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|Editorial

Marcos Leôncio 
Sousa Ribeiro 

Presidente
da adPf

segundo tempo

Esta edição chega às suas mãos, leitor, com os nossos agradecimentos 
pela confiança de nos reconduzir à Presidência da Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Federal (ADPF). Com a aprovação das 

urnas, vamos consolidar o processo de profissionalização e gestão democrática 
e participativa na ADPF, iniciado no primeiro mandato.

O ano de 2013 foi emblemático para a categoria com a aprovação da Lei 
12.830/2013, que se tornou uma espécie de estatuto do delegado de polícia. 
Mas, ainda há muitas bandeiras a serem alcançadas. 

Os próximos dois anos serão de intensa reflexão sobre o futuro da categoria 
de delegado de polícia federal. Com esse objetivo, a ADPF realizará uma 
série de eventos, a começar pelo VI Congresso Nacional dos Delegados de 
Polícia Federal (VI CNDPF), com o tema “Os Desafios da Polícia Federal no 
Enfrentamento ao Crime Organizado”, na primeira semana de abril de 2014, 
nas cidades de Vitória e Vila Velha, Espírito Santo.

Outras pautas se impõem à ADPF, até mesmo em cumprimento aos 
compromissos assumidos em campanha. Vamos dar início ao processo de 
elaboração de uma lista tríplice para escolha do futuro diretor-geral da Polícia 
Federal. A Associação promoverá uma série de debates e entrevistas com os 
candidatos, para que a categoria vote no nome mais representativo.

Uma Polícia Federal de Estado - e não de governo -, republicana e 
independente passa necessariamente pela conquista do mandato para o seu 
diretor-geral e autonomia orçamentária para a instituição. Somente assim a 
sociedade terá a tranquilidade de ter uma Polícia Federal livre de ingerências 
políticas e com liberdade para investigar doa a quem doer os resultados. Esses 
debates também serão encampados pela ADPF junto ao Congresso Nacional.

Juntamente com o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de 
Estado (Fonacate), a ADPF promoverá a defesa do concurso público, como 
instrumento fruto da Constituição de 1988, responsável pela qualificação 
do serviço público brasileiro, além de acesso amplo e isonômico. Há várias 
proposições no Congresso que ameaçam esse instituto e é preciso ficar atento. 
Também com o Fonacate, a ADPF continuará mobilizada contra a taxação dos 
aposentados. Corrigir essa injustiça histórica é um objetivo permanente da 
nova gestão.

Desejamos a todos um 2014 de muitas realizações. O compromisso da 
ADPF é estar presente em várias delas na vida de seus associados.

Boa leitura! 



a Comissão nacional da Verdade pediu 
a exumação do presidente João Goulart, 
deposto em 1964 pelo golpe militar. 
falecido na argentina, durante exílio, 
há suspeitas de que Jango tenha sido 
envenenando pelo governo militar da 
época. agora, a CnV tenta esclarecer os 
fatos. integra os trabalhos da Comissão, o 
delegado de polícia federal daniel Lerner, 
que nesta edição dá uma entrevista 
exclusiva sobre essa atuação. foto: 
arquivo do Governo do Brasil.
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operações

pessoas presas

funcionários públicos presos

policiais federais presos

Foto: Arquivo Câmara dos Deputados
|Parlatório

“Aqui no Brasil, as 
pessoas acham que 
dirigir mal, ter trânsito, 
obras com atraso, 
corrupção, burocracia, 
falta de educação, 
são conceitos 
especificamente brasileiros. Mas nunca 
fui num país em que as pessoas dirigem 
bem, em que nunca tem trânsito, em que 
as obras terminam na data prevista, em 
que a corrupção é só uma teoria, em que 
não tem papelada para tudo e onde todo 
mundo é bem educado!”, OLiVier teBOuL,  
francês que mora em Belo Horizonte/MG fez uma lista 
com 65 impressões do Brasil. O texto virou febre nas 
redes sociais.

“Declaro promulgado o 
documento da liberdade, 
da democracia e da justiça 
social do Brasil”,
uLysses GuiMarães, presidente da 
assembleia nacional Constituinte, há 25 anos

“Declaro promulgado o 
documento da liberdade, 
da democracia e da justiça 
social do Brasil”,
uLysses GuiMarães, presidente da 
assembleia nacional Constituinte, há 25 anos

236
1.331

65
2

Balanço da Polícia Federal em 2013*:

*até  27/11/2013
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Diogo ALveS De 
ABReu diretor-
Geral da Prisma, 
sócio Honorário 
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ponto de partida 

Estamos em uma época em que exigências cada vez maiores recaem sobre as 
organizações institucionais, a exemplo da importância da gestão profissional, de 
números transparentes, do planejamento estratégico e, obviamente, da comunicação 
de qualidade. 

Vamos nos ater, nesse trabalho, a uma ferramenta ligada especificamente a esta 
última exigência – a de se comunicar bem: o house organ, mais conhecido como 
Informativo de Entidades. Utilizado corretamente, ele pode ser um forte instrumento 
de divulgação, sensibilização e fidelização. 

O “jornalismo institucional”, especialização voltada para o público interno de uma 
instituição, seja qual for sua natureza (sem fins lucrativos, social, política, religiosa, 
militar, sindical etc.), tem por dever de obrigação sua credibilidade. 

O objetivo básico é o de manter os funcionários a par de todas as estratégias, 
projetos e conquistas do órgão. Esse meio tem como principal função aperfeiçoar 
a comunicação com os funcionários, apresentando informações sobre o seu dia-a-
dia, sua carreira, treinamento, reivindicações, dicas de uma vida melhor, aniversários, 
atividades e novos programas ou serviços, bem como demonstrar um pouco dos 
valores e da filosofia da Entidade.

Nessa nova jornada que se inicia a Prisma tem como meta aprimorar cada vez 
mais sua comunicação, levando aos leitores matérias que lhes tragam mais alegria e 
orgulho da profissão escolhida – a de um policial feliz. Boa leitura!
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|Entrevista
de Vanessa neGrini

para que não se esqueça,

para que nunca 
mais aconteça
O delegado da Polícia Federal Daniel Josef Lerner fala sobre seu trabalho 
com a investigação de mortos e desaparecidos na Comissão Nacional da 
Verdade

|Qual o objetivo da Comissão na-
cional da Verdade?

O objetivo principal da Co-
missão Nacional da Verdade é o 
de examinar e esclarecer as gra-
ves violações de direitos huma-
nos praticadas durante o período 
da ditadura no Brasil, a fim de 
efetivar o direito à memória e à 
verdade histórica.

De um modo resumido, po-
demos dizer que sociedades que 
emergem de um período de auto-
ritarismo armado praticado pelo 
Estado devem enfrentar não so-
mente um processo de transição 
em direção ao restabelecimento 
de uma institucionalidade políti-
ca estável e democrática, que já 
vivemos, mas também passar por 
um processo de reconhecimento 
e esclarecimento dos fatores que 

levaram à degeneração do Estado 
democrático, dos meio violentos 
sistematicamente empregados 
por ele e, especialmente, do lega-
do de graves violações de direi-
tos humanos deixado ao longo do 
período.

Esse constitui o campo teó-
rico fundamental da Justiça de 
Transição, no qual as Comissões 
Nacionais de Verdade se inserem. 
Não é o caso apenas do Brasil, 
mas também de outros países da 
região, como Argentina e Chile, 
que já tiveram suas experiências 
exitosas de Comissão de Verda-
de.

É também o caso da Áfri-
ca do Sul, de Nelson Mandela, 
morto no último dia 5 de dezem-
bro. Dentre as primeiras ações 
de Mandela como presidente da 

África do Sul, em 1994, esteve 
a criação da Comissão Verdade 
e Reconciliação, um marco sim-
bólico importante para o término 
da era de segregação racial, do 
apartheid, naquele país. Isso re-
vela a dimensão política de pro-
cessos coletivos de reflexão e de 
esclarecimento dessa natureza, 
consubstanciados nas Comissões 
de Verdade.

Para a Polícia Federal (PF), 
acredito que o tema interesse 
não só enquanto autocrítica, pelo 
passado de colaboração do De-
partamento com o regime militar, 
mas, especialmente, com vistas 
ao futuro. Nesse sentido, remeto-
me aos importantes avanços que 
obtivemos em direção à profis-
sionalização do órgão e de seu 
contínuo aprimoramento como 

10 | Prisma 74



Para sermos uma polícia apta a fazer e formular a 
segurança pública numa perspectiva de política 
de estado não é necessário apenas que sejamos 

independentes em relação a governos, mas 
também em relação a qualquer traço de legado 
autoritário que, porventura, possa remanescer

Entrevista

ção e do planejamento, que cres-
centemente passaram a orientar a 
PF, e o reconhecimento público 
que adveio disso, devem necessa-
riamente estar atrelados à função 
de proteção e guarda de direitos 
e garantias individuais, sempre 
orientados por standards cada 
vez mais exigentes de defesa e 
respeito aos direitos humanos. 
É nesse sentido que a função de 
polícia é uma função eminente-
mente democrática e, portanto, 
legítima.

|Como funciona e qual a estrutura 
da Comissão?

A Comissão funciona sob a 
forma de órgão colegiado, com 
sete membros, escolhidos de 
forma plural, provenientes de di-
ferentes áreas de atuação profis-
sional e de diferentes segmentos 
da sociedade brasileira, todos de-
signados pela Presidente da Re-
pública.

Há membros que atuaram ou 
participaram de cada um dos go-
vernos democráticos havidos no 

Foto: Facebook da Comissão Nacional da Verdade

um valor consolidado de gestão.
Quer dizer, para sermos uma 

polícia apta a fazer e formular a 
segurança pública numa perspec-
tiva de política de Estado não é 
necessário apenas que sejamos 
independentes em relação a go-
vernos, mas também em relação a 
qualquer traço de legado autoritá-
rio que, porventura, possa rema-
nescer entre nós desde o período 
da ditadura no Brasil.

Em outras palavras, acredito 
que os valores da profissionaliza-
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|eXuMaÇãO. O delegado daniel 
Lerner descobriu o possível local de 
enterro do líder político maranhense 
epaminondas Gomes de Oliveira 
analisando documentos sobre a 
Operação Mesopotâmia, realizada pelo 
exército, em agosto de 1971, para 
prender opositores na divisa entre 
Maranhão e Goiás.
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Brasil, a partir de 1985. Da mes-
ma forma há, ou já passaram pela 
Comissão, juristas provenientes 
da advocacia, da magistratura, 
do Ministério Público Federal, e 
também professores e pesquisa-
dores universitários, consultores 
honorários e pessoas engajadas 
na defesa dos direitos humanos 
de um modo geral.

Além do colegiado, a Comis-
são conta com uma assessoria 
enxuta, dividida em grupos de 
trabalho temáticos, que atuam 
sob a coordenação de gerentes de 
projeto. Há, ainda, uma secretá-
ria-executiva e uma equipe ad-
ministrativa, bastante engajada, e 
pesquisadores autônomos contra-
tados por meio de parceria com 
o PNUD, o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento.

|existe um prazo específico para 
a Comissão apresentar o trabalho 
final? Como está o andamento dos 
trabalhos?

A Lei 12.528/2011 definiu um 
prazo de 2 anos para a conclu-
são dos trabalhos da Comissão 
Nacional da Verdade, a partir da 
data de sua instalação. Esse pra-
zo corresponde a maio de 2014. 
Há, contudo, a expectativa de 
que o prazo possa ser prorrogado, 
eventualmente, por mais 6 meses.

O andamento dos trabalhos 
está avançado e, desde novem-
bro, já trabalhamos com vistas à 
confecção do relatório final. Sem 
deixarmos de lado a intensa agen-
da de atividades públicas que os 
membros da Comissão cumprem.

|Como o cidadão pode colaborar 

com os trabalhos da Comissão? É 
garantido o anonimato?

Todos os cidadãos podem e, 
se quiserem, devem colaborar 
com os trabalhos da Comissão. 
Isso é muito importante para a 
Comissão Nacional da Verdade 
por diferentes razões. A primeira 
razão, e mais importante, é que 
uma das finalidades precípuas 
das Comissões Nacionais de Ver-
dade é, justamente, a de dar voz 
aos cidadãos, de dar voz às víti-
mas para que possam relatar as 
violências que sofreram.

Não é raro que chegue até 
a Comissão, por exemplo, não 
somente o relato de uma vítima 
direta, que sofreu torturas ou pri-
são arbitrária, mas também o de 
familiares de desaparecidos polí-
ticos, que até hoje aguardam uma 

|resGate da HistÓria. daniel Lerner participa de audiência pública em são Borja, no rio Grande do sul, com o ministro 
da Justiça, José eduardo Cardozo, e a ministra da secretaria de direitos Humanos, Maria do rosário, sobre a exumação de 
João Goulart, o Jango, presidente destituído pelo golpe de 1964.

Foto: Facebook da Comissão Nacional da Verdade
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resposta oficial sobre o paradei-
ro e as circunstâncias da morte 
e desaparecimento de um ente 
próximo, geralmente pais, mães 
ou irmãos.

O espaço de escuta das Co-
missões Nacionais de Verdade 
atende, portanto, não apenas à 
finalidade de coleta de informa-
ções, mas, também, ao critério de 
dar voz às vítimas. Não permi-
tir que casos de grave violência 
do passado fiquem silenciados é 
uma forma de garantir respeito à 
dignidade e à vida humanas no 
presente.

Nesse sentido, a colaboração 
dos cidadãos é importante não 
apenas por contribuir para que 
a Comissão Nacional da Verda-
de faça um relatório consisten-
te, baseado em fatos concretos, 
mas também para a construção 
de uma memória social que, ao 
evitar o silêncio e o esquecimen-
to coletivos sobre casos de grave 
violência, contribui para a não 
repetição e para a construção de 
uma cidadania participativa. Por 
essa e por outras razões é que o 
conceito de memória situa-se em 
posição central no âmbito da Jus-
tiça de Transição e das Comis-
sões de Verdade.

Nos termos da Lei 
12.528/2011 é garantido o sigilo, 
e não o anonimato. A Comissão 
Nacional da Verdade conta com 
um serviço permanente de Ouvi-
doria e de recebimento de mani-

festações ou petições via postal. 
Todas essas informações podem 
ser encontradas no site da Comis-
são: www.cnv.gov.br.

|O que já foi possível apurar até o 
momento?

Todos os grupos de trabalho 
temáticos da Comissão fizeram 
apurações novas e importantes. 
Isso implica não só em descober-
tas inéditas sobre casos de mortos 
e desaparecidos políticos, trata-
dos como prioritários, mas tam-
bém na identificação de padrões 
e de estruturas utilizados pela 
repressão, na identificação de 
agentes perpetradores, na com- 
preensão do modo como certas 
deformações autoritárias foram 
incorporados às nossas institui-
ções democráticas a partir do pe-
ríodo da ditadura, dentre outros. 

de respeito aos direitos humanos. 
Ou seja, tão importante quanto 
o relatório escrito a ser entregue 
pela Comissão Nacional da Ver-
dade é o processo de reflexão e 
de crítica sobre o período da di-
tadura desencadeado a partir da 
instalação da Comissão.

Nesse sentido, é notável a 
quantidade de outras comissões 
estaduais, municipais e setoriais 
criadas a partir do advento da Co-
missão Nacional da Verdade. São 
mais de 80 comissões de verdade 
que, além de contribuírem com a 
pesquisa da Comissão Nacional, 
atendem a finalidade de cons-
cientização, debate, reflexão. São 
inúmeras atividades e audiências 
públicas que envolvem não só as 
próprias comissões e seus mem-
bros, mas também universidades, 
sindicatos, grupos sociais espe-

o conceito de memória é central na Justiça 
de Transição. A colaboração dos cidadãos é 

importante para a construção de uma memória 
social que, ao evitar o silêncio e o esquecimento 

coletivos, contribui para a não repetição

Um aspecto muito relevan-
te para a Comissão Nacional da 
Verdade, para além das pesquisas 
e das apurações, predominante-
mente calcadas em documentos 
oficiais que foram encontrados, 
é o aspecto de difusão da cultura 

cíficos, cidadãos interessados, 
jovens que não viveram o perío-
do. Não foi à toa que a Lei que 
instituiu a CNV previu que todas 
as atividades desenvolvidas pela 
Comissão deveriam, via de regra, 
ser públicas.
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Outro aspecto importante de-
sencadeado a partir da criação da 
Comissão Nacional da Verdade 
diz respeito à disseminação de 
políticas de memória associadas 
a nova utilização de locais e pré-
dios públicos. Ou seja, a identifi-
cação e a destinação de espaços 
públicos antes usados para pri-
sões arbitrárias, torturas e mortes, 
como os DOPS e os DOI-CODIs, 
a fim de que possam ser instala- 
dos locais de preservação de me-
mória histórica, como museus, 
memoriais, centros culturais.

|O que será feito com o relatório 
final da Comissão? Haverá punição 
dos responsáveis pelos crimes? Ou 
já prescreveu?

Ao final do prazo para os seus 
trabalhos, a Comissão Nacional 

da Verdade deverá entregar à 
Presidência da República um re-
latório circunstanciado, contendo 
as atividades realizadas, os fatos 
examinados, suas conclusões e 
recomendações.

Conforme a Lei 12.528/2011, 
as atividades da Comissão não 
terão caráter jurisdicional ou per-
secutório. Dessa forma, não faz 
parte do escopo legal da CNV a 
punição jurídica dos responsá-
veis pelos crimes.

A partir do levantamento cir-
cunstanciado de crimes e de suas 
respectivas autorias, entretanto, 
nada impede, em tese, que o ma-
terial produzido pela Comissão 
possa ser utilizado por outra au-
toridade pública que detenha esse 
munus de persecução judicial. 

Quanto à prescrição, é neces-

sário fazermos a análise de cada 
caso concreto. Há que se consi-
derar nessa análise, dentre outros, 
se os crimes foram praticados 
antes ou após a promulgação da 
Lei de Anistia, em 1979, se há 
crimes de natureza imprescritível 
ou não. Há crimes posteriores à 
promulgação da Lei de Anistia, 
por exemplo, como o atentado 
do Riocentro e algumas das cha-
madas Operações Limpeza, fei-
tas com o propósito de garantir a 
ocultação definitiva de cadáveres 
de opositores do regime militar. 
O crime de ocultação de cadáver, 
por exemplo, é tido como um cri-
me de natureza permanente, que 
não cessa enquanto não cessar a 
intenção de ocultação. Ou seja, 
não haveria prescrição para esse 
tipo de caso.

|COnsCientiZaÇãO. daniel Lerner realiza palestra em escola pública na cidade de Porto franco, no Maranhão, sobre os 
trabalhos da Comissão no caso de epaminondas de Oliveira, morto em agosto de 1971, em Brasília, quando estava sob 
custódia do exército, aos 68 anos.

Entrevista
Foto: Facebook da Comissão Nacional da Verdade
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É um quadro complexo, sui 
generis, que envolve a aplicação 
de conceitos em evolução e que 
não pode prescindir de uma aná-
lise caso a caso, o que envolve o 
estabelecimento preciso da data 
do cometimento do crime, da 
pena prevista em abstrato etc.

Por fim, discute-se a impres-
critibilidade da tortura e de cri-
mes de lesa-humanidade o que 
permite, em tese, reposicionar 
em nosso ordenamento jurídi-
co as perspectivas de prescrição 
e, eventualmente, de punição a 
agentes da repressão que tenham 
cometido graves violações de di-
reitos humanos.

|especificamente sobre o grupo de 
trabalho de mortos e desaparecidos 
políticos, como tem sido o trabalho 
da Comissão?

O grupo de trabalho sobre 
mortos e desaparecidos políticos, 
no qual atuo, lida com a necessi-
dade de adoção de frentes prio-
ritárias de investigação, ou seja, 
parte para a realização de diligên-
cias em campo daqueles casos 
nos quais a Comissão Nacional 
da Verdade obteve indícios novos 
mais robustos.

É importante deixar claro que 
absolutamente todo o conjunto 
de casos de mortos e desapareci-
dos é pesquisado, especialmente 
quanto à base documental, tes-
temunhal e bibliográfica de que 
dispomos, mas nem sempre as 

informações que obtemos são 
suficientes para adotarmos novas 
linhas de investigação em campo.

É um conjunto de aproxima-
damente 400 casos de mortos e 
desaparecidos que tratamos de 
forma absolutamente isonômica.

Uma fonte muito importante 
é a proveniente das contribui-
ções que recebemos diretamente 
dos cidadãos. Há fatos inéditos 
importantes advindos das infor-

cidos políticos que lutam, há 40 
anos, pelo não esquecimento de 
seus entes. Esse compromisso, 
de não deixar a morte e o desapa-
recimento de pessoas esquecidos 
pelo Poder Público e pela socie-
dade, tão caro à realização de va-
lores de democracia e de respeito 
à dignidade da vida humana em 
nosso país, impõe ao grupo de 
trabalho o dever de não desacre-
ditar qualquer pista possível.

Entrevista

Tão importante quanto o relatório escrito a ser 
entregue pela Comissão Nacional da verdade 
é o processo de reflexão e de crítica sobre o 

período da ditadura e a difusão de uma cultura de 
respeito aos direitos humanos

mações que recebemos dessa for-
ma. Às vezes, são pessoas que se 
dedicaram por anos a consolidar 
dossiês completos de seus casos 
ou de amigos e familiares.

Além dos trabalhos de campo, 
a partir da leitura de milhares de 
documentos, conseguimos alguns 
achados novos importantes, que 
ajudam a elucidar ou a confirmar 
as versões até agora existentes 
para casos de mortos e desapare-
cidos políticos brasileiros.

Toda a base de informação 
de que dispomos, é importante 
dizer, deve-se, em grande me-
dida, ao trabalho incansável dos 
familiares de mortos e desapare-

|Qual a expectativa da Comissão 
na exumação do presidente Jango? 

A exumação do ex-presidente 
João Goulart, assim como outras 
exumações de que a Comissão 
Nacional da Verdade tem partici-
pado, foi motivada por um pedi-
do da própria família. É a família 
que detém, inicialmente, os di-
reitos sobre os restos mortais de 
uma pessoa, tanto pelo viés ima-
terial da memória e da imagem, 
no campo do direito da persona-
lidade, quanto pelo viés material, 
da disposição dos restos mortais 
de um familiar.

Dessa forma, a família Gou-
lart apresentou pedido de exuma-
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ção e investigação à Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência 
da República e, posteriormente, à 
Comissão Nacional da Verdade, 
quando esta última foi criada.

Há, de fato, a expectativa de 
que, por meios e técnicas pe-
riciais avançados possa haver, 
eventualmente, a comprovação 
científica da morte como decor-
rente de causa não natural. Como 
é sabido, há muitas dúvidas acer-
ca da real causa da morte do ex-
presidente João Goulart, até hoje 
envolvida em penumbra. A pró-
pria família do ex-presidente os-
tenta e defende isso.

Por outro lado, é inegável que 
a exumação ocorre após um lon-
go período de avanços nas inves-
tigações – não só pela Comissão 
Nacional da Verdade, mas por 

uma miríade de atores políticos 
e de militantes e envolvidos –, 
acerca das atividades da chama-
da Operação Condor, que uniu 
diferentes ditaduras da América 
do Sul em torno de objetivos co-
muns de repressão e de extermí-
nio de lideranças políticas contrá-
rias aos seus regimes de exceção 
então vigentes.

De qualquer forma, indepen-
dentemente do resultado técnico 
do trabalho pericial, a exuma-
ção apresenta um valor simbó-
lico importante em si mesmo, 
seja pela sinalização do alcance 
do processo de justiça de tran-
sição vivida no Brasil, seja pelo 
destravamento na investigação 
de outros casos de mortos e de-
saparecidos políticos brasileiros, 
menos ilustres, que a ação tende 

a gerar. Não podemos esquecer, 
é claro, que se trata de um presi-
dente da República democratica-
mente eleito cuja derrubada pelas 
Forças Armadas marcou o início 
da ditadura no Brasil. É emble-
mático.

|Há quem defenda que devem ser 
investigados tanto os crimes come-
tidos pelo estado quanto pelos mili-
tantes. Porque esse não é o foco da 
Comissão? 

É preciso esclarecer que, 
quando falamos em graves vio-
lações de direitos humanos, em 
sentido técnico, falamos de vio-
lações praticadas pelo Estado 
contra os seus cidadãos. Quer 
dizer, quando um cidadão comete 
um ato de violência contra outro, 
ainda que extremo, isso não será 

Entrevista

|JanGO. após receber honras militares em sua chegada a Brasília e passar por exames periciais no instituto nacional de 
Criminalística da Polícia federal, restos mortais de João Goulart foram novamente sepultados no jazigo da família, em são 
Borja, rio Grande do sul.

Foto: Marcelo Oliveira / ASCOM - CNV
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enquadrado, no campo teórico e 
legal que orienta as Comissões 
de Verdade, no âmbito do concei-
to de grave violação de direitos 
humanos.

Essas situações, ainda que 
graves, serão tratadas como cri-
mes comuns: homicídio, seques-
tro, lesão corporal. Os opositores 
do regime militar que cometeram 
esses crimes foram, inclusive, 
durante o período do regime mili-
tar, presos e processados por tais 
atos, ainda que sob a vigência de 
uma legalidade muito mais apa-
rente do que substancial.

Quando do advento da Lei 
de Anistia, por exemplo, muitos 
dos opositores que ainda estavam 
presos pelo cometimento de tais 
atos foram postos em liberdade. 
Outros, que então retornaram do 
exílio, não raro haviam se exila-
do justamente por temerem ser 
mortos a partir das prisões que ti-
nham decretadas contra si. Como 
eu disse, não deixou de haver o 
processamento formal de tais 
condutas, ainda que não raramen-
te findos com a aplicação de pe-
nas capitais arbitrárias e veladas.

Nesse campo de violência re-
cíproca, a categoria graves viola-
ções de direitos humanos serve, 
repetimos, para identificar o le-
gado de regimes autoritários que 
lançaram mão de violência ex-
cessiva e ilegal contra seus oposi-
tores sob a forma de uma prática 
sistemática. É importante frisar 

que essa noção da bilateralidade 
das investigações, nunca foi uma 
opção política que estivesse, de 
fato, ao alcance da Comissão Na-
cional da Verdade brasileira.

Essa foi uma decisão política 
tomada a priori, quando optou- 
se por constituir uma Comissão 
Nacional da Verdade em nosso 
país. Como dito, é essa a natu-
reza essencial das Comissões de 
Verdade, a de apurar os crimes 
praticados pelo Estado contra os 
seus cidadãos.

Entrevista

em espaços públicos e de gover-
no. Já é assim com outras carrei-
ras federais, como a diplomacia, 
a advocacia e a procuradoria da 
União, dentre outros. Isso permi-
te não só aportar a essas instân-
cias a expertise e os valores re-
publicanos do DPF, mas também 
trazer ao Departamento outras 
experiências e conhecimentos 
profissionais. É o caso da Comis-
são Nacional da Verdade, uma 
instituição transitória que envol-
ve conceitos ainda novos e desa-

independentemente do resultado técnico do 
trabalho pericial, a exumação do Jango apresenta 
um valor simbólico importante em si mesmo, pela 
sinalização do alcance do processo de justiça de 

transição vivida no Brasil

|Qual a importância da participa-
ção de um delegado de polícia fe-
deral na Comissão? 

Como policial federal, fico 
muito satisfeito de podermos par-
ticipar da Comissão Nacional da 
Verdade. Acredito que isso seja 
fruto da respeitabilidade que a 
Polícia Federal conquistou em 
anos recentes.

Quero dizer, também, que é 
importante que a Polícia Federal 
seja capaz de contemplar, preser-
vado o seu valor orientador de in-
dependência, a possibilidade de 
participação de seus servidores 

fiadores no campo do Direito e 
dos Direitos Humanos e que lida, 
eminentemente, com a investiga-
ção de crimes.

Por fim, fico à disposição dos 
colegas que queiram contribuir 
com informações úteis às investi-
gações da Comissão ou, simples- 
mente, queiram obter mais infor-
mações sobre o trabalho que está 
sendo realizado. Para tanto, deixo 
o e-mail: daniel.djl@dpf.gov.br, 
além do site www.cnv.gov.br e da 
página da Comissão Nacional da 
Verdade, no Facebook, à disposi-
ção. 
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|Mulher Policial
de Maria LuíZa Batista

iii encontro nacional de 
delegadas Federais
Evento da ADPF ressaltou a importância da sensibilidade da mulher na 

atividade policial e na gestão da segurança pública

Com o objetivo de con-
tribuir para a conscien-
tização das policiais 

federais sobre a importância do 
seu papel na tomada de decisões 
na gestão de segurança pública, a 
Associação Nacional dos Dele-
gados de Polícia Federal (ADPF) 
realizou o III Encontro Nacional 
de Delegadas Federais, em Ouro 
Preto, Minas Gerais. 

Entre os dias 17 e 20 de ou-
tubro, as participantes tiveram 

a oportunidade de participar de 
palestras com a proposta de dis-
cutir o espaço da mulher na ad-
ministração pública e o exercício 
da autoridade conciliatória pelas 
delegadas.

Atualmente, elas representam 
aproximadamente 20% do efetivo 
de 14 mil funcionários em ativi-
dade, incluindo policiais e servi-
dores do plano especial de cargos 
da Polícia Federal. No exercício 
de sua profissão, algumas poli-

Foto: Arquivo ADPF

ciais acabam sofrendo tratamen-
to diferenciado no ambiente de 
trabalho, fruto do preconceito de 
gênero, em detrimento da com-
petência profissional. Por isso, 
durante o evento, as participantes 
foram estimuladas a reivindicar 
sua importância e a definir pautas 
para atuação da ADPF.

As delegadas destacaram 
como ponto positivo, a sensibi-
lidade da mulher em atividades 
exercidas pelo órgão policial, 
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como a investigação criminal e 
a gestão de conflitos. Essa ca-
racterística feminina auxilia a 
Polícia Federal em ações conci-
liatórias de equipes, bem como 
no desenvolvimento de alianças. 
Além disso, a atuação feminina 
apresenta qualidades como mais 
organização, flexibilidade, ca-
pacidade de se colocar no lugar 
do interlocutor e uma abordagem 
mais “humana” no trabalho poli-
cial.

Apesar da contribuição que a 
mulher agrega à Polícia Federal, 
atualmente há diferenciação no 
tratamento dado a homens e mu-
lheres policiais federais e essas 
diferenças aumentam conforme a 
natureza das atividades. 

Como as atividades da PF exi-
gem o deslocamento dos policiais 
para vários Estados, as dificulda-
des para conciliação entre família 
e carreira foi apontada como um 
dos problemas que mais afligem 
as mulheres. Algumas vezes por 
desconhecimento, a condição fe-
minina não é levada em conside-
ração por alguns gestores, como 
explica a associada membro da 
Diretoria Executiva da ADPF, 
Tânia Fogaça. Segundo a poli-
cial, acabam ocorrendo situações 
como a de uma servidora que 
foi designada para uma missão 
policial já grávida ou de outra 
que, logo após o final da licen-
ça maternidade, em período de 
amamentação, foi designada para 

uma viagem de mais de 30 dias.
O ingresso feminino nas insti-

tuições policiais ocasionou dife-
rentes graus de resistência, visto 
ser este um campo de atuação 
predominantemente masculino. 
O estereótipo da atividade poli-
cial é relacionado a traços viris, 
supondo-se que para lidar com a 
criminalidade é necessário, além 
do conhecimento das leis, altas 
doses de autoridade, força, co-
ragem e capacidade de decisão, 
características atribuídas ao uni-
verso masculino.

peito estufado, de chapéu caí-
do sobre os olhos. O policial é o 
homem, é o chefe de família, é o 
pai, é o filho, é o irmão, é o ami-
go, é o cidadão, é o ser comum 
que anda pelas ruas de ar sereno 
e austero, obediente às regras de 
cortesia, como todos os outros. 
Ele deve ser, por definição, um 
homem seguro e tranquilo, para 
agir com segurança, e assim, ob-
ter a tranquilidade e a segurança 
públicas”.   

No texto, não há sequer uma 
referência à participação femini-
na na corporação, sendo toda a 
descrição feita em torno do mas-
culino. A mulher ocupa o lugar do 
não-dito, do silêncio, o ignorado. 
Mas o não-dito sempre quer dizer 
alguma coisa na ordem do dis-
curso. Assim, a ausência de uma 
referência à presença feminina 
certamente é representativa das 
bases sob as quais se fundamenta 
o exercer da atividade policial.

Embora a participação femi-
nina tenha crescido na iniciativa 
privada e em alguns setores pú-
blicos, na Polícia Federal conti-
nua restrito. Algumas delegadas e 
demais policiais chegam a passar 
por avaliações mais rigorosas do 
que os homens para ocupar car-
gos de chefia. Por enfrentar situa-
ções dessa natureza, as delegadas 
utilizaram o Encontro de Ouro 
Preto para reivindicar tratamen-
to isonômico na Polícia Federal, 
respeitadas as diferenças de cada 

A sensibilidade 
feminina podem ser 

especialmente útil nas 
ações conciliatórias de 

equipes na PF

O estereótipo do exercício da 
função policial adota como refe-
rencial o homem heterossexual 
e sob ele são construídas, ainda 
hoje, as expectativas profissio-
nais. Exemplo disso é encontra-
do no livro editado pela Polícia 
Federal, em comemoração aos 
60 anos da instituição, em que se 
encontra uma descrição emble-
mática: 

“Se quiserdes ser policial, 
sede. Mas, sabei sê-lo. O policial 
não é o traje, não é o semblante 
mau, não é a arma à mostra, não 
é a carteira de identidade, não é 
o andar de braços arqueados, de 
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um, conforme, inclusive, preceito 
constitucional.  

“Entendo que as mulheres são 
tão competentes quanto os ho-
mens e que nossas diferenças não 
justificam tratamento desigual, a 
não ser para reparar injustiças”, 
frisou a delegada Tatiane Almei-
da, membro do Conselho Fiscal 
da ADPF. Para ela, as diferenças 
não podem ser impeditivas para 
o reconhecimento do trabalho das 
mulheres na instituição. 

|dOis PesOs. Conforme as parti-
cipantes do Encontro, na Polícia 
Federal a delegada de postura fir-
me, que se posiciona, é tida como 
“brava” ou “descontrolada”, ao 
passo que delegados com as mes-
mas características são elogiados. 
Não aceitar discriminações como 
essa é um dos objetivos do debate 
promovido pela ADPF em Minas 
Gerais.

A delegada Nelbe de Frei-
tas, titular do Conselho Fiscal 
da ADPF, destacou ser necessá-
rio adotar “medidas com vista à 
modificação dos padrões de con-
duta de homens e das próprias 
mulheres”. Ela acredita que o 
Encontro de Ouro Preto foi um 
passo importante para criação de 
“uma consciência coletiva para o 
assunto”.

O desenvolvimento de uma 
consciência coletiva na Polícia 
Federal sobre as diferenças, para 
que sejam respeitadas, na medida 

em que se constituem aspectos 
naturais, assim como a revisão 
do critério de escolha das chefias, 
foram as principais reivindica-
ções pontuadas pelas delegadas 
durante o Encontro.  

De acordo com a Secretaria de 
Política para Mulheres, os cargos 
de chefia na Administração Pú-
blica Federal são exercidos em 
sua grande maioria por homens. 
Ao tempo em que as mulheres 
são reconhecidas, na iniciativa 
privada, como excelentes gesto-
ras, a Polícia Federal não pode 
ignorar essa realidade e precisa 
aplicar tratamento isonômico na 
escolha dos postos de comando. 

(GT) para pontuar as principais 
prioridades em relação à política 
para mulheres na PF. O grupo, 
que está em fase de formação, 
fará gestões frente à Secretaria de 
Política para Mulheres e também 
à Direção-Geral da PF para tentar 
sensibilizar o órgão frente à reali-
dade das delegadas de polícia.

Em pesquisa realizada duran-
te o Encontro, a ADPF identi-
ficou os pontos mais críticos na 
visão das participantes. O resul-
tado indicou que a aposentadoria 
da mulher policial deve ser uma 
prioridade da ADPF. A necessi-
dade de tratamento diferenciado 
para as delegadas gestantes ou 
lactantes e o baixo número de 
chefias exercidas por mulheres 
na PF também foram destacados 
como preocupantes.

Além disso, o baixo núme-
ro de mulheres ingressando na 
PF também foi apontado como 
problemático. Enquanto noutros 
concursos públicos observa-se 
um aumento significativo da par-
ticipação feminina, a PF enfrenta 
um declínio. Com a dificuldade 
da prova física imposta no último 
concurso, as delegadas temem 
que, no futuro, a PF seja uma ins-
tituição estritamente masculina, 
na contramão de outros órgãos 
públicos.

No último concurso para dele-
gado da PF foram ofertadas 150 
vagas para um total de 46.633 
inscritos (310,89 candidatos/

Aposentadoria especial 
e acesso isonômico 

aos cargos de chefias 
são as principais 

preocupações

Durante o Encontro, foi re-
latado o caso de uma delegada 
cotada para ocupar determina-
da chefia. No entanto, o convite 
sequer foi feito, pois de antemão 
eventuais impedimentos relacio-
nados à família foram levantados 
pelo gestor.

|GruPO de traBaLHO. Para dar 
continuidade à discussão dessas 
situações, as delegadas decidi-
ram criar um Grupo de Trabalho 
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vaga). Apenas 19 mulheres con-
seguiram aprovação na prova fí-
sica, o que corresponde a 12,6% 
das vagas. Para as delegadas, os 
dados podem resultar numa polí-
cia alheia à sensibilidade femini-
na. 

O Ministério Público Federal 
no Distrito Federal classificou 
como “discriminatório e incons-
titucional” o exame de aptidão 
física nos moldes atuais e argu-
mentou que, para que haja iso-
nomia entre candidatos homens e 
mulheres na seleção, é necessário 
considerar, de forma proporcio-
nal e razoável, as diferenças fisio-
lógicas existentes entre eles, em 
termos biológicos e hormonais. 

O GT pretende aumentar a 
abrangência da pesquisa e, com 
dados técnicos da Secretaria de 
Política para Mulheres, apresen-
tar propostas à Direção-Geral. 
O tema também será tratado no 
VI Congresso Nacional dos De-
legados de Polícia Federal, a ser 
realizado pela ADPF em abril, 
no Espírito Santo, inclusive com 
palestras direcionadas ao público 
masculino. 

As delegadas desejam uma 
polícia sempre eficiente e enten-
dem que a mulher tem papel re-
levante nesse processo.  Por isso, 
por meio do GT, pretendem for-
mular políticas de ação para ob-
tenção de tratamento isonômico e 
inibição de situações discrimina-
tórias. 

adpF cobra urgência para votação da 
aposentadoria especial das policiais

Por inicitiva do deputado João 
Campos, a Câmara dos De-

putados realizou uma audiência 
pública para tratar do Projeto de 
Lei Complementar 275/2001, 
que regulamenta a aposentadoria 
da mulher servidora policial. A 
Associação Nacional dos Dele-
gados de Polícia Federal (ADPF) 
foi representada pela delegada 
Silvia Amélia de Oliveira.

O PLP-275/2001, de auto-
ria do falecido senador Romeu 
Tuma, pretende atualizar a Lei 
Complementar 51/1985, que 
dispõe sobre a aposentadoria do 
funcionário policial. A LC não 
previa a aposentadoria especial 
para mulheres, já que em 1985 o 
número de mulheres nas corpora-
ções era baixo. No entanto, como 
foi apresentado pelas entidades 
na reunião, o cenário mudou e, 
hoje, a mulher vive uma jornada 

dupla de trabalho, tendo que se 
preocupar com a profissão e ad-
ministrar uma família.

Desta forma, o projeto preten-
de acrescentar na Lei a aposen-
tadoria voluntária para mulheres 
após 25 anos de contribuição, 
desde que pelo menos 15 anos de 
exercício em cargo de natureza 
estritamente policial. 

A associada da ADPF, Silvia 
Amélia enfatizou a importância 
da mulher na segurança pública e 
ressaltou que esta é uma luta não 
só das delegadas, mas de todas as 
policiais. 

Também participou da audi-
ência a delegada Creusa Came-
lier, presidente da Associação 
das Mulheres Policiais do Brasil, 
além de representantes do Depar-
tamento de Polícia Rodoviária 
Federal, da Polícia Militar e da 
Polícia Civil. 

Foto: Luisa Marini / ADPF
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|Seminário Luso-Brasileiro 
Por aManda Bittar

da violência local à 
criminalidade transnacional
Encontro entre pesquisadores e profissionais da segurança pública do 

Brasil e de Portugal colocou em debate os sistemas de justiça criminal 

dos dois países

Pesquisadores e profissio-
nais da segurança pública 
do Brasil e de Portugal 

participaram em Brasília do I Se-
minário Luso-Brasileiro: Sistema 
de Justiça Criminal - da Violência 
Local à Criminalidade Transna-
cional, realizado em novembro. 
O evento foi organizado pela As-
sociação Nacional dos Delegados 
de Polícia Federal (ADPF) em 
parceria com o Departamento de 
Direito da Universidade de Brasí-
lia (UnB), o Centro Universitário 

de Brasília (Uniceub), o Instituto 
Superior de Ciências Policiais e 
Segurança (ISCPSI), a Fundação 
Brasileira de Ciências Policiais 
(FBCP) e a Escola Superior de 
Polícia (ESP/ANP).

No primeiro dia, cerca de 120 
participantes assistiram à mesa 
de abertura, que contou com a 
presença do presidente da ADPF, 
Marcos Leôncio Ribeiro. Tam-
bém compuseram a mesa o presi-
dente da Fundação Brasileira de 
Ciências Policiais e vice-presi-

dente da ADPF, Getúlio Bezerra 
Santos; a ministra conselheira da 
Embaixada de Portugal, em Bra-
sília, Florbela Paraíba; a presi-
dente da Comissão Científica do 
Seminário, professora Cristina 
Zackseski; o diretor do Instituto 
Superior de Ciências Policiais e 
Segurança Interna, Pedro José 
Lopes Clemente; os professores 
George Galindo, Paulo Afonso 
Cavichioli Carmona e Helder Va-
lente Dias.

O delegado Marcos Leôncio 

Fotos: Jirlan Biazatti e Mara Sarpi / ADPF
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Ribeiro ressaltou a importância 
do seminário e os benefícios que 
podem surgir desse encontro en-
tre os dois países, em um debate 
de relevância para toda a socieda-
de, que envolve instituições for-
mativas da polícia, assim como o 
universo acadêmico. 

|sisteMas de JustiÇa. Na pri-
meira mesa de debate, o profes-
sor catedrático da Faculdade de 
Direito da Universidade Católica 
portuguesa, Germano Marques 
da Silva, resumiu as peculiarida-
des do sistema de justiça criminal 
português. O foco da apresen-
tação foi a última alteração do 
Código de Processo Penal portu-
guês, publicada em 1982 (após 30 
anos de trabalhos colaborativos), 
que, segundo ele, é bastante elu-
cidativa para se compreender as 
mudanças não somente jurídicas, 
mas políticas pelas quais o país 
passou em seu passado recente. 

Antes da aprovação, o pro-
cesso foi rejeitado diversas vezes 
sob a crítica de que era pouco re-
pressivo. O projeto previa penas 
de no máximo 20 anos e as alega-
ções dos que rejeitavam era não 
ser possível governar de modo 
tão brando. Em outras palavras, 
acreditava-se que para controlar 
os crimes, era necessário “mos-
trar o chicote”. O professor lem-
brou que um dos princípios cer-
ceadores da alteração do código 
foi o da culpa, em que se deve 

julgar não somente o criminoso, 
mas os fatos sociais que levaram 
o indivíduo a cometer o crime.

A professora da Universi-
dade Federal do Rio Grande do 
Sul, Ela Wiecko, apresentou um 
contraponto à fala do português 
trazendo ao debate a visão do sis-
tema criminal brasileiro. Wiecko 
levou ao debate a importância 
da atuação dos órgãos, ou agên-
cias, que compõem esse sistema. 
O primeiro deles seria composto 
pelas polícias. A professora falou 
especialmente da Polícia Militar 
e de seu papel de selecionar e 
conduzir os suspeitos aos juiza-
dos. No desenvolver de seu pai-
nel, Ela Wiecko também abordou 
algumas fragilidades do Código 
Penal brasileiro, como as leis so-
bre drogas e algumas característi-
cas sexistas que ainda colocam o 
homem como superior à mulher.

A reflexão entre os dois países 
foi completado com a exposição 
do professor da Universidade Fe-
deral de Goiás, David Fonseca, 
sobre os desafios que se colocam 
aos dois sistemas de justiça cri-
minal. “Vejo que o maior desafio 
brasileiro, hoje, é deixar de ser 
o 4º país que mais encarcera no 
mundo”, salientou durante sua 
apresentação, reforçando que o 
país conta com cerca de 540 mil 
presos atualmente, em 1260 insti-
tuições carcerárias. 

Em seguida, o diretor nacio-
nal da Polícia de Segurança Pú-

blica portuguesa, Paulo Jorge Va-
lente Gomes, apresentou sobre a 
polícia como ator visível dentro 
do sistema de justiça criminal. 
Gomes ressaltou que a polícia 
portuguesa é direcionada por 
uma tríplice missão: ser punitiva; 
garantir a ordem pública, sendo 
capaz de auxiliar na gestão de 
grandes eventos e; ser mediadora 
de conflitos.

|HOMiCídiOs. O segundo painel 
do dia contou com a apresentação 
do grupo de pesquisas formado 
pelos professores Arthur Trinda-
de Maranhão Costa, Anália Soria, 
Marcelle Figueira e Cristina Za-
ckeski e pelo promotor de Justiça 
Bruno Amaral Machado, com o 
projeto “Avaliação dos Homicí-
dios no Entorno do Distrito Fede-
ral”. A pesquisa teve como mote a 
ocorrência de casos de homicídio 
nas cidades que contornam o DF 
(Águas Lindas de Goiás, Cidade 
Ocidental, Formosa, Luziânia, 
Novo Gama, Planaltina de Goiás, 
Santo Antônio do Descoberto e 
Valparaíso), em 2010.

Cristina Zackseski, presiden-
te da Comissão Científica do 
Seminário, de início, reforçou a 
importância da colaboração entre 
Brasil e Portugal. “A comunica-
ção facilitada entre as diversas 
instituições que compõe o Siste-
ma de Justiça Criminal, entre si e 
com as instituições de ensino, são 
imprescindíveis para que tenha-
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mos resultados mais justos e pos-
samos oferecer serviços públicos 
de qualidade aos cidadãos, tanto 
no que se refere aos problemas 
locais, quanto no que tange à vio-
lência que ultrapassa fronteiras”, 
comentou.

Durante a apresentação do 
painel, foram destacados pontos 
como a utilização da infraestrutu-
ra do DF por parte desses muni-
cípios, que ainda não conseguem 
gerenciar suas necessidades por 
si e se veem mais perto da capi-
tal do que de Goiânia, cidade que 
deveria prover-lhes o necessário. 
Esses locais são habitados majo-
ritariamente por imigrantes nor-
destinos, que vêm em busca de 
trabalho e melhores condições de 
vida, mas se deparam com o alto 
custo de vida na região metropo-
litana do DF. 

A pesquisa constatou que os 
municípios concentram os maio-
res números de homicídios do en-
torno são Luziânia, Águas Lindas 
de Goiás e Valparaíso de Goiás. 
Destes locais, aproximadamente 
24% da população trabalham no 
DF ou tem a capital como centro 
e suas relações comerciais. Nes-
sas cidades, percebeu-se como 
características o baixo grau de 
escolaridade e dificuldades de ha-
bitação, como ausência de água 
tratada, esgoto e coleta de lixo.

|CriMinaLidade transnaCiOnaL. 
No segundo dia de seminário, o 

subintendente da Polícia de Se-
gurança Pública de Portugal e 
coordenador do Mestrado em 
Ciências Policiais do Instituto 
Superior de Ciências Policiais 
e Segurança (ISCPSI), Manuel 
Monteiro Guedes Valente, fez 
uma profunda discussão sobre 
a utilização de termos jurídicos 
que nomeiam organizações cri-
minosas, alegando que o mau uso 
deles pode interferir em diversas 
etapas dos processos e da concei-
tuação jurídica. O professor tam-
bém salientou que só há crime or-
ganizado quando o Estado deixa 
de ter capacidade de prevenção e 
reação, ou seja, quando não con-
segue tratar o crime.

Em seguida, o delegado Gui-
lherme Cunha Werner, doutor em 
Ciência Política e professor da 
Academia Nacional de Polícia 
(ANP), identificou na cooperação 
jurídica internacional o caminho 

que leva à diplomacia policial. 
Para tanto, ele retomou conceitos 
de segurança internacional, que 
trazem características básicas 
como a repressão à criminalidade, 
garantia da ordem, tranquilidade 
pública e normal funcionamento 
dos órgãos públicos. O professor 
ressaltou que a discussão dessa 
temática deve caminhar para que 
haja a cooperação entre países no 
combate aos crimes organizados.

O delegado Sandro Lúcio De-
zan, doutorando em Ciências Ju-
rídicas Públicas e coordenador da 
Escola Superior de Polícia, trou-
xe para o debate a criminalidade 
organizada como objeto de estu-
do científico. Ele diferenciou os 
termos justiça e direito, os quais 
não se equivalem ou interdepen-
dem, e afirmou que o sistema de 
justiça criminal é uma conquista 
para o direito positivo. Dezan 
também ressaltou características 

Fotos: Jirlan Biazatti e Mara Sarpi / ADPF
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básicas da Constituição, que con-
cede direitos básicos como a dig-
nidade do ser humano, base para 
a elaboração dos demais códigos 
que regem a sociedade.

O promotor de Justiça do Es-
tado de Goiás, Flávio Cardoso 
Pereira, encerrou o painel expon-
do um pouco de sua pesquisa so-
bre a delinquência transnacional 
organizada. 

Conforme Pereira, a expansão 
recente do fenômeno da delinqu-
ência organizada, notadamente 
no tocante ao narcotráfico, aca-
bou por despertar a comunidade 
jurídica internacional acerca de 
um grave problema que aflige o 
processo penal hodierno: a insu-
ficiência dos tradicionais meios 
de investigação criminal. Dian-
te desse contexto, surgem novas 
técnicas de investigação, a exem-
plo das infiltrações policiais e das 
entregas vigiadas.

|OrGaniZaÇÕes CriMinOsas. A 
última mesa do seminário teve 
como tema a Lei 12.850/2013, 
que define as organizações cri-
minosas e dispõe sobre a orga-
nização criminal, a obtenção de 
provas e o procedimento criminal 
a ser aplicado, norma que con-
tou com a atuação da ADPF na 
aprovação. O painel contou com 
a moderação do diretor de Comu-
nicação da ADPF, Cláudio Tusco. 

A primeira palestra do painel 
foi ministrada pelo delegado Luiz 
Roberto Ungaretti, mestre em Di-
reito Penal, que explicou sobre a 
atuação da Polícia Federal e Civil 
no combate ao crime organizado. 

Nesse trabalho, que visa pro-
teger as fronteiras do tráfico de 
armas e entorpecentes e comba-
ter os crimes ambientais, o desa-
fio é reprimir esses crimes, tendo 
a consciência de que Brasil tem 
posição estratégica dentro desse 

contexto, como rota de distribui-
ção e disseminação.

Em seguida, o delegado 
Adriano Mendes Barbosa, mes-
tre em Ciência Política, fez uma 
discussão sobre as interseções 
promovidas entre a criminalida-
de organizada com um fenômeno 
político, que é o terrorismo. 

O encerramento da mesa fi-
cou a cargo do diretor-geral da 
Polícia Civil do Distrito Federal, 
Jorge Luis Xavier, que trouxe ao 
debate a criminalidade organiza-
da em nível regional. De acordo 
com o que ele chamou de “expe-
riência bem-sucedida”, o Distrito 
Federal ainda consegue manter-
se distante da criminalidade orga-
nizada por meio de um trabalho 
consistente das polícias. 

|resuLtadOs. O delegado Célio 
Jacinto, coordenador da EADel-
ta – Escola de Educação à Dis-
tância e representante da ADPF 
na comissão organizadora do se-
minário, avalia que o evento foi 
bastante produtivo ao aproximar 
estudiosos, especialistas e pro-
fissionais da persecução criminal 
do Brasil e de Portugal. Além da 
atividade em si, essas parcerias 
estão proporcionando que dele-
gados federais façam cursos de 
mestrado em instituições portu-
guesas. Com este intercâmbio, a 
ADPF já conseguiu formar duas 
turmas para os associados para o 
curso de Ciências Policiais.

Fotos: Jirlan Biazatti e Mara Sarpi / ADPF
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|Marco Civil
da redaÇãO, com informações 
da Câmara dos Deputados

proteção contra a 
espionagem
ADPF defende criação de uma estratégia nacional com a participação de 

todos os níveis do governo e mais investimentos na Polícia Federal

Foto: André Oliveira - Câmara dos Deputados

A fragilidade cibernética 
do Brasil foi exposta 
mais uma vez depois 

que o ex-analista da Agência de 
Segurança Nacional dos Esta-
dos Unidos (NSA, em inglês), 
Edward Snowden, repassou 
documentos a um jornalista re-
velando o monitoramento das 
comunicações pessoais da pre-
sidente Dilma Rousseff. Empre-
sas nacionais, como a Petrobras, 
também teriam sido alvo de es-
pionagem. O governo brasileiro 
exigiu explicações dos EUA e a 
Polícia Federal abriu um inquéri-
to para investigar o caso.

Em audiência pública na Câ-
mara dos Deputados, o ministro 
da Justiça, José Eduardo Car-
dozo, pediu a votação do marco 
civil da internet (PL 2126/11, 
apensado ao PL 5403/01) como 
forma de dar uma resposta à es-
pionagem internacional.

Para o diretor da Associação 
Nacional dos Delegados de Po-
lícia Federal (ADPF), Carlos 
Eduardo Miguel Sobral, que 
também debateu sobre o tema na 
Câmara, o episódio deixou claro 
que não adianta ter um projeto de 
proteção aos dados no Brasil, se 
as grandes empresas de tecnolo-

gia não são alcançadas, pois não 
estariam sujeitas à soberania e a 
jurisdição brasileira. 

Para o delegado, se o marco 
civil da internet quiser realmente 
proteger a privacidade e a inti-
midade dos brasileiros, o projeto 
deve enfrentar a questão do ar-
mazenamento de dados de cone-
xão por empresas internacionais 
que operam no país. “Não é pos-
sível que uma empresa opere no 
Brasil, tenha escritório no Brasil, 
mas quando é para cumprir a nos-
sa legislação, observando nossos 
direitos, alegue que sua estrutura 
tecnológica está fora do país”, 
afirmou.

|COntra a esPiOnaGeM. Depois 
das denúncias de espionagem do 
governo dos Estados Unidos con-
tra empresas e autoridades bra-
sileiras, o deputado Alessandro 
Molon, relator do marco civil, 
incluiu um dispositivo no projeto 
para autorizar decreto do Poder 
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investimentos nos euA para defesa cibernética 
serão de uS$ 18 bilhões, até 2017. o valor é 50 

vezes maior do que o governo brasileiro pretende 
investir até 2035. em 2013, a Polícia Federal ficou 

com um montante de R$ 1 milhão para o setor

Executivo determinando que os 
data centers (utilizados para ar-
mazenamento e gerenciamento 
de dados) dos provedores de in-
ternet estrangeiros estejam loca-
lizados no Brasil. 

O texto estabelece ainda que 
os provedores de internet deverão 
respeitar a legislação brasileira, 
incluindo os direitos à privacida-
de e ao sigilo dos dados pessoais, 
mesmo que a empresa seja sedia-
da no exterior. 

|estratÉGia. Atualmente, há vá-
rios fóruns discutindo a gover-
nança na internet. Dentre eles 
está a União Internacional de Te-
lecomunicações (UIT) e o Fórum 
de Governança da Internet, am-
bos da Organização das Nações 
Unidas (ONU), e a Corporação 
da Internet para Atribuição de 
Nomes e Números (Icann, na si-
gla em inglês), responsável pela 
coordenação global do sistema 
de identificadores exclusivos 
da Internet. Inclusive a Icann já 
acertou com o governo brasileiro 
a realização de um congresso no 
Brasil, em abril de 2014, no Rio 
de Janeiro, sobre governança na 
web.

Os dados do governo brasi-
leiro trafegam na mesma rede 
do que o usuário comum, mas 
com medidas de segurança como 
a criptografia (codificação da 
comunicação). Esse serviço de 
proteção fica a cargo do Depar-

tamento de Segurança da Infor-
mação e Comunicações (DSIC), 
órgão vinculado ao Gabinete de 
Segurança Institucional da Pre-
sidência da República (GSI/PR). 
O Exército, por sua vez, tem um 
centro de defesa para impedir os 
ataques cibernéticos de gover-
nos estrangeiros contra o país. 
Já a Polícia Federal mantém in-
teligência para prevenir e inves-
tigar os ataques promovidos por 
grupos criminosos e terroristas 
contra infraestruturas críticas do 
governo brasileiro e das organi-
zações.

Unidos, Inglaterra e Espanha, in-
dústria, agências de investigação, 
polícia e universidades agem de 
forma conjunta para combater os 
crimes virtuais. Já no Brasil isso 
não ocorre. 

A estratégia ajudaria equacio-
nar melhor os investimentos apli-
cados, que hoje são muito díspa-
res. Em 2013, a Polícia Federal 
recebeu por volta de R$ 1 milhão 
de reais, enquanto que o Exército 
tinha um orçamento de R$ 400 
milhões de reais. 

Ao passo que o GSI estrutu-
rou um Departamento para cuidar 

O delegado Sobral defende 
que esses três pilarem – DSIC, 
Exército e Polícia Federal – se 
articulem por meio de uma es-
tratégia nacional de segurança 
cibernética que envolva todos os 
entes federativos (União, estados 
e municípios,) todos os poderes 
(Executivo, Legislativo e Judici-
ário) e o terceiro setor (indústria, 
academia e sociedade civil), nos 
moldes, por exemplo, da Estra-
tégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Di-
nheiro (ENCCLA). Segundo ele, 
em outros países, como Estados 

da segurança cibernética, a Polí-
cia Federal conta apenas com um 
“serviço”, que é a menor estru-
tura orgânica da instituição, com 
dois delegados lotados em Brasí-
lia. Nos Estados, há apenas gru-
pos, num total de 15, sendo que 
alguns sequer estão ativos. 

Em 2012, foi aprovada a lei 
(12.735/2012) que prevê a cria-
ção de setores e equipes especia-
lizadas no combate à ação deli-
tuosa na web e em outros meios 
eletrônicos. No entanto, a norma 
ainda não foi regulamentada e o 
sonho de ver a criação das dele-
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gacias especializadas, tanto no 
âmbito da Polícia Federal quanto 
das Civis, não saiu do papel.

|PriOridade. Enquanto a Polícia 
Federal encontra dificuldades 
para implantar uma coordenação-
geral e as delegacias de comba-
te aos crimes de alta tecnologia, 
nos EUA, a área de segurança na 
internet já é a terceira em prio-
ridade no FBI (Polícia Federal 
norte-americana), atrás apenas da 
inteligência e terrorismo.

Conforme dados divulgados 
pelo jornal Diário do Comércio, 
o item destinado à defesa ciber-
nética é o menor valor do Plano 
de Articulação e Equipamentos 
de Defesa (PAED), elencado no 
Livro Branco do Ministério da 
Defesa brasileiro. O Livro é um 
documento oficial de mais de 276 
páginas que expõe projetos, tro-

pas, armas e orçamentos das For-
ças Armadas e a visão estratégica 
do Ministério sobre a defesa do 
País. Segundo o PAED, o Brasil 
pretende aplicar R$ 839,90 mi-
lhões em defesa cibernética até 
2035. O investimento brasileiro 
para prevenir ataques e espiona-
gens pela internet é quase 50 ve-
zes menor do que o que será feito 
pelos Estados Unidos nos próxi-
mos quatro anos. Segundo dados 
da Casa Branca, levantados pelo 
jornal, até 2017, o governo norte-
americano pretende aplicar no se-
tor US$ 18 bilhões. 

|aMeaÇa Às inVestiGaÇÕes. Em-
bora a aprovação do marco civil 
da internet tenha se tornado uma 
prioridade em função da espiona-
gem internacional, representantes 
da Polícia Federal alertam que al-
guns pontos precisam ser ajusta-
dos para não prejudicar as inves-
tigações criminais. Em audiência 
na Câmara dos Deputados, o de-
legado João Vianey Filho aler-
tou que pelo texto, o provedor de 
internet responsável pela guarda 
de dados pessoais do usuário e do 
registro de acesso a aplicações de 
internet só será obrigado a dispo-
nibilizar essas informações me-
diante ordem judicial.

Seria um retorcesso pois, hoje, 
a legislação já garante ao delega-
do e o Ministério Público acesso 
a dados cadastrais do investiga-
do, mantidos por empresas tele-

fônicas e provedores de internet. 
Para o delegado, o acesso da Po-
lícia Federal a esses dados sem 
necessidade de ordem judicial 
não afetaria a intimidade, “já que 
são dados cadastrais simples”.

Na mesma reunião, o repre-
sentante da ADPF, Carlos Eduar-
do Sobral, criticou a guarda pelo 
prazo de um ano os chamados 
logs do usuário (dados de cone-
xão, que incluem endereço IP, 
data e hora do início e término da 
conexão), pelos provedores.

Segundo Sobral, acordo com 
telefônicas, feito em 2008, esti-
pulou a guarda de logs por três 
anos, para provedores de cone-
xão, o que vem sendo cumprindo 
até hoje. 

O delegado criticou ainda o 
fato de o texto não obrigar tam-
bém os provedores de aplicação 
a guardar os logs de acesso a 
aplicativos. Para ele, não apenas 
provedores de conexão, mas tam-
bém os serviços, como Google 
e Facebook, deveriam ter essa 
obrigação.

Após a participação da ADPF 
na Câmara, na última versão 
apresentada pelo relator, o pro-
jeto foi alterado e agora prevê a 
guarda dos logs por seis meses, 
pelos provedores de aplicação. 
Além disso, o marco civil respei-
tará o poder de requisição de da-
dos previsto nas leis de lavagem 
de dinheiro e de combate às orga-
nizações criminosas. 

|sOBraL. diretor da adPf participa 
de debate na Câmara sobre o marco 
civil da internet. espionagem virou um 
problema de governança mundial da 
web que precisa ser enfrentado.

Foto: Ethyenne Sampaio / ADPF



Nos dias 7 e 8 de no-
vembro, ocorreu o VI 
Seminário Regional de 

Direito Eletrônico e Crimes de 
Alta Tecnologia, em Recife, Per-
nambuco. 

O evento foi uma realiza-
ção da Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Federal 
(ADPF), Ordem dos Advogados 
do Brasil de São Paulo (OAB/
SP) e a Escola Superior de Advo-
cacia da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Secção de Pernambuco 
(ESA-PE).

O secretário de Defesa Social 
de Pernambuco, delegado Wilson 
Damázio, e o superintendente da 
PF, Marcello Cordeiro, participa-
ram da abertura.

O delegado Adilson Batista 
Bezerra, que foi chefe de Segu-
rança Institucional da Anvisa 
e é atual chefe de gabinete do 
Senador Humberto Costa, pa-
lestrou sobre o combate à venda 
de medicamentos na internet, 
abordando os riscos do comércio 
clandestino de medicamentos na 
rede mundial de computadores e 
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as ações de repressão realizadas 
pela Polícia Federal em parceria 
com a Anvisa.

As leis de combate à lavagem 
de dinheiro e às organizações 
criminosas (Lei nº 12.830) e o 
Estatuto da Investigação (Lei nº 
12.850) e a repercussão no com-
bate aos crimes de alta tecnologia 
foi o tema abordado pelo  delega-
do e professor Felipe Leal.

O advogado Ricardo Sobral 
teve a oportunidade de falar da 
influência da internet na presta-
ção dos serviços públicos e na 
relação do cidadão com o Estado 
em sua palestra. 

Já o professor Marco Aurélio 
Florêncio expôs sua visão sobre 
a política criminal legislativa e 

sobre o caráter catalizador da in-
ternet nas lesões de difícil recu-
peração.

O então diretor de Prerroga-
tivas da ADPF, Carlos Eduardo 
Miguel Sobral, tratou da polê-
mica dos recentes casos de es-
pionagem de Estado envolvendo 
o governo brasileiro, destacando  
aspectos da Lei Carolina Diek-
mamm. e do projeto de marco ci-
vil da internet. Além disso, apre-
sentou os resultados alcançados 
pela PF no combate às fraudes 
eletrônicas decorrentes do Proje-
to Tentáculos.

Ao longo de 2013, a ADPF 
e a OAB realizaram um série 
de eventos para discutir direito 
eletrônico e crimes de alta tec-
nologia, em diversos estados do 
país. Em 2014, a programação 
terá continuidade, considerando 
que os cibercrimes cada vez mais 
preocupam os cidadãos comuns, 
as organizações e os governos.

Pernambuco sediou evento da ADPF e da OAB
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academia nacional de polícia recebe 
participantes do programa mais médicos
Instituição abrigou 556 médicos estrangeiros para a segunda fase da 
iniciativa do Governo Federal

Em novembro, cerca de 
550 médicos cubanos 
participaram, na Acade-

mia Nacional de Polícia Fede-
ral (ANP), da segunda fase do 
segundo ciclo dos treinamentos 
oferecidos pelo Ministério da 
Saúde para o Programa Mais 
Médicos. A iniciativa tem como 
objetivos aumentar o número de 
médicos em atividade no Brasil, 
garantir o investimento em infra-
estrutura de hospitais e unidades 
de saúde, além de melhorar a dis-
tribuição de médicos pelo país, a 
fim de levá-los às regiões onde há 
escassez e ausência desses profis-
sionais.

Atualmente, o Brasil possui 
1,83 médicos a cada mil habitan-
tes. Esse índice é inferior à média 
considerada boa pelo Governo 
Federal, que é de 2,7 médicos a 
cada mil habitantes, mesma pro-
porção utilizada no Reino Unido. 
Cuba lidera o ranking mundial, 
com média de 6,7 médicos por 
habitantes, chegando a possuir, 
em algumas regiões do país, um 
médico a cada 170 habitantes.

Esses dados, divulgados por 
uma pesquisa realizada pelo 
IPEA, em 2011, confirmou tam-
bém a má distribuição de médi-
cos pelo Brasil. O Distrito Fede-
ral é o estado que melhor índice 
possui, são 3,46 médicos para 
cada mil habitantes. A pesquisa 
mostra também que 22 estados 
estão abaixo da média nacional 
e cinco deles possuem menos de 
um médico a cada mil habitantes.

Com esses números, o Go-
verno Federal instituiu o progra-
ma Mais Médicos. Atualmente, 
3.663 profissionais participam do 
programa, sendo 819 brasileiros 

e 2.844 estrangeiros. Os médicos 
que já passaram pelo primeiro 
ciclo de treinamentos atendem 
mais de mil municípios e 19 dis-
tritos de saúde indígenas, sendo a 
maioria deles localizado nas regi-
ões Norte e Nordeste do país. 

O programa atinge hoje 12,6 
milhões de brasileiros. Com mais 
3 mil médicos cubanos, que hoje 
estão em período de treinamento 
do segundo ciclo, a expectativa é 
que o programa beneficie cerca 
de 23 milhões de pessoas ainda 
no primeiro ano.

Os médicos participantes do 
programa recebem uma bolsa-

|Mais Médicos
da redaÇãO, com informações 
da Câmara dos Deputados

Foto: Marcello Casal / ABR

|fOrMatura. nas instalações da academina nacional de Polícia, os médicos 
estrangeiros se preparam para atuar no Brasil.
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formação do Governo Federal 
no valor de R$ 10 mil por mês, 
além de uma ajuda de custo para 
sua instalação no país. Ao aderir 
ao programa, os municípios fi-
cam responsáveis por moradia e 
alimentação desses profissionais 
durante todo seu tempo de per-
manência.

Cinco capitais participam da 
segunda fase do programa: Bra-
sília, Fortaleza, Belo Horizonte, 
Vitória e São Paulo. Na Capital 
Federal são 1.872 médicos que 
realizam o módulo de acolhimen-
to. Desses, 556 encontram-se nas 
instalações da Academia Nacio-
nal de Polícia.

|HistÓrias. O cubano Emílio 
Fleitas faz parte desses médicos 
que recebeu treinamento sobre 
saúde pública brasileira e língua 
portuguesa na ANP. Para o médi-
co formado há 20 anos, esse pro-
grama permite que o país consiga 

atualizar o sistema de saúde por 
meio da experiência dos médicos 
de outros países. “O trabalho que 
será realizado aqui no Brasil é 
muito similar ao que eu fazia em 
Cuba, de atender as comunida-
des”, comenta Emílio.

Barbara Morgado, formada há 
10 anos, também comentou sobre 
o exemplo do sistema de saúde 
cubano. “Vamos ajudar a cons-
truir esse novo conceito de saúde 
no Brasil, de saúde para todos, 
como em Cuba”, diz a participan-
te do programa.

Morgado conta que começou a 
se preparar ainda em seu país. Lá, 
ela fez dois cursos de português 
com professores brasileiros e isso 
a ajudou na adaptação ao Brasil 
e na sua aprovação no programa, 
já que é necessário dominar a lín-
gua nacional para dar continuida-
de às etapas do projeto. 

O coordenador nacional do 
programa Mais Médicos, Jerzey 

Timóteo Ribeiro Santos, afirma 
que a ANP tem sido de extrema 
importância para o desenvolvi-
mento das atividades do Mais 
Médicos. 

“A Academia Nacional de 
Polícia tem oferecido esse apoio 
para os médicos, para que pos-
sam se dedicar a essa etapa do 
programa da melhor forma pos-
sível”, afirma o coordenador do 
programa. 

|eXPanÇãO. Além da vinda de 
médicos estrangeiros para suprir 
a demanda de profissionais na 
área, o programa Mais Médicos 
tem como objetivo o investimen-
to em infraestrutura de hospitais 
e unidades de saúde e a capacita-
ção e formação de novos médicos 
no Brasil.

Em todo o país será investi-
do, até 2014, R$ 15 bilhões para 
melhoria em infraestrutura dos 
serviços de saúde. Serão aber-
tas mais de 11 mil novas vagas 
de graduação, até 2017, além de  
12 mil novas vagas de residência 
médica. Outra novidade que o go-
verno pretende implantar é que, 
além do tempo mínimo obriga-
tório de 7.200 horas/aula na uni-
versidade e a residência médica, 
o estudante ficará mais dois anos 
em período de formação, sendo o 
primeiro trabalhando na atenção 
básica e o segundo nos serviços 
de emergência do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

|MaÕs À OBra. depois do treinamento, os médicos estrangeiros seguem para 
as localidades brasileiras onde atuarão por até três anos.

Foto: Erasmo Salomão / Ministério da Saúde



32 | Prisma 76

Com a mudança da capital 
para Brasília, em 1960, 
o Departamento Federal 

de Segurança Pública foi trans-
formado em Secretaria de Segu-
rança do Estado da Guanabara, e 
aqui  restabelecido pela Lei 3751, 
de 13 de abril de 1960, que criou 
três cargos de Delegado em co-
missão CC-3, e três de escrivães 
em comissão CC-6, sendo os de 
Delegados preenchidos pelos 
Drs. Arquelao Augusto Gonzaga, 
Machilles Scorzelle e Walmores 
Victorino Barbosa. Com a no-
meação do Dr. Arquelao para a 
Procuradoria-Geral do Distrito 
Federal, assumiu o cargo vago o 
Dr. Gilberto Alves Siqueira, e os 
de escrivães preenchidos por Ar-
côncio, Herberte e eu, todos com 
lotação no atual Distrito Federal. 
Assim reiniciou o DFSP, as suas 
atividades que eram restritas aos 
limites territoriais do antigo e do 
atual Distrito Federal, mas com 
a Lei 4483, de 16 de novembro 
de 1964, as mesmas passaram a 
abranger todo o território nacio-

reminiscências

|Memória Viva
Por LuiZ CLOVis anCOni

O depoimento do delegado Luis Clovis Anconi, sobre sua trajetória profissional, 

é também um resgate da história da Polícia Federal e da própria ADPF. Aos 

88 anos, sua presença diária na Associação reafirma uma vida dedicada 

à categoria e à entidade que ajudou a criar e já presidiu

nal, e com o advento do Decreto 
Lei 200, de 25 / fevereiro / 1967, 
artigo 210, o mesmo passou a 
denominar-se Departamento de 
Polícia Federal. 

Em 3 de fevereiro de 1961, as-
sumi o cargo de escrivão e a mi-
nha primeira lotação foi na Divi-
são de Ordem Política e Social e a 
segunda, em setembro do mesmo 
ano, na Divisão de Polícia Maríti-
ma, Aérea e de Fronteiras, e nesta 
ocupei os cargos de delegado de 
estrangeiros, de diretor substi-
tuto, e de diretor. Meu primeiro 
trabalho como escrivão foi no 
Caso Diamante, com o Dr. Gil-
berto Alves Siqueira.  A operação 
envolvia um grego residente em 
Brasília  acusado de roubo de um 
diamante que valia milhões. Após 
o Dr. Gilberto passar o inquérito 
para o Dr. Assunção, nos afasta-
mos e toda a nova equipe saiu em 
busca da pedra preciosa. O Dr. 
Assunção e seus agentes foram 
até Athenas, na Grécia, e,  com o 
apoio da polícia grega,  escava-
ram o jardim e o quintal da casa 

da mãe do grego em busca da pe-
dra preciosa. Ao final concluíram 
que não havia pedra alguma e o 
processo  foi arquivado na Jus-
tiça. Na época fui responsável 
pela segurança do astronauta Yuri 
Gagarin, que visitou Brasília, em 
agosto de 1961.

Em outubro 1964, quando as 
obras da Ponte da Amizade, que 
liga Foz do Iguaçu no Brasil a ci-
dade do Leste no Paraguai, esta-
vam em fase final de conclusão, e 
a presença do DFSP era impres-
cindível para iniciar o controle 
de entrada e saída  de pessoas 
no Brasil, já que o INIC - Ins-
tituto Nacional de Imigração e 
Colonização  havia sido extinto, 
e  seu acervo entregue a Divisão 
de Polícia Marítima, Aérea e de 
Fronteiras, coube a esta, como 
órgão integrante do DFSP,  pla-
nejar e implantar o sistema de fis-
calização naquela área. Para que 
isso acontecesse, fui indicado, na 
condição de diretor substituto da 
DPMAF, para dar cumprimento 
àquela missão. Assim, parti de 
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Brasília levando em minha com-
panhia os agentes Bolivar Stein-
metz, designado chefe do Posto, 
Ismar Madeira, Alberto Leonidas 
Moura Pinto e José Silvio Fonse-
ca. Na bagagem, todo o material 
necessário para dar início aos tra-
balhos, como máquinas de escre-
ver, impressos, carimbos, e tudo 
mais necessário para o funciona-
mento do posto. 

Embarcamos em Brasília às 4 
horas da madrugada em um avião 
da FAB, Correio Aéreo Nacio-
nal, e desembarcamos em Foz do 
Iguaçu às 19 horas da noite, após 
várias escalas feitas pela aerona-
ve. 

Quando chegamos a Foz do 
Iguaçu era época de seca, não 

havia asfalto, a infraestrutura era 
rudimentar e a poeira dominava 
a cidade. O posto administrati-
vo foi instalado inicialmente em 
uma sala cedida pela Prefeitura 
local, e o de fiscalização, na en-
trada da Ponte, só iniciaria suas 
atividades após a inauguração. 
Hoje, Foz do Iguaçu é uma bela 
cidade com toda infraestrutura 
implantada, uma grande popula-
ção fixa e flutuante, e privilegiada 
por ter em seu território a hidre-
létrica de Itaipu e as Cataratas do 
Iguaçu.

Ainda como escrivão, em 
1969, fui matriculado, ex-ofício, 
no curso de progressão para o 
cargo de inspetor, hoje delegado 
de polícia federal. Após a aposen-

tadoria do diretor da DPMAF, Dr. 
Antônio Gonçalves Machado, fui 
indicado pelo então diretor-geral, 
General Walter Pires de Carvalho 
Albuquerque, para o cargo de di-
retor da Divisão de Polícia Marí-
tima Aérea e de Fronteiras, sendo  
nomeado por Decreto assinado 
pelo presidente Emílio Médici, 
em junho de 1970  e empossado 
no mesmo mês. Dirigi a Divisão 
até 1983. Embora aposentado em 
1981, continuei mais dois anos a 
pedido do diretor-geral da época, 
Cel. Moacyr Coelho. 

Quando assumi a direção 
da DPMAF, os serviços de sua 
competência ainda estavam sen-
do executados pelos Estados, em 
razão de convênios assinados en-

Memória Viva
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tre esses e a União. Decidi, com 
o apoio da Direção-Geral, assu-
mir aqueles serviços a partir dos 
Estados com menor volume de 
trabalho, e assim foi feito  gra-
dativamente até chegar ao Rio de 
Janeiro. Em São Paulo, devido a 
grande concentração de estran-
geiros e de usuários de passapor-
tes, e por falta de local adequado 
para instalar os serviços, assu-
mimos somente os serviços de 
Fiscalização Marítima sediado 
em Santos, e o de fiscalização de 
estrangeiros, este último chefiado 

com sucesso pelo agente Paulo 
Miranda Pinto Júnior, hoje dele-
gado de polícia federal aposenta-
do.

A convite do Dr. Anselmo Jar-
bas Muniz Freire, participei com 
outros colegas das preliminares 
para a criação da Associação dos 
Delegados de Polícia Federal, na 
qual ingressei em seguida com a 
inscrição social de número 21, na 
condição de  sócio fundador. No 
início, a ADPF passou a funcio-
nar na antiga Academia Nacional 
de Polícia, no Setor Policial Sul, 

em sala cedida por seu diretor, 
comandante Clemente José Mon-
teiro Filho, e após em prédio do 
governo do Distrito Federal situa-
do na SQS 208/408, local em que 
já  haviam funcionado a Delega-
cia de Estrangeiros e a Comissão 
de Disciplina, ambas do DPF, e 
que foi cedido à Associação me-
diante contrato. Quando iniciou 
as suas atividades, em novembro 
de 1976, a ADPF  contava com 
aproximadamente 200 sócios, e 
seus  principais objetivos  eram 
os de defesa dos interesses da 
classe e de assistência social aos 
colegas lotados em todo o territó-
rio brasileiro, objetivos estes que 
são mantidos em seus Estatutos 
até hoje. O primeiro presidente 
da Associação foi o Dr. Anselmo 
Jarbas Muniz Freire, substituído 
em 09/10/77, após a sua morte, 
pelo Dr. Paulo Watanabe. De fe-
vereiro de 1980 a março de 1983, 
dirigi a ADPF como presidente, e 
ao deixar o cargo  me afastei  de 
13.03.83 a 01.03.85, gestão do 
Dr. Jaime Braun, e só retornei 
em 02.03.85, como Conselheiro, 
e assim continuei até 31.03.93, 
após esse período permaneci na 
Associação colaborando em ou-
tras gestões como administrador 
ou tesoureiro, e na atual como 
assessor especial da Presidência. 

Na gestão do Dr. Wilson Al-
fredo Perpétuo, continuada pelo 
Dr. Jayme Rubsteim, em razão 
da transferência do Dr. Perpétuo 
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para Foz do Iguaçu, foram assi-
nados contratos com Plano de 
Saúde Empresa e Seguro de Vida 
em Grupo, para adesão dos asso-
ciados e de seus dependentes. A 
Associação dos Delegados de Po-
lícia Federal, a partir de 1989, na 
gestão do Dr. Nascimento Alves 
Paulino, passou a denominar-se 
Associação Nacional dos Dele-
gados de Policia Federal. A sua 
trajetória como defensora dos in-
teresses dos seus associados foi 
determinante para o crescimento 
do seu quadro social, hoje com 
aproximadamente 2039 associa-
dos e a tendência, após a aquisi-
ção da sede própria, meta de to-
dos que ocuparam a presidência, 
atingida na gestão do Dr. Sandro 
Torres Avelar, reformada e inau-
gurada na gestão do Dr. Reinaldo 
de Almeida Cesar Sobrinho, é a 
de que continue crescendo. As 
lutas da Associação por melho-
res salários começaram na gestão 
do Dr. Jones Gomes Fontenelle, 
quando foi conseguido um bom 
percentual de aumento mais a 
GOE – Gratificação de Opera-
ções Especiais. 

Na gestão do Dr. Nascimento 
Alves Paulino com ação movida 
por ele e vencida em primeira 
instancia, foi obtida a equipa-
ração de vencimentos com os 
procuradores da República, mas 
perdida no julgamento do recurso 
interposto pela União. Em segui-
da, com intermediação do Minis-

tro da Justiça, foi conseguido um 
excelente reajuste salarial e os 
nossos vencimentos ficaram pró-
ximos aos recebidos pelos pro-
curadores. Por sugestão minha 
foram dados os nomes de Prisma 
e Síntese a revista e informativo 
da Associação. 

Na gestão da Dra. Edina de 
Melo Horta foi conseguido um 
ótimo reajuste salarial, após vá-
rias reuniões com o Ministro da 
Justiça para contornar interesses 
conflitantes com outras entida-
des de classe da Policia Federal, 
e na gestão do Dr. Sandro Torres 
Avelar, outro reajuste e em segui-
da o subsídio. Nas gestões do Dr. 
Bolivar Steinmetz, foram feitas 
reformas do Estatuto Social da 
Associação e adquiridos alguns 
bens imóveis hoje bem valori-
zados, sendo parte desse valor 
utilizado na compra da sede pró-
pria, foi também providenciada a 
mudança da sede social do local 
em que funcionava, por não mais 
comportar o seu crescimento, 
para uma casa no Lago Sul onde 
permaneceu bem instalada até ser 
transferida para sua sede própria 
localizada no mesmo Lago Sul. 

Na gestão do Dr. Vicente 
Chelloti, a Associação adquiriu 
um conjunto de apartamentos 
em Santa Catarina, mas em razão 
do não cumprimento do contrato 
pela Construtora, a ADPF acio-
nou a mesma, e o assunto conti-
nua sub júdice na justiça daquele 

Estado. 
Na atual gestão do Dr. Marcos 

Leôncio Sousa Ribeiro, foram 
feitas as reformas administrativa 
e do Estatuto Social, a reestrutu-
ração do sistema de comunica-
ções, a adoção de incentivos aos 
funcionários, a padronização dos 
móveis, e implantados o projeto 
de recuperação da memória da 
Associação, o sistema de vídeo-
conferência, e o call center. As-
sim, a Associação, de gestão em 
gestão, continua a sua caminhada 
com segurança e credibilidade, 
sempre com o apoio do seu exce-
lente quadro de funcionários.

Relembro aqui alguns fa-
tos   ocorridos na minha  gestão 
como diretor do DPMAF. Nesse 
período, foi preso no Rio de Ja-
neiro pelo delegado Carlos Al-
berto O’Relly Garcia, chefe do 
SPMAF/RJ, o fugitivo da justiça 
inglesa, Ronald Biggs, implicado 
no caso conhecido como assalto 
ao Trem Pagador, considerado 
um dos crimes mais audaciosos 
praticados na Inglaterra, quando 
um bando assaltou e roubou o 
trem que levava numerários em 
espécie da Escócia para Londres 
no montante  de  milhões libras 
esterlinas. Os 16 membros da 
gangue foram presos, entre eles 
Ronald Biggs, que conseguiu 
escapar da prisão subornando 
os guardas. Após anos foragido 
desembarcou no Rio de Janeiro 
com passaporte falso e foi preso. 
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Como havia  pedido de extradição 
formulado pela Inglaterra, foi de-
terminada a sua prisão adminis-
trativa para aquele fim. O pedido 
de extradição foi encaminhado ao 
Supremo Tribunal Federal, pelo 
Ministério da Justiça, mas como 
não havia Tratado de Extradição 
entre o Brasil e a Inglaterra, foi 
solicitado àquele país que ofere-
cesse reciprocidade de tratamen-
to ao Brasil. Como houve negati-
va daquele país, o pedido julgado 
pelo Supremo Tribunal Federal 
foi indeferido e Ronald Biggs 
colocado em liberdade vigiada. 
Meses após a sua liberdade Biggs 
conheceu uns conterrâneos seus, 
mercenários, que o convidaram a 
viajar e conhecer a cidade de Be-
lém, no Pará, o que ele aceitou. 
Mas o objetivo dos mercenários 
era o de levá-lo para  Georgeto-
wn, capital da Guiana Inglesa. 
Alertada, a Polícia Federal no 
estado do Pará deteve Biggs, que 
foi conduzido de volta ao Rio de 
Janeiro e  os mercenários desapa-
receram. Outras tentativas com 
o objetivo de retirá-lo do Brasil 
foram frustradas pelo Dr. Carlos 
Alberto O’Relly Garcia. Após 
anos vivendo no Brasil, Biggs 
decidiu sair espontaneamente 
com destino à Inglaterra, onde foi 
finalmente preso. Faleceu recen-
temente como sempre quis: em 
liberdade.

Em determinada época a 
ONU, por meio do ACNUR (Alto 

Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados), pediu à vários 
países que acolhessem, mediante 
seleção, alguns cidadãos cubanos 
e dessem refúgio a eles em seus 
territórios. O governo brasileiro 
atendeu ao pedido e, por meio 
do Ministério das Relações Exte-
riores, enviou à Cuba diplomatas 
com àquela missão, os quais es-
colheram um número expressivo 
de pessoas que no Brasil  foram 
fixadas no estado do Paraná sob 
custódia da Polícia Federal, até 
a formalização da documentação 
necessária para que permaneces-
sem no Brasil. Certo dia o Dr. 
Carlos Alberto Alberto Stmami-
lio, chefe da SPMAF/PR, ligou e 
disse que um determinado grupo 
se recusava a assinar os docu-
mentos que lhes garantiam ficar 
e trabalhar no Brasil. Perguntei 
ao Dr. Stimamilio se eles ainda 
estavam sob custódia, e ele res-
pondeu “afirmativamente”, aí o 
aconselhei a mantê-los a pão e 
água por alguns dias até que de-
cidissem a assinar. Dias após  o 
Dr. Stimamilio voltou a ligar e 
comunicou que eles haviam assi-
nado os documentos, tinham sido 
liberados da custódia e estavam 
aptos  para procurar trabalho. 

Certa ocasião atracou no porto 
do Rio de Janeiro/RJ, um carguei-
ro de bandeira grega cuja tripula-
ção amotinada prendeu o coman-
dante e se propunha matá-lo. O 
fato foi levado ao conhecimento 
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|PartiCiPe dO PrOJetO MeMÓria  
da adPf: projetomemoria@adpf.org.br.

Memória Viva

”

do Dr.Wilson Bizzo Ponce, che-
fe do SPMAF/RJ, que em breve 
averiguação constatou que a si-
tuação era grave e que precisava 
da intervenção urgente da Policia 
Federal. A uma hora da madruga-
da o Dr. Bizzo ligou informando 
detalhadamente o que ocorria, e 
pediu que eu conseguisse auto-
rização para que pudesse inva-
dir o navio. Entrei em contato 
com o Dr. Paulo Cabral, a época 
secretário-geral do Ministério da 
Justiça,  relatei o que estava ocor-
rendo, e que o caso era de urgên-
cia. De imediato ele autorizou e 
determinou que fossem adotadas 
todas as providências que o mo-
mento exigia. Transmiti ao Dr. 
Bizzo que a operação havia sido 
autorizada, e que pela manhã ele 
receberia a confirmação do Mi-
nistério da Justiça. No início da 
manhã o Dr. Bizzo voltou a li-
gar e  informou que a operação, 
apesar da resistência violenta dos 
amotinados, foi reprimida ener-
gicamente pela Polícia Federal, 
havia sido um sucesso, e que já 
tinha instaurado inquérito para 
apurar as razões do ocorrido. 

Esta é em síntese a minha 
trajetória no Departamento de 
Polícia Federal, e na Associa-
ção Nacional dos Delegados de 
Polícia Federal. Uma terminada 
em 1983, e a outra só Deus sabe 
quando termina.
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|Estudo
da tatiane da COsta aLMeida*

*tatiane da COsta aLMeida  é 
delegada de Polícia federal, mestre em 
sociologia pelo instituto universitário de Lisboa
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“quero morrer do meu 
próprio veneno”
Delegada investiga o fenômeno do suicídio entre os policiais federais

O suicídio é um ato com-
plexo - difícil de com-
preender e aceitar -, 

em consequência do colapso das 
esperanças, planos e expectativas 
pessoais, familiares e sociais. É 
preocupante imaginar que os po-
liciais, geralmente vistos como 
profissionais frios, fortes, mui-
to bem equipados e vivendo em 
perigo frequente, prontos para 
todas as situações, sejam capazes 
de um ato tão extremo. Embora 
a profissão de policial esteja li-
gada ao uso legítimo da força, a 
ocorrência de mortes voluntárias, 
entre estes profissionais é signifi-
cativa, considerando ser esta uma 
população testada, psicologica-
mente e fisicamente. 

A delegada federal Tatiane da 
Costa Almeida acaba de defender 
sua dissertação de mestrado em 
Sociologia, no Instituto Universi-
tário de Lisboa, na qual abordou 
as representações sociais da polí-
cia e do suicídio entre os alunos 
dos cursos de formação profissio-
nal da Academia Nacional de Po-

lícia. A pesquisa visa analisar as 
percepções do suicídio entre os 
futuros policiais federais brasi-
leiros. Para tanto, ela entrevistou 
434 recrutas da Academia Nacio-
nal de Polícia, de ambos os sexos, 
com idades entre 21 e 49 anos.

Conforme a delegada, em 
2011, o Brasil registrou uma taxa 
de suicídio de 4,3 por 100 mil 
habitantes. Na Polícia Federal, a 
proporção foi de 12 suicídios para 
um efetivo de aproximadamente 
13 mil servidores, em 2012. Estes 
números podem ser ainda mais 
graves, caso se incluam as mor-
tes por causas não esclarecidas e 
as tentativas de suicídio. Assim o 
estudo é de grande valia para pro-
gramar meios de prevenção e po-
líticas de gestão de pessoal, ade-
quadas à preservação da saúde 
mental dos membros da polícia. 

Para Almeida, era de se espe-
rar que a ocorrência de suicídio 
entre policiais tivesse uma taxa 
menor que a da população em ge-
ral, dado se tratar de um grupo de 
pessoas empregadas e bem pre-

paradas. No entanto, pesquisado-
res revelam que a incidência do 
suicídio nos elementos policiais 
tem vindo a aumentar a nível 
mundial. Alguns chegam mesmo 
a afirmar que os policiais que se 
matam são em maior número do 
que aqueles que são mortos por 
terceiros.

No Brasil ainda se carece de 
uma cultura voltada para a pes-
quisa do fenômeno, incluída ai a 
produção de estatísticas e progra-
mas de prevenção. 

Nesse sentido, o trabalho da 
delegada Tatiane assume uma im-
portância ainda maior, pois falar 
do problema significa colocá-lo 
numa posição de destaque e de-
bate, tanto na academia, quanto 
na organização policial, desmisti-
ficando a noção de que o proble-
ma deve ficar camuflado, a fim 
de evitar um “contágio”, ou para 
manter a imagem invulnerável da 
instituição e dos seus quadros. 
Nas próximas páginas, segue um 
resumo dos principais pontos 
abordados pela dissertação:
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|CuLtura POLiCiaL. Para reali-
zar suas atribuições, se impõem 
ao policial o estabelecimento de 
“óculos cognitivos” e uma “per-
sonalidade de trabalho”, caracte-
rizada por “traços partilhados por 
todos”, como a suspeita em rela-
ção ao outro; o isolamento social, 
compensado por uma solidarie-
dade interna muito forte. Assim, 
para o estudo do fenômeno do 
suicídio policial é fundamental 
focar o fator isolamento e a soli-
dariedade interna.

Outra característica central da 
cultura policial é um sentido de 
missão, o qual decorre do senti-
mento de que o policiamento é, 
não apenas um trabalho, mas um 
meio de vida com um propósito 
útil. Ocorre que, com o passar do 
tempo, ao serem solicitados para 
inúmeras situações de miséria 
humana, e um número excessivo 
de demandas que não conseguem 
resolver, os policiais podem sen-
tir-se frustrados/impotentes, e 
distanciarem-se, adotando uma 
visão cínica da realidade. Esses 
sentimentos - reforçados pela ex-
posição a situações degradantes, 
como violência, morte e abuso 
sexual - leva o policial a se pro-
teger, por exemplo, abusando do 
álcool ou adotando uma postura 
fria, como reflexo do mecanismo 
de defesa do ego, que busca a 
negação de realidades dolorosas 
para evitar sentimentos de ansie-
dade.

A própria natureza da ativi-
dade - que exige objetividade 
e despersonalização - implica 
muitas vezes o trabalho em re-
gime de plantão, o que contribui 
para o isolamento, na medida em 
que impede o policial de tomar 
parte nas atividades normais e 
rotineiras. No mesmo sentido, a 
solidariedade interna, sendo uma 
forma de compensar o isolamen-
to, assume uma importância vital 
entre os policiais. Ela decorre da 
necessidade de ser capaz de con-
fiar nos colegas em uma situação 
difícil, e uma armadura protegen-
do a força como um todo, para 
que o público não conheça suas 
infrações. 

outro, deve obedecer às exigên-
cias da cultura informal, sob pena 
de sentir-se excluído pelos seus 
pares. O problema é que, em ge-
ral, as culturas formal e informal 
estão em oposição nas organiza-
ções policiais. Daí o policial vi-
ver em constante conflito, para se 
equilibrar entre as prescrições da 
cultura policial formal e informal, 
e o seu papel como indivíduo. 
Não é de estranhar que o policial 
se veja invadido por sentimentos 
ambivalentes em relação ao pú-
blico, à instituição, aos seus cole-
gas, à sua família e amigos, e ao 
seu próprio trabalho, que ele ama 
e odeia.

|eXPeCtatiVa. Saídos da Acade-
mia, grande parte dos novatos 
tende a achar o trabalho excitan-
te, a princípio, e viciar-se na adre-
nalina da profissão, desenvolven-
do uma dependência fisiológica e 
social, que modifica a forma de o 
policial interagir com o meio. As-
sim, adaptados à excitação e ao 
perigo, tendem a ficar deprimidos 
em períodos normais ou de cal-
ma, sentindo-se desinteressados e 
desconectados com tudo que não 
se relaciona ao trabalho policial. 
Ocorre que a atividade policial 
nem sempre é tão empolgante 
como se supõe - ao contrário é 
cheio de tédio e burocracia com 
os quais o policial tem de lidar, 
nem sempre com satisfação.

O sentido messiânico da pro-

o isolamento e 
a solidariedade 

interna são fatores 
fundamentais para se 

compreender o suicídio 
entre policiais

Por um lado o policial é com-
pelido ao papel social ditado pela 
organização formal - preocupada 
em manter a imagem de uma or-
ganização que funciona e em que 
os membros marcham “como um 
homem só” - sob pena de sofrer 
penalidades disciplinares. Por 
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fissão faz com que o policial se 
veja como salvador da socieda-
de, separado dos demais por uma 
“tênue linha azul”, o que reflete 
um superego muito crítico, passí-
vel de se voltar fortemente contra 
o ego quando o indivíduo incorre 
em uma falta. Em casos assim, o 
suicídio pode ocorrer.

Os suicídios cometidos por 
policiais envolvidos em proces-
sos disciplinares também encon-
tram justificativas teóricas. Ao 
contrário do que se poderia su-
por, o policial nesta situação está 
agindo não somente com a inten-
ção de garantir o sustento da sua 
família (pensão), que a possível 
pena de demissão obstaria, mas, 
também, buscando uma forma de 
punição, porque ainda que cor-
rupto e desonesto, ele está socia-
lizado no papel de policial, sendo 
influenciado por todas as catego-
rias morais relacionadas.

Os policiais têm dificulda-
des com seus problemas pesso-
ais, pois tendem a escamotear as 
emoções. Quando um indivíduo 
vivencia problemas (graves) a 
pelo menos dois de três níveis - 
pessoal, familiar e social – a pos-
sibilidade de se sentir perturbado 
aumenta, bem como é maior o 
risco de tentativa de suicídio. 

O trabalho de um policial exi-
ge, de algum modo, uma desper-
sonalização nos relacionamentos 
interpessoais. Ele deve atuar sem 
demonstrar emoção, bem como 

colocar uma barreira que o pro-
teja da miséria humana que é 
obrigado a testemunhar. Porém, 
mesmo quando não estão de ser-
viço, os policiais têm dificuldade 
de religar suas emoções, o que 
resulta no estabelecimento de 
relações pessoais um tanto im-
pessoais, já que estas demandam 
emoções que ele tem dificuldade 
de vivenciar.

cada policial, este é o meio prefe-
rido para o gesto suicida.

No entanto, o fator mais im-
portante, pela própria natureza da 
Polícia Federal, é a questão do 
isolamento dos seus membros, 
já que se trata de uma polícia na-
cional em um país de dimensões 
continentais. O processo de isola-
mento já começa no recrutamen-
to. Os futuros policiais, alunos da 
Academia Nacional de Polícia, 
são submetidos a um regime de 
semi-internato, por no mínimo 
por três meses, durante os quais 
devem pernoitar nos alojamentos 
da Academia, podendo sair ape-
nas nos finais de semana. Como 
a Academia fica em Brasília, a 
maioria dos alunos não está entre 
seus familiares e amigos. Assim, 
o policial federal já é desde o cur-
so de formação, isolado e desin-
tegrado.

Recém-formados, os recru-
tas são geralmente lotados nas 
localidades de difícil provimen-
to, regiões de fronteiras, norte e 
centro-oeste, para depois retorna-
rem, após ansiosa espera, a suas 
origens, geralmente nos grandes 
centros urbanos. Certamente o 
policial deslocado sofre os efei-
tos do isolamento, da desintegra-
ção numa comunidade que não é 
a sua, e da solidariedade interna, 
que diante da distância de seus 
amigos e familiares, será ainda 
mais notável. 

Ademais, tratando-se de uma 

o acesso a arma 
24 horas por dia 

aumenta o fator de 
risco, uma vez que 
o comportamento 

suicídio pode culminar 
num ato impulsivo

|fatOr de risCO. O acesso a arma 
24 horas por dia aumenta o fa-
tor de risco. Enquanto a polícia 
armada de Nova York se mata 
duas vezes mais que a população 
geral, a polícia metropolitana de 
Londres desarmada tem as mes-
mas taxas da população em geral. 
Ora, se o ato suicida é impulsivo, 
e o policial não precisa de se es-
forçar muito para encontrar meio 
de se matar, é evidente que o 
porte de arma de fogo é um fator 
de risco. Destaque-se ainda que, 
aparentemente e em razão do 
simbolismo que a arma tem para 
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instituição de âmbito nacional, a 
PF terá forçosamente um efetivo 
de policiais em constante deslo-
cação, uma vez que a demanda 
de serviço está, por vezes, loca-
lizada em regiões que não possui 
número suficiente de policiais 
fixos alocados. Com frequência, 
a realidade comum da Polícia 
Federal é de viagens e missões, 
o que certamente contribui para a 
existência de problemas familia-
res e a desintegração do policial 
com o resto da sociedade.

|resuLtadOs. A pesquisa empí-
rica se constitui na aplicação de 
questionários aos alunos da ANP, 
a fim de que expressassem seus 
sentimentos, pensamentos e emo-
ções sobre temas relacionados à 
profissão e o suicídio. Analisadas 
as respostas, as dimensões signi-
ficativas encontradas para as ra-
zões para a escolha da profissão, 
por ordem de importância, foram 
o “dinamismo da profissão”, “al-
truísmo”; “autoridade” e motivos 
“práticos”. Para o suicídio, en-
controu-se “mal-estar”; “deses-
perança”; “debilidade” e “fuga”.

É importante destacar que 
entre os itens associados ao sui-
cídio com médias mais elevadas, 
encontrou-se: depressão; deses-
pero; morte; infelicidade; baixa 
autoestima; tristeza; problemas; 
desamparo; solução; solidão; so-
frimento. É preocupante o fato de 
que os policiais federais recém-

saídos da Academia Nacional de 
Polícia (ANP) estão sujeitos a 
muitos desses sentimentos, iso-
lados nas lotações inóspitas no 
norte e nas fronteiras do Brasil. 
Chama a atenção especialmente 
a relação entre suicídio, solidão 
e solução.

sentir-se úteis e capazes de ajudar 
as pessoas e combater a crimina-
lidade. 

O excesso de trabalho e a fal-
ta de recursos materiais adequa-
dos, a toda evidência, atrapalha 
esse processo, fomentando po-
liciais cínicos diante da incapa-
cidade de lidar com a demanda 
de tarefas que são chamados a 
resolver. Isso acaba provocando, 
como discutido anteriormente, 
um desligamento das emoções, e 
consequente dificuldade de rela-
cionamento e isolamento social, 
fatores de risco para o cometi-
mento de tentativas de suicídio.

Ante a inevitabilidade da Polí-
cia Federal estar presente em toda 
e extensão do território nacional, 
a reflexão sobre os prejuízos para 
a saúde mental dos servidores 
é uma pauta importantíssima, 
bem assim como a questão das 
viagens e missões policiais, que 
põem em causa a estabilidade dos 
relacionamentos pessoais, como 
um todo. 

Destaque-se a necessidade de 
rediscutir as habilidades desejá-
veis para os quadros da Polícia 
Federal. Se os perfis profissio-
gráficos privilegiam dimensões 
como agressividade e controle 
emocional numa profissão sujei-
ta a fragilidades como solidão, 
problemas pessoais e constrição 
cognitiva, é de se indagar se a po-
lícia é lugar ideal para os que se 
enquadram nesse perfil.

Estudo

os policiais têm 
dificuldades em lidar 
com seus problemas 

pessoais, pois tendem 
a escamotear suas 

emoções

|reCOMendaÇÕes. Como as di-
mensões mais relevantes para a 
escolha da profissão encontradas 
nesta pesquisa foram dinamismo 
e altruísmo, é fundamental que 
a Polícia Federal atente para os 
anseios dos seus futuros quadros, 
os quais podem tornar-se decep-
cionados ao encararem a reali-
dade da burocracia que também 
faz parte do mundo da polícia. 
Para tanto, os alunos podem ser 
orientados, desde a sua formação, 
sobre os aspectos menos aventu-
reiros da profissão. É Igualmente 
necessário refletir sobre a orga-
nização do trabalho na Polícia 
Federal, a fim de garantir autono-
mia, para que os policiais possam 



lavagem de 
dinheiro
A Lei 9.613/98, editada 
para reprimir o crime 
de lavagem de dinheiro, 
contém termos que geram 
inúmeras incertezas. 
Isso ficou evidente pelas 
posições divergentes 
durante o histórico 

julgamento do caso “mensalão”. Além disso, 
as alterações introduzidas pela Lei 12.683/12 
trouxeram novas dificuldades para a interpretação 
da norma. Em sua obra, o delegado de polícia 
federal Bruno Titz Resende traz minucioso estudo 
sobre os elementos dos tipos penais do crime de 
lavagem de dinheiro, auxiliando uma interpretação 
mais segura da lei. À venda no site da Editora 
Saraiva: www.editorasaraiva.com.br.
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investigação 
criminal 
conduzida por 
delegado de 
polícia
Eliomar da Silva 
Pereira e Sandro 
Lúcio Dezan são os 
coordenadores da obra 
que reúne as reflexões de 

nove delegados de polícia federal sobre a Lei 
12.830/2013, abordando a atividade jurídica do 
delegado de polícia como autoridade investigante 
condutora. O livro tem prefácio do jurista Ives 
Gandra da Silva Martins, para quem a Constituição 
“outorga exclusivamente aos delegados de polícia 
a direção da investigação e do inquérito policial”. 
O trabalho está à venda no site da Editora Juruá: 
www.jurua.com.br.

|Boa Leitura
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operação terminal
A Polícia Federal cumpriu nove mandados de prisão e três 
mandados de busca e apreensão, com o objetivo de desarticular 
uma organização criminosa que agia na clonagem de cartões 
bancários, nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Ceará. Foi comprovado que o grupo criminoso cooptava 
funcionários de empresas prestadoras de serviços como forma 
de facilitar o acesso aos equipamentos. Os acusados podem ser 
responsabilizados pelos crimes de furto qualificado, extorsão, 
estelionato qualificado e formação de quadrilha. 

aMaPÁ

operação 
Flor de liz
A Polícia Federal cumpriu seis 
mandados de busca e apreensão 
e um mandado de prisão 
preventiva, tendo como alvo um 
policial federal, investigado por 
crimes contra a administração 
pública, entre outros. A ação fez 
parte da Operação Flor de Liz, 
que realizou mandado de busca e 
apreensão na residência de outro 
servidor da PF, investigado pelo 
mesmo crime. 

ParÁ

crime ambiental
A Polícia Federal deflagrou, 
no Pará, a operação Térmita II, 
com o objetivo de desarticular 
organização criminosa que 
extraía, de forma clandestina, 
madeira de áreas protegidas. 
A quadrilha atuava fraudando 
a obtenção e comercialização 
de créditos florestais. Os 
investigados serão indiciados 
pelas práticas de crimes 
ambientais, formação de 
quadrilha, corrupção ativa e 
passiva e concussão. Dentre 
os alvos da operação estão três 
servidores da Secretaria de 
Estado da Fazenda e outros dois 
da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente, além de empresários 
do ramo madeireiro. 

MatO GrOssO

operação esculÁpio
A Polícia Federal deferiu 41 mandados de busca e apreensão com o 
objetivo de comprovar esquema de uso de diplomas e documentos 
falsos como forma de ingressar no programa Mais Médicos, do 
Governo Federal. Além de Mato Grosso, os mandados estão sendo 
cumpridos em outros 13 estados. As investigações tiveram início 
após a UFMT informar que entrou em contato com universidades 
na Bolívia, que confirmaram a informação de que 41 pessoas 
inscritas no programa não concluíram a graduação nas instituições. 
Os acusados serão intimados para prestarem esclarecimentos, 
podendo ser responsabilizados pelos crimes de uso de documento 
falso e falsidade ideológica. 

|PF em Ação
de GaBrieL Martins, com informações e imagens da 
Comunicação Social da Polícia Federal
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sãO PauLO

operação garina
A PF desarticulou uma organização criminosa que traficava 

mulheres brasileiras para Angola. Foram cumpridos 16 
mandados judiciais: 5 de prisão e 11 de busca e apreensão 
nas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo, Cotia 
e Guarulhos. Além destes presos, dois estrangeiros que se 
encontram no exterior, também integrantes do grupo criminoso, 
tiveram prisão decretada pela Justiça Federal e seus nomes 
foram incluídos na lista mundial de procurados pela Interpol.

Ao longo da investigação, iniciada há um ano, obteve-se 
provas de que as vítimas eram aliciadas pelo grupo criminoso 
em casas noturnas paulistanas, mediante promessa de 
pagamento de US$10 mil dólares. Há indícios de que parte 
das vítimas foi privada temporariamente de sua liberdade no 
exterior e obrigada a manter relações sexuais sem preservativos 
com clientes estrangeiros. 

Estima-se que a organização criminosa movimentou 
aproximadamente US$45 milhões de dólares com o tráfico 
internacional de mulheres desde 2007. 

Os investigados serão indiciados por crime de participação 
em organização criminosa, tráfico internacional de pessoas, 
favorecimento à prostituição, rufianismo, estelionato, cárcere 
privado e perigo para a vida ou saúde de outrem cujas penas 
máximas somadas podem atingir 31 anos de prisão. 

PF em Ação

serGiPe

operação 
persistência
A Polícia Federal cumpriu 15 
mandados de prisão preventiva 
e 16 mandados de busca e 
apreensão visando desarticular 
uma organização criminosa 
especializada na exploração 
do tráfico de drogas no estado 
de Sergipe. Os presos foram 
indiciados pelos crimes de tráfico 
de drogas, associação para o 
tráfico de drogas, posse ilegal de 
arma, organização criminosa e 
lavagem de dinheiro. 

Minas Gerais

operação jackpot
PF cumpriu 38 mandados de 
prisão temporária, 37 mandados 
de busca e apreensão, com 
o objetivo de desarticular 
uma organização criminosa 
responsável por atividades 
que envolveu o jogo do bicho, 
corrupção policial e lavagem de 
dinheiro. A ação foi resultado 
de uma força tarefa da PF, do 
Ministério Público Estadual, 
da Receita Federal do Brasil e 
da Polícia Rodoviária Federal. 
Os acusados poderão responder 
pelos crimes de jogo de azar, 
de corrupção ativa e passiva, 
de organização criminosa e de 
lavagem de bens e valores cujas 
penas cominadas somam mais de 
vinte anos de prisão. 
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distritO federaL

operação
sacador
Ação da PF resultou no 
cumprimento de 11 mandados 
de prisão e a 27 mandados 
de busca e apreensão com o 
objetivo de combater duas 
quadrilhas que clonavam 
cartões no Distrito Federal e 
no estado de Goiás. Estima-
se que as duas organizações 
criminosas tenham furtado, 
somente nos últimos dois 
anos, mais de R$ 3 milhões 
de correntistas.  A operação é 
resultado de atuação conjunta 
da Polícia Federal com a 
Caixa Econômica Federal, o 
Ministério Público Federal e 
a Justiça Federal. 

PF em Ação

ParanÁ

operação
dupla Face 
A Polícia Federal, com 
apoio da Receita Federal, 
cumpriu 18 mandados 
de prisão preventiva, 
além de 21 mandados de 
busca e apreensão nas 

cidades de Belém/PA, Foz do Iguaçu/PR, Santa Terezinha de Itaipu/
PR e Medianeira/PR, com o objetivo desarticular uma organização 
criminosa responsável pelo contrabando e descaminho de mercadoria 
proveniente do Paraguai. Estima-se que a soma dos tributos evadidos 
e multas decorrentes superam R$ 40 milhões. Foram apreendidos 
46 veículos e 35 pessoas foram presas em flagrante. Os acusados 
respondem pelos crimes de contrabando ou descaminho, organização 
criminosa, formação de quadrilha, receptação e adulteração de sinal 
de veículo automotor. 

aCre

pF incinera 
droga
A Polícia Federal do Acre 
incinerou aproximadamente 
170 Kg de substâncias en-
torpecentes, quantitativo que 
representa parcela do que foi 
apreendido no ano. O ato de 
incineração, além de obriga-
ção prevista em lei, também 
reflete o empenho na repres-
são ao tráfico de drogas no 
estado do Acre. Participaram 
da cerimônia autoridades do 
Ministério Público, do Poder 
Judiciário e ANVISA. 

santa Catarina

operação baco
A Polícia Federal, com o 
apoio da Receita Federal, 
deflagrou a Operação 
Baco, destinada a des-
mantelar uma quadrilha 
que contrabandeava bebi-

das, além de promover a distribuição e venda a restaurantes e bistrôs 
de luxo em Joinville/SC e toda a região do litoral norte do estado.  Os 
vinhos vinham da Argentina, do Chile, do Uruguai e da Europa. A 
investigação constatou que uma empresa estaria promovendo a distri-
buição dos vinhos sem a importação regular, sem nenhum controle de 
qualidade e com preço bem abaixo daqueles praticados no mercado 
legal. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão na casa 
dos contrabandistas e nos diversos restaurantes da região que reven-
dem bebidas repassadas pelos membros da quadrilha. Os investiga-
dos estariam atuando clandestinamente desde 2010. 
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MaranHãO

operação 
cheque em branco
A Polícia Federal cumpriu 
10 mandados de condução 
coercitiva no estado do 
Maranhão. A ação, realizada 
em cooperação com a Polícia 
Civil do Maranhão e com a 
Controladoria-Geral da União, 
fez parte do combate ao desvio 
de recursos públicos. 
Os investigados foram 
conduzidos até a 
Superintendência Regional 
de Polícia Federal para se 
submeterem a interrogatórios, 
acareações e demais 
procedimentos. A operação 
foi fruto de investigações que 
apontaram a existência de um 
esquema de agiotagem no 
estado. Entre os envolvidos 
estavam gestores municipais 
e empresários de diversos 
seguimentos. 

aLaGOas

droga encontrada 
em veículo
A Polícia Federal efetuou 
a prisão de um homem no 
município de Novo Lino, que 
transportava 26kg de crack, 1kg 
de cocaína e pequena quantidade 
de maconha. O valor estimado 
da mercadoria apreendida é 
de R$ 300 mil. A droga estava 
escondida no interior do painel 
de um veículo. 

BaHia

operação vulcano
A Polícia Federal cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, seis 
mandados de prisão temporária e cinco mandados de condução 
coercitiva com o objetivo de desarticular uma organização 
criminosa responsável por praticar fraudes contra a Campanha 
do Desarmamento. A fraude investigada consistia na inserção 
fraudulenta de dados de armas inexistentes no sistema DESARMA, 
bem como o cadastramento de armas artesanais como se fossem 
de fabricação industrial, causando um prejuízo de R$ 1,3 milhão à 
União. O núcleo criminoso responsável pela fraude era constituído 
pelo coordenador nacional de uma ONG, e por voluntários que 
atuavam em Feira de Santana – BA, além de outros estados. 
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aMaZOnas

cocaína em
Fundo Falso
A Polícia Federal interceptou 
um barco pesqueiro no 
município de Tabatinga (a 
1.108 quilômetros a oeste 
de Manaus) carregado com 
95,3 quilos de cocaína. O 
comandante, de 52 anos, e um 
tripulante, de 40 anos, foram 
presos. A droga, de origem 
colombiana, estava escondida 
no fundo de uma caixa de gelo, 
em um fundo falso. A droga 
seria levada até Manaus e o 
comandante do barco receberia 
R$ 10 mil pelo transporte. 

Piauí

operação garoupa
A PF cumpriu sete mandados 
de busca e apreensão, com 
o objetivo de desarticular 
uma quadrilha responsável 
por derrame de cédulas 
falsas de R$ 100 no estado 
do Piauí. A investigação 
teve início em maio, com a 
prisão de um homem pela 

Polícia Civil do estado do Piauí. As cedúlas apreendidas em ações 
posteriores possuíam números de séries que demonstravam que 
foram produzidas pelo mesmo grupo criminoso. 

MatO GrOssO dO suL

droga
apreendida
A Polícia Federal prendeu, 
no aeroporto internacional 
de Campo Grande, uma 
mulher no momento em 
que embarcava em voo com 
destino a Salvador com 
500 gramas de cocaína. A 
abordagem foi realizada 
durante fiscalização de rotina 
feita pelos agentes federais. 
A droga estava presa junto 
ao corpo da mulher, afixada 
com uma cinta elástica. A 
passageira foi conduzida 
para sede da PF e autuada em 
flagrante pelo crime de tráfico 
de drogas. 

CearÁ

operação blokk
A Polícia Federal, com o apoio do Ministério da Previdência So-
cial e Ministério Público Federal, cumpriu 15 mandados de busca e 
apreensão e 3 de prisão com objetivo de desarticular uma organiza-
ção criminosa especializada em fraudar processos de concessão de 
benefícios da Previdência Social. A fraude acontecia com a inserção 
de vínculos trabalhistas fictícios no cadastro nacional de informações 
sociais da Previdência Social. Dentre as três pessoas presas encontra-
se um servidor da previdência social da APS de Russas/CE, que, 
segundo as investigações da Polícia Federal, facilitava as fraudes, 
mediante recebimento de propina. 

PernaMBuCO

campanha do desarmamento
A Polícia Federal realizou um novo balanço da Campanha do De-
sarmamento. Em 850 dias, de 14 de maio a 24 de novembro, foram 
entregues 6.010 armas e 12.010 munições, o que corresponde a sete 
armas por dia e 49 armas a cada semana e 196 por mês. As armas e 
calibres de munições mais entregues em Pernambuco são revólveres, 
espingardas e pistolas. Desde o último balanço, em 15 de outubro, 
houve um aumento na arrecadação de armas recebidas por dia. Per-
nambuco aparece na 5ª colocação. 

PF em Ação
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ParaíBa

operação 
Falso apoio
A Polícia Federal, em 
conjunto com o MP, 
TCU e CGU, cumpriram 
oito mandados de busca 
e apreensão, quatro 

mandados de sequestro de bens e um mandado de afastamento de 
função pública, a fim de fortalecer as provas já existentes acerca de 
um desvio de mais de R$ 2 milhões de recursos federais destinados à 
Fundação José Américo, que presta apoio à Universidade Federal da 
Paraíba. Pesam sobre os investigados indícios do cometimento dos 
delitos de formação de quadrilha, falsidade ideológica e peculato. 

GOiÁs

documentação 
Falsa
A PF prendeu um paquistanês, 
de 37 anos, quando tentava 
retirar passaporte brasileiro, em 
Goiânia. O homem foi preso 
no momento em que requeria 
o passaporte, e apresentou 
documentação falsificada. O 
estrangeiro, procedente de 
Dubai, chegou ao Brasil e se 
apresentou como brasileiro, 
porém não fala português. 

riO Grande dO nOrte

operação Forró
A Polícia Federal deflagrou a Operação Forró, 
com o objetivo de desarticular organizações 
criminosas de exploração do jogo do bicho e de 
jogos eletrônicos denominados caça-níqueis. Os 
investigados são suspeitos ainda de corrupção 
e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 51 
mandados de busca e apreensão, 22 prisões 
temporárias nos estados do Rio Grande do Norte, 
Pernambuco e Rio de Janeiro. 

PF em Ação

riO de JaneirO

operação saqueador
A Polícia Federal, com o apoio do Ministério Público Federal, cumpriu 20 mandados de 
busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás, envolvendo sede e 
filial de empresa de engenharia, seu controlador e pessoas relacionadas ao suposto esquema 
criminoso. Foram verificados fortes indícios de transferências milionárias de recursos da 
empresa de engenharia para sociedades de fachada, possivelmente desviados de obras 
públicas. Comprovada a suspeita, os responsáveis irão responder pelo crime de lavagem de 
dinheiro, formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, peculato, entre outros. 
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rOndônia

operação zagan
A Polícia Federal cumpriu 35 mandados de prisão e 36 mandados de 
busca e apreensão de forma simultânea em quatro estados (Rondônia, 
Acre, São Paulo e Mato Grosso), com o objetivo de desmantelar 
uma organização criminosa especializada na falsificação de cédulas 
atuante nos estados de Rondônia e Acre. Com o uso de documentos 
falsos, os integrantes da quadrilha abriam contas em bancos, criavam 
empresas “fantasmas”, obtinham financiamentos, aplicavam vários 
golpes e efetuavam compras no comércio em geral. 

riO Grande dO suL

operação 
ev - 01 
A Polícia Federal cumpriu 12 
mandados de busca e apreensão, 
em sedes de órgãos públicos, 

empresas e residências na região de Estância Velha, com o objetivo 
de apurar informações acerca do suposto uso eleitoral dos recursos 
repassados pelo Programa de Subsídio à Habitação de Interesse 
Social – PSH, do Governo Federal. Aproximadamente de R$ 1 
milhão circularam por conta particular e foram transferidos para 
uma empresa de material de construção situada em Novo Hamburgo, 
sem que tenha sido até agora detectada existência de qualquer 
procedimento licitatório. Há indícios de que uma ex-secretária 
municipal, ligada a uma cooperativa habitacional, tenha utilizado tal 
conta particular para a movimentação desses recursos. 

tOCantins

cocaína 
encontrada em 
carro apreendido
A PF encontrou mais de 2 kg 
de cocaína em dois veículos 
apreendidos a cerca de 240 
km de Palmas.  A droga estava 
escondida na lataria de um dos 
carros. Três quilos da droga 
já tinham sido encontrados 
no interior dos mesmos 
automóveis. Os automóveis 
suspeitos são praticamente 
desmontados para se evitar que 
a droga continue camuflada 
em algum compartimento. A 
cocaína apreendida ficará em 
depósito até a Justiça autorizar a 
incineração.  

PF em Ação

rOraiMa

operação molotov
A Polícia Federal, com o apoio 
do Ministério Público Federal, 
cumpriu 35 mandados de prisão 
e 47 mandados de busca e apre-
ensão, atuando no contrabando 
de combustível venezuelano para 
o Brasil. As investigações têm 
resultado em contínuas prisões 
de envolvidos na organização 
criminosa.  
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OPeraÇãO GLasnOst

pF combate a pedoFilia em 11 estados
Após dois anos de investigação, policiais federais efetuaram cerca de 80 
mandados de busca e apreensão em todo o País

A Polícia Federal deflagrou 
em novembro a Operação 

Glasnost para o combate à pedo-
filia. A investigação foi realizada 
ao longo de dois anos e identifi-
cou quase uma centena de brasi-
leiros envolvidos com a produção 
e o compartilhamento de imagens 
relacionadas à exploração sexu-
al de crianças e adolescentes na 
internet. Os investigados com-
partilhavam fotos e vídeos de 
crianças, adolescentes e até de 
bebês, muitos deles sendo abusa-
dos sexualmente por adultos, e as 
enviavam para contatos no Brasil 
e no exterior.

Foram presas 26 pessoas e 
mais de duzentos suspeitos con-
tinuam sob investigação. Um dos 
investigados, abusava sexual-
mente da própria filha, de apenas 
cinco anos de idade, e comparti-
lhava imagens destes abusos na 
internet, com outros pedófilos ao 
redor do mundo.

Ao longo dos quase 24 meses 
de investigações, em todos os ca-
sos em que foram identificados 
abusadores, foram tomadas pro-
vidências imediatas, a fim de que 
os abusos fossem prontamente 
interrompidos.

|OPeraÇãO. A equipe de poli-
ciais envolvidos com a Opera-
ção Glasnost também identificou 
brasileiros residentes nos Estados 
Unidos. Eles estão sendo investi-
gados com a colaboração do FBI 
(a Polícia Federal americana).

Entre os alvos da operação 
há pessoas de variadas idades e 
profissões, incluindo um policial 
militar, um oficial da Aeronáuti-
ca, alguns professores, bem como 
um chefe de grupo de escoteiros.

Cerca de 400 policiais fede-
rais participam da operação, que 
ocorreu nos estados do Paraná, 
Rio Grande do Sul, Santa Cata-
rina, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Alagoas, Ceará, Maranhão, Mi-
nas Gerais, Bahia e Goiás. No 
total, foram expedidos pela Justi-
ça Federal cerca de 80 mandados 
de busca e apreensão, além de 20 
medidas de condução coercitiva e 
pelo menos um mandado de pri-
são preventiva.

|GLasnOst. O nome da operação, 
“Glasnost”, é uma referência ao 
termo russo que significa trans-
parência. A palavra foi escolhida 
porque a maior parte dos investi-
gados utilizava servidores russos 
para a divulgação de imagens de 
menores na internet e para reali-
zar contatos com outros pedófilos 
ao redor do mundo.  
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|Panorâmica
Com informações da Comunicação Social da ADPF

adpF empossa novos dirigentes
Palestras e circuito para apresentar os serviços e produtos disponíveis 

para os associados, marcaram a reunião do Colégio de Diretores Regionais

Nos dias 4 e 5 de de-
zembro, a Associação 
Nacional dos Delega-

dos de Polícia Federal (ADPF) 
recebeu, em Brasília, os novos 
dirigentes regionais para reunião 
do Colégio de Diretores Regio-
nais e posse da nova diretoria. Na 
programação de boas-vindas, de-
legados e delegadas de todos os 
Estados participaram do circuito 
“Conheça a ADPF”. Funcioná-
rios e parceiros da ADPF apre-
sentaram os serviços e produtos 
que estão disponíveis aos asso-
ciados e explicaram como os no-
vos dirigentes podem contar com 
o apoio do corpo de técnicos e as-
sessores para auxiliar no trabalho 
de representação da entidade nos 
Estados.

Além do circuito, a progra-
mação incluiu palestras, como 
a do secretário de Relações de 
Trabalho do Ministério do Pla-
nejamento, Sérgio Mendonça, 
sobre negociação coletiva no ser-

viço público, enfocando a regu-
lamentação da Convenção 151, 
da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). A convenção es-
tabelece o princípio da negocia-
ção coletiva para trabalhadores 
do setor público.

O presidente da ADPF, Mar-
cos Leôncio Ribeiro, ressaltou 
que o serviço público ainda está 
dando os primeiros passos no que 
diz respeito a negociações, por 
isto, a importância de trazer um 

especialista para dar a oportuni-
dade de apresentar aos delegados 
como a negociação coletiva é fei-
ta no serviço público, e como ela 
pode ser aplicada à Polícia Fede-
ral.

|COMuniCaÇãO. Um dos grandes 
desafios da ADPF é se comuni-
car melhor com o seu associado. 
A afirmação é do presidente da 
ADPF, Marcos Leôncio Ribeiro, 
durante a apresentação do pro-

Foto: Evori Gralha Filho
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fessor da Universidade Federal 
de Pernambuco, Luiz Momes-
so, sobre comunicação sindical. 
Conforme Momesso, a atividade 
sindical ela é toda uma atividade 
de comunicação. Ou seja, as reu-
niões, o corpo a corpo, as assem-
bleias, tudo isso são atividades de 
comunicação dentro de uma enti-
dade de classe. Para o professor é 
importante que as associações e 
sindicatos se esforcem em demo-
cratizar os veículos de comunica-
ção da categoria, para que não se-
jam apenas os canais da diretoria, 
mas da base.

Na sequência foi a vez do 
especialista em Redes Sociais, 
Marcelo Minutti, apresentar um 

diagnóstico de reputação digital 
dos delegados de polícia. O es-
tudo foi contratado em conjunto 
pela ADPF e a Associação dos 
Delegados de Polícia do Brasil 
(Adepol), para que as entidades 
pudessem elaborar uma estratégi-
ca de comunicação digital. 

Ao longo de 2014 e 2015, o 
objetivo é levar o circuito Co-
nheça ADPF e as palestras aos 
associados, no projeto ADPF nos 
Estados.

|asseMBLÉia. O assessor especial 
da Presidência, Carlos Eduardo 
Sobral, e a diretora de Prerroga-
tivas, Fernanda de Oliveira, fala-
ram sobre o planejamento do VI 

Congresso Nacional dos Delega-
dos de Polícia Federal, que será 
realizado na primeira semana de 
abril, nas cidades de Vitória e Vila 
Velha, Espírito Santo. O tesourei-
ro da ADPF, Alexandre Patury, 
fez um balanço das contas do 
biênio 2012-2013 e apresentou a 
proposta orçamentária para 2014. 
Os novos dirigentes e associados 
reunidos em assembleia aprova-
ram as contas da gestão, após a 
leitura do relatório apresentado 
pelo presidente do Conselho de 
Ética, Fernando Segóvia, com a 
análise dos documentos até julho 
de 2013. Em seguida, os novos 
dirigentes regionais e nacionais 
foram diplomados.

Fotos: Evori Gralha Filho
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|No Congresso
Com informações das Agências Senado 
e Câmara

Foto: Luis Felipe Silva / SINPECPF

polícia Federal Faz 69 anos
ADPF participou de sessão solene que também 
homenageou o Dia do Policial

indenização de 
Fronteiras

O Ministério da Justiça aca-
tou integralmente a metodologia 
da proposta encaminhada pela 
Direção-Geral e, ao todo, 48 uni-
dades da Polícia Federal serão 
contempladas com a indenização 
de fronteiras e localidades de di-
fícil provimento. A informação 
foi dada pelo coordenador de Re-
cursos Humanos da Polícia Fede-
ral, Delano Cerqueira Bunn, ao 
representante da ADPF, delegado 
Hugo Correia.

Para a escolha das unidades 
com dificuldade de fixação de 
efetivo, a Polícia Federal consi-
derou fatores como o índice de 
desenvolvimento humano (IDH), 
as localizações geográficas, o 
índice estabelecido, em norma 
interna, para fins de concurso de 
remoção, além de critérios uti-
lizados em outros órgãos cujas 
necessidades de provimento em 
áreas remotas são similares.

A proposta, no entanto, ainda 
será submetida ao Ministério do 
Planejamento. 

O presidente da ADPF, Mar-
cos Leôncio Ribeiro, participou 
de sessão solene na Câmara dos 
Deputados em homenagem aos 
69 anos da Polícia Federal e em 
comemoração ao Dia do Policial. 
A iniciativa foi do deputado Fer-
nando Francischini.

Em seu discurso, Leôncio res-
saltou o valor da instituição PF, 
que “tem sido motivo de orgulho 
para o povo brasileiro, sendo alvo 
de reconhecimento, confiança e 

credibilidade aos cidadãos”, e 
agradeceu aos líderes dos parti-
dos políticos pela aprovação de 
leis que possibilitam condições 
de trabalho mais adequadas no 
enfrentamento à criminalidade. 

O presidente da ADPF res-
saltou, ainda, o valor do policial 
federal como a maior riqueza da 
Polícia Federal e, na oportunida-
de, parabenizou os parlamentares 
pela homenagem àqueles faleci-
dos em serviço.
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Fonacate Faz planos para 2014
Defesa do concurso público e PEC-555 serão 
pautas prioritárias

agu reaFirma 
hierarquia na pF

A Advocacia-Geral da União 
(AGU) apresentou parecer em 
que reafirma que a hierarquia é 
elemento típico da atividade po-
licial e que o delegado de polícia 
é a autoridade policial competen-
te para conduzir as investigações 
criminais, com poder de coorde-
nação das equipes envolvidas nas 
operações.

O relatório foi apresentado 
em resposta à consulta formulada 
pela ADPF, a respeito de inter-
pretação e aplicação do Parecer 
GQ-35 da AGU no âmbito das 
atividades policiais. De acordo 
com a AGU, esse parecer não se 
aplica à atividade policial, pois 
sua fundamentação e conclusão 
tratam de matéria diversa.

Com base no Parecer GQ-35, 
que afirmava inexistir “subordi-
nação funcional entre os ocupan-
tes de cargos efetivos”, servido-
res da Polícia Federal estavam se 
insurgindo contra ordens emana-
das por delegado de polícia fe-
deral, não ocupante de cargos de 
chefia, provocando insubordina-
ção no serviço e conflitos admi-
nistrativos.

A AGU firmou que a obser-
vância da hierarquia é imprescin-
dível para um funcionamento ra-
cional da atividade policial e para 
assegurar a atuação harmônica e 
coordenada das atividades admi-
nistrativas.

Na última assembleia geral do 
ano do Fórum Nacional Perma-
nente de Carreiras Típicas de Es-
tado (Fonacate), o presidente da 
ADPF, Marcos Leôncio Ribeiro, 
entregou às mãos do presidente 
do Focanate, Roberto Kupski, 
um ofício em defesa do concur-
so público. Segundo o delegado, 
que também é vice-presidente do 
Fórum, existem hoje no Congres-
so Nacional uma série de projetos 
que tentam de alguma forma fle-
xibilizar essa grande conquista da 
Constituição de 1988.

“Nós como defensores da Lei 
somos os primeiros que devemos 
defender que os concursos devem 
se firmar pela impessoalidade e 
imparcialidade, oferecendo con-
dições iguais para todos”, lembra 
o presidente do Fonacate.

Participaram do evento os 
deputados federais João Dado 
(SDD/SP) e Arnaldo Faria de Sá 
(PTB/SP). 

Os parlamentares e as entida-
des abordaram projetos que de-
fine as atividades exclusivas de 
Estado; o direito de greve dos ser-
vidores públicos; a regulamenta-
ção da Convenção 151, com dire-
trizes para a organização sindical 
dos servidores públicos; a PEC 
555 do fim da cobrança de con-
tribuição previdenciária sobre os 
proventos dos aposentados; iso-
nomia das verbas indenizatórias 
entre os poderes da República; 
penalidades para enriquecimento 
ilícito de funcionários públicos; e 
Lei Geral dos Concursos Públi-
cos, dentre outras matérias legis-
lativas.

Foto: Felipe Chaves/ADPF
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“A segurança só para alguns é, de 

fato, a insegurança para todos.” 

neLsOn MandeLa (18/07/1918 — 5/12/2013)






