruzados novos,
quantia que o BNB não possula, na ocasifo, tendo sido solicitado reforço de
caixa ao Banco do Brasil S/A, e af1nal
entregue aos assaltantes importãncia
em torno de vinte e seis mil cruzados
novos
Para garantia da fuga, os assaltantes
tomaram cinco reféns, inclusivo o gerente do Banco sr. lfudson Fonseca da Silva,
exigindo que lhes fosse posto um avi.fo a
disposlçfo pua deslocarem-se até esta
cidade, o que efetivamente foi feito pelo
Governo do Estado do RJo Grande do
Norte, tendo a aeronave, do tipo Bandeirante, feito escala em Teresana, Estado
do Piauí, para abastecimento, tendo chegado a Belém no dia seguinte, sábado,
dia I S, por volta das 19 horas, já só com
um ref~n, o gerente Hudson posto que os
demais foram libertados, ainda na cidade
de Açu caracterizando, assim , o crime de
sequestro.
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Incontinenti, começaram a ser reaJizn.
das negociações, quer por policiais fede·
rais, quer por um policial civil do .Estado
do Rio Grande do Norte que, em outra
aeronave, empreendeu perseguição ao
bando, quer mesmo pelo arcebispo metropoiltano de Belém, sem que fosse obti·
do êXItO.
Já na segunda feira, aproveitando de
descuido dos assaltantes. o refen Hudson
coao.eauau escapar Mas, amda antes da
liberdade do gerente do BJI.B, um dosmtegrantes do grupo , mais tarde identificado como sendo Manoel Francisco dos
Santos, cumprmdo ordem emitida por
Erivan, chefe do grupo, praticou o sul·
cídio, já do lado de fora da aeronave.
Após a fuga do refém, o réu Erivan
Cbuvu Siqueira e seus outros comparsas. safram do Bandeirante, e na presença
das testemunhas constante do auto de
prislo em flagrante, Erivan determinou
aos demais que praticassem o suicfdlo,
caracterizando asstm, o mduzimento
ao suicfdio. Erivan. contudo. foi detido
por um policial federal, que após algum
tempo em sala do aeroporto, o condu·
ziu para u dependências da Superinten·
dencia da PoUcia Federal. onde foi lavrado o auto de flagrante ora em exame.
O dehto do art. 288, apontado pelo
expediente que encaminha o processo,
nfo está configurado, por constituir, no
caso, airne meiO pll3 prática do roubo
e seques! ro.
Estes os fatos, sinteticamente, que

dos autos consta, que servem como relatório do presente pareoer.
Analisando taiS fatos, a primeara
questlo que há de ser suscitada, diz res peito a definição da competência jurisdi·
cional pll3 apreclaçfo do auto de pn1Zo
em flagrante, e consequentemente, da
futura ação penal, dele resultante.
De saída, é de destacar ser a Justiça
Federal INCOMPETENTE para o wo
em questfo.
Nos termos do art. 109 da Constituiçlo Federal, a competência dos Ju/~s
Federais, nas causas penais. t fwda quan·

do o delito é praticado por interesses po·
líticos, contra bens, serviços ou interesse
da Umlo Federal ou empresa pública bem
como autarquias, contra a organização do
trabalho, contra o sistema fmanceiro, ou
quando se tratar de crime previSto em tratado ou convençfo mtemacional.
No caso em tela, nenhuma das hipóteses do texto constitucional se afigura.
que, o Banco do Nordeste do Brasil S/A
é uma sociedade de economia mista, que
não tem foro especial. A unlca hipótese
de crime praticado contra tal tipo de entidade enquadrar« na competência da justiça federal, sena relativo ao delno contra
o sistema fmancelro ou quando o dinhei·
ro roubado tivesse sua fonte resultante
da Unilo Federal, como no famoso caso
do "Esdndalo da Mandioca" em que o
Banco do Brasil realizava empr~stimos de
programa fmanciado pela própria Unilo
Federal
A competênc.a, é portanto, da Justiça
Comum.
No caso, aliás, como está imputado o
crime de induzimento ao suicldlo, a com·
petência será da J UStiça Comum. atra~s
do Tribunal do Jun, eis que a norma do
art. 78. I, do Código de Processo Penal,
em casos como o presente, tem o condfo
de defmar a competência pelo aspecto
procedtmental.
Considerando que o crime maior, no
caso,~ o de roubo. o local de sua ocorrên·
ela estabelecer' a competêncsa da J ushça
Estadual, apesar de que o mduzamento ao
suicídio te • o"'urtlc.lo em Belém. Contudo,
repita-ce a norma do art. 78. I, CPP. tem
caráter defmidor do procedimento a ser
adotado, ate porque demonstra que o
júri é intevante da Justiça Comum.
Assim, a competência é defutida pelo
local da consuma~o do crame de pena
mais grave, conforme estabelece o art.
78, 11. "a", do CPP. no caso, o crime de
roubo, que foi totatmente consumado
na cadade de Açu, Estado do Rio Grande
do Norte.
· N«o bastasse a argumentação já dlspendida. outra deve ser colocada, porque,
por si só, dirime a questfo ll que, me-

e
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diante infonnaçio obtida telefonicamente
junto ao Dr. Roberto Porto, Superinten·
dente do Departamento de Polícia Fede·
ral neste Estado, o Juízo de Direito da Co·
marca de Açu já decretou a custódia pre·
ventiva do réu Erivan Chuvas Siqueira,
tendo, ' inclusive, via telex, solicitado à
autoridade federal, a remessa do preso.
Ora, tal fato é fundamental pela conse·
quência jurídica que produz, representa·
da pela defmiçio da oompetência por
PREVENÇÃO, aplicável, nos termos do
art. 83 do CPP, quando ooorra a hipótese

de dois Juízos igualmente oompetentes,
um deles tiver antecedido na prática de
qualquer ato ou medida, ainda que anterior a demlncia.
Ora, o Juízo de Direlto da Comarca
de Açu, Rio Grande do Norte,já decretou
a prisão preventiva do réu,logo em seu favor defme~e a competência por força da
PREVENÇÃO.
Assim, diante do exposto , entende o
Ministério Público Federal. pelo Órgão
subscritor do presente, que V. Bxa., é
incompetente para apreciar o processo,

posto que a competência, no caso, pertence ao Juízo de Direito da Comarca de
Açu, Estado do Rio Grande do Norte, pa·
ra onde os autos devem ser encaminhados, sem a libertaçio do acusado, !16o
apenas pela periculosidade que o flagrante demonstra existir, como também por·
que existe a decretaçio da custódia preventiva pelo Juízo para onde deve ser encaminhado o presente.
Assim entendo e manifesto-me.
Belém, 2 1 de abril de 1989

H EL/VIA

AERO TÁXI

AERO TÁXI: Aviões e Helicópteros
Vendas, Manutenção e Fretamento
HELIVIA AERO TAXI LTOA.
RUA BARÃO DO FLAMENGO, 32 - 2.• ANDAR
22220- FLAMENGO- RIO DE JANEIRO - RJ
TE L. (021) 285-7335
Telefax: (021) 205-0448- Telex 2136080 HVIA BR

AEROPORTO EDUARDO GOMES
SETOR DE MANUTENÇÃO
MANAUS - AMAZONAS
TELS. (092) 212-1360- 213-1310
'
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Considerações sobre a prisão
de estrangeiros para fins
de Repatriação, Deportação,
Expulsão e Extradição.
Edson Antonio de Oliveira
Delegado de Polic1a Federal
Chefe do SPCI-INTEAPOL-DPMAF

\

As prisO~ de estrangeiros pera fms
de repatnaçio, dep<>rtaÇ'(o, expulslo e
extradição slo reguladas pela Lei 6.81 S/
80, alt•,rada pela Lei 6.964/81 e regula·
menu .ia pelo Dec. 86715/81, bem CO·
mo pelos dispositovos contidos nu por·
tar'.as 551!88 e 737/88, estas expedidas
p;lo Sr. Ministro da Justiça, em Cunção
Jo art. 59 item LXI da recente Carta
ConstituCIOnal promulgada em OS de outubro de 1.988, o qual determina que
"ningu~m será preso sen:ro em nagrante
delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competen·
te,..." Essa dispos1çlo constitucional
supritruu a antenor competência do
Ministro da Justiça de decretar a prislo
administrativa prevista nos artigos 61,
69 • 81 da lei 6.815/80 para assegurar
o cumpnmento das medidas nos casos
em apreço.
A partir de entfo, a custódia de estrangeiro sujeito a safda compulsória do Brasil
ou a pnsfo prevenhva para extradiçio
<omente poderá se 'erificar a partor da
Jetermmaçio judicial respectiva, expedi·
Ja pelos Juízes Federais nos casos de re·
patriação, deponaçfo e expulslo e (l'!lo
Supremo Tribunal Federal na hipótese
de extradiçfo. (artigos 102 inciso I, alínea
C e 109 item X da Constituição Federal).
Nos casos de repatriação e deportaçfo,
a Autondade Pl>lic~al do DPF representa·
r:l à Justiça Federal pela decretação da
prisão do estrangeiro, instruindo a repre·
sentação com documentos que compro·
vem a Irregularidade da situação do re·
patriando ou do deportando, JUntando
cópia da comunicaçlo de clandestinidade e do termo de responsabilidade assinado pelo Agente Marftlmo no caso do repatriando (art. 27 § único da lei 6.81 S/
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80}. ou cópia do termo de notificaçlo
p311 deixar o pais, quando se tratar de
estrangeiro irregular. Na hipótese prevista
no art. 57 § 29 da lei 6.815 de 19 de
agosto de 1.980, a Autoridade Pl>licial deven juntar i representaçfo documentos
que comprovem a conveniência e o inte·
resse nacional.
Tratando-se de estrangeiro impedido
de inpessar no país que nlo tenha cond1·
çlo de ser retirado Imediatamente, as pro·
vidências a serem adotadas serfo previstas
no§ único do art. 27 da lei6.815/80.
No caso de expulsfo, a Autoridade 1'1>licial deverá mstruir a representação ao
Juiz Federal com cópia do pedido de au·
torlzação ao Ministro da Justiça para a
instauração do Inquérito de Expulsfo,
al~m de cópia do Auto de Prisfo em Fiagrame, do laudo de constatação e das
pnncipais peças do inquérito. Nas demais
situações, a petição será instruída com
cópu da sentença condenatória e da certodfo de tràn11t0 em julgado, ou cóp11 do
decreto de expulsfo.
Multa polêmica jurídica foi gerada lo·
go ap6s a promul&açl:o d• nova Carta
Magna no que tange a oompetênaa para a
decretação de prisfo para ext.radição, entretanto, a ocorréncia dos primeiros casos
de representação pela prisfo à Justiça Fe·
deral com fundamento no texto da Pl>naria 557, e a di,er&ência de opmiões de v•rios Juizes Federais,levou o Supremo Tri·
bunal Federal a se manifestar no sentido
de ser de sua competência originária aprecllr e julgar os pedidos de Extradição for·
mulados por Estado Estrangeiro, confor·
me previsto na alínea C do inciso I do
art. 102 da Constituição Federal.
Por esse motivo, foi publicada a Pl>r-

taria 737 de 16.12.88, a qual estabelece
proced~mento a ser adotado em relação â
prisão para fms de extradiçfo de que tratam os artigos 81 e 82 da lei 6.815/80.
Pl>r essa Pl>naria, o pedido de prisfo
prevent1va para fms de exuadiçlo sen re·
cebido, onstrufdo e processado pela Secretaria de Direitos da Cidadania, a qual
competirá preparar o Aviso Ministerial de
solicitaçlo da medida ao Supremo Tribu·
nal Federal.
O pedido, segundo a inteligência do
art. 82 da lei 6.815/80, alterada pela lei
6.964/81 será formulado por autondade
competente, agente diplomático ou consular do Estado requerente, tratando-se
de caso de urgência.
Normalmente a formulação do pedido
é Celta pela Embaixada do país requerente
ao MRE, a qual encaminha "NOTA VER·
VAL" ao Ministério da Justiça, iniciando-se o procedimento Cormal. Atualmente, em rad'o do convêniO do BraSil com a
lnterpol, alguns ped1dos de pr1sfo para
extradiçfo rem sido Ceitos por telex ao
Departamento de Pl>lfcia Federal através
daquela organizaç8o. Nuses casos, a Divisão de Pl>llcia Marftlma, Aérea e de Fron·
teiras, com ba,se no que dispõe o Citado
artigo, representa ao Secretário de Direitos da Cidadania do Mínistério da Justiça,
requerendo a prisfo preventiva para a extradiçfo do esrrangeuo localiudo no Brasil e cuja Embaixada do país interessado
ainda nll'o recebeu solicitação formal.
Cabe ainda à Secretaria de Direitos da
Cidadanoa a comunlcaçlo da efettvação
da. pnsfo do extnd1tando ao país requerente, por via diplomática, para os fins e
efeitos previstos no § 29 do art. 82 da citada lei de estrangeoros.
•
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São Paulo tem 1.500 km2, 58 mil ruas, 858 linhas de ônibus, duas linhas de metrô e quase
5 milhões de vefculos, que, volta e meia, acabam num engarrufamento. Para tudo isso existe
uma alternativa: a linha telefônica. Antes mesmo de pegar qualquer meio de transporte,
você pode ficar sabendo se lá tem o que você quer, a que horas abre e fecha, qual o

AJUDE SUA ~IDADE A VIVI:R

melhor caminho e mil e uma coisas que podem ajudar você a só fazer viagem ~
~?=>nto-o-ponto. Sem perda de tempo, sem queimar combus1ível e sem poluir o ar.
Com mais de 25 mil orelhões e 2.651.343 telefones em residências e empresas,
• só de helicóptero você chega mais rápido. Mas isso já são outros quinhentos. nLESP

MELHOR: USE o TELEFONE.
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A utilização de cães
na detecção de drogas
CNF Luiz Pedro de Souza
Chefe CITID/ DRE/ CCP
Acompanhando uma tendência que se
acentua a nível mundial e que insere-se
no contexto da expresslo do sentimento
nacional contra as drogas, já testada
com txito em países como Estados Uni·
dos, IU.lia, Canad' e Alemanha, entre outros, o BrasU lnlc.a« na utillzaçfo de
eles farejldores no combate ao tráfico de
entorpecentes. Os eles atulrfo em portos,
aeroportos e pontos de fronteila, em vir·
tude da arande dlverstdade de formas utí·
lizadas pelos traficantes pasa ocultaçfo
das drogas. Poderio se utilizados, ainda,
em buscas em residências, sítios ou em
bmeilas de estradas.
O DPF, atrav~s da Dívislo de Repressão a Entorpecentes da Coordenaçfo
Central Policial, vem implementando desde setembro de 1988 o programa CITID
- Cfes na l nterdiçfo do Tr~fico Ilícito de
Drops, com o apoio financeiro do INM INTERNATIONAL NARCOTICS MASTERS. Para isto, enviou a Lanca.shire, na
Jnptem, quatro Atentes de Polfcia Federal que participaram do Cuno de Gulas
Para Cles Farej3dores (Narcotics De·
tection Dog lmttal Course - Uncashire
Constabulary TrainUlg School) e um Delegado de Polícia Federal a Buenos Aires,
Argentina para o Curso de Instrutor de
Gulas (Primer Curso Teórico-Pdtico de
Capacitaclon de lnstructores de Guias e
Perros Detectores de Drogas - CAPE,
Centro de Adestramento de Perros Especiales).
Ainda em setembro de 1988 foram
inlUIJU111das as instalaç&s do Canil Central, no Setor Policial Sul, ponto de par·
tida para o desencadeamento de todo o
programa. A solenidade de inauguraçfo
foi presidida pelo Sr. Diretor.Ceral do
DPF Del. Romeu Turna e contou com a
presença do Coordenador Central Policial
DPF Mariz, do Diretor da ORE, DPF
Paulo Mapl.hl'es, al<!m de autoridades
do DPF, do CONFEN, mílltares, funcionúios do DEA e do DPF.

O CANIL CENTRAL
O Canil Central funcionará como Canil Escola c centro irradiador de conhecimentos clnófUos no âmbito do DPF,
prevendo« em futuro breve, o inter·
câmbio com outros órglos como as policias mlhtares dos Estados e criadores
particulares.
Sob 1 supervislo da Academia Nacional de Polfcia, 1 quem cabe a instituiçfo de cursos, se iniciará em meados de
1990, a fase nacional de preparaçfo de
guias para ca'es farejadores de drogas. Ser~
realizado um Curso de Adaptação de
Guias para os ca'es já adestrados no exterior, após o qual se instituirá o "Primeiro
Curso de Treinamento de Guias e Adestramenlo de Cles Farejadores". Os cursos
serllo ministrados pelos mstrutores lotados no CanO Central, em suas dependências, sob a orientação pedagógica da ANP.
Forrnarllo gutas e adestrarllo eles a serem
utilizados postenormente nos órgãos regionaiS. Eles VISam tremar o homem e
adestrar o cio.
O quadro de pessoal do CITID, em
obediincta ao preceituado na Portaria
946/88-DG, est' sendo formado por funcionários policiais, admini>trativos ou
mesmo contratados. observando« sempre o princfpio do voluntariado.~ preciso
ter amor aos animais e paciência, para a
convivência com eles no dia a dia.
O p!Jtntel do Canil Central é lormado
no momento, por OS (cinco) eles adestrados, sendo dois Pastores Alemães. 02
(dois) Springer Spantel e OI (um) L.abrador, além de 09 (nove) ftlhotes, sendo 04
(quatro) Pastores e 05 (cinco) L.abradores, conta ainda com OI (~) cadela
"labrador", que esti recebendo os primeiros treinamentos.
Outros quatro eles da raça Labrador,
treinados na Inglaterra, estfo nas SRs/
MS/MT/SP e RJ.

no acordo fumado entre os Governos
dos Estados Unidos da América do Norte e do Brasll, para o controle ao tr~fico
ilícito de drogas, fol aprovado pela Portaria nC? 946/88-DG, de 22 de setembro
de 1988, publicada no BS nC? 182, do
mesmo mês e ano. Seu objetivo é ''estabelecer uma doutrma 10bre a utilização
de eles farejadores, na Ulterdiçfo do tdfico ilíctto de drogas. com vistas a uma
unifortnldade de procedunento nesse setor" e tem como fmahdade "manter, em
ação harmônica e perllWlente, as equipes
treinadas e equtpadas com cfes adestrados
na interdição do tráfico ilfcito de drogas,
a n ívei nacional."
O programa prevê a construção, no
prazo máximo de lO (dez) anos, de Canis
Regionais em todas as Superintendências,
Oivislles e Delegacias de Polícia Federal,
sob a coordenaçfo, supervislo e controle
da DR.E/CCP . .trov~• do Canil C'.entral e
dirigidos pelos respectivos Chefes das Delegacias de Represslo a Entorpecentes das
SupenntendenClls Rep>rtats, pelos Delegados Executivos das Dtvisões de Polfcia
Federal, e Tttulares das Delegacias de Po·
lfcia Federal.
Atualmente encontra« em fase fmal
de execuçfo os Canis Regionais de Cuiab~/MT e Campo Gntnde/MS, e em fase
de projeto os de 5a'o Paulo/SP e Rio de
0 TREINAMENTO DOS GUIAS
Janeiro/RJ, fazendo supor que a meta
O CITID
prevista na portaria de criação do pro- E DOS CÃES
grama poderá ser alcançada bem antes
O programa CITID conta com um corO programa CITID/DRE/CCP, previsto do prazo estipulado.
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po de 08 (oito) funcionários treinados no
exterior (Argentina e Inglaterra), ak!m do
pessoal administrativo e de serviços gerais.
Dos funcion~rlos treinados com d!es, qua·
tro estfo lotados no CanU Central e qua·
tro nas SRs de Mato Grosso, Sfo Paulo,
Rio de Janeao e Mato Grosso do Sul.
Nos próximos dias estarfo seguindo
para a Alemanha um grupo de 05 (cinco)
funcionários policiais do DPF, que parti·
ciparfo de um curso de Instrutores de
guias, no per todo de 28 de agosto a I 5 de
dezembro.

Quando retomarem, estanl fonnado o
corpo de instrutores do CanU Central.
O treinamento do elo no (arejamento
de drogas é realizado de modo a que nun·
ca entre em contato com a mesma, o que
podenl abrevilr o seu tempo de 'lida. A
droga, cocaína, heroína, maconha ou ha·
xixe, é envolta em pl:istlco e acondiciona·
da em tubos de PVC, com as extremida·
des rosqueadas, contendo dois pequenos
oriffcios. Por a{ passart o odor que senl
detectado pelo elo em tremamento.
Qualquer droga pode ser detectada pe·

CID

los d!es, que pode~o ser utilizados, 111·
clusive, para a detecçfo de bombas ou
localizaçlo de cadáveres, dependendo ex·
clusivamcnte de um treinamento adequa·
do.
O ao trabalhará sempre em dupla com
o seu guia, nro dissociando-ce dele em ne·
nhum momento . Para o seu bom desem·
penho é muito importante a relaÇfo afe·
líva que surge em relaçlo ao seu guia, em
quem conflad e despertar' conflllllça. O
guia o escovará, o alimentar,, o animar' 1
obter suoesso na procura e o recompensa·
rá carinhosamente quando obtiver êxito,
ou o consolará quando do fracasso. P
cfo nto deverá, em nenhuma hipótese,
ficar traum11izado. Ele de•-e receber treJ·
namento de reforço diário, para n:ro per·
der o condicionamento adquirido durante
o período de adestramento .
Foram adquiridos em Sfo Paulo, fi.
ltotes de Labrador e Pastor Alemfo, para
futuro adestramento nos cursos a serem
realizados no Canil C•nt1al. A idade ideal
para o início do seu adestramento, si·
tua-&e por volta dos oito meses, quando
Já superou 1 fase das bríncadeli&S.
OPERAÇÕES

Esta é a menor distancia
entre você e o novo
Escort 1.8~ '

esempenho. POtência e
economia. Novo motor e
multo mais emoçêo.
Escort 1.8.
Conquiste esta nova força Entre
agora para o ConsorciO Planalto
e fique ma1s perto do seu
Escort 1.8
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O Canil Central, além de propiciar o
treinamento e adestramento dos guias
e eles, serve como elemento de apoio h
atividades da DRE/ SR/OF, sempre que
solicitado.
Participa ainda, de operações organi·
zadas pela DRE/ CCP em qualquer local
do pais, sempre que o emprego dos d!es
farejadores seja justificado e conveniente.
Nestes casos, deverão estar previstas con·
dições propl'cias, bem como instalações
apropriadas para a perrnan~ncia dos d!es .
Eles devem trabalhar por turnos, em sls·
tema de revezamento , por prazo nlo su·
perior a 20 minutos, após o qual deve rio
ter um breve descanso. De qualquer mo·
do, o elemento humano continua im·
prescindível, visto que o cfo é apenas
mais um trunfo que vem somar-se is m·
vestijsa9'1cs, an"lse e Informações levan ·
tadas pelas equipes da ORE.
Apesar do incipiente, o lrabalho com
eles farejadores já começa a apresentar
resultados Em missão de apoio à DRE/
SR/OF, em Valparaízo/Goiás, o elo
"Wilber"' localizou um pacote contendo
750 gramas de maconha, enterrada a
20 centímetros do solo, e no Rio de Ja .
neiro tivemos notícia da participaçlo
de ouuo cro farejador na apreenslo de
certa dose de cocaína. ll. o 10 feio da fase
Õperacional do programa CITID.
Bras0.18 ·DF, 18 de agosto de 1989.
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OFERECEMOS SERVIÇOS DE
SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA
A ORGÃOS PÚBLICOS, BANCOS E RESIDÊNCIAS
A MELHOR PRESTADORA DE
SERVIÇOS NO RAMO DA SEGURANÇA
SAAN/QUAORA 1 - lotes 625/635 - BRASíliA - OF - CEP 71200
TELEFONES: (061) 233-2450 (PABX) E(061) 234-3920
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O CONSÓRCIO DE TODAS AS MARCAS

O MELHOR E MAIS SÉRIO
CONSORCIO DE BRASÍLIA.
CARROS NOVOS E USADOS
MOTOS- VÍDEO CASSETE
E FILMADORA DE VÍDEO.
SCRN 704/5- BLOCO ·r lOJAS 51/56 BRASÍLIA-DF
TELEFONE (06 1l 273-8866 (PABX) - CEP 72040

S ingle.
Recém chegado.
Disponível.
Procura. pessoas sensíveis,
de bom nível sócio-cultural, inteli·
gent.es, para des!ruíar momentos
" agradáveis por muitos e muitos
anos.
Oferece 2110 Watts de potência
(P.M.P.O.), aliada à balxíssimos
índices de distorção, toca-discos

CD Laau So1Q'.

Comp.alível eoma

tal de 10 memórias, equalizador
gráfico de li bandas, função MlcMixing e entrada exclusiva para
CD.
Dynapower Single. Pertence a
mais tradicional !am.ílla de equlpa.mentos de som de todo o mundo.

Uu.ba DJn&power.

modular, tape-deck com Indicador
de nível de gravação por LEDS, receiver AM/FM com sintonia digi·

SONY

PEQUENAS EMPRESAS, GRANDES RESULTADOS.

Os documentos que dliO bom
andamento aos seus negócios fazem
a imagem da sua empresa NilO importa
o tamanho que ela tenha: O bom
resultado das transações depende
dos serviços que você escolhe para
suas remessas Internacionais.
A tntartrade Courter lnternatlonal, que
em apenas três anos conquistou uma
das P.rlmelras colocações no marcado
brastlelro,de courler, conta com toda a

experiência da Federal Express, a maior
empresa de transportas da
encomendas expressas do mundo:
Garantia de sucesso no exterior e
certeza de que seus documentos
chegaram ao destino com rapidez,
pontualidade e o mâxlmo da segurança
Em qualquer parte do mundo, a
..._.
lntertrade representa
um grande papel no resultado
dos seus negócios.
~
INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL

li!l

SÃO PAULO MATRIZ R Vieira de Moraes, 541 (011) 2406511 RIO DE JANEIRO R Miguel Couto, 105 • 7! And ConJ. 720(021) 223 2475
SANTOS R Vasconcelos Tavares, 25 · Conj. 21 (0132) 34 5550 CAMPI NAS R Maestro JoliO de Túllo, 132 (0192) 53 2505 52 4998
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O falso moralismo
Dr. Hamilton Cordova
Delegado de Polícra Federal

Infelizmente em nosso Pais a corda
sempre arrebentou do lado mals fraco.
Essa regra não I! exceçfo no caso da
venda dos imóveis funcionais.
Nao sabemos de onde vem, nem CO·
mo, contudo suspeitamos que grupos
econômloos poderosos estej1m movt·
mentando.e sempre que iniclltivas nesse
sentido vem a púbUco. Divulgam contun·
dentes manchetes, nas quais vislumbram
toda a sone de irregularidades e impedt·
mentos legats.
N~o fugindo essa regra, tentam, agora,
aniquilar a mais recente iniciativa - a do
Senador Mauricio Conca. G~pntesoo
lobby foi montado. Tah·ez por falta de
outras alternativas, abriram todo seu po ·
der de fogo contra os indefesos aposenta ·
dos, e, o que é malJ aviltante é que parece
encontraram o apoiO de polllicos, ludi·
briados, de boa fé ou inescrupulosos ,
oportunistas que nfo conseguem sobrevi·
ver pelo próprio trabalho, mas que se
aprovettam ou que estfo sempre prontos
para faturar em cima do falso moralismo ,
hoje na moda, para se promoverem, es·
quecendo que ele> próprios aprovaram
dispostttvos constitucionais que estendem
aos inativos quaisquer beneficios ou van·
tagens concedidas ao da ativa .
Na busca desse> mesqwnhos objetivos,
nfo se constrangem em laborar até con·
tra in~idos, deficientes ffsicos. Esposas
de servidores mortos ou que se mutilaram
em servtço, velhos aposentados cumpulso·
riamente ; dos aposentadom em geral, taxados de marginais. Criminosos, segundo
a concepçfo dessas nefastas correntes que
sob o manto do moralismo , escondem
verdadetros facínoras, desejosos em impe·
dir a venda tios funcionais, para continua
rem estorquindo escandalosamente a po·
pulaçfo, nlo só na venda como na loca·
ção desses imó\'ets, e, assim , conservarem
latente, o vergonhoso monopólio que
possuem.
Antes de colocar pessoas indefesas no
"olho da rua", as autoridades políticas e
administrativas decentes deste Pais, deve·
riam isto sim, identificar e meter na ca·
deia estes "lesa p'tria" exploradores do
povo, que insaci,veis, teimam em maJS
uma manobra, impedir a venda dos imó·
veis funcionais aos seus ocupantes, de for·
ma a manter o mercado imobili4rio em
REVISTA ADPF

condições favoráveis b suas negociatas.
Nlo poupam dinheiro para essa cam·
panha. "Afmal quem sanha f,cil, gasta
fácil".
Acho que já d hora de se por um fun
em tais desmandos. ~ chegada a hora de
abrirmos os olhos pua evitar que esta
vergonhosa situaçfo continue. Que servidores, comerciários, viventes nesta cidade ,
essencialmente administrativa, nKo te·
nham es~ço para nela viver.
Talvez, desta maneira, evitemos tor·
ná·los criminosos para garantirem o abri·
go -!e suas famfUu da llnica alternativa
que lhes ofereceu tJo utjustu sbtema, dl·
recionado ao favorectmento dos especula·
dores imobiliários, motivados pelo poder
público, sempre muito ávido por dinhel·
ro ao ponto de esquecer que a dtstn"bui·
çfo unobtliána. tambtm, deve ser direcio·
nada para o lado social.
Logicamente , os "espertos" sabem
aonde esU o mapa da mina. Incentivam o
monopóho e o arbllrio do poder público
através da aparente lisura que encerra a
alienaçfo através de ticitaçSo pública ,
meio (entre aspas) auavés do qual todos
tem acesso. Assim , tentam abocanhar,
agora, os funcionais para depois de refor·
má-los, vendê-los ou alugá-los, pelos pre·
ços que os tormram potentados, a exem·
pio do que vem acontecendo até com os
imóveis comerciais das entrequadras, que
sem qualquer resqu feio de pudor, salas
comeraais de 32m1 Sfo transformadas
em restdência e alugadas pelos irrisórios
preços de até quinhentos cruzados novos.
Estamos certos que o criador desta ci·
dade maravilhosa nJo previu e• ta caóllca
situaçfo. Nio pretendeu vHa somente
nas ma'os dos poderosos, que massacram.
agridem, aviltam seu povo e generalizam
a especulação. E o que é pior, contam
com a conivéncll dos admumtradorcs
públicos que se acomodam covardemente
sob o manto da moralidade desse discri·
minatóno processo de alienaçlo, em uma
cidade at fptca, em que os imóveis perten·
cem ou se originam do poder público, em
oonseq~ncia, transformado no maiorespeculador

gal tidos como impeditivos do andamento
do Projeto o<? 59, de 1989, amplamente
noticiado pela imprensa, llo mfundados
e ioconstitucionau, senlfo vejamos:
I. - O artigo 4{), § 49 , do texto Constitucional vigente ao determinar sejam
estendldos aos mattvos quauquer beoeff·
c•os ou vantagens posteriormente conce·
didos aos servidores em atividade, impõe,
a incluszo dos ioaltvos i aqulsiçfo dos
imóveiS funcionais.
Por outro lado, o artigo 20 das Dispo·
sições Constitucionais Transitórias em
combinaçfo oom o artigo retro citado,
ao tempo em que detenruna a reviSfo
dos dl!eitos do aposentado, legitima a
ocupaçfo do imóvel pelo servidor inativo,
daí, nlo elÚstirem as irregularidades vet·
culadas pela unpreosa.

"t a moradia o primeiro fator eco·
nômioo constitucional a influenciar
na formaçlo do saUrio do Trabalha·
dor (anigo 7<? , IV); do Servidor l'li·
blioo Civil (artigo 39, § 29 ). "

Assim, a ocupaçlo do denominado
tmóvel funetonal, nfo ~outra coiSa, senfo
vantagem salarial, que se constituiu em
"mera via oblíqua de aumento de venci·
mentos" destinado a beneficiar os sem·
dores removidos para Brasília, e, oomo
tal - determina o Artigo 40, § 49 - tem
que ser mantida para o servidor na inativi ·
da de.
O ceno, é que o texto Constitucionll
apontou nesse sentido, de fonna a penru·
tir que os funcionários se aposentassem
de imedlato,sem prejufzos.
As deCisões judtctatS mars recentes no
que diZ respeito a tnterpretaçSo do anigo
40, § 4'? , c{c o art. 20 das Disposições
Transitórias, nlfo tem admitido "procla·
mar« avanços para algumas questões e
restrições para outras quando todos estio
submetidos ao mesmo te><to Constitucio·
na!, ficando, por conseguinte , revogadas
as determinações lepis restnllvas a aplt·
caçlo daquela nonna ; ou a eficiência e a
aplicabilidade de detenninados preceitos
ficar:ro ao sabor de conveniências e opor·
tunidades pessoa!J, podendo vu a padecer
do víciO do descumprimento contumaz
ASPECTOS LEGAIS E RELEVANTES quando nlfo houver interesse mais forte
por parte dos respon"veis por sua aplica·
Obviamente, os aspectos de ordem le· çSo".
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O Tribunal de Contas da Unia'o tam·
bém alinha nesse sentido, ao determinar
a revisfo de aposentadorias, vez que de·
cidiu que os aposentados tem todas as
vantagens inoorporadas por lei.
2. - A alienação dos imóveis funcio·

nais direta a seus ocupantes enoontra proteger o interesse e o alcance social da
abrigo legal no artigo 65 da Lei n'? 4.380, medida, que se realizado pelo processo da
de 21 de agosto de 1964 e no artigo 5'? alienação pública, seria descaracterizado.
do Decreto o'? 7 5.321 , de 29 de janeiro
de 1975 que dispGe sobre o Fundo Ro·
tativo Habitacional, para especificamente,
Julho/89
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CONSTITUIÇÃO DE
5 DE OUTUBRO DE 1988
Decorridos 24 anos da impbnta~o
DO ESTADO DE EXCEÇÃO, unposto
pela "Revolução de 31 de Março" daque·
le ano de 1964. e quando o último dos
PRESIDENTES DA REPÚBLICA (csco·
Iludo pelo PODER REVOLUCIONÁRIO).
1$$UilllU seu cargo. subsllluindo o GENERAL ERNESTO GEISEL. ele. o novo
Presidente. GENERAL JOÃO BAPTISTA
FIGUEI REOO (filho de um prosemo do
--Golpe de Eslado de 1937'', que fot o
GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO),
prometia fazer do Pa{s, uma democracia .
Paulatina e parcimoniosamente os ânimos da reaçfo às contestações sub,erswas
foram serenando, at~ que estabelecida fi.
cou a escolha do subst ttuto do Governo
FIGUEIREDO. atra~s de ELEIÇÃO
INDIRETA. ao in~s daquelas e'ICOihas
das antecâmaras da Clipula RevoluciOnána. que havtam levado ã Presidêncta da
República. os Generais ARTHUR DA
COSTA E SILVA, EMll.IO GARRAS·
TAZU MI!DICI. ERNESTO GEISEL e o
próprio JOÁO BAPTISTA FIGUEIREDO.
Eleito o decano da politica brasileira,
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES.

cional. pró-eleições diretas e a favor de
uma nova CONSTITUIÇÃO
Em 1986 Yler11m as eletçóeS dtretas pa·
ra o' Gu•ernadoru dos Estados .
A ASSEMBLeiA NACIONAL CONS·
TITUINTE. à sua vez. fot utstalada. E.
durante o mats longo período já decomdo para elaboraçfo de qualquer oonstttUt·
çfo no Brasil e nas Amlricas, (um ano e
melo, isto é 18 meses), tivemos. finalmcn·
te. PROMULGADA A CONSTITUIÇÃO
da Nova Repúbhca Democra11ca Brasilet·
r11. concluída prectsamente i madrugada
daquele diaS de Outubro.
Att! 1967, foram TRÊS AS CARTAS
OUTORGADAS (1824. 1937. 1967). e
TRêS. DOGMÁTICAS (1891 . 1934.
1946)

A nova CONSriTUIÇÀO de S Dt;
OUTUBRO DESTE 1988. levava. como
J' dl$semos, a DESEMPATE enaltecer da
DEMOCRACIA PLENA. porque foi também DOGMÁTICA.
..Mutatis mutandis". a •'cfervecência"
da ASSEMBÚIA NACIONAL CONSTI·
TUINTE DE 1988. faz eS1e comentarista
pensar naquela outra. de pouco mats de
meto século atrás (a de 1934).
Tantas foram as controvcuJas, e l3·

mineiro que concorrent, naquelas eleiçõeS mauha a pletora de

mdiretas, com o Deputado PAULO
SALIM MALUF e o Cen. MÁRIO JOSI!
ANDREAZZA. a Naçfo foi brutalmente
abalada com o inesperado internamento
do Presidente, em Hospual de Brastlta,
exatamente na noite em que TANCREDO
NEVES assumiria o GOVERNO. e, agravada a enfermidade, que deixou a Naçfo
genuflexa. fmdou por falecer, sendo
substituído pelo Senador JOSÊSARI'EY,
que concorrera e for11 eleito, Vtoe·Presi·
dente, na chapa de TANCREDO NEVES.
Dai por diante. desencadeou-se lrre·
freável e mcontido moVImento cíVICO naREVISTA AOPF

ideoJog~as,.

das ma1s

esdrlixulas e estapafúrdias rel\tndicações
(bem e mal interlCionadas). que. além do
prunetro Projeto conter mero milhar de
arllgos. ao f"mal dos trabalhos estafantes
daquel> ASSEMBLI!IA CONSTITUINTE.
pa11ou o risco de uma repell~o do "Golpe" de O. Pedro I. dtssolvendo, como o
fe~. a CONSTITUINTE de 1823. nomeando outra (CONSELHO DE ESTADO). e
outorgando a CARTA de 1824 (Todos
devem lembrar« do discu~ "encomendado" que pronunciou o Prestdente JOSe
SARNEY. em Oldeta Nactonal. em agosto,
que pelo menos, teve o ménto de "esfor·

ço concentrado" da ASSEMBLIÔIA NA·
CIONAL CO'lSTlTUINTE).
Com 24S artigos. a Constitutçfo brastleir11 de 1988. fot. tgualmente. a mais
extensa das '!eis anteriores, nenhuma de·
las. aliás. com menos de cem artigos.
exceção fetta à de 1891. que cotnctdentemente. te>e a dezena de disposth>OS da·
quele ano (91 artigos) .
Apenas a título iuformativo. c:~be referir que a CO\jSTI rUIÇÃO norte<~me
ncana. de 4 de julho de 1787. consta>a.
quando da sua promulgação. de SETE
ARTIGOS. No passar dos seus 20 I onos
de existência. recebeu 19 emendas
(AMENDMENT). po.sumdo. atualmente.
26 artll!OS As pnmetras Emendas (I a
I 0). são de 1789.
Além doi seus referidos 245 orttgos. a
Consltlut~ão do dia S de Outubro de
1988. ha-.rol de ter 46 fMEI"DAS c ~00
lets ordtnJnas. para seu completo dtsctph·
namento. o que. por certo. ex1glfll mats
do que o ano legislativo do CONGRESSO
NACIOXAl . de 1989.
A "LEX LLGt;M'', ora enfocada. ado·
tou. no >eu TITULO 11. stsremállc• que
desprezou o clássico de todas as demais
Constituições. que sempre reservaram aos
seus últ•mos Tl'rULOS. o trato dos
.. DIREITOS [ GARA'IlTIAS INDIVI·
DUAIS" (a CARTA de 18~4. dedicou-lhe
o seu último dispositivO. que fot o art .
179. <'Om 3S nens ou números).
Real~nte. os "DIREITOS t GA·
RANTIAS FUNDAMtNTAIS. cst$o con·
sagrados no CAPITULO I. daquele 1 fTU·
LO 11. com a denomina<;ao e\pressa
"DOS DIRFITOS E DEVERES lr-.OIVI·
DUAIS L COLETIVOS". d1sctphnados
atra,·és de LXXVII ttens. do art. 59. dos
quais faremos referéncio e aprcciaç:to.
ÀQUELI:S AFETOS DIRETAMENTE À
POLICIA CIVIL. no tocante às sua> atri·
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buições ou DINÂMICA, consignadas no susceptível de gra~a ou anistia a prática sabe muito bem das conseqüências do
art. 144, n'? IV, da referida "MAGNA de tortura ..."
abuso de autoridade, em um regime de
b) O n'? XI , no sagrado respeito à casa, plenitude democrática .
CHART" (Simplificadamente denominaremos - ''DIREITOS E GARANTIAS torna-a inviolável e onde nfo se pode en·
c) A defesa contra o "abuso do poder"
trar, em princípio. sem o consentimento está especificamente arrolado pela letra
INDIVIDUAIS").
Ã parte da apreciaça:o a que nos pro· do morador, fazendo exceç.to para o fla· "a", do n'? XXXIV , da Nova Carta, conpomos, entendemos (salvo melhor juízo) grante delito, desastre, prestaç!l'o de SO· ferindo a "todos" o direito de petiç<fo,
que a Constituiça:o de 1988, talvez na corro , ou "durante o dia. por determina· sem taxa, aos Poderes Públicos em defe·
ânsia de ceder ãs press(5es da MULHER Ç<fo judicial".
sa contlll aquele abuso.
No século XVIII, Lord Chatam, enfati·
d) PRISÃO ILEGAL. Será ilegal a
(deturpadas, na sua legitimidade, pelo
"femin ismo"), começou por estabelecer zava (Inglaterra): "O homem mais pobre, prisão que não ocorrer mediante lavratura
DISCRIMINAÇÃO ... Realmente, depois estando em sua casa pode desafiar a força de flagrante delito ou por ordem "escrita
e fundamentada da autoridade judiciária
de consignar o clássico e universal princí· e o poder da Corte".
pio da isonomia, formulado na Grécia.
E assim devemos entender, porém, não competente", salvo nos casos de transpor Aristóteles. Heródoto e outros. de poderemos generalizar o pobre (homem gressão militar ou crimes propriamente,
que - "TODOS SÃO IGUAIS PERANTE de bem), com o bandido profissional do definidos em lei".
A LEI", logo no seu n° 1. do referido art. crime, inimigo da sociedade.
A proibição e as exceções estao em o
5'? • disse que ''HOMENS E MULHERES
Parece, à primeira vista, que a proibi· n'? LXJ do artigo 5° em referência.
Antes. as Constituições falavam em
SÃO IGUAIS EM DIREITOS E OBRIGA· ção do ingresso. da Polícia. por exemplo.
ÇÕES NOS TERMOS DESTA CONSTI· para busca e apreensão, concedidas, antes AUTORIDADE COMPETENTE. E. com
TUIÇÃO" ...
pelo Cód. Proc. Pen. Brasileiro, vigente, a reforma do atual Cód. de Proc. Penal
Por acaso as MULHERES não estariam trará entraves aos seus encargos investi· Brasileiro , cujo Projeto 1.655/75, dorme
incluídas naqueles "TODOS SÃO IGUAIS gatórios. porque, sem aquela imediata nas gavetas do Congresso Nacional. lutaPERANTE A L-EI"'?
diHgenda de busca e apreensfo, po1 Ot'· mos. através da Associação dos Delegados
Vejamos. en t<fo. os DIREITOS INDI- dem da autoridade policial (o Delegado de Polícia do Brasil (ADEPOL do Brasil),
VIDUAIS de que nos ocuparemos:
de Polícia). os infratores da Lei Penal por uma Prisão Cautelar. que conferiria
a) O art. 5°. como já fiztmos menç.to. ter!l'o suficiente tempo para fazer desa- ao Delegado de Poh'cia (Bacharel em Di·
com o seu n'? 111. fez a CONSTITUIÇÃO parecer das suas casas (ou de casas ou· reito). competência para decretaçã'o da
DO FIM DO ATUAL S(CULO XX , o tras), instrumentos ou produtos do crime Prisão Cautelar, nos crimes de abalo da
sociedade. quando o indiciado não poschamado "SÉCULO LUZ''. encontrar-se de que sejam indiciados in contestes.
com o amda bruxuleante (para o Brasil
E possível, no entanto, que o proble· suísse domicílio certo. ou corresse o
político), SÉCULO XIX. da CONSTI· ma, de tanta gravidade para o combate risco de fugir, sendo a prisão cautelar coTUIÇ ÃO DE 1824.
ao crime. por exemplo. do tóxico. que municada. incontinente, a autoridade ju·
111 - "I\ INGUÉM SERÁ SUBMETI· hoje alarma o País (e o mundo inteiro). diciária, que a permitiria ou não. por pra·
DO A TORTURA NEM A TRATAMEN· faça levar o Poder Judiciário a compreen- zo bastante. para reiterá-la com a prevenTO DESUMANO OU DEGRADANTE". der da necessidade da presença diuturna tiva, ou liberação do suspeito.
Vale salientar mais que. com a PRISÃO
(CONSTITUIÇÃO DE 24.03.1824 art. de Magistrados, em dependências das Se·
179. no 19. "DESDEJÃ FICAM ABOLI· cretarias de Segurança Pública. onde , em CAUTELAR decretada pelo Delegado.
DOS OS AÇOITES, A TORTURA ... E todas as horas do dia e da noite (dias passaria a existir um documento por ele
TODAS AS DEMAIS PENAS CRUÉIS"). úteis. domingos e feriados). permancn· firmado e que. constatado ABUSO DA
O Professor René Aricl Dotti. em livro temente estão os Delegados de Polícia. AUTORIDADE. o documento em apreço
da lavra de sua brilhante cultura "Os Li· agora (daqui em diante) Bacharéis. tam· valia por uma confissão. para submetê-lo
a processo perante os rígidos ditames da
mites Democráticos do Novo Sistema Pe· bém em Direito.
nal". disse. à página 7 : "Através da nato·
Caso não aconteça isso. os marginais Lei 4.898. de 09.12.65.
e) DA FIANÇA. O n'? LXVI determireza jurídica dos "traços conceituais" e c os delinqúentes serao regiamente benedas formas de execuç.to das reações an- ficiados pelo n~ XI. comentado, em de· na que ninguém será levado â prisão ou
ti-criminais ··o sistema mostra sua face··.
trimento do combate à criminalidade nela mantido , quando for admitida a liberdade provisória, com ou sem fiança.
lnegavehnente o CONSTITUINTE de que afi ige a sociedade inteira .
A propósito. porém, o n'? XLIV é pe1988. ao permitir aquele encontro com
Aliás, tais dificuldades impostas. dagoa CARTA de 1 8~2. é pou.jue admitiu o ra por diante, à PoHc;a. no to~,;ante. po1 remptório em determinar que a ação de
recuo de quase dois séculos dos "traços exemplo, ao tráfico ilícito de entorpe· grupos armados, civis ou militares. contra
conceituais", revelados pelo FACE do centes c drogas afins. é deveras conOi- a ordem constitucional e o Estado Demonosso SISTEMA ...
tante com o rigor do n'? XLIII Uá referi- crático, constitui crime inafiançável e im·
"Quosquc tandem'~" - diria Cícero. do , sobre os tóxicos). pois, também está prescritrvel.
f) DO HABEAS CORPUS. 0 Habeas
disposto. ali, que a lei igualmente consi·
da velha Roma .
Ou. n<fo seria porque as cicatrizes n<fo derará crime inafiançável e insusceptível Corpus permaneceu como a medida cerperdoadas dos cassados e exilados do de graça ou anistia, "o tráfico ilícito de ceadora da ameaça ou da privação da h·
berdade de locomoção, por ilegalidade ou
País (perdoados), e para onde retornaram entorpecentes e drogas afins" ...
e eleitos foram Deputados Constituintes,
Entendemos tratar-se de uma antino- abuso de poder.
Está disposto no n'? LXVlll. tendo
mia , pois a AUTORIDADE POLICIAL
,encontraram aí a sua revide'
E nfo ficou apenas a advertencia do (que agora terá de ser BACHAREL EM suprimido a restrição de que, "nas transn'? Ill. indo, o art. 5'? no seu n'? LXIII, DIREITO E DE CARREIRA), não pos- gresSÕes disciplinares" não caberia o uso
bem mais além, estabelecendo que a suirá menor senso de respeito humano, daque WRIT, o que sempre profligamos
"Lei considerará crime inafiançável e in· que a AUTORIDADE JUDICIÁRIA, e defendendo, aliás, tese que chegamos a es-
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crever e dúcutír amplamente (at~ no famoso progruna de BLOTA JÚNIOR, no
Canal 8), de que o Habeas Corpus, que
admitia tal limitaçfo, a quem tinha uma
quallflcaçfo proftssional, também poderia
limitar sua eficiência, quando se tratasse
de bandidos impiedosos, autores de crimes contra o patrimônio, PRATICADO
COM VIOLilNCIA, ou contra a liberdade
sexual, igualmente cometidos COM VIQ.
~IA, e que a LEI PENAL BRAS!·
LEIRA, nfo vai além de ouo (8), daque·
las formas tipificadas (art. 124; art. 157;
art. 157, § ~. § 3'?,art. 158;art.l59,
§ 3'?;art. 213 e art. 219).
Os violentos infratores daqueles cti·
mes. exceto quando fla&rados (o que ~
rarísstmo de acontecer), pennanecenro
amparados pelo Habe.1s Corpus que, nascido na Inglaterra, do Séc. XIII (para pro·
teger a liberdade das pessoas de bem, usado, pouco é por aquela classe de pessoas
ordeiras, mas, à larga, (at6 preventivamente), pelos bandidos de 3$$llto c da violên·
cta. Que o dígam as estarreoedoras estatís·
licas da polfcia civil.
g) XLIX - RESPEITO À INTEGRI·
DADE FllilCA E MORAL 00 PRESO.
O n<? XLIX assegurou ao preso o "respeito 4 integridade ffsica e moral", como
vimos, nascida com o § 14 de Constituiçfo revogada de 1967.
A autoridade polictaJ deve, assim, exercer a máxima fucalizaçfo e vigilincia a
fun de ser preservada sua responsabilidade
e a dos seus agentes, sendo cauteloso , in·
clusive, proceder , junto ao fML, a exame
de corpo de delito preventivo, toda vez
que tiver de receber ou liberar algum pre·
so .
h) XIJ - Este item trata do SIGILO
DA CORRESPONDENCIA, tomando-o,
como o fizeram as Constituições anterio·
res, e também, - das comunicações tele·
grmcas de dados e comunicações telefô·
nicas, salvo, no último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a
lei estabelecer para futs de investigaçfo
criminal ou instruçfo processual penal.
Nfo é uma proteçfo de tnVIObbilidade
absoluta e, merecedora de apreço ~ a
limnaçl'o estabelecida em favor da JUSTIÇA PENAL, seja na sua fase da "investigatio criminis", seja na fase da "persecu·

tio criminís".
Sempre que a autoridade poticial (no
caso do procedimento de polfcia judici:lna inYeStigatória), neCCSS1tar da inter·
ceptaçfo de telefonemu pan escuta de
fatos que possam auxiliar a descoberta de
crimes, como, por exemplo, os de seqües·
tros, fundamentado pedido a autoridade
judiciária, poderá pennitir aquela exceçfo
da quebra do sigilo das comunicações te·
REVlSTA ADPF

lef6nlcu.
CONSTITUIÇÁO DE 05.10.1988
Art. 144 - A Segurança Pública, de·
ver do Estado, direito e responsabilidade
de todos é exercida para a preservaçfo
da ordem pública e da incolumidade das
Pessoas e do Patrimônio, através dos se·
guintes órgfos:
1 - Polfcia Federal
11 - Polfcia Rodoviáraa Federal
111 - Polfcia Ferroviária Federal
IV
Polfcias Civis
V
Polfcias Militares e Corpo de Bom·
beiros Militares.
§ 4<? - As PI>J(c~o~s CIVIS dirigidas por
Delegado de Polícia de Canetra, incum·
bem, ressalvadas a competéncta da Unil'o,
as funções de Pl>lfe~a JUdiciárta, e a apuraçl'o de infrações penais exceto as militares.

PERSPECTIVAS DA POÚ CIA
CML BRASILEIRA
O ano de 1988 assmalou a História Pá·
tria Brasileira, com a alfortia do negro
escravo.
Um século depois, ou seja, agora, em
1988, a nova Constituiçfo Brasileira marca a alforria da PI>Ucia Civil , que por mais
de um sesquicentenário ou, precisamente,
durante 164 anos, foi olvidada e menosprezada por todas as Cartas Magnu ante·
riOres, seguidamente, a de 1824, 1891,
1934, 1937,1946e 1967.
Antecessora daquela primeira Consti·
tuiçfo de 1824, a PoHcia Civil foi criada,
pelo Prfncipe Regente, D. JOÃO, em
1808 (ano da chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, através do alvará de
05.04.1808, instituindo a Intendência
Genl de Policia da Corte e do Estado do
Brasil, oom a nomeaçro do Desembargador Paulo Fernandes Viana, como seu
primeiro Intendente (13.05.1808).
Copiando os mesmos encargos da In·
tendência Geral da Ml'e Pátria (PortugaJ),
de 1760, à Polícia foram conferidas u
atribuições pertinentes l prevençfo e re·
presslo ao ctírne.
Há 147 anos, ou seja , desde 1841,
com a Lei 2.033, de 03 de dezembro
do referido ano, a Pl>lfcla Civil desempenha os relevantes encargos da "investigatio crinúnis" a cargo de Delegado de 1'1>·
!feia, isto ~. de Polfcia Judiciária, com a
elaboração do lnqt>l!nto Pl>bc~o~l, peça do
maior s1gnificado na preparaçfo da Açfo
Penal.
Com aquela ação de Policia Judiciária,
a Polfcia CiviJ, compõe , juntamente com
o Minist~rio Público, e Jufzo Togado, a

trCade de elementos foodamentais da Jus.
tiça Criminal. Inobstante lao, o irrefuu.
vel ~ que ela nl'o foi lembrada por qual·
quer daquelas madrastras Cons:tituições
anteriores.
A Magna Carta de 1934, (art. 167),
deu li Polícia Militar, foros de institui·
çfo nacional, o mesmo ocorrendo, mais
tarde , com a Pl>lícia FedeR!, pela Cons:ti·
twção de 1967. (Aliú, o Ato Adicional
de 12.08.1834, já fez referincia ã "Força Policial", quando, nos seus arts. lO e
I I, deu, às AssembMias Estaduais, com·
pctência para legislar sobre elas e ftxá-las).
A Constituição de 1988, redime, pois,
a inominável omisslo das seis outras, anteriores.
Nfo resultou, no entanto , de dádiva ,
ou benevolência da Assembléia Nacional
Constituinte, que a elaborou, mas, de
acirrada luta da classe dos Delegados de
Polfcla de todas as Unidades de Federaçfo, arregimentadas pela Associaçfo dos
Delepdos de Policia do Brasil (ADEPOL
do BRsil), que com a colaboraçlo, das
suas filiadas, lutou durante estes três últi·
mos anos, pela conquiSta da tnstitucionalizaçl'o da Polícia Civil, através do seu
acentamento dentro do texto constitucional.
Momentos desalentadores tivemos de
dominar, de modo que , somente a obsti·
naçfo (que não faltou), poderia sobre·
por« b forças advenas, montadas atravt!s de condenáveis LOBBrES, tanto da
Polfc1a Militar, como do Ministério PIÍ·
blico, que bem unidos ~ que deveriam
estar, posto serem os mesmos os seus
objetivos de defesa da sociedade, tfo
sobressaltada que vive. com a atuação dos
cnmlnosos desestabilizantes da segurança
pllbhca
Agora , sem distutçlo (Polfcia Civil ,
Pl>lfcia Militar e Minist~no Público),
estll'o credenciadas pela Constltuiçl'o do
Pafs, e instituídas para defesa da sobrevi·
vencia nonnal da sociedade , sob os seus
variados aspectos da ordem jurfdica; do
regune democrático; dos utteresses da
pcuua , da >cgur•nça pública do povo no
tocante i prevenção, seja sobre a repres·
slo, etc.
A hora ~ de reflex:ro.
Polfcia (todas) e Mlnistério Público,
esuro com suas atribuições muito bem
definidas. Unidas. ser!l'o poderosas.
Uma LIGA DE DEFESA DA ORDEM
PúBUCA , con5tituída de representantes
do Mmist~rio Público , Polfcta Civil, Polfc.a Militar, em todas as Unidades da Federaçfo, poderia ser a soluçfo para que·
&ra de arestas; ressentimentos injustifi·
cáveis, incompreenSÕes inconseqüentes e
sem propósito algum oon5trutivo.
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Considenndoc, na verdade, a estrutura geopifica, econômica e social do
Brasil, o que seria da Juni? Penal do
Pais, sem o tripé de sustentaç«o, constituldo pela Policia Militar ("Manus l..un·
ga" ela PoiJcia Civil); Polfda Civil, investigando, apurando e elucidando autoria
criminosa para dar entfo, ao Ministério
Público, os elementos que lhe credenciam
a se tomar o "dominus lills" da ação, a
"persecutio crirninis~, que permite ao
Juiz, a decisfo fmal?
A verdade, no entanto, é que,já na fa·
se da redaçlo flnal da Nova Carta, repetiram.ae as pressões contra a Policia Civil.
Foi o que vimos: sorratetramente, certos Deputados apresentaram cinco (OS)
emendas (dentre as quase noventa havidas), visando causar profundas alterações
nos artigos, j~ aprovados no 2C? TURNO.
Até mesmo propondo a eUminaçlo de
alguns, como pretenderam, no tocante,
por exemplo, ao art. 241 (DISposições
Gerais), da isonomia de vencimentos dos
Delegados de Polfcia.
A afronta 4 sobera.na votação do 2<?
Turno, fo1, pon!m, recha?da pela altivez
do Presidente Ulysses GUimarfes. Graças
l vigflia dos Delegados da Associação de
Sfo Paulo, que "sentaram praça" dentro
do Congresso Nacional, deveu-se o "abor·
to" daquela llltima das armadilhas contra
a clMse dos Delegados de Pollc.a do País.
O "obstetra" do f1gurado "aborto",
foi, sem dllvida, o valoroso Deputado An·
selmo Farabulini Júnior, que bem pode
ser considerado, o Patrono da Policia Ci·
vil na Assemb~ia Constituinte.
A vitória esti, fmalmente, consubstanciada, através do art.l44, § 4<? (Tllulo V,
Cap. lll - Da Segurança Pública).

Realmente, aquele art. 144, consap
que- " A Segunnça Pública, dever doEstado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida pi1111 a preservaçfo da ordem
pllblica e ela inooluminada das pessoas e
do patrimOnio, atra~s doa seguintes órglos:
I - Polícia Federal
U - Policia Rodoviária Federal
DI - Polfcia Ferroviária Federal
IV - Polfcias Civis
V - PoiJcws Militares e Corpo de Bombeiros Militares.
A propósito do chamamento da "responsabilidade de todos", referida no art.
144, há cerca de 8 anos iniciamos campanha sobre o tema ~PoiJcta e Povo", no
contexto do oombate â viol~ncia e 4 cri·
minalidade, apresentando tese a aprecia·
çlo do "X Enconiio Nacional de Delegados de Polícta do Brasil", realizado em
Recife {1980), aprovado em plenário.
Daí para ci, inúmeras palestras profe·
rimos a respeito de modo que é deveras
desvanecedor vermos que a Constituiçlo
da Nova Rep~blica, institui na "Caput"
do seu art. 144, que a Segurança Pública,
em sendo "dever do Estado", é também
"responsabilidade de todos".
Em confer6ncia do Prof. René Ariel
Dotti, disse ele:
"O tema das relaçoes entre PoiJcia e
Povo tem recebido oontribuições de Secretários de Segurança Pública e Delegados de Policia, vivamente preocupados
com a verdadeira imagem que merece a
instituição quando devotada i proteção
elas liberdades pllblicas, dos dtreitos e das
garantias indiViduais".
E cita (o grande jurispenatista paranaense) a contribuiçfo da nossa autoria -

''Polícia e Povo no Contexto ela Vü6ncia

e da CriminalldadeK, dentre os aludidos
trabalhos. (A palestra do Prof. René Ariel
Dotti foi publicada na "Revista de lnfor·
mação Legislativa" - SENADO FEDERAL - Subseaetaria de Edições Técni·
cas/1983).
No § 4«? esll oonsagrado que "As l'l>lfcias Civil dirigidas por Delegados de Poli·
cia de carrelra, incumbem, ressalvadas a
oompetênda ela UniSo , as funçoes de Polícia JudiciW, e a apuraçfo de infrações
penais exceto as militares".
Por sua vez, também está assegurada
a existência (tio almejada), da Lei Orgâni·
ca ela Polfc1a Civil (como das outras) pelo
§ 7<? do mesmo artigo 144, que estabele·
ce: "§ 7<? - a lei disciplinará a organizaçA'o e o funcionamento dos órg«os respon·
sdveis pela segurança pública , de maneira
a assegurar a eficiência de suas atividades".
Para tanto, a ADEPOL DO BRASIL
J' programou o primeiro Encontro das
suas Filiadas Estadu&Js, devendo, proximamente, reunir-se em Curitiba, onde
será conhecido o anteprojeto que o valoroso Delegado de Polfna de Sfo Paulo,
1vahir Fre1tas Garcia apresentari, tendo
como base o Projeto que a Comissão (de
que ele era membro), designado pelo
Ministro da J u.~liça Ibrahim Abi Ackel,
elaborou e remetida seria ao Congresso
Nacional pelo Presidente Joio Baptista
Figueiredo, em 1985, Congresso que
n:ro a apreciou.
A luta das Associaç6es dos Delegados
de Polícia do Brasil, foi mais além daquelas esplêndidas e merecidas conquistas,
que aliás, constituíram sempre os seus
maiores objetivos.
O coroamento de todo o ingente tra-
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balho desencadeado e >OStentado pela
AOEPOL DO BRASIL e por suas cóirm!l's, revela-se na merecida obtenção da
Isonomia de Vencimentos dos Delegados
de Polícia de Carreira, com os ocupantes
das carreiras do Poder Judiciário, o que ,
nos termos do art. 39, § I<? , significa terem os Delegados de Polícia de Carreira.
igualdade de vencimentos com os ocupantes das carreiras do Ministério Público.
A propósito da aplicação da isonomia
de vencimentos entre Delegados de Polícia e Promotores Públicos, Procuradorias
de alguns Estados (São Paulo, Paraná e
Espírito Santo). já emitiram Pareceres,
absolutamente favoráveis.
Na brilhante e longa expoSição do Parecer da Procuradoria do Estado de São
Paulo. datado de 09 de novembro de
1988, subscrito pelos Procurador Elival
da Silva Ramos. Ayrton Lorena e pelo
Subprocurador Amilton Alves Costa, alustvo ao Processo G.G. n° 1933/88 de int cresse da Associação dos Delegados de
Polícia do Brasil. concluiu o refer ido Parecer afirmando que:
"48 - Enquanto não editada a Nova
Constituição Estadual. no prazo estipulado pelo art . l i do Ato das Disposições
Con stitucionais Transitórias. lei complemcnlár. de iniciativa e'<clusiva do (jover·
no do Estado (art. ~0. parágrafo tinico.
item 3. e ~2. item 11 . da C'onslttut\ão de
São Paulo vigente l darti cumprimento à
isonom1a de vencunentos deLerminada
pela Constituição Federal".
Com data de 17 daquele més de no'embro/88. o Procurador Geral do Estado. Dr. Sérgio João França emitiu o
seu "Aprovo". concluindo que: "Esta·
belecido o princípio e sua extensão. rcS·
tará ao Estado , por intermédio de lei.
dar cumprimento ao mandamento cons-

titucional vigente desde sua promulgação.
A lei apenas regulamen tará o exercício
do tratamento remunera[ório isonômico

reconhecido pelo legislador constituinte".
A Procuradoria Geral do Estado do

espírito Santo já emitiu também parecer
sobre a matéria, (provocada pela Associação de Delegados de Polícia daquele Estado), concluindo:
"c) O inciso XII, art. 37. por força do
art. 135. aplica-se de imediato às carreiras
cuja igualdade é imposta por regra constitucional de eficácia plena (art. 135 e
241 ). na forma anteriormente explicita da".

"d) ~procedente o pleito da ADEPOL.
devendo ser deferido".
$a'o lições que servirão para esclarecer
equívocos ou refutar contestações que
possam advir sobre a aplicação da isono mia de vencimentos dos Delegados de
Polícia e Promotores Públicos.
Sem dúvida alguma. a história da Polícia Ctvil do Brasil terá. nas memoráveis
lutas e obstáculos vencidos. página que
eternizará o desprendimento. o sacriffcio
e a renúncia dos seus idealistas Delegado>
da ADEPOL do Brasil c das congêneres
de todas as unidades da Federação.
Nunca foi tão presente aos nossos espúit os . a verdade cMimulante de ROLLO
MAY. no seu livro - ''A Coragem de
Crtar". quando afirma: ''li coragem não é
a ausênc1a do desespero. mas a capacidade
de seguir em frente apesar do desespero ...
Referida capacidade de seguir em fren·
te. não nos fallou.
O ilustre e brilhante Deputado Fede-

ral. Bernardo Cabral. Relator da Const iluição e possuidor de in vulgar capacidade
de traba lho e competência. em reunião
promovida pela AOEPO L DO BRASIL. sob a dirc,-ão do Prcsiden te Cyro Vida!
Soares da Stlva. no dl3 13 de outubro de
1988. em salão de Liderança do Congresso Nacional, declarou:
··uma das mais belas caminhadas na
Assembléia Nacional Constllumte fni a
da Policia Civil".
E. o Deputado Farabulim Júnior. autêntico defensor dos anseios c desejos de
inst nucionalização da nossa P<>l icia Civil.
também se pronunciou. na ('ãrnara dos
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UMA lOJA SEMPRE PERTO DE VOCÊ

Deputados, após enceuaJa a aprovaça-o
da nova ConstituiçJo, "um discurso antológico". enaltecendo a Polícia Civil e a
sua liderança Nacional.
Disse o notável Parlamentar (informa·
ça:o da ADEPOLDO BRASIL) "que esses
momentos democráticos tiveram. na sua
essencialidade. figuras de todos os matizes". Entre os representantes da classe
dos Delegados destacou: Cyro Vida! Soa·
res da Silva. Almir Neves. Abrah~o José
Kfouri Filho. Albino Rodrigues Costa Neto, lvahir Freitas Garcia , Amandio Augusto Malheiros Lopes. Murilo de Macedo
Pereira. luil Antonio Gomes Corrca.
JoJo Gilberto ~cifico (S. Paulo). Thicrs
Vianna Montcbello. Wladimir Reale. Gil·
berto Dantas. Josimar de O. Fortes. Joubert de Jesus Peixoto. Manoel Conde Ju.
nior (Rio de Janeiro). lrac• Terezmha de
Olivetra (Pará). Paulo Roberto de Almeida. José Augusto Ferreira Lima. José
Agmenon V. de Carvalho . Lydia H. Malavez Barros (0. Federal). Caio Brasil.
Valdemario Meiga ré . Hermmdo K. dos
Santos. Ben Hur Marchm1. Jose Carlos
Weber (R. G. do Sul). Annibal Bas>an Júntor. M. A. Bassan. Mart~> Antonio lag<~
na (Pamná). llllz Coelho de Carvalho.
Juvant Pires Nunes (Ceardl. Jose llclem d<'
Ohve ira. Tancredo L. Borb".(;ileno Hugo
Gomes de Siqueira (Pernambu<OI. Jusé
Barreto de Mendonça. Ad:ro Rosa (F..
San to). Pedro Pegolo. Aloysio Frantu
de Ohveira (M. G. do Sull. Jo:to Batista
A. Barbosa (M. Grosso). José Salv"dm
Pereira , Paulo Feitosa (Para•ba ). Josdito
llispo dos Santos, Ivan Barroso. Armando
Campos (Bahia). Maun1io P. de McdcJtO>.
Manoel Alves da Silva (R. G. do Norte).
Jo:to do Vale Neto. AntoniO J . AMo
(Rondônia). Alberto Freitas CSanla Catarina). Lutz Humberto Monteiro. Inácio
de Jesus (Amawnas). Wilson Perpétuo
tPoil'cia Federal). Miguel Batista de Stqueira. Mário Dias (Goiás). Louri,al Mendes da Fonseca Filho (Maranhão). Lúdo
Tadeu (Amapá).
Àquela Sala de Liderança foram le,·ados vários Constituintes que defenderam
as reivindtcações da Poh'cia c;,;). cabendo. ao autor deste trabalho. saudar. em
nome da ADEPOL DO BRAS IL. o Constituinte cearense. Depu1ado UBIRATAN
DINIZ AGUIAR. que foi da "linha de
frente" dos nosos interesses.
•
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O valor ou preço do voto?
Bel. Luiz Coelho de Carvalho
Deleqado de Polic1a C1v1l
escolher o PRESIDENTE DA REPÚBLI·
CA. a suprema autoridade dos destínos
do PaiS? A NOVA CARTA ASSIM O
PERMITE (Art. 14,111,1etra "c").
Aliás, a CONSTITUIÇÃO de 5 de Ou·
tubro de 1988. no trato do problema do
VOTO DO ME!'OR dos 16 aos 18 anos,
fOI de uma mcoerencia desmedida.
Realmente, no tocante i capacidade
do disoemimento crimina l, permaneceu
intocável o prindpio firmado pelo CÚDIGO PENAL DE 1940, (Art 23). aceito
também pela PARTEGERALOONOVO
CÓDIGO PENAL. em VJgor de>de 13 DE
JANEIRO DE 1985 (Art. 27).
A LEX LEGUM em referência, foi
excessiva e desnecessariamente dttalhan·
te. prescrevtndo, por exemplo. em vários
dtspositivos. normas de DlleiiO Penal e
Processual Peno!, Direito Ctvil e Processo
Civil. Lei de Tóx1cos, Código Florestal.
etc.
Pois bem. ao admitir a capac1dade de
discernimento do menor de 16 a 18 anos,
para votar. por que não fixou taml>ém, o
mesmo, quanto ao principio da IMPUTA·
BILIDADE. no referente ao crime? Será
necessário ser policial para saber do angustiante problema da cnnunahdade daquela faixa?
"A omissão é o pecado que :.e faz, n:Jo
fazendo" . Assim professava o virtuoso
PADRE VIEIRA (aquele do Seculo XVII.
t\ldentemenle mconfundl,·el com o PADRE VIEIRA. autor do "JUMENTO
NOSSO IRMÃO").
Cômodo e simpático por certo. será
aplaud11 aquela decis:ro da lh>\'3 Mogna
U\. quanto ao voto do adolescente. Mas.
RO. seci c~p.:t7 dl' avaliar. julgar e decidrr. da nossa parte. mfo aplaudllno>. l'reocuhvre e conscientemente, d1ante do proces- pa, por exemplo. as constata~-ões veroftcaso eleitoral do voto direto. quando irJ das nos dias linai~ do alistamento eletto-

O castigo da indiferença polftica do
HOMEM é ser d1ngido pelos incapaus.
Esse, em s(ntese, era o pensamento de
SÓCRATES, da GRÉCIA ANTIGA. ber·
ço da DEMOCRACIA. onde o povo
aprendeu a salutar prálíca da escolha
dos seus dirigentes
P:ara o desempenho de tio relevante
part1C1paç:fo doreu no processo polfh·
co-democrático. tanto naqueles tempos
da ant iguidade socrálíca. como AGORA.
O ELEITOR necessita possu11 capacidade
de d1scemtmento. maturidade e consciencoa do sign1ficado do VALOR DO VOTO.
Voto que nio d-.e <er aviltado pelo
PREÇO: pela compra ou troca por favores ~cusos.
Os reflexos d1retos e preJUdlcl3is do
\Oto mconsc1ente, lraduzem-5e, sem dú\1·
da. naquele CASTIGO, de v11 O POVO
a ser dorigido pelos INCAPAZES. que nada ficam a dever ao eleitor venal.
O POVO brasileiro. depois de duas
de1enas de anos de resseç:fo do exercício
do ,·oto dlfeto. de escolha dos Governos
dos Estados. daqui a pouco ma1s de 120
dias, estar:! participando da eleição do
seu PRESIDI:NTE DA REPÚBLICA.
D1sputada. como se anuncl3, por ma1s
de duas dezenas de candidatos. será que
o ele1torado, de cerca de 01to dezenas
de milhões. se acha devidamente compe·
netrado do VALOR DO VOTO'/ Estará
Imunizado contra a nociva endemia do
PODER ECOl\0\!ICO, corruptor da livre
e$colha das urnas'
E a JUVENTUDE. dos 16 aos 18
anos. que mobstante INCAPA7 para discernir e entender o que é cnme. segundo
preceuua o CÓDIGO PEl--A L BRASILEI·

A REVISTA ADPF órgão of1ctal da Assoctação. é uma
publicação cultural, de nível onternactonal, é mídia gráft
ca perpétua com tiragem crescente em edições colecto
nadas e encadernadas. Representa alto retorno em mí·
dias gráficas dirigtdas, pois detém uma fail\a nobre de um
mercado super selec1onado, pnvolegiado em seu poder
aquisitivo, nas mãos dos homens de força de decisão.

ral, bem como as enquetes que os repórte·
r~ da TELEVISÃO noticlllram.
Em prime11o lugar, a pac~ente espera
do atendimento, emperrado pela burocracia: milhares de escolares. daquela faixa,
no !ábado e domingo do encerramento,
formando filas qu1loméuicas
Amadurec•mento, mesmo, do valor do
voto?
Por outro lado, o manifesto e paradoxal alheiamento d "guerra". já desencadeada pelos candtdatos:
- Voe< J1tem candidato?
Resposta de muuos:
- Aímla uao sei nem quem sro eles ...
Que poderá acontecer com o voto daquele eleitor que ainda atravessa (e inten·
samente). a turbulenta. mstá,cl e contes·
tatória faixa da adolescencoa'
lmnputável perante as leiS pena1s, que
di7er dos crimes eleuorais que venha a cometer'
O ele1tor maoor d~ 18 ano•. responderá
pelo crime eleuoml. dentro do pnncípoo
da retributlva penal, pela tnfraçfo de sua
outoria. Mas. em se tratando de me11or de
I 8 OI/OS. haverá apenas unilateral idade do
d11e11o usufrufdo (o do voto). sem a obfl·
gaçfo correspondente. ou S<J3 a do entcndlmento clássico de a todo d~rello corresponder uma obngação.
A l">icologo:J l!volutiva é uma ciência
real. IJcta. objehva. mduliva E ela situa
a ADOLESCC,CIA entre O> 13 c 19
anos. que o> amencanos chamam de "A
IDADE DOS 1 FEN (os nu meros de 13 a
19. em lnglés. terminam em I EEN: Thir·
tecn. Fourteen. Fovetenn. etc. até Nine·
l«n) A mstabdtdJde à bu><a da acomo·
cb.;lo delinliJ\a da personalidade do
APOLESCLI\ n. c>.phca o> como que
'\1balos cfsm•cos". vacilaçõe\ r os confli.
hH das suas mudanças físicJ\, rmodona1s

e sexuaos "'a turbulenc1a daquele perio·
do temporal . o •dolesccntc n:Jo cons.!gut
dt>ct"rnir <OIItlamente o que deseJa".
çonforme ensma o Prof. de l'l>lcOiogJa.
RICARDO FtRRA7.
De tudo 1\\0 dtcorrem IICl~\JS mdaga·
çóe< c du\JdO> sobre o \' \ LOR DO
VOTO. numa elerçfo lfo con,-ornda e dl'·
pulada. como a de Nmembro unde aque·
lc VALOR I'ODI:: SER D~SVIRTUADO
POR EXPLORAÇÕES IN('OI>.FESSÁ·
VIIS
•
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Agora também em Brasília
no Núcleo Bandeirante.

A função constitucional
da Polícia Federal
João C ury
Advogado em Brasília

I -ORIGENS DA POÚCIA
FEDERAL
N:ro se pode dissociar deste tema a
unponincia que teve o sistema federati·
vo para a cria~o da Policia Federal. A
1d~ia federalista do Brasil praticamente
nasceu com a nossa própria emancipação
polftlca. Mesmo antes dela, o Senado e
Câmara do Império debateram o assunt•l,
vindo a triunfar a idéia com a implantação da República, em novem de 1899.
A caracterfstica fundamental desse sis·
tema federativo é que os Estados possuem
autonomia, isto é, as Unidades Estaduais
embora gozem de relativa autonomia
administrativa, estão integradas em um
sistema, onde desponta soberamente a
Unifo Federal. A respeito dessa tese já
advogJva RUI BARBOSA de que "fora
da Unlfo nfo há conservação para os Estados" ~ exatamente neste contexto que
se Situa a PoHcia Federal, criada exatamente para resguardar os altos interesses
da UniA'o Federal. A criação, entretanto,
da Polfcia Federal no Brasil, somente veio
a acontecer, concretamente, 75 anos de·
pois da Proclamação da República, isto
~. somente em 1964. Antes desse perfodo, precisamente no ano 1944,o Governo
Federal iniciou suas prune1ras mvestidas
para a criação da PoHcia Federal, vez. que
a Unifo, desde a sua existência, sempre
encontrou forte resistência por parte dos
Estados-Membros, contrários a criação de
um organismo polícia! que ascendesse aos
seus interesses regiona1.s O Presidente

VARGAS, no entanto, por via de decre·
to4ei transformou a Polfc11 Civil do Rio
de Janeiro, antiga Sede do Governo Federal, em Depanamento Federal de Segurança Pública, subordinando<:> ao Mi·
nist~rio da Justiça e Negócios Interiores.
Suas atiibuições, no entanto, nro ultrapassaram os acanhados limites do Rio de
Jane~ro. Em junho de 1946, o Presidente
VARGAS, utiliz;ando-&c do Decreto-Lei
nC? 9353, impôs a Naçlo ato destinado a
fixar definitivamente a jurisdição em to·
do o território nacional da Polfcia Federal, em matéria pertinente a físcalíz.açfo
REVISTA ADPF

imigratória, a apuraçlo de crimes contra
o Estado, a Fé Pública e a Administraçlo
Pública, assim como a repress«o ao tráfico
de entorpecentes; todaVII os propósitos
do Governo VARGAS ficaram apenas
restntos is disposições da lei, sendo três
(03) meses depois revogadas pela própria
Constituiçfo Uberal de 1946, que deixou
tais encargos para a órbita dos Estados-Membros, mantendo somente com a
Unifo Federal s Superintendencia do.•
Serviços de Polfcia Mar(lima.
Exceto, assim, as atividades de fucali·
z.açlo migratória, a competênCUI para apuraçlo dos demais encargos, em 1946, retornaram à órbita dos Estados-Membros,
constituindo-se num retrocesso inconcebível, pois a existência dos mecanismos
federativos mantidas entre Estados e
Unifo , implicava fatalmente na institui·
Ç(o de uma Polfcia e de uma Justiça especial para cuidar dos problemas da
Urufo. Na realidade, o que se constatou
é que determinados interesses regionais evidentemente escusos
n!o desejam
uma Polfcia que interferisse em seus redu·
tos, devassando e apurando certos atos altamente nocivos aos mteresses do País.
Em 1964, ainda sob o pnmado da Constituiçlo liberal de I946, sobreveio a queda
do Governo JOÃO GOULART. O Poder
Executivo, a partir da f e sob a Chefia do
Presidente CASTELO BRANCO, concentrou grandes poderes. Como esse Governo
pretendia moraliz.ar o pafs e sanear as fi.
nanças públicas, era preoso contar com
uma P<>lfcu rom juri!d oçlo nacional. Para
isso encaminhou ao ConBJCS30 Nacional
um prOJeto de lei dispondo sobre a criaçSo da Policia Federal. A respeito desse
episódio há que ressaltar a presença do
Senador MILTON CAMPOS a frente do
Ministüio da Justiça. Homem de larga
vis«o poHtica e um dos mais experientes
junstas do Piis, teve a suficiente sensibi·
bdade para reconhecer a enorme importinCII que representarll para o Governo
a existência de uma polfcia para resguardar os poderes constttufdos da Uni!l'o.
Nesse sentido, o Ministro MILTON
CAMPOS, ao submeter o projeto de lei

ao Presidente CASTELO BRANCO,acompanhado de Exposiçlo de Motivos, assim
se manifestou: "temos a certez.a de que,
reorganlz.ado em correspondência com os
reclamos das necessidades reveladas pela
expenéncia , a propoSJçlo vtrí transfor·
mar o Departamento Federal de Seguran.
ça Pública no órgão vigilante e eficiente
exlgido pela atualidade brasileira".
O conteúdo ideológico do projeto e
sua unportincia para a Unilo, se impuseram com tal vigor que em menos de
doiS (02) meses de seu recebimento, o
CongJCSSO Nacional aprovava a medida,
estabelecendo de forma irreversível a ca·
racterização dos níveis de competência
da Polfcia Federal que, saindo dos estreitos limites do Distrito Federal, passava a
atingir a sua verdadeira dirnens«o, que é o
território nacional. Na verdade uma vitó·
ria para a Federação e uma prantia para
a República. Nessa uanscendência cou·
bc-lhe os encargos de apuraça:o dos cri·
mes , cuja naturez.a a UniA'o tinha preponderante interesse. Estava criada a Policia
Federal, com a promulgaç«o de Lei 4483,
de 16.11.64.
ATRffiUlçOES CONSTITUCIONAIS
DA POÚCIA FEDERAL
Caracteriz.ados esses traços históricos
que deram origem ao órglfo, tem relevân·
ela o que está agora retratado na atual
ConJtituiçfo Federal, promulgada em ou·
tubro de 1988. Trata-6e do mais auttntico
texto constitucional j' p•O\luz.klo e colo-

cado a serviço da NaÇ(o. Durante a fase
de exame e discuss!'o de suas bases foi
considerado um monstrengo, fruto das
diverg~ncias saudáveis e do clima de li·
berdade reinante. A medida que os seus
fundamentos tomaram forma , tramformou-40 num útstrumento notável de proteçlo do Estado de DireitO Democnítico e
das garantias do codadfo. Nfo se pode
pensar em texto completo, sem defeitos,
mas num documento democrático, desti·
nado a preparar as futuras gerações do
Pafs. Trago aqui a feliz afirmaçlo do Pre·
sidente da Constituinte, Deputado ULYS·
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SES GUIMARÃES: " A ConstituiçJfo nasce do parto de profunda crise que abala
as instituições e convulsiona a sociedade_
Durará com a Democracia e só com a Democracia sobrevivem para o povo a dignidade, a liberdade e a justiça".
O legislador constituinte foi preciso e
claro ao esboçar os encargos da Pol feia
FederaL Diz o§ 19 do artigo 144.
"§ 19 - A Polfcia Federal, instituída por lei como órga'o permanente,
estruturado em carreira , de<tina-se a:
I - apurar infrações penais contra a
ordem polftica e social ou de detrimento de bens, serviços e interesses da
Unifo ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como
outras infrações cuja prática tenha repercuss!o interestadual ou internacional e exija repressfo uniforme segundo
se dispuser em lei ;
11 - prevenir e reprimir o tráfico
i! feito de entorpeoentes e drogas afins,
o contrabando e o descaminho , sem
prejuízo da aç;ro fazendária e de outros Ôrgfos Públicos nas respectivas
áreas de competência;
lli - exercer as funções de polícia
marltima, aérea e de fronteiras;
IV - exercer com exclusividade as
funções de polícia judiciária da União .
Com a exceçto dos encargos relativos a
censura, que foram suprimidos de sua
competéncia, as demais atribuições foram
mantidas e até ampliadas, como no tocante as infrações de repercuss!o, que extravasem as unidades federadas, recaindo na
órbita internacional. Com isso o legislador
procurou assegurar a açJfo do órgfo nas
investigações contra o crime organizado,
cujas estruturas ultrapassam os limites de
um país, transformadas hoje em comple-

xos mecanismos. tão poderosos que s<lo
capazes de abalar Estados politicamente
organizados. especialmente países que
não dispõe de sistemas repressivos eficien tes.
Sediado em Brasília. o Departamento
é dirigido por um Diretor-Cera!, que é
subordinado diretamento ao Ministro da
Justiça. Encarregado de exercer e execu·
tar a polftica geral do órgão, o Diretor-Geral tem ascendência sobre as vinte
e quatro (24) Superintendencias Regia ·
nais distribuídas por todo o Território
NacionaL Hoje , a Polícia Federal conta
com oitenta (80) representações em todo
o pais. que cuidam de exercer os seguintes encargos a elas delegadas:
SERVIÇOS DE POÜCIA MARI'riMA,
A~REA E DE FRONTEIRAS.
Esses serviços tem sob a sua responsabilidade todo controle do movimento
migratório do País, fiscalizando a entrada, a estada , a permanência e a safda de

nacionais e estrangeiros. Nessa ampla
faixa de atividades tem sob a sua açJfo ,
o controle de todos os meios de transporte internacional, através da vigilância
que exerce sobre passageiros e tripulantes. Ninguém, seja nacional ou estrangeiro, pode deixar o P'•fs, sem que o faça por
intermédio desses serviços. Suas atividades se estendem na apuraçfo de ingresso
irregular de estrangeiros, denominados
clandestinos, que são mantidos sob controle, até a aplicação da medida deportária. Incunhem-se ainda da localização de
estrangeiros sujeitos a prisfo administrativa ou decorrente de ordem judicial. Sob
a sua orientação esta-o ainda a concessa-o
de passaportes e outros documentos de

viagem. mantendo. sob sua guarda os refugiados e os asilados. Cuidam ainda dos
processos de deportação , extradição e expulsfo de estrangeiro. Atuam também nas
investigações e prisão de estrangeiros procurados pela Justiça de outros países,
mantendo-os custodiados, até decisfo a
ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
A ORDEM POLITICA E SOCIAL
Além de competir à Potrcia Federal a
apuraçJfo de eventuais crimes praticados
contra o Estado, este setor atua na apuraç:l'o de crimes eleitorais, especialmente
aqueles emergentes nos períodos de eleições no P'dfs, atuando também em outras
espécies delituosas tipificadas na Lei de
Imprensa, quando o delito atinja a honra
de autoridades constituídas no exerdcio
de suas funções. Sua ação também se
estende na repressfo aos crimes contra a
OrganizaçJfo do Trabalho, na forma tipificada no Código Penal. Toda a comuni dade ind fgena goza da proteçfo da Uni«o,
e a lesão a direitos dos silvícolas sofre a
interferência desse Setor Policial. Na parte concernente a terras pertenoentes a
Uni~o e bem como no tocante a desapropriações, decorrentes do programa de reforma agrária, ora emplementado no País,
a Policia Federal tem agindo prontamente , ora desarmando grupos contrários :1
ação do Governo, nos locais de assentamento de colonos, ora intervindo para
evitar choques de proprietários com invasores de terras, sobretudo na região do
Bico do Papagaio, ponto de encontro dos
Estados de Tocantins e Pará, como em
outras regiões de conflito sobre a posse
de terra.

Av. Pacaembu, 1947 - 262·0700
Av. Gastão Vidigal, 300 - 831·6133
Av. Jabaquara, 1715- 276·7720
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IW'RESSÃO AO TJtÁFIOO
DE DROGAS

fluência e aumenta os seus lucros, as corporações policiais, sobretudo as lati·
no-americanas, se deparam com a falta
de equipamentos, insufic!Encia de efeti·
vos e pouco dinheiro para enfrentar o
tráfico. Hoje o crime organizado, a nível
global, manipula um movimento fmancei·
ro em tomo de quase 400 (quatrocentos)
bilh<!es de dólares , com margem de lucro
em tomo de 08% (oito) a 10% (dez) por
cento ao ano. Trata-se, como disse , de
uma grande empresa, que coordena e
supervisiona grandes estoques de drogas,
depositadas em várias partes do mundo,
especialmente de maconha, cocaína e he·
roína. Essa poderosa administração, cuida
da produção, transporte, estocagem e ven·
da para os grandes centros consumidores,
tráfico esse associado à prostituição e jogos de azar, gerando enormes lucros, que
sfo canalizados para um sistema bancárío
internacional, suficientemente preparado
para receber o dinheiro sujo arrecadado

Os delitos contra a Saúde Pública, notadamente os relacionados com o tráfico
de drogas, tem provocado a ação solidária
de Países e organi.za\X)es científicas na luta permanente contra esse flagelo , que
corrompe valores e desestabiliza o sistema
social. O Brasil nunca esteve alheio ao
problema, daí a sua participação constante na formulação de tratados e convenções para o combate sistemático a esse
mal que assola principalmente os países
industrializados.
O fenômeno da propagação do vício e
do tráfico, a partir de 1960, teve vertiginosa asoendência, atingindo agressivamente Países de sólida formação cultural, como os Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. O derramamento de ópio orindo
da Ásia e da Turquia, a produção de
substâncias sintéticas, pelas centenas de
laboratórios espalhadas pelo mundo e a de diferentes centros consumidores. Esse
larga produção de cocaína e maconha, na dinheiro é jogado diariamente em bancos
América do Sul, obrigaram os governos a comprometidos com o tráfico, situados
adoção de sérias medidas para conter a em zonas bancárias livres, que imunes
sua propagação e consumo , não tendo, a regulamentos bancários, manipulam
porém, ainda conseguido frear o seu avan- com desenvoltura essas quantias de di·
ço.
nheiro , através de ordens de pagamento,
Há Países que, às vezes, se sentem im· ordens de crédito, etc ... , fazendo com
potentes face ao avanço crescente do trá- que em pouco tempo a Polícia nfo disfico e do poderio das quadrílhas , que ponha sequer da pista desse dinheiro ,
arrastam consigo índices alarmantes de que chega ao outro lado do mundo , covioléncia e de corrupção. Por isso vem mo dinheiro lícito. Esses Bancos, geralexigindo cada vez mais dos Governos me- mente estfo situados em regiões conheci·
didas drásticas para conter a avalanche das por zonas livres, como Hong Kong,
de drogas que são despejadas sobre as Na- Andorra, Panamá, Barbados, Bahamas,
\X)es.
Ilhas Coirnen , etc. Posteriormente parte
O poder do narcotráfico e a sua atua- desse dinheiro é investida na compra
ção nas diferentes partes do mundo, nos de hotéis, supermercados, agências fmandias de hoje, demonstram que o crime ceiras, aquisição de obras de arte - telas
organizado na-o deseja ceder terreno. Para valiosas, esculturas de autores famosos,se ter umd visa-o de sua poderosa influt!n- bem como para novos investimentos na
cia, basta que revelemos aqui numa breve produção e compra de ópio, coca e ousíntese de como ele monopoliza as suas tras drogas de interesse dos traficantes.
atividades, transformando a venda da maEsse fenômeno vem cada dia mais
conha, cocaína e heroína, num dos negó· preocupando governos e instituições,
cios mais rentáveis do mundo. O crime nfo-somente pelos prejuízos que causa

O que está faundo efetivamente a
PoHcia Federal? ll preciso, antes de mais
nada dizer a todos que aqui se encontram que a Policia Federal nfo é ainda
um Órgfo superdotado de equipamentos
e de pessoal em número satisfatório para
cobrir os seus encargos. Além da repres.sfo ao tráfico internacional de drogas, há
outros encargos paralelos.
Nesse complexo campo, o Órga:o está
no momento com sete programas básicos,
em desenvolvimento, sob a coordenação
da Divisfo de Repressfo a Entorpecentes.
Esses programas estllo em andamento por
diferentes partes do País e assim se resu-

mem :
O1 • Programa Erradicação da Maconha:
o seu objetivo se concentra no levantamento de regiões produtoras de maconha,
localizadas principalmente no Nordeste.
Esse trabalho é desenvolvido por policiais
da área e através de informantes se chega
aos locais de cultivo . Esse programa tem
atuado com mais ênfase na região do rio

Sfo Francisco.
02 . Programa Erndicação da Coca
(EP ADU): por esse programa, nos últimos
três anos, foram feitos vários levantamentos e desencadeadas 04 (quatro) operações ao longo do Rio Solimões, na grande
região Amazônica. Detectaram-se várías
plantações de epadu , uma sub-espécie de
coca. Essas operações possibilitam também a localização e destruição de laboratórios clandestinos que sfo instalados no
interior da mata para produção da pasta
base, que é o produto intermediário.
Dispondo de novos levantamentos já elaborados, o 6rgfo conta com o apoio da
Força Aérea para a destruição de novas
plantações de epadu na regífo do Alto
Rio Negro, conhecida por Cabeça de Cachorro. Para maior operacionalidade do
programa, foram solicitados aos Estados
Unidos uma embarcação de pcrte médío
para patrulhamento da regifo , uma espécie de Delegacia de Polícia Flutuante para atuar inclusive ao longo da costa de
Macapá - abrangendo os rios Solimões

organir.ado deve hoje ser visto como uma

à economia mundial (e isto passa quase e Negro. Como se trata de uma regifo

grande empresa, com extensas ramifica\X)es. Nesse amplo aspecto estio incluídas
as famllias colombianas, com preponderante ação na regifo dos Andes, abrangen·
do todo o territórío da Colômbia, Bolívia e Peru . A Cosa Nostra (MáfJa Norte
Americana), com domínío sobre a redistribuição e venda de drogas nos Estados
Unidos e a Camorra (Máfia Italiana)
atuando e monopolizando extensas regiões na Europa. Na realidade de nossos
dias há um acentuado descompasso entre
o crime organizado e as polícias. Enquanto aquele cresce e amplia o seu raio de in·

que despercebido), mas evidentemente
por outros concorrentes, como as nefastas conseqüências advindas com o uso
indevido dessas substâncias psico-ativas .
Apenas esses fatos evidenciados s:ro suficientes para revelar a poderosa influência que o crime organizado e o tráfico
exercem sobre a humanidade, destruindo
valores duramente alcançados pelo homem e essa forma de minar nossas bases
atinge a vida humana, o seu trabalho , a
sua dignidade, a própria família, esta a
escora vital de sustentação do próprio
Estado.
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de difícil acesso, as operações só s:ro possíveis por via aérea ou fluvial. A Força
Aérea e a Marinha têm apoiado o programa . É bem provável que os Estados Unidos forneçam duas embarcações para
patrulhamento . Esses barcos iri!o operar
também na interceptação de produtos
químicos, evitando a entrada de éter ,
acetona e ácido clorídrico, pela regii!o
de Caiena, Trinidad-Tobago , Suriname e
Panamá, cujas substâncias Sll'o adquiridas
de Países da Europa.
03 · Programa Crime Organizado: o
trabalho desenvolvido por esse programa
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dutos inflamáveis e de fácil combustlo.
Alguns juízes tem nos orientado no sentido da destruição ou destinaça-o a Organizações Hospitalares, ficando apenas com a
polícia pequena amostra para fins de Laudo t'ericial. Isto tem ajudado a Polícia
em relação a falta de depósito para estocagem, vez que há apreensões que envolvem centenas de tambores. Esse programa
tem permitido agilizar investigações e
acompanhar a compra desses produtos,
permitindo a Polícía chegar aos laboratórios clandestinos, ao longo das fronteiras.
Dispomos também para esse programa de
um Setor de Análise , que processa todas
as informações e procura detectar o
"MOOUS OPERANOI" dos traficantes,
inclusive, dos intermediários que obtém
lucros com a revenda de éter e da acetona
para os traficantes que operam do outro
lado das fronteiras.
05 - Programa lnterdiça'o: este encargo
é ainda recente. O seu objetivo é o de

se entrelaça com o outro, denominado
Produtos Químicos. Tem por objetivo
atuar sobre organizações criminosas locais
e internacionais. Para isso são estabelecidos intercâmbios de informaçães constantes com as poUcias dos Estados Unidos,
Canadá, Argentina, Bolívia e Peru e países
europeus. Esses contatos são acelerados
por via telefônica e a reciprocidade permite informar -se acerca de movimentos
de traficao tes e pessoas que deixam esses
Países, portando drogas, com destino ao
Brasil, ou vice-versa. O órgJo dispõe para
esse programa de um Setor de Análise,
que procura verificar os elos de ligaç(o
entre traficantes e quadrilhas, sendo este
serviço apoiado por um computador de
pequeno porte onde são armazenados os
nomes dos principais implicados com o
tráfico nacional e internacional. O Setor de
Análise procura também identificar e levantar bens de pessoas envolvidas com o
tráfico e os modos de lavagem de dinhei-

so Química e a Victor Sense, situadas em
Sfo Paulo, são as maíores produtoras da
América i.Jitina. As organizações criminosas situadas no Brasil, Bolívia, Peru e Colômbia, se abastecem desses produtos,
mandando seus compradores a Sfo Paulo,
que instalavam fumas fantasmas, remetendo milhares de tambores para as fronteiras. Esse programa tem neutralizado e
inibido a aça-o dessas organizações, que ultimamente tem desviado as suas operações de compra clandestina para o mercado europeu. Há um entrave, entretanto,
que precisa ser solucionado em nosso
País.
N~o há no momento uma legislaç(o específica que obrigue os fabricantes e distribuidores de éter e acetona a submeterem suas produções .a um controle rigoroso por parte da Polícia e dos Órg~os de
Fiscalizaç3'o de Saúde, inclusive para um
controle direto sobre os compradores,
isto é , os clientes, que são milhares. O

ro, que geralmente é obtido da venda ile-

que existe no momçnto é uma livre con-

treinar cfes farejadores para cocaína, m3·

gal da droga .
04 - Programa Produtos Químicos: o
seu objetivo é controlar a fabricação e a
entrega de éter, acetona, ácido clorídrico,
benzina, já que essas substâncias são componentes básicos para elaboração da cocaína. No Brasil há empresas autorizadas
a fabricarem éter, acetona, benzina, ácido
clorídrico. A Polícía Federal vem estabelecendo controle e acompanhando a demanda destes produtos, mas a forma ain da não está satisfatória . A Rhodia, aBra-

corrência entre essas fábricas e o que prevalece são os interesses do mercado. Está
sendo estudada pelo DIMED/MS, uma
providência, com vistas a expedição de
Portaría que determine aos fabricantes
daqueles produtos a fornecerem regularmente a relação nominal e o endereço
dos clientes e as quantidades de entrega.
A Polícia Federal tem, por outro lado ,
encontrado dificuldade quanto à estocagero de éter e acetona, principalmente,
quando são apreendidos, já que são pro-

conha, heroína e haxixe e produtos químicos. O programa teve seu inicio com o
entendimento iniciais entre os Estados
Unidos, Inglaterra e Brasil , para treinamento de pessoal do DPF com adestramento de c!es ingleses. Todas as técnicas
já foram assimiladas por Agentes Federais
do Brasil e hoje em Brasflia já dispõe de
canis onde Policiais e c!es farejadores são
treinados e levados posteriormente para
os terminais no Rio de Janeiro, Sfo ?.lulo , Corumbá e Manaus. Esses métodos de

.,

TAXI AEREO

CURITIBA
vôos com helicópteros para
qualquer ponto do Brasil.
TAXI AÉREO CURITIBA LTDA.

Av. Alvoradas, 2541 - Hangar 2 - Jacarepaguá-RJ - Fone: (02 1) 325-5683
Escritó rio: Av. Passos, 101 - GR 1301 - Rio de Janeiro- RJ
Fone: (021) 233-1336- Telex 21-875 IIEL
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vigllância. em estreita integração com a
Receita Federal. •ai melhorar e intensifi·
car nossa vigilância e tmpedir o ingresso
e salda de drogas do Pa(s
06 · Programa Sen~riammto Remoto :
este encargo est~ abade aos modernos
a\'liJlços da tecnolog.a e sua utilização pe·
la Pollcta visando identtficar, por •ia de
sattlites espac18tS, as plantaçôes de maconha e epadu extstcntes em várias regiões
do País. Este programa 6 apoiado pelo
Instituto de Pesqutsas Espaciais de S!o
J osé dos Campos/SP.
07 • Prognunn Rccul'liOs Humanos: este
é um dos mais antigo~ c eficientes encargos que vem sendo feuo. mediante trein amento c formaçfo de Agentes especializados em investtgaçOes para repressão no
tráfico de drogas Hoje. o DPF já dtspõe
de mats de 500 (qutnhentos) Policiais tret·
nados em t6cmcas de tmestJgação. recebendo tremamcnto na AcademJ8 'ac10nal
de Polícta. e nos Estados Unidos. no <'a·
nadá. na Inglaterra. no Peru e na Argenll·
na
A AÇÃO DA POÚCIA FAZENDÁRIA
Trala->e da ~rca de maJOr <:omplexida·
de para a uçõo da Polícia Federal. Resu·
mcm·Se. em lese. nos c:rimes pra11cados
contra o Tesouro. 1~10 é. em prejuízo da
Fazenda Nacional Todo e qualquer crune
perpetrado contra bens. serviços e interesses da Un~o. rccatrá mevtlavelmente na
õrbua de apurilçfO da Polícta Federal. Em

ra:z::ro dessa ampla conceituação , hoje esta
atividade superdimensionou-se, sendo ela
respon~vel por cerca de 70% (setenta por
cento) dos lnqu6ritos Policiais instaura·
dos no ãmbtto dos Superintendentes Re·
&JOnats. Os dehtos faundárJOs. ocupam
lugar de destaque no contexto nacional e
as VIOlações mats frequentes se manifestam sob a forma de contrabando, isto é.
a entrada ou sarda de mercadorias, os
crimes de moeda falsa. desvio de fundos
públicos fcderats. malversação de incen·
IJvos fiscats. fraudes contra a Previdéncia
Social, soncgaça'o de tmpostos federats.
estelionatos c outra~ formas assemelha·
das. praticadas contra instituições fede·
rais da Admmtstraçfo Direta ou pertencen tes a catc&orta de Autarqutas e Empre·
sas Publicas
Espectficamente com rela~'âo ao contrabando de entrada no País. que c:onsti·
tut ttpte<~mente os delitos mais comuns
nessa ire•. o órglo tem tntell~ptado e
aprrendtdo farto matertal. como wlusky.
produtos de perfumana. produtos do·
mésticos e Jótn e relóg10s
Já o <'Ontrabando de ~ida. altamente
nocivo â cconomta de noSS<.l P<1ls. é constituído de produtos ag11·~,la s nobres.
como o cufc' c a «>jn. que s<lu desviados
para o Paraguat c da1 reexportados. l'll·
mo se fos>em produtos daquele I"• ís.
A ação ne'\e setor tem ron<,cguido JIIJ·
bir a JÇ:fo do~ conrabandt~Ja' o redu7ido
scnst..·clmente e\sa modahc.ladc dclilutlSa.
'\ preocup.t~So do C"->-crno em protc·

ger a fauna c a nora. e o meio-ambiente
tem tamb~m ocupado o setor fazendário,
na ação apuratórta contra quadrilhas pre·
dadoras de ammais. como jacarés, cobras
e aves. evttando c:om IStO o contrabando
de peles p.tra fora do Pars Atnda dentro
dessa el~sttca •••••dade. cabe ao setor fa.
~endíno proteger toda a comerciali23ção
de ouro. nos pnncipats ganmpos do País.
a exemplo de localidades c:omo ltaituba.
Serra Pelada. Tucumi!. Cumaru e Redenção no Par~. Alta Floresta e Peixoto em
Mato Grosso e Santa Terezmha em Goiás.
No conjunto rcprcsenwm toneladas de
ouro que o Governo compra c transporta.
por via da Catxa Econômicn Federal. sob
a proteção da PoHcta federal
Afetas amda a ~ua compet~ncta estão
os e.ame~ das fraudes rclnll•as à '''asfo
de dtvtsas para fora do J"J(s O Brastl nestes últtmos anos se transformou num C'\·
portador de dtnh,tro, s;~bcndo-sc que neste ano de•erlo deJ\ar o Pais cerca de I!
(do7e) btlhõe> de dólares. que •fo engor·
dar depóSitO' d~ p;lrtJ,·u13JC\ em banc-os
mtcma<•onats 1 S~amo~ nos deparando
com uma

lfl\t"'sJO d~

trl\oCStmu~nros: o

dinheiro de fora nGo 'em e o que es1á sai
clandcsllnamcn lc E\'!' tipo de fraude é
altamcnle ruuw!l() a Cl'Otmmm do P'.tl's.
Outras fraude\ a~~emel hadas :i saída de
capt1atl; 1amb~m tem ' ido tdL'Illific:.~das.
mclu~tH \ob a fouu:a dr grios. c~'mo u
c;.tfr c a \Oj.t, llue 'ão IC\'i.tdn' l~m nulh:lh.~,

de toneiJdas parJ o J>J1 aguoll ,. do la wl·
Iam. "·umo ~ 11\~,..._·m ,tdn pu•dutid.J:'J.

•
J. CRUZ INDÚSTRIA E COMIRCIO LTDA.
Rua Recite, 1098 - Andrlan6polls
Caixa Poatal188 - Telex 92-2763 YARA-BR
Endereço Tetegr611co: MAGISTRAL
89057 - Manaua - Amazonas
Telefones: (092) 234-2492, 234-2581 , 234-2087 e 234-2056
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ESCOLA DE PILOTO DE HELICÓPTERO LTOA.

HEL

SERVIÇOS E
ASSESSORIA
AERONÁUTICA

Formação de
Pilotos de
Helicóptero.

1
Fotografias Aéreas,
Filmagens Aéreas,
Transporte de
Passageiros
e Turismo.

Avenida Alvorada, 2.541
Telefone: (021) 325-1809 e 325-7455
Aeroporto de Jacarepaguá
CEP 22600 - Rio de Janeiro - RJ

GRUPO
CO
DIESEL
MARCODIESEL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTOA.
MATRIZ
Avenida Djalma Batista, 1102- Fone: (092) 232-9816 - Manaus-AM
FILIAIS
Rua Prol. Marciano Armond, 1546- Fone: (092) 232-9288 - Manaus-AM
Avenida Cel. Jorge Teixeira, 2899 - Fone: (069) 221-3748 - Porto Velho-AO

a

indo
naus.

VELOZ·TUR
· Rua Dr. Moreira , 105
Centro - Manaus - Amazonas
Fones: (092) 233-1286 e 233-6670

naquele Pafs e por via do corredor de ex·
portaçfo, sfo levadas pua o exterior, causando enonnes prejuízos l Fazenda Nacional.
A evasfo de capitais tem se revelado
por diferentes fraudes e os meios mais
usados para a remessa, sfo conhecidos
pelas seguintes denominações : Operaçio a
Cabo. Exportação Subfaturada; Importa·
çfo Super Faturada; Operaçfo Bicicleta e
a m&JJ comum que~ o Dmheiro na Mala.
Essas operações ruinosas, e que incluí·
mos entre os crimes do colarinho branco,
pata serem detectados no limbito da repress«o criminal, dependem de melhor reVisãO da atual lei 7492/86 O próprio
Procurador-Geral da Repúbtica, AR/STI·
DES JUNQUEJRA. em declaração a im·
prensa aflfT!Iou que a leglllaçfo em tomo
do a5SUnto precisa ser mod1ficada, aperfeiçoada, de modo a caracterizar com ri·
gor todas as condutas ruinosas ao sistema
econõmion·financeiro, especialmente dn

transformam em um cassino, dizendo: nas provas, relaçoes dos suspeitos, acusa..vamos acabar onm toda essa morateíra." dos e testemunhas, que deveriam ser ouvidos na Justiça e todo o produto da in·
vestigaçfo sería retratado em relatório,
que ao invés de ser encaminhado à Justiça
CONCLUSÃO
iria preliminarmente para o Procurador.!!
evidente que havendo sido o infrator pre·
O meu ponto de vista sobre esses es· so , a matéria seria submetida imediata·
cândalos fmanceiros t que rufo bana ao mente 10 Jutt. Estamos nos apro><imando
Governo apenas reexanunar a Lei Penal do fmal do ~cuJo e cons1dero uma in·
e configurar com mm acerto as condutas conpncia o atual siStema de investigapuníve1s, mas será preciSO aperfeiçoar o ção adotado pela Polícia BrasUeira. Os
sistema repressivo, os métodos emprega· excessos de formalismos devem ser ex·
dos, o melhor treinamento de Policiais tirpados o quanto antes. Considero o
para atuar com discrição e eficiência jun· atual sistema de investigação um método
to aos próprios redutos económion·fi· lento, cheira a ranso e que está levando a
nancelros O atual método empregado nas falénc.a e ao descrédito a repreSSfo crimi·
mvesugaçõe• polictais para apuração de nal em no= País. A investigação deve
cnmes est' praticamente ultrapassado, em ser dp1d1, críando-se uma estrutura ope·
face dos excessivos formalismos do lnqut· rac10nal ágil para a busca da prova, n!o
rito Policial, preso a normas vetustas do dando margem a que o suspeito modifi·
Código de Processo Penal. Esta quest!o que ou suprima dados Importantes pata
precisa ser urgentemente revista pelo Mi· a sua incriminaçlo. As formatidades da
mer~do de ações, a exemplo dos 1lltünos nbtério da Justiça, através \la Ptocurac.Jo· inluu•~a'o , na fase policial, permite que o
esdndalos ocorridos nas Bolsa> de Valo- na.Ceral da República e do própno De· infrator ou o suspeito tenha tempo $1Jfi·
res de Sfo Paulo e do RIO de Janeiro. O partunento de PolíCia Federal. )-~lo se e~ente para modificar tudo que possa a
que se sabe e isto onnS111UI em um dado concebe mais hoje em da que a Polícia, vir tncrtmtná~o, alterando provas ou SU·
que nfo pode ser relegado t que após a presa a formalidades tmpostas no lnqut· prlmlndo vestígios tmportantes, tomando
edição da lei 7492 (lei de Colarinho rito, continue a tomar depo1mento por diffcil a organização da coleta probatória
Branco), ninguém ainda foi punido e onn- escrito, mais tarde repelidos na própria por parte das instituições repressivas. A
denado. A lei peca pela sua lndefinição, Justiça. O inquérito deve ser despido de PoJrcia e o Ministério Público precisam se
até no tocante a competência jurisdicio· toda e qualquer formalidade no âmbito unir. articularem-se. assoc1arem·se no esna! para processo e julgamento daqueles da mvestigaç!o, exceto Aquelas em que o quema de mvestigaçOes. sob pena de con·
delitos que orbitam o siStema fmanceiro. suspeuo tenha a seu favor as garantias tinuannos a assistir como mero especta·
O própriO Diretor-Geral da Poircia Fede· cons111ucionais. A mvesllgaçfo policial dores, a Slnemática absolviçãO de infrato·
ral esU convencido diante dos recentes deve ser dinâmica, acelerada em todas as res, mormente por falta de provas onnvln·
escàndalos afirmando que as Bolsas se suas fases. O inqutrito passaria a ter ape· ccntes, que deixaram de ser coletadas em
tempo dgil, por causa dos excessos de
formalidades. Isto só favorece o suspeito,
provocando a indiferença do cidadlo pata
com as leiS, o descrtd110 da Polícia e da
Jusuça Dai como consequEnaa é que o
cnme organizado, o trifioo de drogas, os
escândalos financeiros vem crescendo sob
forma geométrica, transformando nosso
pafs no maior índice de crlminalidade do
Mundo , segundo revelações e indicadores
elaborados pela UNESCO. que aqu• esteve
recentemente . Aliado a eSS3s, providên·
J0B comércio e representação de produtos autoadesivos e
cas, devem ser fenos tn'·esumentos na
suprimentos de computador ltda.
área de 1nformática, instalando-se termi·
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nais nos órgfos operac1ona1S, de modo a
facilitar o acesso a informações criminais.
Encerrando,lembro aqui. aquela adver·
tência sobre segurança pública de que
uma organiLação policial que nllo sereno·
va e nfo ex1ge de seus componentes essa
capacidade de atualização. toma-se supe·
rada no tempo e no espaço e em conse.
qüência , desvaliosa para aunglt os relevan .
tes desfgnios que dela, como meio de so·
brevivência, são exigidos pela sociedade.
Bras(Jia.I)F, 24 de JUlho de 1989
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Empresários discutem o
modelo gerencial brasileiro
Descobrir qual o modelo gerencial
mais adequado para a realidade brasUeira.
Este foa o principal tema debatido, ontem (30/08/89), em Sfo Paulo, pelas
lideranças cmpresairaú ma~s representa·
llvas do Pafs, durante o lançamtnto nacional do CTE - Centro de Tecnolo813
Empresarial.
Criado por iniciativa da Fundaçfo
Dom Cabral, tradicional institulçfo scdia·
da em Belo Horizonte (MG}, voltada para
o ensino e pesquisa no campO gerencial,
o CTE é resultado da usocaaçfo de um
grupO de empresas nacionais e multinacionals, com a flnalldade de lden!IOcar e c>tudar os diferentes sistemas de adminastraçfo
O melhor oonhecimento da cultura
emprcsanal brasileira, diz o Superinten·
dente da Fundação Dom Cabral e do
CTE, professor Emerson de Almeida, pO·
derá se constituir num impOrtante instrumento, no sentido de auxiliar o setor
pnvado a enfrentar "os desafiOS impOstos
pela nossa economia".
Integram o Conselho do CTE os presa·
dentes da Rhodia. Metal Leve, Bamcnn·
dus. Banco Nac10nal. Construtora Mendes
Júnior, Copersucar, Fiai do Brasa!. entre
outros. Destacam-se, ainda, duas outras
importantes empresas: IBM do Brasal e
Odebrecht S/ A, que participam do instituto como colaboradoras.
A Fundaçfo Dom Cabral, conta Paulo
Roberto Garcia Lemos, Superintendente
adJunto da mstituiçfo, começou a desenvolver o projeto CTE em setembro do ano
passado, baseado no modelo da intcraçto
entre o sistema educacional c a mlcaal!va
privada A propOsta teve excelente recepuvldadc e o resultado t que cerca de
20 grupOS empresariais já fazem parte do
Conselho da entidade, representando in·
vestimentos da ordem de USS I ,4 milhlo .
Esses rccunos serlo destinados fundamentalmente para reforço da equipe
técnica (professores, consultores intemacionals, pesquisadores), que ser' rcspOn·
dvel pela realização de pesqutsu c estudos sobre modelos gerenciais.
O Centro de Teaiologia Empresarial é
estruturado da seguinte forma: O Conse·
lho Técnico Consultivo, formado pOr
membros da Fundação Dom Cabral e das
empresas associadas c a Assembk!ia dos
46

Ozires Silva, Prnld.nra do CTE

Presidentes das Empresas Associadas, que
se reúnem a cada trirne>tre e tem objetivo
de estabelecer e acompanhar as diretrizes
básicas dos programas 1 serem executados
pela equipe técnica. Vale ressaltar que só
podem participar dessas reuniões os pre-

sa. Em outras palavras, foi anahsada a
questfo de que, apesar da respOnsabilida·
de soei&! ser obrigatória de todos os
segmentos da sociedade, o empresanado
deve ter consciência de seu pOder de
tr110sformaçfo.

shleutes das companhjoias n!o podendo ser

'"Existe um atr-aso em termos de geren.

indicados representantes.
Na primeira reuntro do CTE, reaUuda
no dia 19 de abril Oltimo, em Belo Hori·
zonte, foi eleito PreSidente da Assembléia
das Empresas Associadas Ozires Silva,
ex-presidente da Petrobrás c um dos mais
expressivos líderes empresariais do Brasil.

ciamcnto e tecnologia. Em parte, é respOnsabilidade do Governo, mas os em·
prcsários também podem ajudar", pOnde·
ra Musa . ..0 Brasil tem dificuldades para
preencher esta lacuna, mas acredato que a
intciallva privada, junto com o CTE, tem
grandes chances de sucesso, no desenvol·
virnento de pesquisas e estudos Smto que
os resultados ~o de longo prazo c pOr
isso mesmo devemos começar logo este
processo, pOis cada dia que passa est~
perdido".
Já o Presidente do Conselho do CTE,
Ozires S~va, considera que a contribui·

VALOR DA EMPRESA
Durante a reuni4'o de ontem do Con·
selho do CTE, foi discutido um tema pro·
pOSto pelo Presidente da Rhodia, Edson
Vaz Musa: o conceito de valor da empre-
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çlo do órgfo será no sentido de "melho·
rar os padrões gerenciais para que haja
uma valorização expressiva dos funcioná·
rios, diminuiçio de n(veis hierárquicos
denuo das companhias e melhoria da
competéncl! técnica dos funcionários".
Para Ozires Silva, produtividade significa
baixar custos ou aumentar sal'uos. "As

Celulose Nipo Brasileiro (C<mbra)
Construtora Mendes Junior
Maltsulfur
Metal Leve SIA Indústria e Comércio
Sociedade Brasileira de Ele trificação
(SBE)
Cooperativa dos Produtores de Cana.
Açúcar e Álcool do Estado de Sito Pau·
lo Ltda (Copersucar)
Cia. Sider~rgica Belgo Mineira
Fiat do Brasil S' A
Banco Bamerindus do Brasd
Banco Nacoonal S/ A
Grupo ABC
Líder li '<i Aéreo
Rhodl! S A
Bando do Estado de Minas Gerais
(Bemgc)
IB~ do Brasil
• Odebredtt S A

PERfiL DA FUN DAÇÃO DOM
CABRAL
A Fundação Dom Cabral .; uma mst ·
tuiçio de en<mo e p..-squosa no campo ge·
rencia1 que, há 1~ anos. vem associando
a forma~l!o com o dcsenvolvunento de ne·
gócios. o que representa u1112 C\periêne~a
onO\adora e consolidada em moderniza·
ça'o gcrencoal.
Sedl!da em Belo llorízonte , a entidade
foi fundada em 9 de agosto de 1976. su·
cedendo ao Centro de Extens.1o da Ponto
ffcia Unovcrsodade Católica de Minas Ge·
rais. É uma lnstotuoç:to de doreoto privado.
sem fms lucratovos. e a sua catacterísuca
básoca e o seu comprometomento em
transfem para o setor produllvtl a tecno·
logia por ela desen•olvida.
A Fundação até hoje Jl trconou cerca
de 1O moi executl\os. através da promo·
ção de dovcrsos tipos de ativodudes: cursos
Emerson de Almeíd• , Superm rendente do CTE
de extens.1o. seminirios. programas de es·
duas coosas funcionam no sentodo de me· rentes púbhcos, ou >eJ3, aeoonostas, con peciahzação, pesquisa e ações de consul·
lhorar a distribuoçao de renda, aumentar sumidores , fmoonânos e a própna comu· toria. A lnstituiçfo realiza cursos de 1on·
ga dvraç!o (360 horas), denominado~
o consumo e elevar o nfvel de emprego . nodade
Acredito que canunhando nesta direçio,
Na primeira fase. <cr:to pesquisadas as "Programas de Especialização", que s.1o
o CTI::: C>tará prestando um grande be· empresas •=coada> ao CTE. mas o prOJe· conSiderados do nfvel de póS'll3duação.
nefícoo á classe empresanal bra"lcora".
to de\tr• ser estendido também para em· Esses cursos são feitos para as seguintes
presas nfo associadas e que possuam no'· áreas: Engenharia Econômica, Admims·
veos de excelêncoa Esse trabalho servir:! traçio Finance ira e Direito de Empresa .
GARIMPAGEM
de base para a publicação de artigos c
claboraçSo de "case studoes". que tam·
O pnmeiro trabalho do Centro de bém scnro utilizados nos programas do
Maiores Informações:
HI LL ANO KNOWLTON
Tecnologia Empresarial já está sendo rea· Centro
Fone (0 11) 549.0811
lizado. Trata-5e de uma pe<quosa sobrt
Jomahsta responsável :
"Ganmpagem de Pontos de ( xcelenoa"
!"Joio Figucoredo
feota por uma equope técnoca especoahnda
EMPRESAS ASSOCIADAS
Maria Monserrat Padill a
e coordenada pelo professor llaroldo Vi·
nagre Brasil. A proposta desse e>tudo t
Fazem pane do Centro de Tecnologia
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Bases para gestão e organização
do Centro de Tecnologia Empresarial
1. Preasupostos do Caltro de
Teatologia Empresarial
A experiência acumulada da Fundaçfo
Dom Cabral no treinamento e desenvolvimento de executivos e em projetos de
aJSessoria l aestfo, aliada l sua crença de
que o aperfeiçoamento do sistema empre·
sarial tem um peso signillcativo no desenvolvimento da sociedade e do pafs , levou
sua Oireçlo a constituir o Centro de
Tecnologia Empresarial - CTE -, num
sistema de parceria com um grupo de empresas privadas nacionais, multinacionais
e estatais.
Neste empreendimento, a Fundaçlo
Dom Cabral e o grupo de empresas pareci·
raa pretendem que esse Centro M consti·
tua como uma instituiçlo de ponta nos

campos do gerenciamento e empresariamento com o compromisso de desenYOI·
ver tecnologias e modelos à altura de um
sistema empre$11Óal moderno e compeliti·
vo em n lvel mundial, fundamentado na
cultura e na formaçfo de nossa sociedade
e sua multiplicidade.
Caracterlz.ando« como uma força
a@lutinadora de desenvolvimento empresarial e transformaçlo cultural, o CTE
tem como objetivos principais gerar e/ou
promover soluçôes que oontribuam para
que os dirigentes empresariais:
e maximizem sua COMPET~NCIA
EMPRESARIAL como homens de
negócio e como empreendedores;
• otimizem a interaçlo de suas organizações oom a sociedade; e
• possam dispor, em suas orgaruza.
ções, de um patrimônio humano
em n!vel de excelência , JObretudo

dirigentes empresariais com capacidade geranclal e gerentes com mentalidade empresartal.
2. Premisau Otpnl:zacionais

O CTB caracteriza« como sendo um
dos negócios da Fundaçlo Dom Cabral,
tendendo a se tomar o seu principal centro de resultados.
A base principal para sua gestfo é o
Plano Empresarial, que sert elaborado, segundo os conceitos da Administraçfo Es·
tratégica, sob a liderança do Superintendente do Centro , conforme os plano de
açlo dos projetos de pesquisa e desenYOI·
vímento e seus produtos nas demais áreas
de resultado.
O eixo dessa gestlo ser' as áreas de re·
sultado, que se caracteriZam como polos
em tomo dos q\Ws todos os recursos se rio canatizados, transformando« em resultados para as empresas.
A estrutura organizacional do CTE é
composta por uma Assembléia dos Associados, de uma Superintendência e um
Comitê Técnico-Consultivo, os quais têm
atribuições específicas, conforme descritas a seguir:
Assembléia dos Associados: constitui·
da pelos Presidentes das empresas, por um
Secretário-Executivo, Superintendente da
Fundaçlo Dom Cabral, e por representantes designados por eS$11 Fundação, terá a
misslo básica de:
• aprowr as defmições no que tange à
finalidade, negócio e mosofia/pol!·
ticas básicas do CTE;
• aprovar o Plano Estratégico proposto pela Superintendência do Cen·

tro, inclusive no que se refere às bases para custeio das opera9!5es e in·
vestimentos; e
• acompanhar os resultados, vis-a-vis
o plano estabelecido. A Unha búica
de conduta da Assembl~il deved
ser defmida por seus Integrantes e
consolidada até o fmal do primeiro
exercfcio de funcionamento do

CTE.
Comitê T~ico-Consultivo: constituido por representantes Indicados pelas empre$11S associadas e por integrantes do cor·
po t~cnico do CTE, cujas responsabilidades principais slo de colaborar com a Superintendência do Centro;
• na peroepçlo/caracterizaçlo das neoessidades/oportun.idadtt e priori·

dades do mercado/clientes atuais e
futuro ;
• na ídentificaçfo, análise e defuliçlo
das solu915e' mais adequadas ; e
• no acompanhamento do desenvolvimento do CTE.
Superintendência do Caltro: tenl um
superintendente • dirigente principal do
CTE • designado pela Fundaçlo Dom Cabral, com a miSSio de promover interna e
externamente a clara e plena compreen·
slo/adesfo/observãncia da fmalidade . negócto, mosofll/políticas do CTE e prantir a sua excelência através da :
• coordenaçto do processo de elabo·
raçfo c implantaçfo do Plano Em·
presarial;
• manutençfo de quadros de alto nl·
vel , alinhados e integrados ; e
• coordenaçto das áreas de resultado,
caracterizado sob a forma de gerencwnento de projetos.
•

A COR QUE FICA.
auvlnll cimentados e pisos em geral 100% acrrnco.

Indicada para pintura de pisos
externos e intemos. Muito mais resistente a maresia e intempéries.
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BANCO DO DF

TEMO NOME DE

BRASíLIA.

É p-uw de muito trabalho
mestres ctiVtJ€Íros que, llli

altOS. wm se dedicando com
carinho. desde a rigorosa
matirias-primas. até a
engarrafam~. pc~ra a o~IUCII
umaurveja com o mesmo efrnldo
padrão de qualidade esabor, em
o tmítório nacional
E o resultado s6 podia ser esse.

