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ano de 2012 foi palco de importantes debates sobre o poder
de realizar investigações criminais, em função da aprovação
da PEC-37 em Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Por parte dos Delegados de Polícia Federal não desejamos apartar
o Ministério Público das investigações. Queremos que o parquet atue
de forma colaborativa com a Polícia Judiciária. Aliás, como ocorrido
na Ação Penal 470 no STF.
A propósito, as condenações na referida Ação Penal trouxeram à
baila uma reflexão sobre o caótico sistema prisional brasileiro. Tema
também abordado nesta edição da Prisma que se mostra atual com os
últimos acontecimentos nos estados de São Paulo e Santa Catarina. A
cada nova crise nos estados, logo se propõe a transferência de presos
para os presídios federais. Os problemas estruturais, porém, não são
enfrentados e se acumulam. Busca-se apenas um paliativo à crise do
momento com o emprego do sistema penitenciário federal como uma
válvula de escape. É preciso cuidado para que isso não seja uma federalização de problemas ao invés de uma solução nacionalmente pensada para a necessária reforma do sistema prisional brasileiro.
Nesse contexto, os Delegados Federais se preocupam com o desvio
de função da já tão desvalorizada Polícia Judiciária. São os casos onde
a custódia de presos em delegacias é mais onerosa do que a atividadefim, que é a de investigar. Em Minas Gerais, por exemplo, gasta-se
mais com presos do que com investigação. Os gastos da Polícia Civil
mineira com investigação e perícia criminal no ano passado são menores do que o recurso destinado aos presos que ainda estão sob custódia
da Polícia Civil nas cadeias públicas.
Em suma, infelizmente a regra de fato vigente no país é fazer a
função alheia. É assim com a policialização do Ministério Público, a
Polícia Judiciária fazendo custódia prisional e os órgãos policiais de
segurança ostensiva investigando para reprimir o crime longe de sua
missão de prevenção nas vias e logradouros públicos.
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288 operações foram

R$ 6 bilhões por ano são desvia-

realizadas pela Polícia

dos dos impostos recolhidos. Os dados são da Federação das Indústrias
do estado do Paraná, que lançou uma
cartilha em que alerta para o prejuízo
causado pela corrupção no Brasil
e a necessidade de cada cidadão se
tornar um fiscal.

Federal em 2012 e 1.660
pessoas foram presas

200 mil presos estão em
situação de prisão provisória
no país. Esse grupo representa
40% da população carcerária
brasileira.

O Brasil possui a quarta

maior
população carcerária em termos
relativos e a segunda em termos
absolutos e só fica atrás em número
de presos para os Estados Unidos (2,2
milhões), China (1,6 milhão) e Rússia
(740 mil). Os dados são da organização
não-governamental Centro Internacional
para Estudos Prisionais.

73,3% dos tribunais
brasileiros não conseguiram
cumprir a meta de julgar
todos os processos recebidos
antes de 2007

US$ 280 milhões é a quantia estimada pela
CyberSource de fraudes no comércio eletrônico
na América Latina. O estudo indica que os golpes
representam 0,71% das operações. No Brasil, a
cifra chega a US$ 66 milhões.
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|Do Editor
Diogo ALveS De
AbReU diretorGeral da Prisma,
sócio Honorário
da adPf

AS FUNÇÕES DA PRISMA NA COMUNICAÇÃO

P

recisamos saber que a nossa revista Prisma cumpre as funções específicas de dar conhecimento
aos leitores sobre a área de segurança Pública com matérias de diversos temas, entre aquelas
relacionadas à atuação da Polícia federal no combate ao crime organizado, corrupção, drogas, bem
como entrevistas e artigos sobre as atividades do órgão.
não obstante, a adPf informa aos seus associados, delegados de Polícia federal, todas as notícias
sobre sua atuação no desempenho da sua diretoria e o andamento de suas pretensões para a melhora
da Pf e de seus servidores.
a Prisma desempenha papel importante nessa comunicação publicando todos esses assuntos,
organizando iniciativas, com preocupação nos erros de informação, de gramática, de padronização, de
digitação e o respeito às normas jornalísticas, da adPf e do nosso projeto editorial.
Por causa desses motivos acima, estamos sempre em contato com diversos leitores e autoridades
específicas da atividade policial que nos auxiliam com opiniões diversas sobre as matérias pautadas
pelo Conselho editorial, que com erros e acertos, contribuem, incentivando-nos para um melhor desempenho de nossa redação, revisão e publicação.
desejamos a todos uma boa leitura!

|Parlatório
“A PF é uma instituição do
estado brasileiro, não de
governos; porque governos
passam, mas o estado fica”,
senador randOLfe rOdriGUes, vencedor do
Prêmio Congresso em foco, na categoria Combate
ao Crime Organizado

“O mundo é um lugar
perigoso de se viver, não
por causa daqueles que
fazem o mal, mas sim
por causa daqueles que
observam e deixam o mal
acontecer”,

“A impressão de que há mais corrupção
agora não é real. O que há mais agora
é que as coisas não estão mais debaixo
do tapete. E a Polícia Federal e os órgãos
todos de vigilância e fiscalização estão
autorizados, e com toda a liberdade
garantida pelo governo”, GiLBertO CarvaLHO,
ministro da secretaria-Geral da Presidência da república

“A Polícia Federal não
é mais uma polícia de
governo, mas uma
polícia de Estado”, ministro
JOsé edUardO CardOzO, em
audiência pública na Câmara dos
deputados

aLBert einstein
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o senador Randolfe Rodrigues, vencedor da categoria
“Combate ao Crime organizado”, do prêmio
Congresso em Foco, fala sobre sua proposta
que cria o Delegado-geral Federal
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estar preso no brasil significa viver um suplício
comparado a penas aplicadas em séculos passados
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Mais rigidez para o preso envolvido em organizações
criminosas ou no comando de rebeliões
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ADPF e Adepol brasil divulgam manifesto em defesa
da proposta aprovada na Comissão especial da
Câmara dos Deputados
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Polícia Militar de São Paulo monitorava cerca de 500
linhas não só do crime organizado, mas também de
jornalistas e policiais
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|Entrevista
Por aLine sHayUri

“A POlíCIA FEDERAl NÃO
PODE SER UMA INSTITUIÇÃO DE
gOvERNOS, POIS gOvERNOS
PASSAM, MAS O BRASIl FICA”
Senador Randolfe Rodrigues, vencedor da
categoria “Combate ao Crime Organizado”,
do prêmio Congresso em Foco, fala sobre sua
proposta que cria o Delegado-Geral Federal

Foto: Pedro França/Agência Senado

|no prêmio Congresso em foco de 2012, o senhor foi o vencedor na categoria “Combate ao Crime Organizado”, patrocinada pela associação
nacional dos delegados de Polícia federal. O que representa essa
premiação?
Honrado por ser uma premiação de uma instituição que orgulha todos nós brasileiros. A Polícia
Federal às vezes tão vilipendiada
com tentativa de dividir a instituição, sem o reconhecimento que ela deveria ter pelo
papel republicano que
cumpre de combate à
corrupção, de colocar
na cadeia quem merece
estar na cadeia. Que não é
aquele que furta a galinha para
sobreviver, mas aquele que furta e

Entrevista

Imagens: William de Brito/ADPF

rouba os ovos de ouro do patrimônio público, que deveria servir para melhorar coletivamente
a vida das pessoas.
|em sua opinião, qual a importância da criação dessa nova categoria
“Combate ao Crime Organizado”?
Fundamental porque diagnosticamos que o que alimenta as
principais quadrilhas do crime
organizado no Brasil é a política.
O que descobrimos na Comissão
Parlamentar de Inquérito, que
investiga os negócios do senhor
Carlos Cachoeira, é que ele é
uma parte de um todo que é uma
organização criminosa muito
mais poderosa. Nós não teríamos
conhecimento se não tivesse tido,
mais uma vez, o trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.
Essa categoria tem que ser
permanente, porque tem que se
cobrar dos parlamentares permanentemente ações e atitudes
de combate ao crime organizado
e ações e atitudes e iniciativas
legislativas que modifiquem a
legislação que hoje acaba beneficiando o crime organizado.
Enquanto houver financiamento
privado de campanha, por exemplo, continuará tendo a apropriação de coisa pública por parte de
quadrilhas que se organizam para
dilapidar e se apropriar do patrimônio público.

|PrOPOsta: O senador randolfe rodrigues defende o fortalecimento da Polícia
federal para dar mais fôlego ao combate à corrupção. em 2013, a categoria do
Prêmio Congresso em foco será mantida, com o apoio da adPf.

|Qual a importância do prêmio
Congresso em foco?
Nós, parlamentares, somos a
expressão da representação popular. O cidadão tem que acompanhar, cobrar, fiscalizar cada ato
nosso. Quanto mais nós tivermos
isso, mais democrática será a nossa sociedade. O Congresso em
Foco em si cumpre esse papel,
denunciando os erros do parlamento, denunciando os excessos
parlamentares, mas, ao mesmo
tempo, com prêmios como esse,
reconhecendo a boa atuação parlamentar, que não é só exceção.
Vimos vários colegas premiados
e que têm se destacado pelas
atuações republicanas. Oxalá, a
gente consiga transformar o que
pode parecer exceção em regra
no parlamento brasileiro.

|no que consiste a sua proposta
que cria a figura do delegado-Geral
federal?
Primeiro temos que reconhecer o papel da Polícia Federal e
para isso temos que afastar qualquer tentativa de tentar dividir a
instituição. A Polícia Federal é
uma só, não existe uma Polícia
Federal para os delegados e outra
para os agentes. É uma única instituição republicana. A Proposta
de Emenda Constitucional é para
reconhecer o papel dos Delegados de Polícia Federal e, mais do
que isso, garantir, por exemplo,
que a Polícia Federal seja uma
instituição do Estado brasileiro
e não uma instituição de governos, porque governos passam, o
Brasil, o Estado Nacional, fica. O
objetivo maior da PEC é esse.
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|Presídios
Por vanessa neGrini

“EU PREFERIA
MORRER”
Declaração do ministro da Justiça revela que estar preso no Brasil significa
cumprir não apenas uma medida restritiva de liberdade, mas viver um
suplício comparado a penas aplicadas em séculos passados

M

ichel Foucault inicia sua obra clássica
sobre a história da
violência nas prisões descrevendo detalhadamente a execução
de um condenado em 1757, em
Paris. O esquartejamento foi precedido por um longo ritual de
suplício, próprio da época. Com
o passar do tempo, relata o autor
de ‘Vigiar e Punir’, pouco a pouco, o corpo deixou de ser o alvo
principal da repressão penal. Entretanto, reconhece logo à frente,
nos modernos mecanismos da
justiça criminal permanece um
fundo supliciante. Para Foucault,
a prisão, nos seus dispositivos
mais explícitos, sempre aplicou
certas medidas de sofrimento físico. Mesmo a privação pura e
12 | Prisma 72

simples da liberdade nunca funcionou sem certos complementos
punitivos referentes ao corpo: redução alimentar, privação sexual,
expiação física.
As ideias do pensador francês
se aplicam fielmente à realidade brasileira, em que as prisões
– superlotadas e insalubres – se
tornaram verdadeiros instrumentos de suplício, conforme atesta o
próprio ministro da Justiça. Durante encontro com empresários
em São Paulo, José Eduardo Cardozo disse que “preferia morrer”
a ficar no sistema penitenciário
brasileiro. “Do fundo do meu coração, se fosse para cumprir muitos anos em alguma prisão nossa,
eu preferia morrer”, afirmou.
O Brasil tem uma população

carcerária de 514 mil presos, mas
a capacidade é para 306 mil detentos. Isso significa um déficit
de 208 mil vagas, segundo dados
de dezembro de 2011 do Departamento Penitenciário Nacional
(Depen), órgão ligado ao Ministério da Justiça. A superlotação
vem acompanhada de maus-tratos e violência entre presos, em
alguns casos com total perda de
controle por parte do Estado.
O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do
Sistema Carcerário, de 2008, descreve “celas superlotadas, ocasionando insalubridade, doenças,
motins, rebeliões, mortes, degradação da pessoa humana”. Em
suas inspeções, a CPI “encontrou
homens amontoados como lixo

Foto: Antônio Cruz / ABr

humano em celas cheias, se revezando para dormir, ou dormindo
em cima do vaso sanitário. Em
outros estabelecimentos, homens
seminus gemendo diante da cela
entupida com temperaturas de até
50 graus”. A situação é a mesma
em presídios femininos, com o
agravante da presença de crianças “recém-nascidas espremidas
em celas sujas”.
Quatro anos após o trabalho
realizado pela CPI, a situação dos
presídios brasileiros parece não
ter se alterado. O tema desperta
pouca atenção do poder público,
mídia e sociedade, salvo em situações de rebelião ou fuga. Essa
indiferença talvez ocorra porque,
no fundo, permanece no inconsciente coletivo que qualquer pena

um pouco séria deve conter alguma coisa do suplício, conforme
diria Foucault. E as prisões nacionais cumprem bem esse papel.

|PrOvisÓriO

BanaLizadO.

De
acordo com Foucault, conhecemse todos os inconvenientes da
prisão e sabe-se que é perigosa,
quando não inútil. Entretanto,
a sociedade não enxerga o que
pôr em seu lugar. Seria a prisão a
detestável solução de que não se
pode abrir mão?
No Brasil, quase 40% dos presos deveriam estar fora das celas
aguardando julgamento em liberdade. São os chamados presos
provisórios, que somam 196 mil
encarcerados, conforme dados do
Conselho Nacional de Justiça.

De acordo com especialistas,
a prisão provisória é utilizada em
excesso no Brasil. Nas leis penais, a prisão provisória é excepcional. Ou seja, se não estiverem
configurados os quesitos da prisão provisória, o indivíduo deve
ser posto em liberdade.
O excesso de presos provisórios foi alvo da nova lei de fiança
(Lei 12.403), a qual criou medidas cautelares com o objetivo
de combater a banalização desse
tipo de prisão no país. No entanto, a legislação, em vigor desde
agosto de 2011, não resultou em
uma diminuição na população
carcerária brasileira, como previsto.
A intenção da lei era evitar
a prisão de alguém que, mesmo
Prisma 72 | 13
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condenado, não seria preso. É o
caso de um crime com pena de
até dois anos, por exemplo. A
medida restritiva de liberdade
poderia ser substituída por prestação de serviço à comunidade.
Mas, no Brasil, em muitos casos,
o réu acaba ficando preso provisoriamente por mais tempo do
que isso antes de ser julgado.
Além de abusiva, a detenção
provisória se tornou onerosa. A
custódia geral dos presos representou um gasto de R$ 5 bilhões
no ano de 2011. Esse número seria reduzido com uma varredura
no sistema prisional brasileiro,
a fim de identificar os casos em
que o indivíduo pode responder
em liberdade.

|MUtirÕes.

Foto: Antônio Cruz / ABr

De 2008 a 2011, o
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) realizou mutirões carce-

rários para avaliar a situação dos
processos de presos provisórios
e condenados. Foram analisados
415 mil processos. O resultado
revelou que 36 mil pessoas já
deveriam estar soltas e outras 76
mil estavam em condições de receber progressão de pena.
O relatório do CNJ apontou
problemas como o inexpressivo
número de análise dos benefícios
de comutação e indulto; duplicidade de condenações e de execuções derivadas de um mesmo crime; inexistência de atendimento
jurídico ao preso; e morosidade
no julgamento dos recursos.
O desrespeito às regras do
regime de cumprimento da pena
também é recorrente. São raros
os estabelecimentos adequados
para o cumprimento das penas
em regime semiaberto e quase
inexistentes aqueles destinados

“Do fundo do meu
coração, se fosse
para cumprir muitos
anos em alguma
prisão nossa, eu
preferia morrer”,
JOsé edUardO CardOzO,
ministro da Justiça
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ao regime aberto. Dessa forma,
na prática, a maioria dos apenados em regime semiaberto se
submete às regras do regime fechado.

o estado brasileiro não
está preparado para
fiscalizar as penas
alternativas. É comum o
cometimento de novos
crimes por presos do
regime semiaberto
|seM PreParO. A simples

adoção de penas alternativas, o uso
de tornozeleiras e investimentos
nos regimes aberto e semiaberto,
não resolve a caótica situação do
sistema prisional brasileiro.
O Estado brasileiro ainda
não se mostrou capaz de fiscalizar adequadamente a aplicação
dessas alternativas. Falta integração entre os órgãos públicos
envolvidos. Não há uma base de
informações compartilhada cujos
dados sejam confiáveis.
Como consequência, presos
fora do regime fechado têm descumprido as condições de execução penal por absoluta incapacidade do Estado em realizar o
monitoramento. No Brasil, 16%
dos presos deixam a prisão durante o dia e voltam para a cadeia

Foto: Antônio Cruz / ABr

Presídios

Parlamentares da CPi do sistema Carcerário visitam cadeia de valparaíso (GO)

para dormir. Mas, muitos desses
detentos continuam a cometer
crimes.
É o exemplo de Alex Alcântara de Arruda. Condenado em
março de 2011 a um ano e nove
meses, em regime semiaberto,
por uma tentativa de roubo. No
dia 10 de novembro matou a secretária Daniela Nogueira Oliveira, 25 anos, grávida de nove
meses.

|PerfiL dOs PresOs. Em 2008, a
Câmara Federal instaurou uma
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os
problemas do sistema carcerário
no país e apontar soluções. Após
oito meses de trabalho e diligências em 102 presídios de 18 estados, o grupo constatou uma série
de problemas.

Na opinião do então relator
da CPI, deputado Domingos Dutra (PT-MA), o descaso do poder
público com o sistema prisional
tem um motivo: “Não encontrei
nenhum ‘colarinho branco’ preso
em nenhum estabelecimento penal. Não encontrei nenhum ‘grãfino’’. Só gente pobre, lascada,
que viveu a vida inteira na periferia”.
A constatação do parlamentar
vai ao encontro do que identificou Foucault em seus estudos.
Segundo ele, ao fazer da detenção a pena por excelência, são
introduzidos processos de dominação característicos de um tipo
particular de poder.
De fato, o perfil do encarcerado brasileiro corresponde ao dos
indivíduos excluídos na sociedade brasileira. O Anuário Brasilei-

ro de Segurança Pública (2012)
revela que 60,3 dos presos no
Sistema Penitenciário são negros
ou pardos. E pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (2007) mostra que 70% não completaram o
ensino fundamental e 10,5% são
analfabetos. Só 18% desenvolvem alguma atividade educativa
e 72% vive em total ociosidade.
O relatório da CPI chama ainda a atenção das autoridades para
a acomodação indiscriminada
dos presos. “É uma salada de presos, uma mistura de presos provisórios com sentenciados, jovens
com idosos, dos que cometeram
pequenos delitos com os de alta
periculosidade, de detentos doentes com saudáveis”, afirmou
Dutra, lembrando que o Código
Penal estabelece uma separação
por idade, sexo e tipo de pena.
Foram apresentados 12 projetos de lei, que estão hoje em tramitação na Câmara. Dois deles já
foram aprovados e viraram leis:
o primeiro estabelece que, a cada
três dias trabalhados pelo detendo, a pena é reduzida em um dia.
O segundo aplica o mesmo princípio ao estudo.
“A maior contribuição da
CPI foi com relação à mudança
de mentalidade do poder público e da sociedade. Antes dela, só
se falava do sistema carcerário
quando havia rebelião. Hoje, o
Estado já se deu conta que deve
fazer uma política séria para o
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Especial

Foto: Antônio Cruz / ABr

sistema prisional ou a segurança
pública não terá solução”, concluiu o deputado.

|PaLiativO. Em vez de discutir a
eficácia do sistema penitenciário
como um todo, o governo federal se limita a tentar acabar com o
déficit de vagas. Em 2011, lançou
um plano que prevê R$ 1,1 bilhão
para a criação de vagas em penitenciárias até 2014. O dinheiro
servirá para financiar a construção de 62 mil vagas. Além do número de vagas não ser suficiente,
sendo três vezes menor do que
a demanda atual, um ano após o
anúncio do plano, nenhum presídio teve a construção iniciada.
Em Vigiar e Punir, Foucault
conclui que o suplício, mesmo
se tem como função “purgar” o
crime, não reconcilia; traça sobre
o corpo do condenado sinais que
não se apagam. O autor lembra
que juristas do século XVIII pregavam serem necessárias penas
severas para que o exemplo ficasse profundamente inscrito no
coração dos homens. No entanto,
o suplício das prisões brasileiras
não restabelece a Justiça e sequer
está inserido numa dinâmica do
exemplo.
Para Foucault, é preciso que a
justiça criminal puna em vez de
se vingar. “No pior dos assassinos, uma coisa pelo menos deve
ser respeitada quando punimos:
sua humanidade”, afirma. O pen16 | Prisma 72

sador conclui que “a delinquência é a vingança da prisão contra
a justiça”. O Brasil, com suas prisões abarrotadas, alta reincidên-

cia e a manutenção de elevados
índices de violência e criminalidade, mostra que ele está certo.
Com informações da EBC e G1

DIFERENÇA DO SISTEMA FEDERAl

E

nquanto o sistema penitenciário dos Estados sofre com todo
tipo de problema estruturante, o federal colhe os frutos do
planejamento e da rigidez. Nas penitenciárias federais estão alguns dos criminosos mais perigosos do Brasil. Nesses presídios
não há registro de maus-tratos, de doenças contagiosas ou de superlotação, mas ainda assim são considerados o “pesadelo” dos
criminosos. Isso porque nos presídios federais não há regalias
e as chances de fugas ou rebeliões são praticamente nulas. Horários controlados, contatos externos restritos, impossibilidade
de acesso a drogas ou aparelhos eletrônicos, como celulares. Os
presídios federais brasileiros mostram que o sistema prisional
fechado pode representar o cumprimento de uma pena restritiva
de liberdade, proporcional à gravidade dos crimes cometidos,
sem, no entanto, ferir a dignidade da pessoa humana. O perigo é acabar contaminando este sistema, que funciona, com os
problemas dos Estados. Recentemente, por exemplo, São Paulo
e Santa Catarina se valeram dos presídios federais para tentar
conter crises em suas respectivas instituições estaduais.

| RDMax
Foto: Marcello Casal Jr./ ABR

da redaçãO

ENDURECER COM O CRIME
Parlamentar quer maior rigidez para o preso envolvido em organizações
criminosas ou no comando de rebeliões

A

Câmara dos Deputados
analisa Projeto de Lei
592/11, do deputado
federal Fernando Francischini
(PEN/PR), que cria um regime
disciplinar máximo – RDMax
– alterando a Lei de Execução
Penal 7.210/84, impondo maior
rigidez ao preso provisório ou
condenado envolvido em organizações criminosas ou no comando de rebeliões e crimes dentro
ou fora do presídio.
Diferentemente do criminoso comum, o integrante de uma
organização criminosa tem um
potencial ofensivo muito maior
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para o conjunto da sociedade. Os
crimes praticados por organizações criminosas lesam de forma
muito mais grave do que aqueles
praticados por um elemento sozinho. Por isso, o tratamento deve
ser mais rígido.
Atualmente, a lei prevê regime disciplinar diferenciado para
presos que cometerem crime doloso e provocarem a subversão
da ordem ou disciplina interna e
também para os presos envolvidos em organizações criminosas,
quadrilha ou bando. Neste regime, o preso está sujeito a recolhimento em cela individual, pelo

prazo máximo de 360 dias, com
visitas semanais de no máximo
duas pessoas, com duração de
duas horas. Ele também tem direito a período diário de duas horas de banho de sol.
“Ocorre que, em alguns casos, como o crime organizado, os
presos continuam comandando o
crime de dentro da prisão com o
apoio das relações que mantêm
com o público externo”, explica
Francischini.
“Há necessidade, portanto, de
instituir um regime de isolamento
mais absoluto para cortar as relações dos presos com outros cri-

Foto: Divulgação

RDMax

minosos”, argumenta o autor do
projeto de lei.
No regime disciplinar máximo proposto por Francischini
para os presos, que após o regime
disciplinar diferenciado forem
reincidentes nas condutas, está
previsto: o recolhimento em cela
individual por prazo estipulado
pelo juiz; a proibição de visita íntima; e o contato com a família
e advogados somente em cabine
blindada, com gravação de áudio
e vídeo das conversas, autorizada judicialmente. Além disso, o
banho de sol será individual, e
não coletivo, e haverá acesso à
correspondência do preso e sua
eventual retenção autorizada judicialmente.
Para o deputado, a aplicação
desse regime poderá contribuir
para impedir que presos continuem a comandar crimes de dentro dos presídios, driblando as
regras carcerárias.

Ameaça ao deputado
Francischini paralisou
o RDMax no Congresso.
Parlamentares temem
relatar a matéria e
provocar a ira dos
criminosos. Solução
pode ser a criação do
“deputado sem rosto”
|rePresÁLia dO CriMe. Na

onda
recente de enfrentamento entre
criminosos e as forças de segurança, o crime organizado tem
espalhado o terror e promovido
o assassinato de policiais, populares e comparsas. Em represália ao projeto de lei apresentado
pelo deputado e por sua atuação
no Congresso Nacional, detentos ligados a facções criminosas, planejavam o assassinato de
Francischini, que é delegado da
Polícia Federal licenciado.
Um relatório da inteligência
da Polícia Federal descreve um
plano para matar o deputado. Datado de julho, o relatório foi baseado em escutas ambientais feitas
no pátio de convivência da penitenciária de segurança máxima de
Campo Grande. Segundo o documento, o assassinato foi discutido
por 17 detentos. Entre eles, Elias
Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes,

Marcelo PQD, o paraquedista do
tráfico, e o ex-policial Alexandre de Jesus Carlos, o Choque.
Ao lado dos nomes aparecem as
quadrilhas PCC, Comando Vermelho, PGC e TC.

|dePUtadO seM rOstO. O

poder
do crime organizado assustou
o Congresso. O projeto de lei
está parado na Câmara por falta
de quem se disponha a relatar o
tema. Muitos deputados foram
consultados, mas nenhum aceitou cuidar do assunto. Os parlamentares alegam que é arriscado
e pode comprometer a segurança
da família. O que de fato aconteceu com Francischini e sua família, que se viram ameaçados.
Para driblar a dificuldade,
Francischini propõe alterar o regimento da Câmara dos Deputados para criar o “deputado sem
rosto”. A proposta é o sigilo de
autoria e relatoria de projetos de
lei que envolva diretamente o
crime organizado ou represente
insegurança do agente de estado.
“A ideia é não identificar parlamentares que trabalhem em
cima de projetos como o que
apresentei, de forma a preservar
a segurança do deputado e de
sua família. A providência deve
viabilizar a tramitação de outros
importantes projetos que podem
estar parados porque o parlamentar tem medo das represálias do
crime”, explicou o deputado.
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|PEC-37
da redaçãO

EM DEFESA DA
PEC DA lEgAlIDADE

A

Comissão Especial da
Câmara dos Deputados
confirmou: o Ministério Público não pode realizar investigações criminais por conta
própria. Foi aprovada a Proposta
de Emenda à Constituição 37/11,
que atribui exclusivamente às polícias Federal e Civil a competência para a investigação criminal.
De autoria do deputado Lourival Mendes (PTdoB-MA), a
PEC deixa claro que o Ministério Público não pode conduzir a
investigação e deve atuar apenas
como titular da ação penal na Justiça. A proposta ainda precisa ser
votada em dois turnos na Câmara, antes de seguir para o Senado.

|nada de nOvO. O presidente da
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF),
Marcos Leôncio Sousa Ribeiro,
afirma que a PEC não traz alterações, mas apenas deixa claro que
a investigação deve ser feita pela
20 | Prisma 72

polícia, sob a fiscalização do Ministério Público.
Segundo ele, não há nenhuma mudança. “Todas as previsões de investigação que estão na
Constituição serão preservadas.
A investigação da CPI está na
Constituição Federal. A polícia
legislativa está na Constituição
Federal. Aquilo que está na Constituição está preservado”.

|COMPetÊnCia

das POLÍCias. O

deputado Bernardo Santana de
Vasconcellos (PR-MG) foi quem
apresentou o destaque para votação em separado que impede definitivamente a atuação do Ministério Público nas investigações.
De acordo com o parlamentar, o
texto da Constituição deixa claro
que a competência para investigar crimes é das polícias Civil e
Federal.
Vasconcellos lembrou que,
por causa de interpretações diferentes, o Ministério Público

passou a também realizar investigações criminais. “Houve alguns
erros de interpretação durante os
anos, mas [as competências] são
muito claras e dividem os poderes. Até porque uma pessoa não
pode, ao mesmo tempo, investigar e oferecer denúncia”.

|avaL da OaB. Em audiência pública realizada na Câmara, para
discutir a PEC 37/11, a Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB)
defendeu a exclusividade policial
na investigação criminal e criticou apurações conduzidas pelo
Ministério Público.
Representante da OAB na audiência, Edson Smaniotto disse
que hoje o Ministério Público
investiga sem controle superior
e com riscos à cidadania. “Essa
atividade não tem forma, não tem
controle de nenhuma autoridade
superior e, afinal de contas, não
tem prazo nenhum para terminar”, ressaltou.

PEC-37

ADPF e Adepol Brasil divulgam manifesto em defesa da PEC-37 aprovada
na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Levianamente, membros
do Ministério Público estão disseminando a informação de que esta seria
uma “PEC da Impunidade”

Foto: Alexandra Martins/Agência Câmara
Foto: Gustavo Lima/Agência Câmara

Segundo Smaniotto, o MP,
sendo também autor da investigação criminal, acaba selecionando
determinados casos, por repercussão na mídia ou por interesses que ele elege por si só. “Ele
investiga o que quer, sem que o
investigado tome conhecimento
dessa investigação e sem que o
advogado tenha acesso a essas
provas, o que pode exercer um
constrangimento ilegal por um
prazo indefinido”, apontou.
A ADPF, em conjunto com
a Associação dos Delegados de
Polícia do Brasil (Adepol Brasil),
emitiu uma nota em defesa da
PEC-37 e criou um site para esclarecer a população sobre a matéria: http://pecdalegalidade.org/.
De acordo com as duas entidades, membros do Ministério
Público têm manifestado insatisfação sobre a referida Proposta
Legislativa, chamando-a, levianamente, de PEC da Impunidade.
Confira a íntegra a seguir:

|Mendes e vasCOnCeLLOs: Garantia de que o Ministério Público não perderá
poderes, mas sim continuará exercendo o seu papel constitucionalmente definido.
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PEC-37

PEC DA lEgAlIDADE
PEC 37 DE 2011
NOTA CONJUNTA

A

Associação dos Delegados de Polícia do
Brasil - ADEPOL-BR e a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal ADPF, servem-se da presente para externar posição
perante a sociedade, acerca da Proposta de Emenda
Constitucional nº 37 de 2011, aprovada pela respectiva Comissão Especial na Câmara dos Deputados.
Membros do Ministério Público têm manifestado
insatisfação sobre a referida Proposta Legislativa,
chamando-a, levianamente, de PEC da Impunidade.
Na realidade, os argumentos por eles utilizados é
que têm nos deixado perplexos. Senão vejamos:
1. Diferente do afirmado pelos promotores e
procuradores, no texto aprovado não existe nenhum
comando que altere ou suprima qualquer das atribuições constitucionais do Ministério Público, todas definidas no art. 129 da CF, dentre elas:
Art. 129. São funções institucionais do
Ministério Público:
...............................
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial,
indicados os fundamentos jurídicos de
suas manifestações processuais;
.............................
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2. O Ministério Público, mesmo com a aprovação do Substitutivo em comento, manterá suas
prerrogativas de participar ativamente da investigação criminal realizada pela Polícia Judiciária, por
meio de requisições de instauração de inquérito policial e de diligências investigatórias.
3. Caso aprovada a citada PEC, em nada será
afetado o salutar controle externo da atividade policial, exercido pelo Ministério Público. Destarte, não
se pode falar em PEC da impunidade, se ao Ministério Público compete fiscalizar o trabalho policial,
complementá-lo por meio de requisição e prevenir
eventuais omissões.
4. As investigações pelo Parquet já realizadas,
sem amparo legal (qual é a lei que regulamenta a realização, limites e controle de investigação criminal
pelo MP?), ficam totalmente ressalvadas pela modulação dos efeitos inserta no art. 3º do Substitutivo
aprovado, in verbis:
“Art. 3º O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias é acrescido do art. 98, com a seguinte
redação:
Art. 98. Ficam ressalvados os procedimentos
investigativos criminais realizados pelo Ministério
Público até a data de publicação da Emenda Constitucional que acrescentou o § 10 ao art. 144 e os §§
6º e 7º ao art. 129 da Constituição Federal.”
5. O Substitutivo aprovado, em seu art. 1º, reitera o poder investigatório das polícias legislativas,

PEC-37

das Comissões Parlamentares de Inquérito, bem
como dos Tribunais e do próprio Ministério Público
em relação aos seus membros, conforme previsto
nas respectivas leis orgânicas.
6. As apurações de infrações administrativas,
realizadas por todos órgãos públicos (Agências,
Ministérios, Secretarias, Empresas Públicas, Autarquias, etc.), evidentemente não são atingidas pela
PEC 37, visto que se prestam à apuração de infrações administrativas cujo resultado pode, até mesmo, servir de base para a propositura de ação penal
pelo Ministério Público.
7. É a Polícia Judiciária do Brasil que tem sido
vítima de usurpação de suas funções constitucionais
desde 1988, quando teve início uma necessidade insaciável de monopólio de poder por parte do Ministério Público e de seus membros que não encontra
limite nem semelhança em qualquer outro sistema
judicial do mundo.

no (portanto falível), no caso o promotor ou procurador, a prerrogativa de investigar quando quiser,
quem quiser, da forma que melhor lhe servir, pelo
prazo que achar adequado, sem qualquer tipo de
controle externo, com ausência absoluta de tramitação por outro organismo, sem nenhum acesso pelo
investigado e, ao final, ele próprio decidir se arquiva
ou não aquele mesmo procedimento inquisitorial?
3. Será que a investigação do promotor ou
procurador, livre de qualquer regramento, freio ou
controle externo, não poderia permitir o terrível
exercício do casuísmo, ou seja, atuar conforme a
sua contemporânea vontade pessoal e não em face
de regramento legal previamente estabelecido?
4. Será que o promotor ou procurador, parte
acusadora e interessada no resultado do processo
penal, teria a suficiente isenção e imparcialidade
para trazer para a sua investigação todos os elementos que interessam à verdade dos fatos, mesmo que
favoreçam a defesa do cidadão?
5. Quantos cidadãos ignoram que são investigados pelo Ministério Público inclusive com interceptações telefônicas, neste momento no país, sem
qualquer controle e devido processo legal?

Por outro lado, em nenhum momento, foram trazidas reflexões sobre as seguintes indagações, diante do Estado Democrático de Direito garantido pela
Constituição Federal:
1. Admite-se que um servidor público conduza qualquer processo ou procedimento, ou sequer
pratique ato que afete de uma forma ou de outra o
cidadão, sem a devida previsão legal?
2. É possível que se entregue a um ser huma-

Sendo assim, pugnamos que as discussões acerca desse importante tema sejam feitas sempre dentro do plano da reflexão sobre a verdade, sem desinformação e sensacionalismo exacerbado.

Associação dos Delegados de Polícia do brasil ADePoL-bR

Associação Nacional dos Delegados de Polícia
Federal - ADPF
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|Fora dos limites
Especial

Da REDAÇÃO

grampo
ilegal
Polícia Militar de São Paulo monitorava cerca de 500
linhas não só do crime organizado, mas também de
jornalistas, policiais e desembargadores

A

Associação Nacional dos Delegados
de Polícia Federal
(ADPF) e a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de
São Paulo (ADPESP), por meio
de nota conjunta, repudiaram a
suposta instalação de grampos
ilegais praticada pela Polícia
Militar (PM) paulista. A central
montada em Presidente Pudente
(interior de SP), recém-desativada, monitorava 500 linhas não só
do crime organizado, mas de policiais e de jornalistas. A preocupação é que haja mais centrais de
espionagem e que inocentes com
telefones interceptados tenham
morrido durante a guerra entre a
PM e o PCC na capital.
O caso veio à tona com reportagem do jornal Oeste Notícias
e Folha de S.Paulo desta sextafeira (14/12). Estarrecidos, os
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delegados resolveram protocolar,
na Delegacia Geral de Polícia,
requerimento de Instauração de
Inquérito Polícia para que se apurem supostas irregularidades. De
acordo com os jornais, as escutas
seriam feitas por um coronel da
PM, a mando do ex-secretário de
Segurança Pública do Estado.
A central funcionava numa
sala disponibilizada pela SSP
dentro do Comando de Policiamento do Interior (CPI), de Prudente, onde nem mesmo o comando da região tinha acesso.
Na nota, a ADPESP e a ADPF
afirmam que “um dos princípios
mais caros do Estado Democrático de Direito é o do devido processo legal”, com “a garantia que
todos possuem de apenas ter sua
liberdade, seus bens ou sua privacidade atingidos pelo Estado se
houver pleno respeito à lei e as

Fora dosEspecial
limites

formalidades previstas”.
Para as duas entidades, os fatos apresentados pela imprensa
demonstram claramente a usurpação de função pública, vez que
cabe à Polícia Civil o exercício
da função de Polícia Judiciária,
e não à Polícia Militar, “que ao
realizar uma atividade que não
lhe compete escapa aos rígidos
e eficazes meios de controle que
existem sobre as polícias civis e
federal”.

do, seus familiares e amigos, são
impostos limites a este meio de
prova”.
Um desses limites é o rígido
controle judicial e o uso exclusivo como forma subsidiária de coleta de provas em investigação de
crimes punidos com reclusão. É
preciso utilizar sem abusar desse
recurso. Na Polícia Federal, por
exemplo, apenas 0,5% dos inquéritos policiais utilizam a técnica
da interceptação telefônica autorizada judicialmente.

|BANALIZAÇÃO. O número de interceptações telefônicas concedidas pela Justiça estadual paulista mais que dobrou nos últimos
quase quatro anos da Secretaria
da Segurança Pública.
O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) das Escutas Clandestinas,
de 2009, já apontava São Paulo
como um estado problemático.
Foram feitas várias recomendações ao final do trabalho, mas, em
vez de melhorar, a situação só fez
se agravar nos últimos anos.
De acordo com dados fornecidos pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), o total de escutas
liberadas pela Justiça pulou de
36.930, em 2009, para 81.813
em 2012. O crescimento foi de
121,5%.
A ADPESP e a ADPF enfatizaram na nota divulgada, que,
“por atingir profundamente a esfera de intimidade do investiga-

A falta ou deficiência
do controle judicial
ou o uso que não seja
para investigação
criminal torna
qualquer prova
ou ação policial
decorrente ilegítima,
abusiva e criminosa.
A falta ou deficiência do controle judicial ou o uso que não
seja para investigação criminal
torna qualquer prova ou ação

policial decorrente ilegítima,
abusiva e criminosa. Sobretudo
quando se suspeita que informações colhidas em interceptações
clandestinas possam ter sido usadas em ações militares com resultados trágicos onde sequer foram
referidas.
Eis um dos riscos da investigação criminal secretamente produzida, sem controle judicial ou
externo, segundo os delegados.
Num verdadeiro Estado Democrático de Direito os fins jamais
justificam os meios e tampouco
se toleram políticas de segurança pública que atropelam normas
constitucionais e violam direitos
humanos fundamentais.
A ADPESP e a ADPF encerram o documento enfatizando
que a mera possibilidade de existência de uma ou mais centrais
secretas ou clandestinas dedicadas à interceptação telefônica,
situadas em repartições militares
e operadas por agentes públicos
que não detém atribuição para investigar crimes comuns, se entremostra inadmissível e revela uma
intolerável violação aos direitos
humanos consignados na Constituição Federal e na Convenção
Interamericana de Direitos Humanos. Para os delegados, o erro
não deve ser tolerado sob pena de
o Brasil ser novamente condenado pela Corte Interamericana de
Direitos Humanos por idêntico
incidente no passado.
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|Palestra
Por vanessa neGrini

INqUéRITO POlICIAl
CONTEMPORâNEO
Delegado federal Márcio Alberto fala do perigo do superdimensionamento
dos direitos individuais em detrimento do interesse da sociedade de ver
criminosos punidos
Foto: William de Brito/ADPF

S

e antes o orgulho de um
delegado era ver o inquérito policial transformarse em denúncia e depois sentença
condenatória, hoje, o grande desafio é conseguir que o processo
não seja derrubado com recursos
nos tribunais superiores. O delegado federal Márcio Alberto
Gomes Silva palestrou sobre o
inquérito policial contemporâneo, a convite da Diretoria Regional da Associação Nacional
dos Delegados de Polícia Federal no Distrito Federal (ADPF/
DF). O palestrante afirmou que
é importante a categoria produzir conhecimento para influenciar
nas mudanças jurisprudenciais,
mas, ao mesmo tempo, é preciso
se adaptar para não ver todo um
trabalho desperdiçado.
O palestrante iniciou explicando que o inquérito policial é
um procedimento administrativo,
sigiloso, escrito, inquisitivo, dispensável, elaborado pela polícia
judiciária, presidido por delega26 | Prisma 72
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do de polícia de carreira, que tem
por objetivo coletar elementos e
provas para a propositura de ação
penal (indícios de autoria e prova
da materialidade).
O inquérito policial é administrativo em contraposição ao
processo, que é judicial. De acordo com o delegado Márcio Alberto, em que pese ser descrito e
delineado no Código de Processo
Penal, o inquérito não conta com
uma sequência de atos predeterminados tal qual o processo. As
diligências determinadas em seu
bojo e o curso do procedimento
são discricionários, o que confere
um poder e uma responsabilidade
muito grande ao delegado de polícia. É ele quem vai determinar o
melhor rumo da investigação pra
elucidar os fatos.

|dUrO GOLPe. O

sigilo deve ser
mantido para facilitar as investigações. Para o palestrante, a
Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal foi um duro
golpe no trabalho da polícia judiciária. O delegado lembra que
o acesso irrestrito aos autos pelo
advogado do investigado traria
evidente prejuízo às investigações e seria contrário à própria
natureza do procedimento, sigiloso por excelência. Entretanto, a
partir do exame mais detalhado da
Súmula 14, o palestrante conclui
que o advogado terá vista apenas
dos atos já praticados e devida-

mente juntados ao inquérito. Ou
seja, somente atos já perfeitos e
acabados e cuja juntada aos autos do inquérito foi determinada
pelo delegado de polícia podem
ser objeto de vista do advogado
de defesa. Diligências em curso e
ainda não materializadas não podem ter seu acesso franqueado,
sob pena de evidente inutilidade
das mesmas.

o sigilo é inerente à
investigação criminal.
A Súmula 14 conferiu
direito de vista ao
advogado de defesa
apenas sobre os
atos já praticados e
juntados ao inquérito.
Diligências em curso
ficam de fora.
Interceptações telefônicas em
curso, representações de prisão e
busca e apreensão ainda não deferidas e não cumpridas, solicitação de perícias ainda não realizadas e intimação de testemunhas
ainda não oitivadas, por exemplo,
não podem ser mostradas ao advogado do investigado, sob pena
de total imprestabilidade da prova produzida depois do acesso.
“Difícil imaginar que investigado que fica sabendo que seu
terminal móvel está interceptado
continue realizando tratativas ilí-

citas por telefone”, afirma o delegado Márcio Alberto.

|disPensÁveL. O

titular da ação
penal pode dispensar o inquérito
policial, se tiver em mãos elementos que possibilitem o oferecimento da denúncia. Entretanto,
em que pese ser dispensável, o
palestrante lembrou que por se
tratar de importante meio de coleta de provas e o instrumento
mais hábil para condensar todos
os elementos que gravitam em
torno do crime, é muito difícil encontrar na prática ação penal não
precedida de inquérito policial.
O inquérito policial é uma
documentação completa do que
ocorreu, no calor dos acontecimentos. Segundo o palestrante
seria inviável para o Ministério
Público sair de seu gabinete e
realizar as investigações necessárias. No máximo, o promotor
requisitaria alguma diligência extra se não concordar com algum
aspecto relatado.
Ademais, o palestrante fez
uma crítica de ordem pragmática
e jurídica quanto a possibilidade
de investigação presidida pelo
Ministério Público. Márcio Alberto lembra que o MP não possui corpo auxiliar organizado em
carreira e com vocação à investigação criminal. Investigar não
é somente requisitar documentos
e ouvir pessoas. É preciso realizar vigilâncias, fotografar, filmar
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|vaLOr

PrOBatÓriO. De acordo

com o delegado Márcio Alberto,
a doutrina atribui pequeno valor
probatório ao inquérito policial.
Boa parte defende que não ser
possível condenação com base
exclusivamente em prova colhida no bojo do inquérito, em que
vigora o princípio inquisitivo, ou
seja, sem a presença do contraditório.
O palestrante chamou a atenção para o fato de que a condenação, no entanto, é possível
com base em prova cautelar (de
natureza urgente, merecedora de
produção imediata, sob pena de
28 | Prisma 72

Foto: William de Brito/ADPF

encontros e entregas ilícitas, analisar interceptações telefônicas,
dentro outras diligências típicas
do aparelho policial, realizadas
por agentes públicos que fizeram
concurso e foram treinados pelo
Estado para desempenhar essa
função.
Dessa forma, para o MP investigar seria preciso aparelhalo com estrutura humana capaz
de investigar, o que demandaria
a criação de cargos específicos
semelhantes ao de agende de polícia, dotar o órgão de viaturas
caracterizadas e descaracterizadas para fins de investigação,
criar setores de inteligência com
servidores aptos a analisar dados.
Enfim, isso seria transformar o
Ministério Público em uma nova
Polícia Judiciária.

|Para aLéM de BrasÍLia: Por meio de uma parceria com a Universidade Católica de Brasília, o evento teve transmissão online ao vivo. Com isso, a adPf cumpre
com o objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento.

perda irreparável), não repetível
(que necessidade de imediata
realização em fase da natureza
do objeto ou de seu grau de perecimento) ou antecipada. Para
Márcio Alberto, o delegado de
polícia deve concentrar seus esforços nesse tipo de provas, pois
são elas que se apresentaram de
forma robusta no processo.
Prova oriunda de interceptação telefônica judicialmente
autorizada, de quebras de sigilo
bancário e fiscal, perícias feitas
no curso da investigação, elementos de prova colhidos no curso de busca, são alguns exemplos
de provas que podem ser sustentadas na condenação.
O temor relaciona à impossibilidade de condenação com
base em provas colhidas exclusivamente em fase inquisitorial,

tem ligação com um passado em
que as investigações se baseavam única e exclusivamente em
provas orais, como confissão e
depoimentos frágeis de testemunhas que, muitas vezes, alteravam as versões dadas na delegacia e em juízo.
Entretanto, o delegado enfatiza que a moderna investigação
é calçada na interceptação telefônica, em quebras de sigilos fiscal
e bancário, com posterior perícia
dos dados obtidos, trabalho de
campo com filmagens e fotografias, apreensões realizadas após
trabalho investigativo, dentre outros meios que afastam a oscilação das provas orais.

|direitOs eM COnfLitO. O

palestrante alertou para o perigoso
superdimensionamento dos di-

Palestra

reitos individuais em detrimento
do interesse de toda sociedade
em ver responsabilizados autores
de crimes. De acordo com Márcio Alberto, diuturnamente, são
criadas amarras eu engessam
cada vez mais o trabalho investigativo da Polícia Judiciária. Para
ele, posicionamentos sustentados
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em alguns julgados deveriam ser repensados. Em um
caso, o colegiado entendeu que
relatório do COAF (Conselho de
Controle de Atividades Financei-

ras) não é documento hábil para
lastrear quebra de sigilos fiscal,
bancário e telefônico e que todas
as provas resultantes deveriam
ser anuladas. Entretanto, para o
delegado não há documento mais
robusto para endossar a quebra
de sigilos bancário ou fiscal do
que um relatório de inteligência
fornecido por um órgão estatal
especializado no combate à lavagem de dinheiro.
Para o palestrante, dizer que
o indivíduo que dilapida o patrimônio público não pode ter seus

sigilos bancário e fiscal afastados
diante de relatório feito por órgão
estatual de inteligência é sepultar
qualquer possibilidade de responsabilização da criminalidade
organizada.
Afinal, conforme afirma Márcio Alberto, anos de investigação,
dinheiro público e esmero na produção de provas robustas e técnicas não podem ser sumariamente
descartadas sob a proteção dos
direitos individuais dos que se locupletam do erário e contribuem
para o atraso do país.
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|Media Training
Por vanessa neGrini

PARA FAlAR COM A

IMPRENSA

De acordo com especialista, quem ocupa um cargo público precisa
dialogar com os meios de comunicação, pois o público tem direito à
informação: faz parte do jogo democrático

D

elegados federais participaram, em BrasíliaDF, de palestra com um
dos principais nomes do país em
media training e gestão de crise
em Comunicação. O professor
João José Forni falou sobre os
impasses e os desafios na capacitação das fontes e explicou aos
participantes sobre porque é tão
importante falar com a imprensa.
30 | Prisma 72

O especialista enfatizou que
a maioria das pessoas não possui competência comunicativa,
mas que, no caso de pessoas que
ocupam cargos públicos e devem
prestar contas à sociedade, é imprescindível desenvolver essa habilidade. O media training é um
treinamento específico que ajudará os delegados a dialogarem
melhor com a imprensa, contri-

buindo para o fortalecimento da
imagem institucional da própria
Polícia Federal.
Forni revelou que um equívoco comum de gestores de organizações é achar que fala com a
imprensa “quando” e “se” quiser.
“Se você está num cargo público
precisa falar. Isso faz parte do
jogo democrático; o público tem
direito à informação”, defendeu.

Media Training

O professor ressaltou que a
imprensa hoje cumpre um importante papel de “vigilância”
sobre as ações do Estado, dentro
do conceito norte-americano de
“watchdog role”. Ou seja, o jornalista é o “cão de guarda” das
instituições. Por isso, é importante as organizações públicas prepararem seus gestores para essa
tarefa.
Além do dever de transparência e publicidade, inerentes ao
serviço público, Forni enfatizou
outra nuance. “Os acontecimento
sociais, políticos e econômicos
dependem de visibilidade para
existir”, falou explicando que o
que não sai na imprensa, não é
noticiado, não deixa registro e,
para todos os efeitos, é como se
não tivesse existido. Nesse sentido, o professor destacou que
grande parte do que vai para o
jornal é de responsabilidade de

Fotos: Arquivo ADPF

As organizações públicas
devem preparar seus
gestores para falar
com a imprensa, que
cumpre importante papel
de “vigilância” sobre
as ações do estado. o
jornalista atua como
“watchdog role”: o
“cão de guarda” das
instituições

|PreParO: O delegado federal precisa se preparar, pois pode ser chamado a falar
a qualquer instante e, em geral, será em momento de crise

“fontes competentes”.
O professor Forni desmistificou o mito da autonomia sobre as
pautas. No dia a dia das redações,
muitas vezes o editor é “arrastado” pelos acontecimentos e prevalecem os assuntos “plantados”
por grupos de interesses que possuem competência e força para
criar fatos e acontecimentos que
obrigatoriamente serão cobertos.
Ter uma boa visibilidade na
imprensa ajuda na construção
da reputação de pessoas e organizações. Dessa forma, é preciso
investir na capacitação das fontes
para que a organização amplie
suas chances de uma boa repercussão.
Para Forni, os delegados devem investir em um bom media
training, em virtude das peculiaridades do cargo que ocupam.
“Você precisa se preparar, pois
pode ser chamado a falar a qual-

quer instante e, em geral, será em
momento de crise”, afirmou.
O evento foi mais uma iniciativa da Diretoria Regional da Associação Nacional dos Delegados
de Polícia Federal no Distrito Federal (ADPF/DF).

|PrÓXiMas etaPas. O

diretor de
Comunicação da ADPF, Cláudio
Tusco, destacou que a Associação irá identificar nos Estados
grupos de interessados para promover o treinamento.
A ADPF defende que o media
training seja incorporado desde
a formação inicial da categoria
na Academia. Muitos delegados
tomam posse e são designados
para chefiar unidades do interior,
sendo a única autoridade local
responsável pelo contato com a
imprensa. Muitos aprendem na
prática, com erros e acertos, a
como lidar com essa tarefa.
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|Enccla 2013
da redaçãO

COMBATE à CORRUPÇÃO E
à lAvAgEM DE DINhEIRO
Dirigentes da ADPF participam da 10ª reunião plenária da ENCCLA
defendendo as atribuições dos delegados de polícia
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Foto: Isaac Amorim / MJ

O

vice-presidente da Associação Nacional dos
Delegados de Polícia
Federal (ADPF), Getúlio Bezerra, e o diretor de Comunicação
Social, Cláudio Tusco (foto), participaram, entre os dias 26 e 30
de novembro, da reunião plenária
anual da Estratégia Nacional de
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), realizada na Paraíba.
A ENCCLA foi criada em
2003, por iniciativa do Ministério da Justiça e coordenada pelo
Departamento de Recuperação
de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, como forma de
contribuir para o combate sistemático à lavagem de dinheiro no
país. O departamento atualmente
é chefiado pelo delegado federal
Ricardo Saadi.
Consiste na articulação de diversos órgãos e da sociedade civil que atuam, direta ou indiretamente, na prevenção e combate à
corrupção e à lavagem de dinhei-

|PartiCiPaçãO da adPf: Os diretores Cláudio tusco e Getúlio Bezerra
representaram os delegados federais na reunião.

ro, com o objetivo de identificar e
propor seu aprimoramento.
Nesta edição foram definidas
13 ações para o ano de 2013 (veja
abaixo), bem como revisadas as
14 ações da ENCCLA 2012.
A ADPF, em conjunto com os
delegados federais que representaram institucionalmente a Polícia Federal, acompanhou cada
um dos debates, garantindo o
protagonismo da autoridade policial e uma melhor distribuição
de atribuições para que todos os
órgãos possam atuar de forma
harmônica em prol da repressão

conjunta à corrupção e à lavagem
de dinheiro.
“A participação dos delegados
federais, enquanto autoridades
policiais, contribui para uma melhor articulação com os demais
atores no combate à corrupção e
à lavagem de dinheiro. Em 2013,
a ADPF contribuirá de forma ainda mais ativa, trazendo a colaboração de seus associados”, afirma
Tusco referindo-se aos delegados
federais que atuam na ponta e podem apontar os gargalos e propor
soluções para uma atuação mais
eficiente da Polícia Federal.

AÇÕES DA ENCClA PARA 2013
|açãO 1 - Instituir Grupo Per-

|açãO 6 - Ampliar os mecanis-

manente de Avaliação de Risco
visando elaborar relatório para
identificar, avaliar e compreender
os riscos de lavagem de dinheiro
e financiamento do terrorismo no
País.

mos de combate ao suborno
transnacional para adequação às
obrigações internacionais, especialmente no âmbito da Convenção da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
|açãO 7 - Implementar cadastro
de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) com acesso público.

mento ao Congresso Nacional,
bem como propor, analisar e
acompanhar propostas legislativas que versem sobre os seguintes temas: (i) regulamentação do
lobby; (ii) conflito de interesses;
(iii) responsabilização de empresas por atos de corrupção; (iv)
criminalização do enriquecimento ilícito; (v) ratificação da Convenção da OIT sobre o trabalhador migrante; e (vi) organizações
criminosas.

|açãO 8 - Propor a criação, nos

|açãO 11 - Criar dispositivo legal

órgãos de controle, de cadastro
contendo informações relevantes
acerca dos procedimentos licitatórios, especialmente de dados
dos participantes, visando à detecção e à prevenção de fraudes.

que regulamente os cadastros de
sanções administrativas, cíveis e
penais e a obrigatoriedade de sua
consulta, bem como definir requisitos de integração, aos cadastros,
dos sistemas de gestão e controle.

|açãO 9 - Elaborar proposta de

|açãO 12 - Elaborar um Protocolo

aperfeiçoamento dos meios operacionais de investigação nos crimes relacionados à lavagem de
dinheiro e à corrupção.

Interinstitucional de cumprimento da Lei 9.807/99, para maior
efetividade e confiabilidade do
sistema de proteção às testemunhas.

|açãO 2 - Apresentar propos-

tas de aperfeiçoamento do PLS
236/2012 (novo Código Penal),
especialmente dos crimes contra
a administração pública, a ordem
econômica, tributária, financeira,
terrorismo e seu financiamento e
de lavagem de dinheiro.
| açãO 3 - Desenvolver junto à
justiça eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras,
provedores de internet e administradoras de cartão de crédito o
formato padronizado das respostas às requisições veiculadas com
fundamento no art. 17-B da lei de
Lavagem de Dinheiro.
|açãO 4 - Propor a regulamen-

tação do artigo 7, § 1 da Lei
9613/98.
|açãO 5 - Propor a criação de ór-

gão encarregado da administração dos bens submetidos à medida assecuratória.

|açãO 10 - Acompanhar a elaboração e respectiva tramitação das
propostas legislativas sobre bloqueio administrativo de bens, em
cumprimento às Resoluções do
Conselho de Segurança da ONU,
e do instituto da extinção de domínio com vistas ao encaminha-

|açãO 13 - Disponibilizar um site
para a ENCCLA e meios eletrônicos na rede mundial de computadores para gerenciamento de
suas ações e para interação entre
os órgãos da Estratégia e com a
sociedade.
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|Porto Seguro e Durkheim
da redaçãO

PONTO PARA A PF

Ministro da Justiça presta esclarecimentos sobre Operação Porto Seguro
elogiando o trabalho feito pela Polícia Federal, em audiência no Congresso
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Foto: Antonio Cruz/ABr

E

m audiência pública realizada em dezembro, na
Câmara dos Deputados,
para discutir a Operação Porto
Seguro e a Operação Durkheim.
Foram convidados a dar esclarecimentos o ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo, o diretorgeral da Polícia Federal (PF), delegado Leandro Daiello Coimbra,
e o superintendente regional da
PF em São Paulo, delegado Roberto Ciciliati Troncon Filho. O
diretor de Assuntos Parlamentares da Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal
(ADPF), Anderson Gustavo Torres, acompanhou a reunião.
A Operação Porto Seguro foi
deflagrada em 23 de novembro
e investiga um esquema de corrupção que envolve a compra de
pareceres técnicos de órgãos oficiais para atender interesses de
empresas.
Em 2011, durante as investigações, o ex-auditor do Tribunal
de Contas da União (TCU) Cyonil Borges disse à PF ter recebido

|eXPLiCaçÕes: Ministro da Justiça garante que a Polícia federal agiu com
autonomia nas operações Porto seguro e durkheim.

uma oferta de R$ 300 mil para
emitir pareceres favoráveis a uma
empresa. A operação já indiciou
18 suspeitos.
Já a Operação Durkheim foi
iniciada no dia 26 de novembro.
A PF indiciou 57 pessoas e prendeu 27 acusadas de violar sigilos
fiscal, telefônico e bancário de diversas pessoas.
Ao ser questionado se sabia
da Operação Porto Seguro, o mi-

nistro da Justiça, José Eduardo
Cardozo, afirmou que apesar de
a Polícia Federal ser subordinada
ao seu Ministério, a operação não
teve interferência dele, ou seja,
não houve interferência política.
“Hoje dirijo uma Polícia Federal que não se submeterá, em
momento algum, a orientações
políticas de instrumentalização
ou de apaziguamento”, disse. O
ministro acrescentou ainda que a

PF evoluiu e, hoje, é uma polícia
de Estado que não se submete a
qualquer situação de injunção política ou que não seja de dimensão republicana.
|devidO PrOCessO LeGaL. Durante

seu depoimento, o delegado Roberto Troncon, superintendente
regional da PF em São Paulo,
deu uma verdadeira “aula” de
persecução penal, falando sobre
a atuação da Polícia Federal nas
operações em debate.
Trocon declarou que, à frente da Diretoria de Investigação e
Combate ao Crime Organizado
da Polícia Federal, teve a oportunidade de conhecer vários sistemas criminais e de Justiça Criminal na Europa, nas Américas e na
Ásia. De acordo com o delegado,
em tese ou teoricamente, o modelo brasileiro é um dos mais garantistas do mundo.
No Brasil, no âmbito federal,
há um órgão que executa a investigação criminal, que é a Polícia
Federal. Há um órgão totalmente
independente, o Ministério Público, que fiscaliza na fase da investigação se a polícia está agindo de
acordo com a lei na busca do conjunto probatório, dos indícios necessários para responder as duas
perguntas primordiais em qualquer investigação: Houve crime?
Quem foi o seu autor ou quem
foram os seus autores? Há ainda
um terceiro órgão, o Poder Judi-

ciário, que na fase pré-processual
atua como juiz das garantias individuais dos investigados.
O superintendente da PF em
São Paulo afirmou que, de todas
as atividades exercidas pelo Estado, a persecução penal é a mais
invasiva na vida do cidadão. Isso
ocorre, pois é por meio da atividade de a persecução penal que
o Estado pode prender provisoriamente, devassar a intimidade
e os sigilos bancário, telefônico,
fiscal, entrar na casa do indivíduo
para fazer busca de evidências,
de indícios ou de provas do que
está sendo investigado. Portanto,
essa atividade deve de ser totalmente controlada.
Para Troncon, como está previsto no ordenamento Jurídico
Brasileiro, nada melhor de que
o poder de investigar, fiscalizar
e acusar e julgar, esteja separado
em três órgãos distintos do Estado. Do contrário, haveria um retrocesso à época medieval, onde
o Estado investigava, acusava e
julgava de maneira absolutista.
O delegado federal afirmou
ainda que nenhuma investigação se inicia se não houver justa
causa. Isso significa que jamais
a polícia olha para determinada
pessoa e fala: “esse cidadão deve
estar fazendo alguma coisa errada; pela sua aparência, pelo seu
jeito, pelo que foi publicado na
imprensa, ele deve estar fazendo alguma coisa errada; então

Foto: Marcelo Camargo/ABr

Porto Seguro e Durkheim

|trOnCOn: superintendente da Pf
em são Paulo dá “aula” de persecução
penal, em seu depoimento sobre a atuação da Polícia federal nas operações.

vamos iniciar uma investigação,
vamos interceptar suas comunicações, devassar a sua vida”. Isso
seria ilegal, enfatizou Troncon.
Além disso, o delegado federal enfatizou que tudo o que a
polícia faz, na execução de medidas cautelares, expedida pelo
Judiciário, ou no seu desenvolvimento natural, passa pelo crivo
do Ministério Público e da Justiça, periodicamente. É o caso,
por exemplo, das interceptações
telefônicas. Quinzenalmente a
polícia presta contas do que está
sendo feito. E o Ministério Público que tem o papel de fiscalizar
diz o que deve ser ajustado.
Proposta pelos deputados
Efraim Filho (DEM-PB), Edson
Santos (PT-RJ) e Mendonça Filho (DEM-PE), a audiência foi
realizada pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado; e de Fiscalização Financeira e Controle.
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|Segurança Privada
da redaçãO

Polícia Federal cria curso de extensão em segurança para grandes eventos.
A novidade está na portaria de controle da atividade de segurança privada
atualizada no final de dezembro. Objetivo é qualificar e especializar os
vigilantes para atuação em locais com grande concentração de pessoas

A

Polícia Federal publicou no dia 13/12/2012,
no D.O.U, a Portaria
nº 3.233/2012 – DG/DPF, que
dispõe sobre as novas regras de
segurança privada, aperfeiçoando
vários mecanismos de controle,
facilitando a realização dessa atividade pelas empresas e melhorando a exigência de qualificação
dos vigilantes.
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Neste novo instrumento, foi
criado o Curso de Extensão em
Segurança para Grandes Eventos,
como forma de qualificar e especializar os vigilantes para atuação
nos locais onde haja grande concentração de pessoas, principalmente nos estádios de futebol, a
exemplo da Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo
de 2014, conforme modelo pa-

drão da FIFA, que prevê a utilização de segurança privada nos
eventos esportivos de forma integrada aos órgãos de segurança
pública.
O currículo do curso foi amplamente discutido entre a Coordenação-Geral de Controle de
Segurança Privada e as entidades de classe representativas dos
trabalhadores e das empresas do

segmento, com a participação da
Secretaria Especial de Política de
Promoção de Igualdade Racial da
Presidência da República, tendo
sido formatado em 50 horas-aula
e deve ser ministrado pelas empresas-escolas aos vigilantes que
forem trabalhar em eventos com
multidões, em ginásios esportivos, estádios de futebol, shows,
feiras agropecuárias, etc.
O resultado dessa iniciativa traduz-se no fato de que, em
breve, as empresas que prestam
o serviço de vigilância patrimonial somente poderão empregar
nesses eventos vigilantes que tenham concluído o referido curso,
sob pena de serem autuadas ao
pagamento de multa e de outras
penalidades pela Polícia Federal,
que é a responsável pelo controle
da segurança privada no Brasil.
O curso de extensão em grandes eventos, que é complementar
ao curso de formação do vigilante, terá foco nas matérias de
gerenciamento de público, ges-

tão de multidões, enfocando o
respeito aos direitos humanos e
à promoção da igualdade racial,
e visa dotar o profissional de conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes que o capacitem
para o exercício da atividade de
segurança das pessoas e do patrimônio nos recintos onde forem realizados grandes eventos,
adotando medidas preventivas e
repressivas nos limites de suas
tarefas no âmbito operacional
da estrutura de segurança, numa
função complementar às atividades dos órgãos estatais de segurança e serviços, assegurando
um ambiente confortável, seguro
e de perfeita normalidade e harmonia para os organizadores e
espectadores.
Esta nova Portaria da Polícia
Federal vem aperfeiçoar os instrumentos de controle da atividade de vigilância patrimonial,
inclusive a realizada em instituições financeiras, bem como
escolta armada, transporte de va-

dadOs estatÍstiCOs dO setOr e eXPansãO da atividade

vigilantes formados: 2.105.531 (em 2002: 846.049).
vigilantes em atividade regular, com vínculo empregatício: 660.000
empresas especializadas 1.926
empresas Orgânicas 1.919
Bancos 35.935 (em 2002: 18.429)
Carros fortes: 4.110 (em 2002: 3.964).
armas: 231.624

Foto: Divulgação

Segurança Privada

|Xavier: Pf tem empreendido esforços para melhorar o controle da segurança privada no Brasil

lores, segurança pessoal e cursos
de formação, com regras mais
eficazes e adequadas ao contexto
atual.
Segundo Clyton Eustáquio
Xavier (foto), Delegado de Polícia Federal e atual coordenador-geral, a Direção-Geral e a
Diretoria Executiva da PF têm
concentrados esforços na melhoria do controle dessa atividade no âmbito da Polícia Federal, principalmente em relação à
manutenção e incrementação do
sistema GESP – Gestão Eletrônica de Segurança Privada, que
é o responsável pela informatização dos vários procedimentos
de segurança privada, a exemplo do processo autorização de
funcionamento das empresas, de
compra de armas e munições, de
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|eQUiPe CGCsP: delegados Henrique (chefe da diCOf), Guilherme (chefe da deLP), Clyton (CGCsP), daniel (chefe substituto
da daPeX), Bomfim (chefe substituto da diCOf), vinícius (chefe substituto da deLP), e Licinio nunes (chefe da daPeX).

tráfego de armas, e recentemente
o processo-punitivo de apuração
e julgamento das infrações das
empresas e instituições financeiras, que vem funcionando na SR/
DPF/DF, a título experimental,
desde o início deste ano, com
possibilidade de abrir para todas
as demais unidades nos próximos
meses.
Atualmente a grande maioria
dos procedimentos alusivos ao
controle da segurança privada
está informatizada, tendo a CGCSP a preocupação de não só
prestar um bom serviço aos usuários dos serviços da Polícia Federal (empresas, instituições bancárias, entidades representativas de
classe laboral e patronal, vigilantes), mas também facilitar e des38 | Prisma 72

burocratizar o trabalho diário das
DELESPs e Comissões Vistorias,
por meio da disponibilização de
ferramentas eletrônicas que lhes
permitam mais dinamismo na
tratativa dos diversos expedientes que lhes competem.
Um exemplo claro dessa visão e que constitui importante
mudança de rotina e de prestação de serviço, foi a compra de
novos equipamentos e insumos
para a impressão do novo modelo da Carteira Nacional de Vigilante - CNV, em material PVC,
com melhor qualidade e mais
itens de segurança. Atualmente
são expedidas cerca de 180 mil
documentos pela CGCSP, tendo
implantado no início deste ano
a informatização da CNV, com o

apoio da CGTI, que passou a ter
tramitação eletrônica, desafogando as DELESPs e Comissões de
Vistoria, que não mais receberão
grande volume de papéis das empresas, já que estas terão que formular o requerimento diretamente ao Órgão Central do DPF, por
meio da Internet.
Os dados da CGCSP revelam
que atualmente há cerca de 683
mil vigilantes trabalhando regularmente na atividade de segurança privada, mediante contrato
de trabalho com empresas especializadas e orgânicas (aproximadamente 4.500), no universo de
aproximadamente 2 milhões de
pessoas que concluíram o curso
de formação de vigilantes e que
estão cadastradas na PF.

|Boa Leitura

inQUéritO POLiCiaL –
UMa anÁLise JUrÍdiCa
e PrÁtiCa da fase PréPrOCessUaL
autor: Márcio alberto
Gomes silva
ed.: Millennium editora
200 págs., ano 2012,
Preço: r$ 48,00

trÁfiCO de PessOas COOPeraçãO JUrÍdiCa
internaCiOnaL nO
COMBate aO trÁfiCO
autor: Luciano ferreira
dornelas
Pedidos pelo e-mail:
dornelas.lfd@dpf.gov.br
Preço: r$ 40,00

JUristas dO MUndO
autores: sebastião José
Lessa e outros
ed.: editora rede
disponível na Biblioteca
digital da faculdade de
direito de Coimbra
http://bibdigital.fd.uc.pt/

http://www.millenniumeditora.com.br/produtos_descricao.
asp?codigo_produto=2786
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|Memória Viva
Por aPareCidO LOPes feLtriM*

DEvANEIOS hISTóRICOS DE
UM PASSADO DISTANTE
Confira o empolgante relato do delegado de polícia federal aposentado
Aparecido Lopes Feltrim sobre a Operação Café. Eram tempos em
que a Polícia Federal não contava com os recursos tecnológicos atuais e
investigar e combater o crime podia se tornar uma aventura épica

“A vida é uma viagem a três estações:
ação, experiência e recordação”,
JúLiO CaMarGO, escritor

O

tempo é implacável!
Basta um simples lampejo cerebral para recordar décadas passadas...
Assim, como no acender de
uma luz, veio-me à mente a existência em meus arquivos de todos
os relatórios elaborados durante
os quase vinte e cinco anos na
carreira “profissional” de delegado de polícia federal, em cujo
embrião teve a denominação de
inspetor. Sim, inspetor. Isto em
1976.
Foi uma luta para substituir tal
denominação.
Tenho inúmeras pastas contendo minha história, tanto na
condução de inquéritos policiais,
quanto em atividades operacio40 | Prisma 72

nais, correicionais/disciplinares
e, sobretudo, de fatos relevantes
ocorridos em dez lotações diferentes, em seis Estados e Distrito Federal, ocupando desde uma
simples chefia de Seção Administrativa, passando pela direção de
Órgãos Centrais do Departamento de Polícia Federal (DPF), até
nomeação por ato presidencial,
no Ministério da Justiça.
Sem dúvidas, foi uma carreira
com altos e baixos, com alegrias,
incompreensões e tristezas; com
vitórias e derrotas; com muitos
amigos e outros tantos inimigos
(dentro e fora do Departamento);
ameaças, traições, troca de tiros,
muitos habeas corpus, alguns
mandados de segurança.

Mas o starter atual conduz
para os anos de 1979/82, quando
chefiei por cinco ou seis vezes,
equipes da “Operação Café”, lotado na então denominada Divisão de PF, em Londrina/PR.
Foi - sem qualquer receio de
errar - o período de maior desempenho de minhas atividades operacionais, talvez pela idade, quiçá
pelo entusiasmo, sabe-se lá!
Época anterior à “Constituição Cidadã”, em que a autoridade
policial detinha a prerrogativa legal de adentrar qualquer residência ou expedir mandado de busca, decorrentes de investigações,
efetuando-se, em consequência,
apreensões e prisões.
Métodos científicos? Só nos
cinemas, com exceção de alguns
adquiridos no Curso de Técnica
de Interrogatório, que participei
na Escola Nacional de Informa-
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|Beta 5: equipe no final da
Operação Café, nas cataratas
de foz do iguaçu/Pr.

ções (EsNI), em 1977.
Muitos dos capacitados e eficientes policiais atuais sabem o
que representou verdadeiramente
a EsNI para o DPF?
Interceptações
telefônicas,
sistema guardião, controle externo, setor de inteligência, viaturas
com GPS, grupos de operações
especiais, “escritórios”, frota e
pilotos de aeronaves policiais,
computadores, cruzamentos de
dados financeiros, quebras de
sigilos, radares, rastreadores, microship, interceptação VOIP?
Quimeras...
A improvisação, o discernimento pessoal, a astúcia dos
agentes, falta de verbas, de equipamentos, viaturas e combustíveis, até o racionamento de gasolina que atingiu o país em 1979,
nos alcançou.
Quantos flagrantes ou apreensões foram realizadas utilizandose de uma máquina de escrever

Quantos flagrantes ou apreensões foram
realizadas utilizando-se de uma máquina
de escrever portátil, sobre o capô de
um Fusca? A veraneio veio bem depois.
Noites inteiras no interior das viaturas,
atolados em lamaçais.

portátil, sobre o
capô de um Fusca.
Sim, Fusca!
A Veraneio veio
bem depois, em razão das chuvas que danificavam as estradas
avermelhadas e férteis daquele
estado. Entretanto, inúmeras noites foram passadas no interior das
mesmas, atolados em lamaçais
ou com problemas mecânicos,
onde cinco servidores acotovelavam-se no interior das viaturas. E
praguejando!
Feliz da equipe que levava
consigo uma corrente para “traçar” os pneus da veraneio; uma
chave de fenda para regular o
platinado do carburador, sendo
muita das vezes substituída pelo
“cão” do revólver Taurus. Isto
para quem tinha a “manha de mecânico”. Não era o meu caso...
As dificuldades surgiam de
surpresa.
Ora uma queda de energia, que
permanecia por longos dias, diante da precariedade das estradas,
instalações elétricas incipientes,

ainda no início da energia rural;
ora a falta de comunicação com
o mundo exterior, tanto via rádio
SSB, quanto por telefonia, esta,
existente quilômetros de distância, nas pequenas cidades como
Icaraíma, Loanda, Santa Cruz do
Monte Castelo, Santa Isabel do
Ivaí.
Identicamente, complicações
legais surgiam sempre quando
de alguma apreensão, prisão em
flagrante ou consultas sobre veículos furtados. Nestes casos, com
prazos definidos, as equipes se
superavam e demonstravam seus
verdadeiros valores.
Na hipótese de alguma enfermidade, ferimentos ou algo do
gênero, era a maior tensão e desgaste emocional. Somente quem
enfrentou verdadeiramente aqueles momentos é capaz de dimensionar as agruras passadas.
O planejamento operacional daquela histórica “Operação
Café” era perfeito e fora elaborado e colocado em prática pelo
Dr. Marabuto, um competente
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delegado de polícia federal, que
esquadrinhou toda a fronteira
do Paraná e Mato Grosso do Sul
com o Paraguai. Identificou previamente os pontos estratégicos e
locais para as bases operacionais
e de vigilância, além de estabelecer as tarefas de todas as equipes,
tanto as fixas quanto as móveis.
As primeiras compostas por
agentes federais e fiscais; as segundas por delegados, agentes,
escrivães e fiscais fazendários e
do extinto Instituto Brasileiro do
Café (IBC), todos selecionados
de diversos estados e sempre de
forma alternada.
Assim, de Querência do Norte/PR (Pontal do Tigre) até Presidente Epitácio/SP, passando necessariamente por Foz do Iguaçu
e Guaíra em torno de 500 km,
conforme lembranças a seguir
oxigenadas, com suas bases em
pequenas cidades, trailers, barracas e algumas vezes no interior
de viaturas, servidores destemidos, muitos ainda vivos (quase
todos), guardam recordações de
diferentes sentimentos.
Paralelamente a tais atividades operacionais, o planejamento
previa, também, grandes incursões em armazéns localizados em
cidades previamente identificadas, por meio de importantes comerciantes daquele cereal, bem
como nos portos de Paranaguá,
Santos e outros.
Eram as ações das denomi-
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nadas “Betas”, de 1 a 5, que se
deslocavam permanentemente,
sempre comandadas por um delegado.
O foco era impedir o transporte de carregamento de café, além
das fronteiras, numa ocasião em
que fora noticiado ser o Paraguai
o maior exportador de café da
América do Sul, sem produzir um
grão sequer.

era uma luta inglória!
os recursos de diárias
e de manutenção
chegavam com atraso...
Para dificultar ainda mais a
missão, haviam os transportes
aéreos, realizados por pequenas
aeronaves suportando até quinze
sacas do cereal, utilizando-se de
pistas clandestinas, tanto para enviar o produto quanto para trazer
mercadorias contrabandeadas ou
grandes quantidades de maconha
“manga rosa”.
Se não bastassem tais vicissitudes, tínhamos que enfrentar os
servidores que se corrompiam,
facilitando a passagem de frotas
de caminhões para o vizinho país
guarani.

Era uma luta inglória! Ademais, algumas vezes os recursos
de diárias e de manutenção chegavam, por meio do IBC, com
atraso...
Não sei se era coincidência ou
obra do acaso, mas via de regra
eu era consultado para chefiar
equipes das “Betas” 3 e 5, nos
meses de dezembro, janeiro, fevereiro ou julho. Datas festivas!
As alegrias decorriam das
boas apreensões realizadas; das
emoções durante as abordagens,
quase sempre noturnas; as visitas
aos postos fixos, com seus cardápios alimentares diferenciados
dependendo da localidade, originária dos policiais e outros servidores ali lotados temporariamente e, sem dúvida, ao término da
missão, às vezes prorrogadas por
mais de 45 ou 60 dias, com o ansioso encontro familiar, período
em que quase todos ainda jovens,
possuíam filhos de pouca idade.
Como esquecer as incursões
no Porto Meira, P.2 (Santa Terezinha); a cidade de Santa Helena,
base da Beta 3, que além dos já
citados, cobria as áreas de Pato
Bragado e Porto Mendes, Porto
Stacamaqui ou Chevrolet, onde
ocorreu troca de tiros com contrabandistas paraguaios, posicionados na outra margem do Rio
Paraná, isto tudo antes de formar
o lago de Itaipu e consequente
desaparecimento do Salto das
Sete Quedas, em Guaíra.
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Da mesma forma, o Porto Figueira, Porto Caiuá (Pontal do
Tigre e Hotel da Dona Fidelina), Porto Camargo, Porto Rico,
Porto São José, Rosana e Porto
Primavera, jurisdição da Beta 5,
com base em Querência do Norte, além do Porto Quinze de Novembro, em Bataguassu.
Como esquecer o Dr. Moisés, então chefe da Delegacia de
Guaíra, um batalhador incansável
nesta labuta, que tempos após militamos juntos na Sede da Polícia
Federal.
Dr. Nelson Gomes, meu dileto amigo, também de competência inconteste, hoje aposentado
e esquecido no Guará/DF, o qual
com certeza cristalina, ao ler tais
recordações ficará com o orgulho
transbordando e os olhos umedecidos.
Pena que não temos mais entre
nós, todos os delegados arrojados
que enfrentaram tais momentos
e “rasgaram aquelas margens ribeirinhas”, como Alaor Martins
Arruda e Paulo Marcelo Zimmermann, ambos ao lado do Grande
Arquiteto do Universo, orgulhosos do que plantaram em nossos
corações e semearam lições para
muitos servidores do Departamento de Polícia Federal.
Assim, ao concluir, creio que o
contrabando de café ao Paraguai
somente foi dificultado graças a
valorosos policiais federais, servidores da Secretaria da Fazenda

do Paraná e fiscais do IBC, que
dedicaram seus esforços para o
cumprimento de suas obrigações,
tendo, indubitavelmente carreado
importantes valores à União, com
as significativas apreensões de
carretas, caminhões, aeronaves,
veículos utilizados por batedores,
barcos e muitas sacas do mencionado cereal, além de substâncias
entorpecentes e diversas mercadorias estrangeiras em quantidades.

ofereço um último
tributo aos servidores
que fizeram a história
da Polícia Federal...
Torna-se desnecessário mencionar que aquelas ações policiais possuíam um sabor especial
e emoções indescritíveis, diferentemente de assentar-se atrás
de um computador pesquisando
e analisando textos, via internet,
sem querer desconsiderar tais
ações, que no mundo atual, cibernético e interligado por redes
de computadores, traduzem uma
nova maneira de se fazer polícia,
também eficaz.
Num paralelo simplista, o pra-

zer em obter um dado novo, uma
informação preciosa, a confirmação de remessa de divisas, um
perfil da moderna investigação,
valendo-se de recursos sofisticados, alguns citados alhures, confunde e corresponde com a busca realizada em carregamentos
de ossos, de madeira, de carvão,
de cereal, de sucata, após noites
insones, mal alimentados, sem
qualquer equipamento capaz de
identificar camufladamente uma
carga de drogas, de bebidas ou
qualquer produto ilícito, isto porque os mesmos objetivos foram
alcançados.
Ofereço um último tributo
àqueles inúmeros servidores que
batalharam no passado - decorridos pouco mais de 33 anos - ,
que fizeram a história do Departamento da Polícia Federal, numa
determinada região nacional, que
requeria a participação de homens e mulheres selecionados
pela coragem, desprendimento,
verdadeira aptidão pela carreira
abraçada e que, de sua maneira
rudimentar elevou o bom nome
da Instituição, numa época em
que evitava-se a publicidade, a
divulgação, o culto à personalidade, a exposição pública objetivando ser conhecido e após obter
dividendos de notoriedade pela
imagem de herói ou de superpolicial.
Tudo passa, menos as recordações...
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|Opinião
Por edsOn fÁBiO GarUtti MOreira*

AlgUMAS vERDADES SOBRE
O INqUéRITO POlICIAl
Neste artigo, o Delegado Federal Edson Garutti, demonstra que a boa
condução do inquérito policial é uma medida de garantia do cidadão

É

comum ouvir por aí que
o inquérito policial (IPL)
é peça meramente informativa que se destina a buscar
prova da materialidade e indícios
de autoria, tendo como destinatário o Ministério Público (MP),
que formará sua opinião sobre a
ocorrência ou não de crime. Geralmente, seguem-se a esta afirmação as explicações de que o
inquérito policial é dispensável,
que tudo o que se produz ali deve
ser reproduzido em juízo e que tal
instrumento não pode ser utilizado como único fundamento na
decisão judicial.
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Tais afirmações merecem boa
dose de ponderação, pois a simples aceitação superficial delas
leva a erros fundamentais que, no
limite, diminuem as garantias do
cidadão.
De fato, a existência de IPL
não é requisito necessário para
a existência de ação penal. Via
de regra, a ação penal tem início com o recebimento de uma
denúncia do Ministério Publico na qual são demonstrados os
fatos que caracterizam um ou
mais crimes. É a chamada “fase
processual” da persecução penal,
que normalmente ocorre após

uma apuração dos fatos. Além
do inquérito, existem outras formas pelas quais o titular da ação
penal (o MP) chega a ter conhecimento dos fatos. É o caso, por
exemplo, do recebimento pelo
MP dos resultados de apurações
administrativas (da Receita Federal, do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários etc).
Em qualquer caso, o Ministério
Público poderá considerar que os
fatos e seus responsáveis (autores
do crime) já estão suficientemente esclarecidos, aptos a ensejar a
propositura da denúncia.
É preciso ponderar, porém,

Opinião

que quando um IPL tem a chance
de ser bem conduzido (deixo ao
leitor a tarefa de imaginar todos
os óbices jurídicos, práticos e políticos envolvidos), os elementos
informativos nele colhidos passam a ser, em sua essência, fundamentais para a fase processual
da persecução penal. Além disso,
existindo o IPL, ele não poderá
simplesmente ser dispensado,
mas acompanhará a ação penal
até o final, como apenso nos autos. Ademais, como dispensar um
inquérito que esclareça efetivamente os fatos?
É bem verdade que o IPL não
pode ser o único fundamento
numa decisão judicial, pelo menos não na decisão condenatória.
Isto me parece salutar, haja vista
que no modelo brasileiro para a
chamada “fase investigativa” da
persecução penal, não há contraditório – embate entre acusação
e defesa – de modo que o IPL
produz “elementos informativos”
(na dicção da lei) e não “provas”
(na acepção técnica do termo
prova é o resultado do crivo do
contraditório sobre os elementos
informativos, colhidos ou não no
IPL). No inquérito não há acusação nem defesa, mas a busca pela
verdade dos fatos.
Neste ponto, dizem por aí
que “tudo o que foi feito no IPL
tem que ser refeito em juízo”.
Na realidade, não é disso que se
trata, mas sim que em juízo de-

verá ser aplicado o contraditório
aos elementos produzidos no IPL
(oportunidade de ampla defesa na
fase processual). Em razão desta
dinâmica, havendo oportunidade
de manifestação da defesa sobre
os elementos produzidos no IPL,
a decisão judicial já não será exclusivamente tomada com base
no IPL, mas com base no contraditório realizado sobre o IPL.
Não há repetição dos elementos
informativos, mas aplicação do
contraditório sobre eles.
Além disso, o inquérito também é importante para a depuração do contexto fático. Em juízo não será necessário produzir
aquelas diligências que, no IPL,
já se mostraram meras tentativas
sem êxito ou então apenas um
meio para se chegar às diligências que efetivamente informam
a verdade. Vai-se direto ao ponto
que interessa, para o fato e suas
circunstancias, e se aplica o contraditório sobre o elemento informativo efetivamente produzido.
Assim, por exemplo, das dezenas
de pessoas ouvidas em um inquérito, poderão ser escolhidas para
testemunhar em juízo apenas algumas poucas cuja qualidade do
testemunho seja relevante e mais
rica em detalhes.
Também é preciso melhor reflexão quando se diz que o IPL
“busca a prova da materialidade
delitiva”. Ora, como visto, o que
se busca é a verdade dos fatos,

sejam eles caracterizadores de
crime ou não. Se as investigações
podem concluir até mesmo pela
inexistência de crime, como dizer
que a finalidade do IPL seria provar a materialidade delitiva? Ele
servirá para esclarecer a materialidade quando houver materialidade; quando não houver, servirá
para esclarecer que não há. Não
pode ser diferente disso, pois o
inquérito busca a verdade real sobre os fatos.
Disso decorre uma característica fundamental do trabalho de
Polícia Judiciária, notadamente
no que toca à autoridade policial
– o delegado de polícia – já que
a nota maior de toda a sua atividade fim é a imparcialidade. Não
sendo parte (nem acusação, nem
defesa) ele deve buscar a verdade
dos fatos de forma isenta.
Dizem por aí que ao delegado de polícia não caberia emitir
opinião sobre os fatos, mas isto
não é verdade. Ao contrário, há
momentos em que deve emitir
opinião sobre os fatos, sob pena
de alegação de nulidade dos atos
administrativos decisórios que
pratica. Por exemplo, ao apor a
tipificação penal provisória na
portaria de instauração de IPL;
ao realizar a tipificação penal e
expor seu convencimento pessoal, cumprindo a exigência de motivação, no ato de indiciamento
(ato privativo, pelo qual a autoridade policial enuncia sua íntima

Prisma 72 | 45

Opinião

convicção de que uma determinada pessoa é responsável pelos
fatos criminosos apurados); ao
realizar tipificação e expor motivação também para a prisão em
flagrante e em outros inúmeros
casos.
No relatório final do IPL, por
não se tratar de ato decisório, não
há obrigação de manifestar qualquer opinião, mas daí não se pode
concluir, como querem alguns,
que o delegado de polícia esteja
proibido de emitir seu juízo a respeito dos fatos. Proibido não está,
por ausência de lei neste sentido,
de modo que pode emitir opinião
sobre os fatos que apurou, embora isto não vincule em nada o promotor, o juiz ou até mesmo outra
autoridade policial que venha dar
seguimento no feito.
Sobre o destinatário do IPL
também devemos um minuto
de atenção. O Ministério Público é inequivocamente o principal destinatário dos elementos
informativos colhidos no IPL,
mas não é o único. Na qualidade de titular da ação penal, é ao
MP que são encaminhados os
elementos informativos colhidos
para que verifique, na sua íntima convicção, se seria o caso de
oferecimento da denúncia (início
da ação penal). Todavia, recebida a denúncia pelo Juiz, os autos
do IPL passam a ser anexos da
ação penal e, assim, passam a ter
como destinatário direto o juízo,
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que, de resto, é o destinatário de
todos os elementos informativos,
pois é quem, ao final, vai valorar
todas as provas e decidir, dizendo
o direito sobre aqueles fatos concretos.

Polícia, Ministério
Público e Magistratura
não possuem relação
de subordinação
hierárquica entre si,
cada qual devendo
motivar seus atos
decisórios de forma
independente e não
vinculada
Noutros pontos, o IPL ainda tem como destinatário outros
segmentos do Poder Público: por
exemplo, os dados colhidos nos
IPLs são rotineiramente utilizados pelas autoridades de Segurança Pública estaduais e nacional para servirem de indicadores
criminais aptos a motivar ou justificar Políticas Públicas neste
segmento; também a própria
Polícia pode ser destinatária do
inquérito policial em certos momentos, bastando observar que é
por meio das investigações policiais que se acaba conhecendo
os modos e metodologias de organizações criminosas – este conhecimento será transposto como

inteligência policial para desvendar outros crimes. Também a vítima pode ser tida em certos casos
como destinatária do IPL, ainda
que indiretamente, tanto que possui interesse jurídico na sua instauração (tem direito a recurso ao
chefe de polícia caso não seja o
instaurado IPL para os fatos qu
comunicou) e na sua boa condução, mesmo que visando eventual
futura recomposição civil dos danos causados pelo crime.
Todas as ponderações acima
me levam a concluir que a boa
condução do inquérito policial
é uma medida de garantia do cidadão, não só pelo direito de ser
investigado por alguém isento e
imparcial, mas também pela tripla garantia de ver três setores
distintos do Estado se compondo num sistema de freios e contrapesos - no Brasil, embora a
sistemática de Polícia Judiciária
seja criticada por alguns setores,
como se denota pelas características fundamentais do inquérito
policial este é um procedimento
que fornece uma tripla garantia,
já que os entes envolvidos (Polícia, Ministério Público e Magistratura) não possuem relação de
subordinação hierárquica entre
si, cada qual devendo motivar
seus atos decisórios de forma independente e não vinculada.
Diante disso tudo, cumpre refletir sobre a figura do delegado
de polícia, cidadão nomeado pelo
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Estado para a presidência do inquérito policial, após aprovação
em rigoroso concurso público
específico. Quando atua na atividade fim de Polícia Judiciária,
este servidor público nada mais
faz que decidir, a todo instante,
sobre os rumos do procedimento. A maior parte destas decisões
se funda em poder discricionário
(não arbitrário), cabendo à autoridade policial uma margem de
escolha relativamente ampla. Por
exemplo: quem será intimado,
em que ordem, o que será perguntado, que tipo de diligências
realizar etc. Certas decisões, porém, repercutem diretamente nas
esferas individuais das pessoas e
carecem de motivação pormenorizada – é o caso, por exemplo,
do indiciamento, da prisão em

flagrante e da instauração de inquérito policial, da representação
pela quebra de sigilos dentre outras várias.
Para desempenhar suas atribuições a contento, este servidor público precisa de garantias
para que possa ser imparcial. Por
mais que haja níveis de ingerência política (por exemplo, qual
setor da segurança pública será
priorizado ou qual caso criminal
será escolhido para ter direcionados recursos humanos e materiais
suplementares), acredito muito
que no âmbito de suas decisões
nos atos de Polícia Judiciária, o
delegado de polícia possui independência, não podendo ser
forçado a decidir num rumo ou
noutro por quem quer que seja.
É preciso dizer que a salutar hie-

rarquia e disciplina que integra os
órgãos policiais não se aplica no
âmbito das decisões de conteúdo
reservado à íntima convicção da
autoridade policial, notadamente
àquelas vinculadas à valoração
jurídica dos fatos.
Com estas breves linhas não
pretendi esgotar o assunto, mas
trazer reflexões práticas importantes, que afetam diariamente o
trabalho de milhares de delegados de polícia pelo Brasil. Embora me pareçam tão óbvias, as
ponderações trazidas são criticadas por diversos setores, muitos
deles com interesses outros, que
não a boa condução de uma investigação penal eficiente.
*edsOn fÁBiO GarUtti MOreira é delegado
de Polícia federal.
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|Opinião
Por airtOn franCO*

POlíTICA DE
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SEgURANÇA
PúBlICA

A

onda de terror que ceifa
vidas nas noites e nas
madrugadas de São Paulo é consequência e não causa de
verdades que não podem ser eternamente obnubiladas.
Enquanto não se enfrentar
essa tormentosa questão como
política pública de Estado e não
de governos, a sociedade padecerá diante das fantasias do voluntarismo irresponsável, improvisado, e incapaz de desvencilhar
amarras burocráticas que maquinam soluções deslumbradas e
anódinas.
A sociedade já se cansou de
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ver a mídia investigativa desmistificar, por exemplo, tantos casos
como o do boletim de ocorrência
que denota legítima defesa de
PMs diante da execução, ao vivo,
de um mero suspeito, aos prantos
da clemência divina.
Afinal, os policiais são pagos
pela sociedade para interceptar a
vida das pessoas, para investigálas em seus maus feitos, e não
para inventar aquém ou além dos
fatos objetos da investigação.
A sociedade já se cansou de
ser manipulada para, em casos
que tais, exigir a rápida identificação dos PMs dessas execuções

O Delegado Federal
Airton Franco defende
a valorização policial
como a melhor forma
de se enfrentar a
violência
soezes e nem se lembrar - nem
mesmo para singela lembrança
ou homenagem - da identificação
desses mesmos PMs, quando são
executados covardemente nas
portas de suas casas, ou quando
no exercício de “bicos”.
De “bicos”, sim, que não decorrem da ambição desses policiais, mas da busca por um pouco
mais de dignidade familiar, pois
os governos insistem em adotar
“a política do faz de conta”, empurrando goela abaixo soluções
que não solucionam, justamente
porque, a rigor, desprezam uma
política pública de remuneração
digna a seus policiais.
A sociedade já se cansou de
saber que os ricos têm carros
blindados, têm cercas elétricas,
têm câmeras de vigilância e se
protegem pela segurança privada,
e que preferem a morte à custódia
em presídios infernais, isto, quando raramente são condenados.
Como se vê, em política de
segurança pública não há lugar
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para o idealismo nem para o
moralismo e muito menos para
a improvisação. Há lugar, sim,
para o realismo e o pragmatismo de modo bem planejado, pois
somente assim é possível afastar
todas as incertezas e as sensações
de insegurança.
A melhor política de segurança pública, a meu ver, é a que
valoriza e estimula o policial a
ser unicamente policial. Pois, a
função policial como um todo é
função de Estado, tal como o é o
MP e o Poder Judiciário.
O melhor autocontrole da atividade policial é o que decorre do
salário digno.
É claro que o controle externo
da atividade policial que toca ao
Ministério Público é um avanço
válido, mas não tem eficácia absoluta. E o controle interno da
atividade policial por uma Controladoria Disciplinar é deveras
importante, mas, por si só, não
resolve tudo, sobretudo, quando
o controle não se dá por meio
de instrumentos legais objetivos
aptos a desatar os nós cegos tropeçados pelas apurações infindáveis e pelo corporativismo.
Nesta senda, o atual governo do Estado do Ceará avançou
quando, de modo inédito, instituiu uma Controladoria Geral
de Disciplina para os Órgãos de
Segurança Pública (órgãos de
polícia judiciária e de polícia
ostensiva, além dos agentes pe-

nitenciários), com autonomia administrativa e financeira e com o
objetivo institucional de apurar e
de aplicar as sanções disciplinárias.
É claro que o sentido das palavras evolui e as decisões de
uma época submetem-se a novos
juízos de valores, de modo que
nenhum avanço no campo das
ideias e das palavras surte efeitos
senão por ações concretas.
É por isto que as palavras políticas que, por si só, condenam
os presídios não surtem nenhum
efeito prático. A não ser efeito
politiqueiro!
É preciso uma política de
ações concretas. Pois a Política,
com o “p” em maiúsculo, é a
mais sublime criação da criatura
humana, que, por isto, se sustenta
no fundamento histórico de regras morais, seja imposição de
autonomias, seja pela imposição
de regramentos dos limites.
Não se pode desprezar que o
direito de lutar democraticamente por melhores condições de trabalho é, nesse sentido, absoluto.
Mas a pretensão material para tais
conquistas é relativa, pois, para
tanto, há limites que derivam da
própria ordem constitucional.
É por isto que os conflitos intersubjetivos de indivíduos ou de
classes devem ser resolvidos tanto pela política quanto pelas regras triunfais do direito e não pelas rusgas públicas da cizânia. Do

contrário, as soluções que unem
serão as mesmas que desunem...
Os policiais e seus gestores
devem acercar-se da consciência
jurídica e política de que as respostas para seus conflitos devem
ser buscadas não pela impassibilidade que fomenta mais conflitos, mas pela interpretação da
ordem constitucional. Nenhuma
solução pode ficar à margem dessa ordem.
Eis a isenção de espírito para
compreensão dos grandes problemas que nos afligem e para a
cobrança de soluções não apenas
paliativas. Assim como ninguém
pode ser corrompido pela lisonja,
não é justo corromper pela mentira e pela intriga.
É com vivo prazer que concluo esta modesta crônica para,
em nome de um ideal, sem a pantomina democrática, acreditar
que ainda há solução, pois dos
grandes desentendimentos é que
surgem os grandes entendimentos. Eis o que diz a história!
E os governos, diante desse
limão azedo, bem que poderiam
fazer uma limonada conspirando
uma política de segurança pública pragmaticamente útil e não
quedar nesse jogo de neutralizar
pretensões salariais dos policiais
que, em essência, são coerentes
com a realidade fática o é.
*airtOn franCO é delegado de Polícia federal
aposentado. articulador da assessoria jurídica
da Controladoria Geral de disciplina dos Órgãos
de segurança Pública do estado do Ceará.
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|Opinião
Por JOnas CatUnda JúniOr*

vIDEOCONFERÊNCIA NO
PROCESSO PENAl
O Delegado Federal Jonas Catunda defende o instrumento em prol da
agilidade do processo e da economia de recursos ao Poder Público

A

o tempo em que se vê
a crescente adoção de
sistemas informáticos
para a prestação de serviços mais
céleres aos jurisdicionados, ainda
se nota uma forte oposição à implementação de sistemas audiovisuais que permitam a coleta de
provas a distância, especialmente
no curso de procedimentos criminais.
O ponto principal de discussão do presente artigo está, sobretudo, no chamado interrogatório on line, para tomada, por
videoconferência, de declarações
de acusados em ações penais. Covém mencionar que há, também,
algumas divergências quanto à
aplicabilidade da videoconferência em depoimentos testemunhais, embora, nesse aspecto, as
controvérsias sejam menores.
Vale salientar, desde logo, que
o tema é eminentemente polêmico, estando longe de haver um
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entendimento majoritário tanto do ponto de vista doutrinário
quanto jurisprudencial. Ao contrário, inúmeras discussões giram em torno do tema e, entre os
doutrinadores, há duas posições
antagônicas e bem definidas: alguns são energicamente contra;
outros, incondicionalmente a favor. Para muitos, esse método de
interrogatório (on line) ofenderia
vários pricípios constitucionais,
bem como Tratados Internacionais. Para a outra corrente, não
há nenhuma inconstitucionalidade, mas, sim, a valoração de
inúmeros princípios previstos na
Constituição Federal.
A Lei nº 10.792/03 deu nova
roupagem ao procedimento do
interrogatório, alterando o art.
185 e seguintes do Código de
Processo Penal, sofrendo um incremento com a Lei nº 11.900/09,
que passou a prever a utilização
de sistemas de informática e ou-

tros recursos audiovisuais no
Processo Penal.
Com a edição da Lei
11.900/2009, abre-se a possibilidade da oitiva de testemunhas
por meio da videoconferência.
O Código de Processo Penal traz
em seu art. 222, do CPP, que a
testemunha residente fora da jurisdição do juiz será ouvida por
meio de carta precatória, devendo as partes ser intimadas para o
feito.
A novidade é que, com a
edição da nova lei, os mesmos
meios tecnológicos utilizados no
interrogatório podem ser utilizados para ouvir testemunhas que
estejam presas ou que residam
em outra cidade para prestar depoimento, reconhecer pessoas ou
coisas, ou participar de acareação.
Vale ressaltar a possibilidade
oitiva de tesmunhas ser realizada
durante a realização da audiência
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se refere à viabilidade tecnológica e jurídica do sistema quando
adotado para a ouvida de peritos
e testemunhas, bem como para a
realização de sustentações verbais a distância, ou seja, mais se
critica o teleinterrogatório do que
propriamente a realização de outros procedimentos judiciais por
meio da videoconferência.
|POsiçãO COntrÁria. Defendem

que o interrogatório é ato pessoal,
e a adoção do sistema implicaria
perigosa ruptura do dever jurisdicional.
Indagam, inicialmente, a inconstitucionalidade do referido
procedimento à luz do princípio
constitucional da dignidade da
pessoa humana, de modo que
todo acusado tem o direito de
falar direta e pessoalmente com
seu julgador. Há ofensa a outros
princípios constitucionais, como

o contraditório, a ampla defesa e
o devido processo legal (previstos nos incisos LV e LIV, do art.
5º, da Constituição Federal), bem
como o princípio da publicidade
(acolhido do art. 93, IX, da Constituição Federal).
O interrogatório on line infringiria também o disposto no
caput do art. 185, do Código de
Processo Penal, o qual estatui
que o acusado tem o direito de
comparecer perante a autoridade
judiciária. No mesmo sentido, a
Convenção Interamericana de
Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica), em seu art.
7º, §5º , e o Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos
(Pacto de Nova York), em seu art.
9º, §3º .
Por fim, argumenta-se que o
reconhecimento do acusado pela
vítima e testemunhas ficaria prejudicado, tendo em vista que a
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de instrução e julgamento, o que
tornaria mais rápido a conclusão
do processo, pois, muitas vezes,
principalmente quando a carta
precatória é enviada para cidades
distantes, há uma demora de meses para o cumprimento da ordem
emanada pelo juízo deprecante.
Embora seja conveniente a
implantação gradativa do sistema
de videoconferência criminal no
Processo Penal brasileiro, tendo
em vista as dimensões continentais do Brasil e a necessidade de
eliminar formas procedimentais
burocráticas, reconhece-se que
há forte oposição de respeitáveis
juristas e entidades associativas.
Há inúmeros prós e contras
nesse debate sobre o interrogatório on line, que tem contornos
constitucionais focados principalmente na proteção do direito
da ampla defesa, sendo menos
numerosa a contrariedade no que
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imagem do vídeo distorce a imagem real, prejudicando a verificação da altura e da cor da pele do
acusado, por exemplo.
|POsiçãO favOrÁveL. Dentre os

apoiadores desse sistema de interrogatório, não se pode deixar
de mencionar o Juiz que realizou o primeiro interrogatório por
videoconferência no país, Dr.
Edison Aparecido Brandão. Em
artigo publicado na Revista dos
Tribunais, o magistrado que presidiu o ato defendeu sua validade
à luz da jurisprudência, refutando
as críticas então formuladas : “A
decisão pioneira, por si só, não
apazigua alguns espíritos conservadores, que nisto e em quase tudo, veem ameaças a direitos fundamentais dos cidadãos”.
Acrescenta ainda o magistrado
que “é bastante estranho que, no
final do século XX, se imagine
ainda que o uso da videoconferência deixaria desguarnecido o
réu em seus direitos fundamentais”.
Segundo Brandão, algumas
críticas feitas ao interrogatório
on line não tem qualquer profundidade, quando dizem, por exemplo, que o réu se sentiria atemorizado em relatar expressões a que
estaria sofrendo dentro do presídio. Cabe perguntar se, quando o
réu é interrogado no fórum, também policiais ou servidores do
presídio o acompanham, sendo
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óbvio que o que ele disser ali será
por eles assistido. No que tange à
publicidade do ato, por vezes levantada como um dos óbices do
interrogatório virtual, para os defensores desse sistema, também
não deve ser considerada. Segundo Juliana Fioreze:

Nos dias de hoje,
não se pode
imaginar que o uso
da videoconferência
deixaria desguarnecido
o réu em seus direitos
fundamentais
“Com a moderna tecnologia,
milhares e milhares de pessoas
podem assistir ao ato simultaneamente, como de resto inúmeros atos são assistidos em nível
mundial, simultaneamente, via
internet. O acesso à informação
no processo nitidamente estará
sendo democratizado, eis que, de
qualquer ponto do mundo, qualquer pessoa pode assistir ao ato
que bem entender. É o princípio
da publicidade levado a limites
insuspeitos”.
Dotti , um dos oposicionistas
do interrogatório virtual, argumenta o seguinte:
“É preciso ler os lábios as palavras que estão sendo ditas; ver
a alma do acusado através de seus
olhos; descobrir a face humana
que se escondera por trás da más-

cara do delinquente. É preciso,
enfim, a aproximação física entre
o Senhor da Justiça e o homem do
crime, num gesto de alegoria que
imita o toque dos dedos, o afresco
pintado pelo gênio Michelangelo
na Capela Sistina e representativo da criação de Adão”.
Discordando do entendimento
de Dotti, o jurista Leandro Nalini
rebate essa assertiva:
“Peço desculpas ao eminente
Professor René Ariel Dotti, mas
há um erro gravíssimo nessa sua
afirmação: os dedos do criador e
da criatura não se tocam. Não se
tocam porque o ser foi criado à
sua imagem e semelhança e lhe
foi dado plena liberdade de escolha”.
Pelo sistema até aqui concretizado fisicamente, o magistrado
não vê o rosto do acusado. Aduz
a corrente simpatizante do interrogatório on line que isso já ocorre com muita frequência, seja
quando o interrogatório é feito
por precatória, seja quando é o
Tribunal que condena o acusado.
Alega também que as expressões
corporais são suscetíveis de interpretações diversas. O juiz não
pode registrar nos autos a sua
impressão (subjetiva) dos movimentos corporais do acusado, e
não pode julgar fundamentandose apenas em questões subjetivas
quanto à personalidade deste.
Nesse mesmo entendimento, Ronaldo Batista Pinto assevera que:
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“Outro dado um tanto polêmico, ainda no mesmo tópico, é que
se refere à necessidade da presença do réu, no interrogatório, próximo ao juiz (quer dizer, no mesmo ambiente), a fim de que todas
as suas reações sejam captadas.
Primeiro que não se tem notícia
de interrogatório no qual o juiz
tenha feito consignar que, ao
formular determinada pergunta,
viu-se o réu acometido de intenso rubor facial ou de tremor nas
mãos. Segundo que essa espécie
de constatação viria carregada
por tamanho subjetivismo que a
tornaria incapaz de conter algum
valor probatório ou de prestar-se
como elemento de defesa em favor do réu”.
Sendo o interrogatório realizado com som e imagem em
tempo real, preserva-se o contato
visual e auditivo entre o juiz e o
interrogando. O diálogo garante a
livre manifestação de vontade do
interrogando, sobretudo porque,
tanto na sala de audiências quanto na sala do presídio, o ato está
sendo acompanhado por defensores distintos, nomeados em favor
do acusado. Não ver o rosto do
acusado não quer dizer que o juiz
perdeu a sensibilidade. Ao acusado deve-se dar a oportunidade, no
interrogatório, de apresentar sua
defesa da melhor maneira possível.
A grande vantagem do sistema, sem dúvida, consiste na pos-

sibilidade de se conferir maior
celeridade ao processo. Celeridade que, é preciso se ressaltar,
não é benéfica apenas à sociedade, que tem uma resposta mais
eficaz frente ao delito cometido,
mas, principalmente, ao réu que,
preso, vê sua situação mais rapidamente definida.

o fato de não precisar
deixar o presídio para
ser ouvido pelo juiz
minimiza o risco de
eventuais fugas durante
o traslado e gera
economia de recursos
dos cofres públicos
As constantes delongas que
assolam o regular andamento
do processo, causadas, como já
apontado, por problemas no deslocamento dos réus presos (isso
sem falar nas megaoperações
organizadas para o transporte
de acusados perigosos, em que
até helicópteros são utilizados e
enorme contingente de pessoal
mobilizado) são evitadas com o
interrogatório a distância.
O assessor especial da Presidência do Tribunal de Justiça
da Paraíba, Juiz Bezerra Filho ,
posiciona-se favorável ao interrogatório por meio de videoconferência pelo fato de esse sistema
oferecer economia para o Estado,

como escolta, combustível e depreciação de veículos. Além de
evitar riscos à segurança do réu,
o sistema afasta qualquer possibilidade de resgate, por não haver
deslocamento do preso. Como
exemplo, cita um acontecimento
trágico que ocorreu no interior
do estado da Paraíba: “houve um
caso ocorrido em Campina Grande, onde o preso, que foi prestar
depoimento, acabou morto por
familiares da vítima, dentro do
Fórum. Isto não mais acontecerá”.
O fato de não precisar deixar o
presídio para ser ouvido pelo juiz
minimiza o risco de eventuais fugas durante o traslado, constitui
um benefício para quem transita
pelos corredores do Fórum ou do
Tribunal e da população em geral, além de gerar economia para
os cofres públicos e, algumas vezes, evitar constrangimento para
os sentenciados.
Em artigo produzido pelo Delegado de Polícia Federal, Rodrigo Carneiro Gomes , este disserta:
“Em prol do uso de sistemas
informatizados para interrogatório à distância pesam fortes argumentos, como coibição de fugas
e resgate de presos no transporte
com escolta policial no trajeto
presídio-fórum-presídio; celeridade processual; economia para
os cofres públicos; realocação de
policiais em suas funções primor-
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diais de patrulhamento e garantia
da ordem pública; inexistência de
vedação legal e o fato de o CPP
admitir a realização de qualquer
meio de prova não proibido por
lei.
Do ponto de vista prático, e
com observação da realidade social, da qual o bom magistrado
nunca se distancia, lembramos
que foi intensamente debatido,
nos meios de comunicação, o
passeio aéreo, com dois dias de
duração, proporcionado a conhecido traficante, trasladado em
confortável aeronave (na quase
totalidade das operações policiais federais, recorre-se a aviões cargueiros para transporte de
policiais) do presídio federal no
Paraná para audiência no Rio de
Janeiro, com estada na Superintendência da Polícia Federal no
Espírito Santo. Contabilizadas as
despesas realizadas com transporte aéreo e hangar, diárias dos
policiais da escolta e manutenção
da aeronave, o gasto estimado é
de 20 a 30 mil reais”.
Em recente reunião entre a
Defensoria Pública da União e o
Diretor do Sistema Penitenciário
Federal, Arcelino Vieira Damasceno, sobre a utilização de videoconferência como forma de viabilizar a comunicação do preso
em audiências, Arcelino Damasceno frisou:
“A utilização da videoconferência, que consiste em um sis-
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tema com transmissão de som e
imagem em tempo real, pode ser
uma solução segura e econômica
para a realização de audiências.
Precisamos resolver esse problema carcerário que existe. As
videoconferências são uma forma de sanar gastos e ajudar na
segurança pública. Quando um
preso precisa ser deslocado para
uma audiência em outro estado,
em média R$ 145 mil são gastos.
Com essa proposta iremos gastar
três mil reais”.

o Direito deve se
adaptar às mudanças
ou será um obstáculo
inútil ao progresso, a
atravancar o caminho
da civilização, em
vez de cercá-la de
garantias
|COnCLUsãO. Com a edição da Lei

nº 11.900, de 8 (oito) de janeiro de 2009, logrou-se legitimar
o uso desse recurso tecnológico
na prática forense pátria, na tentativa de diminuir as desastrosas
consequências do sistema prisional, sobretudo no que diz respeito ao uso de aparelhos de videoconferência para a realização de
interrogatórios dos réus, gerando
rapidez, celeridade e informalidade dos atos processuais, sem
atingir o direito de defesa do réu.

A videoconferência, hoje,
causa a mesma reação provocada pela máquina de escrever ou
a estenotipia. Toda mudança de
paradigma implica traumas. O
Judiciário não pode ser um excluído digital ou informacional.
A modernidade tem de se harmonizar com a plenitude de defesa.
A medicina já usa toda aparelhagem informatizada para salvar
vidas. Do mesmo modo, desse
aparato deve-se valer o Judiciário
para assegurar a liberdade, assim
como sua conciliação com outros
direitos fundamentais.
Brilhantemente ensinou Juliana Fioreze: “O Direito deve
adaptar-se às mudanças, pois, se
contrário fosse, o Direito positivo seria um obstáculo ao progresso, monólito, inútil, firme, duro,
imóvel, a atravancar o caminho
da civilização, ao invés de cercála apenas de garantias. Nesse sentido, a interpretação e a aplicação
do Direito devem levar em consideração a realidade sociocultural
atual, para lograr aceitabilidade
ou razoabilidade”.
Portanto, é hora de ser admitido um relativo sacrifício aos moldes tradicionais da realização dos
atos judiciais solenes, em prol da
agilidade do processo e da prestação jurisdicional mais célere,
bem como na geração de economia ao Poder Público.
*JOnas CatUnda JúniOr é delegado de Polícia federal
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|PF em Ação
Com informações e imagens da
Comunicação Social da Polícia Federal

aCre

tOCantins

CARDÁPIO COM COCAíNA

OPERAÇÃO TURUNA

A Polícia Federal prendeu em flagrante uma boliviana que tentava
despachar cocaína escondida em mercadorias, em Rio Branco-AC.
Os policiais encontraram a droga impregnada em 40 cardápios
de restaurantes e em uma apostila de estudo, totalizando uma
quantidade bruta de aproximadamente 2 quilos. Apenas no ano de
2012 foram realizadas quinze apreensões de drogas que seriam
enviadas pelos Correios, resultando em duas prisões em flagrantes.
A estrangeira foi indiciada por tráfico de drogas e poderá ser
condenada à pena de reclusão de 5 a 15 anos e multa.

A PF desarticulou uma
organização criminosa
especializada na lavagem
de dinheiro proveniente do
tráfico internacional de drogas.
Cinquenta policiais federais
do Tocantins, Maranhão e
Pará atuaram na ação. Para
lavar o dinheiro, uma extensa
rede de postos de combustível
se utilizava do esquema
denominado transbordo, em
que a bomba de combustível
é colocada diretamente no
local de entrada do produto do
tanque subterrâneo fazendo com
que seja registrada a saída do
combustível sem nenhuma venda
efetuada.

rOndÔnia

OPERAÇÃO vóRTICE
aMazOnas

FAlSIFICAÇÃO DE ATESTADO MéDICO
A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão
em residências e dois mandados de condução coercitiva. As
diligências visam combater a falsificação e comercialização de
atestados médicos falsos, que eram apresentados em entidades
públicas e privadas para abonar ausências injustificadas de
servidores e empregados em Manaus/AM. Dois homens, sendo
um auxiliar em enfermagem, aposentado e um técnico em
fisioterapia foram presos em flagrante. Foram também indiciadas
outras quatro pessoas por crimes de falsidade ideológica e uso de
documento falso.
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A PF deflagrou operação com o
objetivo de desarticular organização criminosa que agia no
Poder Executivo Municipal de
Porto Velho ao promover fraudes
em licitações municipais milionárias. A PF deu cumprimento
a18 mandados de prisão, 31
mandados de busca e apreensão
e 22 mandados de afastamento
de cargo público. Estima-se que
os valores das licitações sob
investigação giram em torno de
R$ 100 milhões.

PF em Ação

ParÁ

OPERAÇÃO FONTE
SECA

rOraiMa

OPERAÇÃO TABUlEIRO
A Polícia Federal, juntamente com o Ibama e o Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio),
desencadeou a primeira fase da Operação Tabuleiro, com o
objetivo de reprimir a caça ilegal de quelônios na região do Baixo
Rio Branco. Quatro pessoas foram presas.
A caça para suposta subsistência também contribui para o
risco de extinção, pois embora capturados em menor quantidade,
ainda é muito difundida na região. O início da operação coincide
com o momento que as tartarugas estão “assoalhando”, ou seja,
escolhendo os melhores bancos de areia, também conhecidos
como tabuleiros, para desovar.
Dos 378 quelônios resgatados pela operação, 115 pesavam de
50 a 65 quilos e se estima que tinham mais de 100 anos de idade.
Estes quelônios adultos podem desovar de 100 a 150 ovos, uma
vez por ano e são responsáveis por manter em níveis equilibrados
a população das tartarugas da Amazônia na região do Baixo Rio
Branco.
O caçador profissional de quelônios está sujeito a ser autuado
administrativamente pelo Ibama e ser preso em flagrante por
crime contra a fauna e formação de quadrilha, cujas penas
somadas chegam a seis anos de reclusão. Aqueles que apreciam
carnes de animais silvestres e adquirem o produto no mercado
negro estão sujeitos as penas do delito de receptação, que podem
chegar a quatro anos de reclusão.

A PF desencadeou operação
para combater o desvio de
recursos públicos no Pará.
Noventa policiais federais deram
cumprimento a 23 mandados
de condução coercitiva e
46 mandados de busca e
apreensão. O objetivo da ação
foi desarticular uma quadrilha
supostamente comandada pelo
prefeito municipal de Redenção,
investigado pelo desvio de
recursos públicos federais,
licitações fraudadas, contratos
firmados entre a administração
municipal e empresas de
fachada, tudo com a participação
de empresários e políticos.

aMaPÁ

OPERAÇÃO
DIS PATER
A PF deflagrou operação com o
objetivo de identificar e colher
provas a respeito de organização
criminosa estabelecida na
Secretaria de Estado de Saúde
do Amapá, para desviar verbas
do Sistema Único de Saúde.
A investigação teve início há
três anos e constatou-se que
a quadrilha teve origem no
esquema criminoso desvendado
pela Operação Sanguessuga.
Prisma 72 | 57

PF em Ação

ParaÍBa

BaHia

OPERAÇÃO
SqUADRE

OPERAÇÃO
BERYllOS

A PF desencadeou a
operação Squadre – alusão à Squadre d’azione
Mussolini, grupo paramilitar da época do fascismo
italiano -, na qual cerca
de 400 policiais cumpriram 42 mandados de prisão, 23 dos quais em
desfavor de policiais civis e militares e agentes penitenciários, além
de 11 conduções coercitivas e 19 mandados de busca e apreensão.
Foram ainda lavrados 16 flagrantes por porte/posse ilegal de armas
e munições de calibres diversos. A operação desarticulou grupos de
milicianos, compostos por integrantes das Polícias Civil e Militar
locais e particulares, que atuavam em todo o estado. Dentre os crimes
praticados pelas milícias estão: segurança privada clandestina, tráfico
ilícito de armas, lavagem de dinheiro, extorsão, corrupção e a atuação
de um grupo de extermínio.

PiaUÍ

CearÁ

OPERAÇÃO
gANgRENA

OPERAÇÃO
TRAIRI lIMPO III

A Polícia Federal no Piauí
deflagrou operação visando desarticular quadrilha
especializada em desvio
de recursos públicos do
SUS, por meio de fraudes em licitações. Os criminosos desviaram
quase sete milhões com a ajuda de agentes públicos. A partir das
provas colhidas, foi possível apurar o poder de corrupção de um
grupo que foi crescendo gradativamente em número de componentes.
Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão, 18 conduções
coercitivas para interrogatórios, apreensão de veículos, bloqueio de
contas bancárias das quatro empresas e respectivos sócios envolvidos, suspensão da atividade econômica das empresas (impedidas de
participar de licitação e firmar novos contratos com o poder público,
proibição dos sócios deixarem o país).
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A PF realizou operação
visando à repressão ao
comércio irregular de pedras
preciosas e semipreciosas
no município de Campo
Formoso/BA e região. A
quadrilha atuava na extração
e exportação das pedras, em
especial o citrino, a ametista
e a esmeralda, enviados
irregularmente para países do
continente asiático. A PF deu
cumprimento a 24 mandados
de prisão temporária e
32 mandados de busca e
apreensão.

A PF desarticulou quadrilha
especializada em corrupção
eleitoral no município de
Trairi/CE, cidade a 124km
de Fortaleza. Na ação, foram
cumpridos 12 mandados de
prisão temporária, 20 mandados de busca e apreensão
e 8 condução coercitiva. A
operação contou com a participação de 80 policiais. Os
presos responderão, na medida de suas participações, por
crimes de corrupção eleitoral
e formação de quadrilha.

PF em Ação

riO Grande dO nOrte

PernaMBUCO

MACONhA EM
CEARÁ-MIRIM

OPERAÇÃO NEO vII

Após cinco meses de investigação,
a Polícia Federal prendeu em
flagrante e desarticulou, em CearáMirim, Região Metropolitana de Natal, uma quadrilha de traficantes
composta por um comerciante, 31 anos; uma costureira, 35 anos; um
vendedor, 33 anos; uma auxiliar de escritório, 24 anos, todos sulmato-grossenses, e mais, um taxista natalense, de 26 anos. Com eles
foram apreendidos 474 quilos de maconha.

A PF eliminou 83 mil pés
de maconha e 12 mil mudas,
no sertão pernambucano. A
operação contou com um efetivo
de aproximadamente 80 pessoas
entre policiais federais, civis
e militares, além de seis botes
infláveis, uma viatura de resgate
para atendimento pré-hospitalar
e um helicóptero. Com a ação,
se evitou a produção de 28
toneladas da droga. As operações
de erradicação de pés maconha
diminuem significativamente
a oferta de droga na capital
pernambucana bem como no
agreste e sertão.

aLaGOas

serGiPe

MaranHãO

OPERAÇÃO CID-F2

APREENSÃO
RECORDE

OPERAÇÃO SERTÃO

A PF cumpriu quatro mandados
de prisão preventiva, 20
mandados de busca e apreensão
e 20 conduções coercitivas,
com o objetivo de colher provas
de fraudes contra o sistema
previdenciário. Foram detectados
cerca de 20 benefícios
previdenciários que teriam sido
concedidos indevidamente. A
ação contou com a participação
de 46 policiais federais. O
nome da operação faz alusão
aos integrantes do esquema que
se passavam por portadores de
doenças psiquiátricas.

A PF em Sergipe realizou a
maior apreensão de crack do
Nordeste. Foram apreendidos
185 kg de crack e 300 kg
de maconha. A partir de
uma denúncia anônima,
os policiais federais
fiscalizaram as principais
rodovias de acesso ao
estado e dois homens foram
presos em flagrante. Eles
responderão pelos crimes
de tráfico interestadual de
drogas e associação para o
tráfico.

A PF desarticulou quadrilha
especializada em assaltos a
bancos e agências dos Correios
na Região Tocantina. A quadrilha foi responsável pelo assalto a
agências dos Correios de Sambaíba/MA, Cinelândia/MA e Montes Altos/MA, a uma tentativa
do assalto ao Banco do Brasil de
Tasso Fragoso/MA e Querência/
MT e por um assalto ao Banco
do Brasil de Santa Helena/MA.
Foram cumpridos 15 mandados
de busca e apreensão, 14 mandados de prisão e dois mandados
de condução coercitiva.
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distritO federaL

GOiÁs

OPERAÇÃO RESgATE II

OPERAÇÃO
FUNDO FAlSO

A PF realizou operação para
combater o tráfico de drogas
em Sobradinho/DF. Os policiais
cumpriram 21 mandados de busca
e apreensão. Dois adolescentes
foram apreendidos e um homem foi preso em flagrante com várias
pedras de crack e maconha. Com um dos menores, foram encontrados aproximadamente 300 comprimidos de Rupinol, medicamento
utilizado para aplicar o golpe popularmente conhecido como “Boa
noite, Cinderela”. Desde o planejamento até a sua execução, participaram em torno de 200 policiais.

riO de JaneirO

OPERAÇÃO ENTRE RIOS

A PF participou de força-tarefa
com o objetivo de desarticular
um esquema de desvio de
recursos federais destinados
a programas assistenciais na
Prefeitura de Leopoldo de
Bulhões/GO. A ação contou
com a participação de 20
policiais federais. Estima-se
que foram desviados R$ 1,3
milhão em verbas públicas
federais e poderá alcançar o
valor de R$ 1,9 milhão, entre
os anos de 2010 e 2012.

A PF deflagrou operação para
desarticular duas facções rivais
que atuavam no tráfico de drogas e
armas na cidade de Paraty/RJ e que
vinha aterrorizando a comunidade com trocas de tiros e tentativas de
homicídio entre seus componentes. Foram cumpridos 18 mandados
de prisão e 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Paraty,
São Paulo e Ubatuba, no litoral paulista. Quinze pessoas foram presas
e mais 50 quilos de drogas e 2 armas de fogo foram apreendidas.
MatO GrOssO
MatO GrOssO dO sUL

COCAíNA NA BAgAgEM
Durante fiscalização de rotina
na Rodovia BR-262, a PF
abordou um ônibus e encontrou
nas bagagens de uma boliviana
aproximadamente 3,8 kg de
cocaína. Conduzida até a Delegacia de Polícia Federal em Corumbá,
a mulher afirmou que recebeu as malas de um indivíduo não
identificado e que não sabia da droga. Ela disse que estava indo para
São Paulo em virtude de uma proposta de trabalho temporário.
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NOvA lANChA
A Delegacia de Polícia Federal
em Cáceres/MT passa a contar
com mais um importante
instrumento na luta contra os
crimes cometidos na região
de fronteira: uma potente
lancha que será utilizada nos
principais rios da região, para
inibir principalmente a entrada
de drogas e armas oriundas dos
países vizinhos.

PF em Ação

esPÍritO santO

OPERAÇÃO CAlOURO

A PF deflagrou operação para desarticular organizações
criminosas especializadas em fraudar vestibulares para
entidades de ensino superior de Medicina em todo o Brasil.
Foram cumpridos 70 mandados de prisão e 73 mandados
de busca. Para realizar a operação, foram empregados mais
de 290 policiais federais, em 10 estados. Foram presas 51
pessoas. Os estudantes beneficiados que forem identificados
serão indiciados e responderão a processo criminal.

sãO PaULO

OPERAÇÃO ChAKAl
A PF, em atuação coordenada
com o Ministério do Trabalho
e Emprego, deflagrou operação
com o objetivo de desarticular
organização criminosa suspeita de fraudar o Programa do
Seguro Desemprego em mais de R$ 30 milhões, por quase trezentas
empresas. As investigações tiveram início em outubro de 2011 após a
comunicação do MTE de suspeitas de fraude relacionadas a empresas
que estariam declarando a contratação e demissão de empregados
com o fim de requerer o seguro desemprego. Verificou-se que tanto
os sócios das empresas como os requerentes do seguro desemprego
eram fictícios - eles haviam sido criados com a utilização de documentos falsos. O grupo realizava fraudes em grande escala, como se
fosse uma grande empresa especializada. Já foram identificadas mais
de 280 empresas.

Minas Gerais

OPERAÇÃO JOgO SUJO
A Polícia Federal em Divinópolis prendeu um homem de 36 anos, acusado de abusar sexualmente
de menores e praticar atos de pedofilia. Segundo as investigações, iniciadas há dois meses, o
homem atuava como árbitro em jogos infantis na região Centro-Oeste mineira e se valia da
proximidade com os garotos para atraí-los a sua residência, onde os fotografava e em alguns casos
abusava sexualmente deles. Foram encontradas pela PF fotos e vídeos de algumas cenas.
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riO Grande dO sUL

santa Catarina

OPERAÇÃO
gRUMATÃ

lSD E ECSTASY

Desde o início do ano,
a PF investiga rede de
narcotraficantes que atua
a partir da cidade de Aral
Moreira (MS), na fronteira com o Paraguai, com a distribuição
de centenas de quilos de cocaína para o Brasil, principalmente
para a região sul. A Operação Grumatã iniciou quando
surgiram indícios de que a organização era comandada pelo
traficante gaúcho E.D.S, conhecido como “Pingo”, extraditado
do Paraguai há cerca de dois anos e atualmente recolhido à
Penitenciária Agrícola de Piraquara (PR) para cumprimento
de penas que somam mais de 40 anos de prisão. A PF cumpriu
sete mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão
nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do
Sul. Por serem integrantes de uma das principais organizações
introdutoras de cocaína no país, os dois líderes serão
encaminhados à Penitenciária Federal de Segurança Máxima
de Catanduvas, no Paraná. A operação foi denominada
Grumatã, um peixe difícil de ser fisgado, originário da região
sul do Brasil. Os presos deverão ser julgados por tráfico
de drogas, associação ao tráfico de drogas e pelo crime de
lavagem de dinheiro, podendo ser condenados a penas que
variam de 10 a 30 anos de reclusão.

A Polícia Federal prendeu um
homem com 2.700 selos de LSD
e 6.142 comprimidos de ecstasy,
no pedágio de Araquari/SC.
Durante uma ação de repressão
ao tráfico de drogas sintéticas,
a PF descobriu um possível
carregamento de drogas vindas
de Foz de Iguaçu/PR e um carro
que seguia em direção à cidade
paranaense foi abordado. Com
o motorista foram encontrados
R$7 mil em espécie e drogas
escondidas dentro do estepe.

ParanÁ

MEDICAMENTOS
CONTRABANDEADOS
A PF apreendeu aproximadamente 83 mil comprimidos para
disfunção erétil, 2 mil cápsulas
de suplementos e 5 mil anabolizantes provenientes do Paraguai,
no Aeroporto Internacional de
Foz do Iguaçu. Policiais federais em trabalho de investigação
suspeitaram de um funcionário
de uma empresa de aviação estar
remetendo cargas suspeitas de
forma dissimulada, sem o conhecimento da companhia.

62 | Prisma 72

PF em Ação

POlíCIA FEDERAl E BANCO CENTRAl NO
COMBATE à MOEDA FAlSA

A

Polícia Federal e o Banco Central assinaram
um acordo de cooperação para aprimorar o intercâmbio de informações entre as duas
instituições visando o combate ao
crime de moeda falsa no Brasil.
Esse é o segundo acordo firmado pelas duas instituições. O
primeiro foi em 2006 e resultou
em uma significativa redução da
incidência de falsificação de cédulas no país. Essa diminuição é
medida pelo indicador PPM - cédulas falsas por milhão em circulação, que passou de 162, em
2006, para 84 em 2011. A título
de comparação, na área do Euro o
mesmo indicador situa-se em 70
PPM, e na Inglaterra, em torno de
120 PPM.
Segundo levantamento feito
pelo Banco Central, somente nos
cinco primeiros meses de 2012
foi apreendido uma média de 45
mil cédulas falsas por mês. No
Brasil, segundo as investigações
da PF, o método de impressão
mais utilizado pelos falsários é o
jato de tinta. Em segundo lugar,
aparecem os exemplares produzidos em offset.
O novo acordo prevê a criação do SIMCOM (Sistema de

Monitoramento de Contrafação
da Moeda), um banco de dados
gigantesco que vai permitir o
cruzamento do conteúdo das investigações da PF e do BC com o
objetivo de identificar criminosos
iniciantes e reincidentes.
|OPeraçÕes. No ano de 2012, a

PF deflagrou três operações e diversas ações para combater esse
tipo de crime.
Na Operação Moedeiros, a PF
descobriu uma oficina que produzia dinheiro falso em São Paulo.
Foram apreendidas 12.146 notas
falsas, sendo 8.622 cédulas de R$
1 e 3.108 de R$ 50. Além disso,
a PF encontrou diversos equipa-

mentos utilizados para a confecção das cédulas.
Já na Operação Holograma, a
PF prendeu um grupo que fazia
circular cerca de R$ 300 mil em
cédulas falsas todo mês. A quadrilha falsificava notas de R$ 20,
R$ 50 e de R$ 100. De acordo
com a investigação, eles não só
produziam as cédulas, mas também aliciavam pessoas para circular as notas no comércio.
No Paraná, a Polícia apreendeu uma das maiores quantias
de dinheiro falso já registrado
no Brasil. Com os dois criminosos detidos em Curitiba, foram
recolhidos R$ 682 mil em notas
falsas.
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|No Congresso
Com informações da Agência Senado e
da Agência Câmara

NOvAS REgRAS DE COMBATE
AO CRIME ORgANIzADO
Projeto prevê pena específica para o
crime de integrar organização criminosa
e regulamenta a colaboração premiada e
a infiltração de agentes

O

Plenário da Câmara dos Deputado
aprovou em dezembro o Projeto
de Lei 6578/09, que agora aguarda no Senado a revisão final do texto, que
define organização criminosa, os meios de
obtenção de prova e o procedimento crimi
criminal. A matéria foi aprovada na forma do subs
substitutivo do deputado Vieira da Cunha (PDT-RS).
A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal
(ADPF) trabalha pela sua aprovação.
De acordo com o texto, será considera organização criminosa a
obassociação de quatro ou mais pessoas, de forma estruturada com ob
jetivo de obter vantagem de qualquer natureza por meio da prática de
crimes cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que
sejam de caráter transnacional.
recluA pena por integrar a organização será de três a oito anos de reclu
são e multa. Também está sujeito a essa pena quem promover, constituir ou financiar o grupo. A pena é aplicável sem prejuízo daquelas
específicas pelos crimes cometidos (assassinato, sequestro, por exemplo).
O texto impõe diversos agravantes, como aumento da metade da
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pena se houver emprego de arma
de fogo e aumento de 1/6 a 2/3
se houver participação de criança
ou adolescente, servidor público
ou se houver conexão com organizações.
A Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal
(ADPF) tem se empenhado pela
aprovação do projeto, por considerá-lo estratégico para o trabalho da Polícia Federal.
Para o presidente da ADPF,
Marcos Leôncio Sousa Ribeiro,
essa “é uma agenda extremamente positiva, a maior resposta que o
Legislativo brasileiro pode dar a
essa onde violência em São Paulo e Santa Catarina”. De acordo
com o delegado federal, o projeto
de lei afasta a insegurança jurídi-
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ca que atrapalha as investigações
sobre o crime organizado.

|OBtençãO de PrOvas.

Entre os
meios listados para obtenção de
prova do crime de participar de
organização criminosa estão a
colaboração premiada; a escuta;
o acesso a registros de ligações
telefônicas e de e-mail; o grampo; a quebra de sigilo e a infiltração por policiais, em atividade de
investigação.

|COLaBOraçãO

PreMiada.

No
caso da colaboração premiada,
condições especiais são previstas
para conseguir resultados na investigação. O juiz poderá reduzir
em até 2/3 a pena privativa de liberdade, substituí-la por uma restritiva de direitos ou até mesmo
conceder o perdão, dependendo
dos progressos obtidos com a colaboração.
O texto permite a suspensão,
por até seis meses, do prazo para
o Ministério Público oferecer a
denúncia com o objetivo de permitir o cumprimento das medidas
resultantes da colaboração, tais
como a identificação de participantes, a recuperação do produto
da ação criminosa ou a prevenção
de crimes.
O juiz não participará das
negociações realizadas para o
acordo de colaboração, que será
conduzida pelo delegado, pelo investigado e seu defensor ou pelo

Ministério Público, pelo acusado
e seu defensor.
Além das medidas de proteção
de sua identidade, o colaborador
será conduzido a juízo separadamente dos demais coautores do
crime e, se condenado, cumprirá
pena em presídio diverso.

|açãO

COntrOLada. Para per-

mitir à polícia esperar o melhor
momento para agir contra a organização criminosa, o projeto
permite o que se chama de ação
controlada. Isso ocorre quando as
ações do grupo são observadas e
acompanhadas sem intervenção
da polícia.
Os limites dessa prática serão estabelecidos pelo juiz após
prévia comunicação. Se a ação
sob controle envolver a transposição de fronteiras, esse retardamento da intervenção da polícia
somente poderá ocorrer com a
cooperação das autoridades dos
países envolvidos para diminuir
os riscos de fuga ou extravio do
produto do crime.

|infiLtraçãO de aGentes. Quanto à infiltração de agentes de polícia nas organizações, ela poderá
ser autorizada pelo juiz apenas se
a prova não puder ser produzida
por outros meios disponíveis.
A infiltração terá prazo de seis
meses, prorrogáveis de acordo
com a necessidade. Para obter a
autorização do juiz, o delegado

ou o Ministério Público terão de
mostrar, em relatório, o alcance
das tarefas dos agentes e, se possível, os nomes ou apelidos das
pessoas investigadas e o local da
infiltração.
Sobre o tipo de crime que o
agente poderá cometer enquanto estiver infiltrado, o relatório
aprovado retirou do texto original do Senado a previsão de que o
agente responderá pela prática de
crimes contra a vida, a liberdade
sexual e de tortura.
A redação da Câmara determina apenas que ele responderá pelos excessos praticados, devendo
guardar, em sua atuação, proporcionalidade com a finalidade da
investigação.

|siGiLOs.

O projeto estipula
meios mais rápidos de acesso aos
números discados pelas pessoas
de organizações criminosas investigadas, assim como a dados
de reservas e registro de viagens.
As empresas de transporte e
as concessionárias de telefonia
manterão, por cinco anos, esses
registros à disposição da polícia,
do Ministério Público e do juiz.
Dados como qualificação pessoal, filiação e endereço poderão
ser obtidos independentemente
de autorização judicial das empresas de telefonia, das instituições financeiras, dos provedores
de internet e das administradoras
de cartão de crédito.
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REMéDIOS FAlSIFICADOS NA
MIRA DA POlíCIA FEDERAl
Projeto prevê pena específica para o crime de integrar organização
criminosa e regulamenta a colaboração premiada e a infiltração de agentes

A

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
aprovou nesta quartafeira (14) projeto que inclui a falsificação de medicamentos e sua
venda, inclusive pela internet, na
lista de crimes de repercussão interestadual e internacional passíveis de investigação pela Polícia
Federal (PF).
O autor do projeto, senador
Humberto Costa (PT-PE), expli66 | Prisma 72

ca que a PF enfrenta dificuldade
para investigar a falsificação de
remédios e a venda dos mesmos
por não haver previsão legal para
ação do órgão no combate a esses
delitos, dentro de sua esfera de
competência.
Para acabar com a dificuldade, o senador quer incluir na Lei
10.446/2002, como atribuições
da PF, a investigação da prática
de “falsificação, corrupção, adul-

teração ou alteração de produto
destinado a fins terapêuticos ou
medicinais, e a venda, inclusive
pela internet, o depósito ou a distribuição do produto falsificado,
corrompido, adulterado ou alterado”.
O autor do projeto argumenta
que a Polícia Federal tem enfrentado um “cenário de incerteza
jurisprudencial” sobre a competência para investigação desses
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crimes desde que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu só
reconhecer o interesse da União
quando houver indícios de delito
internacional.
O relator, senador Inácio Arruda (PCdoB-CE), observou que
a globalização de mercados e os
acordos de livre comércio entre
países têm resultado no aumento
da oferta de produtos falsificados.
Ele ressalta que a falsificação de medicamentos representa
uma ameaça à saúde da população, pois os produtos, “mesmo
que contenham o princípio ativo
correto (algumas vezes, em subdoses), podem também conter
substâncias potencialmente fatais
e que podem colocar em perigo a
vida das pessoas”.
Em seu voto favorável, Inácio
Arruda lembrou que a Polícia Federal está capacitada para investigar esses crimes, especialmente pelos serviços de alfândega e
fiscalização que já realiza. Para
o senador, o órgão poderá identificar as fontes das falsificações e
frear a distribuição dos remédios
adulterados, mesmo quando isso
é feito internet.
No debate, o senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) alertou
para a gravidade da falsificação
de medicamentos e apoiou a medida proposta por Humberto Costa. Ao também apoiar a proposta,
o senador Pedro Taques (PDTMT) apontou a possibilidade de

o projeto gerar dúvidas quanto
à competência criminal na apuração desse tipo de crime, se da
Justiça federal ou estadual.
O relator informou, no entanto, que a proposta conta com
a concordância do Ministério da
Justiça e da Polícia Federal.
Para o diretor de Prerrogativas da ADPF e chefe da Unidade
de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, Carlos
Eduardo Miguel Sobral, “a
falsificação e a venda ilegal de
medicamentos são extremamente
perversas. Aproveita-se do desespero, da doença, da angústia e
da dor para se causar ainda mais
sofrimento em troca de alguma
vantagem econômica”.
De acordo com o delegado,
a internet está sendo utilizada

como meio de propagação desta
mazela. Para Sobral, a proposta
de alteração legislativa vem em
momento muito oportuno para
permitir à Polícia Federal que
também atue no enfrentamento
deste problema, somando esforços às Polícias estaduais.
Após a publicação da nova lei,
a PF estará autorizada a dedicar
toda sua força e estrutura em proveito da saúde pública e proteção
do cidadão contra o comércio ilegal de medicamento promovido
na rede mundial de computadores.
O projeto foi aprovado em
decisão terminativa na CCJ e, se
não for apresentado recurso para
votação em Plenário, pode seguir
diretamente para exame pela Câmara dos Deputados.
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|Panorâmica
Com informações e imagens da Agência Brasil
e Comunicação Social da ADPF

EMOÇÃO E REENCONTROS
O primeiro Encontro Nacional de Aposentados e Pensionistas promovido
pela ADPF foi um grande sucesso
Fotos: Arquivos pessoais dos participantes

D

urante os dias 6 a 9 de
dezembro, foi realizado
o I Encontro Nacional
de Aposentados e Pensionistas
na cidade de Bento Gonçalves,
no Rio Grande do Sul, promovido pela Associação Nacional
dos Delegados de Polícia Federal
(ADPF).
Os associados aposentados e
pensionistas presentes se emocionaram com o reencontro com
amigos que não se viam há muito
tempo.
Além das atividades recreativas e culturais, os associados
participaram de uma mesa redonda com a Diretoria da ADPF
e elaboraram a “Carta de Bento
Gonçalves”. O documento pontua todos os desejos e reivindicações dos associados aposentados
e pensionistas dentro da Associação e da própria Polícia Federal.
“A carta, além de todas essas
questões, também explicita em
seu conteúdo a alegria de todos
os que participaram do encontro”, disse o delegado Bolivar
Steinmetz.
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A Comissão Organizadora do
evento foi formada pelo secretário geral da ADPF, Bolivar Steinmetz, pela diretora de Assuntos
Sociais, Esporte e Lazer, Solange
Vaz dos Santos, e pela diretora de
Aposentados e Pensionistas, Viviane da Rosa.
Para a delegada Solange Vaz
dos Santos “foi gratificante o
nosso trabalho por ver os colegas
reencontrando os amigos que há
muito tempo não se viam e poder
confraternizar com todos de uma
maneira tão prazerosa”.
O presidente da ADPF, Marcos Leôncio Sousa Ribeiro, também esteve presente no encon-

tro e afirmou que eventos dessa
natureza é a forma que a ADPF
tem de reconhecer os relevantes
serviços prestados por esses associados tanto à entidade quanto à
categoria e à Polícia Federal.
“A intenção é tornar isso uma
praxe no calendário de eventos
da ADPF”, disse.
Ribeiro completou agradecendo o apoio da Diretoria Regional
da ADPF no Rio Grande do Sul
(ADPF/RS) e do Sindicato dos
Delegados de Polícia Federal do
Rio Grande do Sul (SINDPF/
RS). Segundo ele, “o evento só
foi possível graças ao apoio dessas entidades”.
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Fotos: Arquivos pessoais dos participantes
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João dado, Marcos Leôncio, Policarpo e roberto Kupski.

FONACATE ElEgE NOvA
DIRETORIA PARA 2013-2015
ADPF integra a Diretoria Executiva

N

a última assembleia geral
do ano de 2012, realizada
na sede da Associação Nacional
dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), foram eleitos a nova
Diretoria Executiva e o Conselho
Fiscal do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de
Estado – FONACATE para o triênio 2013-2015.
Roberto Kupski, que era secretário-geral na gestão anterior,
é o novo presidente eleito do Fórum. Kupski também comanda a
Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Es-
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taduais (Febrafite). O presidente
da ADPF, Marcos Leôncio Sousa
Ribeiro, foi eleito como 1º vicepresidente do Fonacate.
Em seu discurso, Kupski enfatizou a importância de fortalecer as carreiras de Estado. “Vamos fortalecer cada vez mais o
Fonacate, respeitando as peculiaridades de cada categoria.”, disse
o novo presidente.
Ao empossar a nova Diretoria, Pedro Delarue, ex-presidente
do Fonacate e presidente do Sindifisco Nacional, desejou êxito na
gestão de Kupski. “Esse Fórum

reúne o núcleo estratégico do
Estado. Temos que ter em mente a importância da união dessas
carreiras e continuação das lutas
que visem à qualidade do serviço
público e a valorização dos servidores.”
|Lei de Greve. Durante a Assem-

bleia foi discutida também a minuta do projeto de Lei de Greve
do Serviço Público elaborada por
um grupo temático do Fórum.
O projeto do Fonacate, que é
norteado por dados já aprovados
na Convenção 151 da Organiza-
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hOMENAgEM DA ADEPOl
Quatro delegados federais associados à ADPF
foram contemplados com a Medalha Senador
Delegado Romeu Tuma
Fotos: Adepol do Brasil

ção Internacional do Trabalho
(OIT), aborda além do direito
de greve, a importância da mesa
de negociação coletiva, a definição de data-base, regras para o
reajuste anual do funcionalismo
público e a liberdade para o exercício classista.
Para debater o tema, foi convidado o deputado federal Roberto Policarpo (PT-DF), que inclusive apresentou no começo de
novembro um projeto na Câmara
dos Deputados que também trata
da matéria. Na visão do deputado, o projeto de Lei de Greve do
Funcionalismo deve entrar em
discussão no início de ano legislativo de 2013.
Na oportunidade, o presidente
da ADPF conversou com o parlamentar sobre o PLP-554/2010,
que trata da aposentadoria policial.
|vaLOrizaçãO. Já que valorização

das Carreiras é um dos objetivos
do Fonacate, foi nesse eixo que
o deputado João Dado (PDT/SP)
fez seu discurso ao participar da
posse dos membros eleitos.
“Estamos perdendo o jogo
político. Recentemente vivemos
a criação da Funpresp, que vai resultar na desvalorização de todos
os servidores que recebem acima
do teto do INSS, e já tivemos reformas anteriores que nos tiraram
importantes conquistas históricas”, alertou João Dado.

A

Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol
Brasil) homenageou quatro delegados federais com a Medalha Delegado Romeu Tuma. A condecoração homenageia pessoas que prestaram relevantes serviços à entidade ou à classe de Delegado de Polícia.
Receberam a distinção o secretário- geral da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), Bolivar Steinmetz, o
delegado federal Marco Antônio Cavaleiro, e os deputados federais
e delegados da Polícia Federal Fernando Francischini e Protógenes
Queiroz.
De acordo com Paulo Roberto D`Almeida, presidente da Adepol do Brasil, ambos os delegados foram homenageados por sua
relevante história dentro da Polícia Federal e por sua capacidade de
excelência profissional.
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“UM ANO DE MUITO
TRABAlhO E gRANDES
NOvIDADES”
Presidente da ADPF fala das metas de trabalho para 2013

O

presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), Marcos Leôncio
Sousa Ribeiro, sintetiza em uma
frase como será o ano de 2013
na Associação: “Muito trabalho
e grandes novidades”. A seguir,
o dirigente pontua as principais
inovações:

o associado além de poder se informar sobre assuntos da ADPF,
terá acesso a uma série de serviços online, e poderá se conectar
com todos os delegados do Brasil por meio de uma rede social
corporativa. Neste ambiente, o
associado terá acesso ainda a um
canal de educação à distância, o
EADelta, com diversos cursos,
palestras e seminários.”

|CentraL de atendiMentO. “Den-

tro da missão, que é servir os
delegados federais associados,
com serviços e benefícios assistenciais e atuando na defesa dos
direitos e prerrogativas da classe,
a ADPF lançará uma central de
atendimento 0800 para que o associado possa esclarecer dúvidas,
obter informações e fazer críticas
e sugestões.”
|nOvO site.“O site da ADPF está

sendo reformulado. Em 2013, ele
terá o formato de um portal onde
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|CaLendÁriO de eventOs. “Den-

tro de sua preocupação constante
com a formação e capacitação da
categoria, que agrega os dirigentes da Polícia Federal, a ADPF
está organizando um calendário
de eventos em todas as regiões
do País. A ideia é fazer com que
todos os associados, e não apenas
os que estão lotados nas capitais,
possam participar e estar mais
próximos da Associação.”
“A ADPF realizará uma série
de seminários para discutir a pre-

venção e a repressão aos crimes
transfronteiriços. A ADPF realizará ainda, ao longo de 2013,
encontros com as delegadas e,
novamente, com os aposentados.
Em março, em Goiânia/GO, está
prevista a realização de encontro
com os delegados da região Centro-Oeste.”
“Ao longo de 2013, a ADPF
dará início à organização do VI
Congresso Nacional dos Delegados de Polícia Federal, previsto
para ocorrer em 2014. Os associados serão chamados a opinar
sobre a data, local, temática e
metodologia do evento.”
|seMinÁriOs e COnGressOs. “Em

conjunto com a Diretoria Regional da Paraíba, a ADPF realizará
o II Seminário de Direito Penal
e Processual Penal. O primeiro
evento foi um sucesso reunindo
um público médio de 500 pessoas
em cada dia. Em paralelo com a

Especial

|nOvOs PrOJetOs. “Para 2013,

também está previsto o desenvolvimento de três novos projetos pilotos. O primeiro trata-se
de disponibilizar, na Capital Federal, apartamentos de trânsito e
serviço de transfer para acolher
os associados em missão na cidade. O segundo vai dinamizar a
gestão financeira das Diretorias
Regionais, com a implantação de
serviços bancários eletrônicos.
O projeto, que será testado inicialmente no Distrito Federal e
na Paraíba, eliminará a emissão
de cheques e outros documentos
e tornará mais ágil essas rotinas.
Já no Rio Grande do Sul, terá
início o modelo de repasse desconcentrado. As delegacias descentralizadas desse estado, com
representantes da ADPF eleitos,
poderão receber repasses financeiros diretos da Nacional.”

|vOtaçãO eLetrÔniCa. “Em 2013,

a ADPF aprovará junto aos associados a regulamentação da
votação eletrônica e intensificará
as reuniões por meio de videoconferência. A campanha de valorização do Delegado de Polícia
Federal terá continuidade, com
o objetivo de firmar a categoria
como primeira garantidora dos
direitos do cidadão, num trabalho
intenso de combate à corrupção.
Dentro dessa meta, a ADPF intensificará o trabalho nas redes
sociais, com campanhas e promoções no Facebook.”

policial e a autonomia da investigação policial. Esse debate deve
ser intensificado com a realização
da 2ª Conferência Nacional de
Segurança Pública, prevista para
ser realizada em 2013.”
|ParLaMentar e JUrÍdiCO. “A

ADPF continuará, em 2013,
com seu trabalho sistemático de
acompanhamento parlamentar,
junto ao Congresso Nacional, e
jurídico, sobretudo no âmbito do
Supremo Tribunal Federal (STF).
Essas duas vertentes de atuação
são primordiais na defesa dos interesses da categoria.”

|reLaçãO institUCiOnaL. “A As-

sociação também dará continuidade a sua forte atuação institucional. Inserida no contexto do
Fórum Nacional Permanente de
Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) discutirá a regulamentação da política salarial, da negociação coletiva anual e do direito
de greve. Em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) e com a Associação dos
Delegados de Polícia do Brasil
(Adepol do Brasil) realizará uma
série de eventos para debater o
poder de realizar investigações
criminais. Dentro do Conselho
Nacional de Segurança Pública
(Conasp) vai continuar discutindo a modernização do inquérito

|nOvOs deLeGadOs. “Por último,

mas igualmente importante, tão
logo seja solucionado o impasse
do concurso público para a seleção de novos delegados, a ADPF
dará início ao projeto “Novos
Delegados”. O objetivo é fazer
a acolhida dos futuros delegados
desde o seu ingresso na Academia Nacional de Polícia. A ideia
é que já neste primeiro momento
tenha início o relacionamento do
futuro delegado com a principal
entidade de classe da categoria.
E com todas as ações desenvolvidas pela ADPF, a meta é que essa
relação perdure durante todas as
etapas de sua vida como Delegado de Polícia Federal.”
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reunião da Estratégia Nacional de
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), realizará o encontro dos delegados da
região Sul, em Livramento/RS.
No início do ano, em São Paulo,
realizará o encontro dos delegados federais da região Sudeste e
dos diretores regionais da ADPF.
A ocasião será de avaliação do
que já foi feito na gestão e de planejamento dos próximos passos.”

|In Fine

Crônicas, charges, fotografias. envie sua sugestão ou colaboração para a coluna in fine para o
e-mail prisma.revista@gmail.com
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