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|Editorial
um ano memorável

Marcos Leôncio
Sousa Ribeiro
Presidente
da adpf

O

s delegados de polícia federal fecham o ano de 2014 com
uma conquista que marcará para sempre a história da
instituição. A sanção da Medida Provisória 657, convertida

em Lei 13.047/2014, representa o reconhecimento de que a categoria
é a responsável pelo comando da Polícia Federal. Doravante, apenas
delegados federais poderão ocupar o cargo de diretor-geral. A medida
impede que pessoas estranhas aos quadros voltem a assumir este posto,
que já foi preenchido por uma dezena de militares até um passado
recente.
A ADPF, em trabalho integrado com a Direção-Geral e o Ministério
da Justiça, esteve à frente desta e de outras conquistas importantes
nos últimos anos. A Lei 12.830/2013 já trouxe o reconhecimento da
natureza jurídica do cargo de delegado, por exemplo. Não se tratam de
medidas meramente corporativas. Como pano de fundo, a aprovação
destas leis revela que modelo de Polícia Federal o Brasil quer ter:
independente, autônoma, livre de pressões para investigar, doa a quem
doer. Uma Polícia Federal republicana, de Estado e não de governo,
como diria um dos mais importantes ministros da Justiça que já
tivemos: Márcio Thomaz Bastos, falecido recentemente.
O próximo desafio é conquistar, assim como já é feito pelos
membros do Judiciário e do Ministério Público, o direito de indicar o
nome que ocupará o cargo de diretor-geral. A ADPF, em conjunto com
a Fenadepol, promoveu uma eleição junto à categoria e apresentou os
nomes de Roberto Troncon, Sérgio Fontes e Sérgio Menezes como os
preferidos dos delegados para ocupar a Direção-Geral. A lista tríplice
foi entregue às mãos da Presidência da República e do Ministério da
Justiça. Em nome dos avanços republicanos e de uma Polícia Federal
autônoma, a sociedade brasileira espera concretizar mais este avanço.
Boa leitura!
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|Parlatório
Reprodução G1

“As investigações da Lava Jato
podem mudar, de fato, o Brasil
para sempre. Em que sentido?
No sentido de que vai se acabar
com a impunidade. É a primeira
investigação efetiva sobre
corrupção no Brasil que envolve
segmentos privados e públicos”,
Dilma Rousseff, presidente do Brasil, sobre a
operação da Polícia Federal que desvendou um
esquema de corrupção na Petrobras.

COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, que depois
de quase 3 anos de trabalho, divulga seu relatório
final nomeando os responsáveis por violações
dos direitos humanos durante a ditadura militar
no Brasil.
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“Lembrar é resistir”, lema da

|Do Editor
Diogo Alves de
Abreu DiretorGeral da Prisma,
Sócio Honorário
da adpf

U

Especial

DECORRÊNCIA DE DIFICULDADES
(Eleições, Copa do Mundo, Congressos)

ma revista institucional é feita por meio de uma proeza de trabalhos em que pessoas
são envolvidas com muito esforço, característico de quem tem vontade de informar
e ter um alicerce de planejamento antes de sua confecção começar. Para isso, se
faz mais que necessárias pesquisas de mercado, uma área muito necessária, pois leitores,
patrocinadores, jornalistas (revisores), diagramadores, distribuidores e prazos a cumprir,
acham estes itens muito importantes para o sucesso de um veículo de comunicação. Esta meta
se aplica agora em nossa edição especial.
Entre estes, a busca de patrocínio é talvez a parte mais difícil e onerosa ocasionada por
projetos que buscam conhecer de verdade seu patrocinador. Nós queremos e apresentamos
uma ideia e por muitas vezes paramos para pensar como ela pode se adequar as partes
envolvidas.
Muitos dos patrocinadores questionam que ideias apresentadas e oferecidas para estudos
por entidades que não fazem o mínimo de esforço para o que chamamos de retribuição
dos seus investimentos. Todos concordam que essa busca é uma atividade comercial para
benefício mútuo.
A ideia ultrapassada de que o patrocínio é algum tipo de doação e de que somos merecedores
não é mais válida. Não se passa o chapéu dentro de uma empresa para atingir somente uma
pessoa e sim para atingir todos os departamentos como um todo.
A revista Prisma, diante dessa exposição, tem feito todo o esforço para que seus
colaboradores tenham conhecimento objetivando uma resposta positiva quanto aos seus
investimentos e procurando, desta forma, matérias que sejam dos interesses de todos. Uma
pré-venda é feita meticulosamente, tornando nossa proposta mais atraente do que as do nosso
concorrente.
A dura verdade é que empresas de grande porte recebem por dia centenas de propostas
por dia, razão pela qual mostramos o grau de interesse que devemos ter para que nossa
argumentação não seja recusada. Precisamos sempre de algo atraente, importante e especial
para vender. Sempre será nossa meta, a busca pelo moderno e eficiente.
Todo o apoio que possa ser dado para o bom desempenho desse evento é bem-vindo. É o
nosso comentário! Uma boa leitura.

|Quantum OS NÚMEROS DA COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE
1.121 depoimentos ouvidos pela CNV
434 pessoas mortas ou desapareceram pelas mãos
do regime militar

6.591 militares perseguidos pelo Estado por

Arquivo Agência Brasil

Pedro Dallari,
coordenador
da Comissão
Nacional da
Verdade (CNV)

serem contra a ditadura militar

377 pessoas consideradas responsáveis pela
autoria das graves violações de direitos humanos

100 militares ainda estão vivos poderão ser
responsabilizados pelas graves violações
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Por AMANDA BITTAR

O legado
dos grandes
eventos
índice de satisfação da população. O que fica para o país agora que
a competição acabou?

10 | Prisma 79-80

Divulgação Fifa

Segurança pública para a Copa do Mundo se destaca e alcança alto

Segurança Pública

É

fato que os brasileiros
não ficaram felizes depois da derrota pelo deprimente placar de 7 x 1 para a
seleção alemã nas semifinais da
Copa do Mundo 2014. A derrota
no campo, entretanto, não tirou o
brilho do evento que muitos estão apontando como a “Copa das
Copas”. Durante a competição, o
Brasil recebeu turistas de diversas partes do mundo e o sucesso
foi comprovado principalmente
na segurança pública.
Mesmo com os brados de
“não vai ter Copa” e das céticas
previsões dos que disseminavam
pelas redes sociais a temerosa
frase “imagina na Copa”, o evento aconteceu e ganhou grande espaço na imprensa nacional e internacional. Para quem esperava
um evento repleto de manifestações, a Copa do Mundo foi bem
mais pacata e receptiva. Com
uma competição sem grandes
incidentes, a pergunta que fica é:
qual o legado que o país levará
deste grande evento?
Os números da Copa superam
as expectativas. Durante todo o
evento, foram mais de um milhão
de estrangeiros de 202 países que
visitaram o Brasil. Os brasileiros também participaram: foram
mais de três milhões de turistas
circulando entre as cidades sede.
Os aeroportos brasileiros registraram cerca de 16,7 milhões de
passageiros, batendo recordes,

como o de 548 mil passageiros
em um único dia, número que
supera os 467 mil contabilizados
durante o último Carnaval. Somente nos estádios foram mais de
3,4 milhões de pessoas, além das
5,1 milhões que passaram pelas
Fan Fests.
Em sua edição de número 73,
a revista Prisma adiantou algumas das medidas da Secretaria
Extraordinária de Segurança para
Grandes Eventos (SESGE), órgão do Ministério da Justiça, para
os grandes eventos. De lá até o
presente momento, os planos se
consolidaram e o país viveu dois
grandes testes: a Jornada Mundial da Juventude 2013 e a Copa
do Mundo 2014. Na época, a
grande meta do país era alcançar
um modelo de segurança pública
que aliasse bom desempenho das
polícias e forças armadas ao conceito de integração dessas instituições, as quais não poderiam
agir separadamente. A meta consolidou-se. O ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo enfatizou,
em seus discursos pós-copa, que
o principal legado deixado foi a
tão sonhada integração.
As operações para os grandes
eventos são coordenadas, desde
2011, pela SESGE, predominantemente constituída de membros
da Polícia Federal. Em seu comando está o delegado da PF,
Andrei Rodrigues, responsável
pelas ações da Secretaria. Segun-

“Levar a frente o legado
da integração não é
somente possível, como
inevitável”
do o delegado, o legado deixado
pela Copa vai além da integração,
já que os investimentos nas operações para os grandes eventos
foram altíssimos.
“Há um legado de mais de
R$1,9 bilhões de investimentos que é indiscutível e traz um
grande proveito para a segurança pública do nosso país. Mas
concordo que o principal legado
desta operação é o da integração,
da cultura das instituições trabalharem juntas, respeitada a atribuição legal, respeitado o pacto
federativo, na expertise de cada
entidade”, avalia ele.
A conquista, segundo Rodrigues, deve ser celebrada. Com
as divergências entre as instituições, alcançar o nível de integração visto na Copa do Mundo foi
um grande passo para a segurança pública do país. “Nosso país,
com as dimensões e características que tem, com a autonomia
dos estados, tinha como regra, infelizmente, o isolacionismo. Esse
era um grande desafio, construir
um modelo de segurança integrado”, ressalta.
Essa integração só tem a beneficiar a população. Com a Copa
do Mundo e as ações de seguranPrisma 79-80 | 11

Segurança Pública

12 | Prisma 79-80

O Globo / Jorge William

ça pública previstas e executadas
sob a coordenação da SESGE,
tornou-se essencial o diálogo entre as polícias civil e militar, assim como entre a Polícia Federal
e a Polícia Rodoviária Federal e
outros órgãos. A abertura desse
diálogo só tem a beneficiar a segurança pública, que agora conta com equipes mais alinhadas e
bem preparadas. As expectativas
da continuidade desse trabalho
também são altas.
“Levar a frente o legado da
integração não é somente possível, como inevitável. Isso é uma
condição para que possamos fazer uma boa operação de segurança. A nossa secretaria tem a
função legal de cuidar e coordenar a segurança de grandes eventos. O próximo desafio vem com
as Olimpíadas e é uma premissa
manter a integração entre as instituições de segurança pública. É
fácil fazer isso? Não. É muito difícil. Lidamos com diversas instituições, com competências diferentes, muitas vezes com disputas
internas, mas precisamos construir esse processo, sem o qual
não vamos conseguir nenhum resultado em segurança pública. E
essa premissa é válida para o cotidiano. Não é mais possível que
as polícias civil e militar do mesmo estado não se comuniquem e
não estejam no mesmo ambiente
e com as mesmas informações”,
ressalta o delegado.

Andrei Rodrigues, secretário extraordinário de Segurança para Grandes Eventos,
delegado federal: “Há um legado de mais de R$ 1,9 bi de investimentos em
segurança pública que é indiscutível”.

Divisão de tarefas. A desejada

integração se deu com a coordenação da SESGE, em um pacto
com os 12 estados sede e todas as
instituições envolvidas, de modo
a respeitar a atribuição de cada
uma. O planejamento que tornou
possível a operação contou com
a participação de cerca de 8 mil
profissionais de segurança pública.
Segundo Rodrigues, para chegar
ao modelo implantado foi necessário dividir as ações em eixos,
os quais seriam comandados por
diferentes instituições com base
nas atribuições de cada uma. Ao
todo, foram mais de 150 mil profissionais de segurança pública
envolvidos.
Um caso a parte foi o das Forças Armadas, que além de suas
funções constitucionais, atuaram
complementarmente às ações de
segurança pública. “Nós não mudamos a lei, não mudamos atribuição e não a suprimimos. Nós

simplesmente trabalhamos em
cima daquilo que já está posto: a
competência legal, para cada instituição fazer o seu papel”, lembra o delegado.
Legado Material. O legado da

Copa também pode ser visto em
números. Do valor de R$ 1,9 bi
investidos - sendo R$ 1,17 de investimentos oriundos do Ministério da Justiça e R$ 800 mi das
Forças Armadas –, R$ 70 milhões
foram para os Centros Integrados
de Comando e Controle, espalhados pelas cidades sede.
Segundo Rodrigues, os Centros representam a parte mais
concreta em termos de legado
para a população. Esses espaços
abrigam o que há de mais avançado em termos de tecnologia de
segurança pública e já estão sendo utilizados pelas polícias estaduais para gestão da segurança
das cidades que receberam jogos.
Além desses, Rio de Janeiro e

Segurança Pública

Brasília receberam Centros Nacionais de Comando e Controle.
“Esses centros são ambientes
dotados da mais alta tecnologia,
e falo aqui em relação ao que há
de melhor no mundo inteiro hoje,
de equipamentos e de conceito
de operação, onde nós treinamos
profissionais de segurança pública para atuarem nesse”, lembra
Andrei Rodrigues.
Segundo ele, esses centros
facilitam que o legado da integração tenha continuidade, pois
eles atualmente já contam com
a presença da Polícia Federal,
da Polícia Rodoviária Federal, e
também da Força Nacional, em
determinados estados. Além disso, o Centro Nacional de Brasília
tem sido sede de grandes operações, como a Operação Brasil
Integrado Ação Nordeste, a Operação Brasil Integrado de Transferência de Presos, a segurança
das eleições, e também será essencial para a gestão da segurança do processo de aplicação de
provas do ENEM.
“Há uma sequência de ações
para as quais os Centros estão
sendo decisivos na segurança pública, o que mostra o acerto no
investimento e a utilidade desses
equipamentos. Tanto isso é verdade, que, hoje, uma das principais propostas de segurança pública é a construção de Centros
de Comando e Controle nas capitais que não foram sedes de jo-

gos da Copa do Mundo. Já existe
uma previsão orçamentária pra
isso, de maneira que, até 2016,
já tenhamos, nas 27 capitais do
Brasil, Centros operando em prol
da segurança pública”, enfatiza o
secretário.
Próximos eventos. Os testes ain-

da não acabaram. Em 2016, o
Rio de Janeiro recebe outros dois
grandes eventos: as Olimpíadas e
as Paraolimpíadas. E se alguém
pensa que o trabalho é menor por
ser concentrado em um só estado,
ledo engano. Diferente da Copa
do Mundo, os jogos olímpicos
reúnem mais de 200 países, com
cerca de 10 mil atletas – número
bastante superior aos 736 jogadores da Copa do Mundo –, além de
suas delegações.
E não para por aí: além do
Rio de Janeiro, outros cinco estados recebem jogos de futebol
e delegações. Somadas as duas
competições, são quase 15 dias a
mais de evento que a Copa. Outra
peculiaridade é que em um só dia
podem acontecer mais de 50 atividades de diferentes modalidades, além dos treinos dos demais
atletas nas concentrações.
Este será um esforço ainda
maior que o da Copa e, talvez,
a prova final de que o país está
pronto para receber não somente
grandes eventos, como para se
consolidar como rota turística internacional. Por parte da SESGE

as expectativas são positivas: “É
um evento de proporções impressionantes. Para nós, fica da Copa
toda a expertise e experiência que
tivemos e o conceito da operação.
Os valores que vamos empregar
são os mesmos. A filosofia do trabalho de integração, em conjunto, com uma coordenação muito
firme, para que tenhamos um
resultado positivo, claro, com as
necessárias adaptações. Já estamos finalizando o planejamento
estratégico, definindo o modelo
de segurança para cada instalação, nossa equipe já está trabalhando nisso. Se na Copa já foi
o sucesso que foi, ‘imagina na
Olimpíada’”, enfatiza Rodrigues.
A Copa, marcada nos corações dos brasileiros (mesmo com
a derrota da seleção em campo),
também ganhou aprovação internacional. Segundo dados do governo federal, 61% dos turistas
estrangeiros estiveram pela primeira vez no Brasil e 95% de todos os turistas que passaram pelo
país pretendem retornar. Com as
Olimpíadas esse número tende a
crescer ainda mais.
Agora, a torcida é para que o
legado dos grandes eventos, de
fato, se materialize para a população e possa se expandir como
é pretendido pelas instituições
envolvidas na organização, de
modo a transmitir aos brasileiros
a mesma satisfação sentida pelo
restante do mundo.
Prisma 79-80 | 13

|Investigação e Direitos
Com informações de Jirlan Biazatti

II Congresso Luso-Bras
Econômico-Financeira
Criminalidade econômico-financeira, investigação criminal e tutela de
direitos fundamentais foram temas dos debates no Rio Grande do Sul
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Jirlan Biazatti

A

nova lei do crime organizado
(Lei
nº
12.850/2013), a produção e a valoração de provas e o
inquérito policial foram destaques nos debates do II Congresso Luso-Brasileiro de Criminalidade Econômico-Financeira. O
evento realizado em Porto Alegre/RS, entre os dias 13 e 14 de
novembro, reuniu representantes
de atores responsáveis pela concretização da Justiça Penal e especialistas sobre o tema do Brasil
e de Portugal. A organização foi
pela Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal
(ADPF), Instituto Superior de
Ciências Policiais e Segurança
Interna de Portugal e Pontífice
Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUC/RS).
A primeira edição foi realizada em 2013, em Lisboa, Portugal,

e também contou com o apoio da
ADPF. A segunda rodada elegeu
como foco as questões de processo penal relacionadas à criminalidade econômico-financeira, com
especial enfoque na investigação

“Apesar da inata
invisibilidade, também
existem vítimas no
processo criminal que
devem ser resguardadas”

ileiro de Criminalidade
criminal e na tutela de direitos
fundamentais. O objetivo foi debater o quadro-geral da prevenção e repressão da criminalidade
econômico-financeira, a tutela
efetiva de direitos, e as liberdades
e garantias dos investigados.
Em função da elevada especialidade e complexidade da
criminalidade econômico-financeira, inclusive ancorada na cibercriminalidade, impõe a intervenção coordenada do Judiciário,
do Ministério Público, da Polícia
Judiciária e da Advocacia, todos
atores essenciais à administração
da Justiça. No entanto, segundo
os organizadores do evento, dentro de um Estado Democrático
de Direito impõem-se uma rígida
validade da atuação destes atores
na realização da justiça criminal,
pois, apesar da “inata invisibilidade”, também existem vítimas
no processo criminal e estas devem ser preservadas no processo.
A conferência de abertura
foi ministrada pelo coordenador

científico do evento, professor
do Instituto Superior de Ciências
Policiais e Segurança Interna,
Manuel Guedes Valente, com o
tema “Os equilíbrios entre a perseguição criminal e tutela de direitos e liberdades fundamentais
no quadro da criminalidade econômico-financeira”. O Congresso contou com a participação dos
delegados de polícia federal Josélio de Souza, Alexandre Isbarrola
e Luciano Leiro, diretor regional
da ADPF/DF.
PRODUÇÃO E VALORAÇÃO DE PROVA.

O advogado Danilo Knijnik abordou a influência e a penetração da
tecnologia na produção da prova.
O advogado citou um caso histórico sobre o assunto, que culminou com julgamento da Suprema
Corte Americana em 2001. “Um
cidadão tinha uma pequena plantação de maconha dentro de sua
casa, daí as paredes emanavam
calor e a polícia acabou utilizando
um equipamento para captar es-

ses sinais. Até aí, ninguém imaginou que a polícia estaria fazendo
uma busca e apreensão. A decisão
da Suprema Corte Americana foi
que, num contexto tecnológico, a
emanação deste calor dependeria
de autorização judicial para sua
apreensão”.
De acordo com o advogado, o
fato mostrou que, hoje em dia, a
busca e apreensão não devem ficar focadas apenas na base material, como documentos e em qualquer coisa tangível, mas também
num mundo virtual, cibernético.
“Ao captar aquela emanação de
calor, na verdade estava havendo uma busca e apreensão. E se
estava havendo isso, a autoridade
judiciária deveria tê-la autorizado. Como não aconteceu isto e
a Suprema Corte então, com um
raciocínio elaborado e sofisticado, derrubou a diligência. Como
estamos praticando provas parecidas com esta, talvez tenhamos
os mesmos problemas no futuro”,
explicou.
Prisma 79-80 | 15
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sejam utilizadas de forma correta, com critérios claros para que
se possam produzir provas que
tragam efetividade ao processo e
que não levem a problemas posteriores de nulidade.
INQUÉRITO POLICIAL E INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL. Os equilíbrios entre a

persecução criminal e tutela de
direitos e liberdades fundamentais no quadro da criminalidade
econômico-financeira foi o tema
debatido no painel de abertura do
Congresso.
O advogado e professor da
PUC/RS Auri Lopes Junior abordou a importância do inquérito
policial e sua situação no sistema
judicial brasileiro. Para o especialista, existe uma relação direta
de qualidade: quanto melhor for a
investigação, melhores condições
o processo tem para prosperar.
“Devemos nos preocupar com a
estrutura normativa do inquérito, pois se pode tirar a liberdade
e todos os bens de uma pessoa

Jirlan Biazatti

Jirlan Biazatti

O delegado de polícia federal Alexandre da Silveira Isbarrola fez uma ampla reflexão a
respeito das novas ferramentas
de produção de prova disponibilizadas pela nova legislação, especialmente pela lei de lavagem
de dinheiro e pela lei do crime
organizado. “Essas ferramentas,
internalizadas no Direito brasileiro em decorrência de convenções
e tratados internacionais, são importantíssimas na investigação e
produção da prova e começam a
levar a administração delas para
o processo penal. Embora seja
importante para a produção da
prova, temos que nos debruçar
sobre as questões que envolvem
direitos e garantias fundamentais
e quais são os critérios para a utilização delas”, argumentou.
Para Isbarrola, também é fundamental se trabalhar com critérios claros para que ferramentas
como infiltração, delação premiada, monitoramento telefônico
telemático e captação ambiental

com base no inquérito, por meio
de medidas cautelares pessoais e
reais. Portanto, o inquérito é uma
peça que tem que ser levada a sério e temos que nos debruçar mais
sobre ele, pois é muito importante para o processo”, sustentou.
O advogado também comentou sobre qual deveria ser o papel
do Ministério Público na investigação. “Para termos uma investigação preliminar controlada pelo
MP teríamos que redesenhar normativamente isso. O modelo que
se tem hoje é: o inquérito é da Polícia. Se o MP pode investigar ou
não isso demanda outra disciplina legal sobre o tema. O que não
se pode ter são investigações feitas pelo MP de maneira informal.
O inquérito é formal, enquanto
a investigação pelo MP está na
informalidade. Temos que trabalhar pela aproximação da Polícia
e do Ministério Público. A investigação é policial, mas com o MP
trabalhando junto, se aproximando cada vez mais. Agora, se qui-
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ser ter uma investigação própria
pelo MP, primeiro vamos discutir
isto constitucionalmente”, argumentou.
O segundo painelista, delegado de Polícia Federal Josélio Azevedo de Souza, falou sobre a realidade da investigação criminal
no Brasil, em comparação com
o modelo espanhol. Para o delegado, quando se fala de processo penal e investigação criminal,
o que interessa efetivamente é a
produção da prova. Segundo ele,
no estudo entre os dois países, é
importante tirar como lição que
as polícias precisam se capacitar
e se especializar para lidar não só
com delito comum, para o qual a
polícia foi criada em sua origem,
mas também tem que estar preparada, especializada e capacitada

“Devemos nos preocupar com a
estrutura normativa do inquérito, pois
se pode tirar a liberdade e os bens de
uma pessoa com base no inquérito, que
é uma peça e deve ser levada a sério”

para lidar com os chamados delitos de poder. “A Polícia Federal
já faz isso no Brasil e ainda temos
um caminho longo para avançar.
Espero que as outras polícias judiciárias, em especial as estaduais, também possam nos acompanhar nessa iniciativa”, defendeu.
IMPACTOS DA LEI 12.850. O adven-

to da Lei 12.850 e as mudanças
ocorridas após sua implantação
foram abordados durante o segundo dia do evento. O assunto
foi debatido no painel “Organizações criminosas e o crime econômico-financeiro”, com as participações do professor da PUCRS
Andrei Schmidt, do delegado de
Polícia Civil Joerberth Nunes e
do professor Luís Henrique Machado, moderador da mesa.

Os painelistas debateram
sobre a repercussão da Lei nº
12.850/13, que definiu o conceito de criminalidade organizada
frente aos delitos econômico-financeiros. Para eles, ainda existem dificuldades na delimitação
conceitual do que são organizações criminosas, a partir do que
dispõe o artigo 1º da norma. No
entanto, os estudiosos apontam
que parece haver consenso no
que tange “a necessidade de um
aparelhamento estatal para que a
lei seja efetivamente colocada em
prática”. Os painelistas destacaram a necessidade de um rigor na
delimitação conceitual definida
pela nova lei, para que “haja uma
incidência do poder punitivo de
maneira equilibrada, transparente
e legítima”.
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modernização da
segurança pública
Pesquisa apresentada no 8º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública mostra que a maioria dos policiais opta por mudanças no atual
modelo de gestão policial

E

m julho, o 8º Encontro do Fórum Brasileiro
de Segurança Pública
(FBPS) reuniu centenas de pessoas, na Fundação Getúlio Vargas,
em São Paulo, para discutir a reforma e a modernização da segurança pública brasileira. O evento
contou com o apoio da Associação Nacional dos Delegados de
Polícia Federal (ADPF).
18 | Prisma 79-80

Nos quatro dias de evento,
os encontristas participaram de
painéis com especialistas e estudiosos, além de uma conferência
com o ministro da Justiça José
Eduardo Cardozo.
Uma pesquisa sobre a “Opinião dos Policiais Brasileiros sobre reforma e modernização da
Segurança Pública”, com mais de
21 mil respondentes, foi apresen-

tada pelo vice-presidente do Conselho do FBSP, Renato Sérgio de
Lima.
“Na verdade, como qualquer
reforma, ela pode ajudar a melhorar ou como pode comprometer as estruturas de instituições
que existem há muito anos e com
isso, causar danos muito maiores
ao processo”, afirma Renato.
A pesquisa mostrou que mais
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de 86% dos entrevistados acreditam que as polícias devem ser estruturadas de maneira hierárquica
mais eficiente. Recentemente,
um artigo publicado no “Journal
of Personality and Social Psychology” sugere que as hierarquias
são uma estrutura à qual aderimos para nos trazer segurança,
e que as estruturas hierárquicas
funcionam para qualquer organização que possuem processos
bem definidos.
Modernização também foi
um ponto abordado pela pesquisa. Baixos salários (99,1%), formação e treinamento deficientes
(98,2%), contingente policial
insuficiente (97,3%) e falta de
verba para equipamentos e armas
(97,3%) são algumas barreiras
que dificultam a realização de um
trabalho mais eficiente.
Quase 90% dos entrevistados
afirmaram que a população deveria ter participação na decisão
sobre as prioridades do trabalho
de policiamento no bairro ou região de residência. O ministro
da justiça, José Eduardo Cardozo considera que a opinião dos
policiais é de suma importância,
porém, a sociedade também deve
ser ouvida.
Para o ministro, uma das tarefas centrais da segurança pública
é a integração. “É a partir da integração das polícias que nós vamos construir uma nova cultura”.
Segundo ele, a Copa do Mundo

mostrou que é possível que todas
as forças trabalhem de forma integrada, mas tornar isso concreto
no dia-a-dia ainda é um grande
desafio.
Em 2013, o investimento do
Governo Federal em segurança
pública chegou a R$ 4,2 bilhões,
segundo dados do Ministério da
Justiça. No mesmo ano, o investimento em grandes eventos chegou a mais de R$ 700 mil.
Os coordenadores de campanha dos candidatos à presidência
da República afirmaram que pretendem aumentar a participação
do Governo Federal na segurança
pública. Em debate, ambos prometeram ampliar o valor anual destinado à segurança. Para
Maurício Rands, a participação
do Governo será de até dez vezes
mais, já Cláudio Beato não estimou um valor específico.
Nos últimos anos, a Polícia
Federal se destacou em meio às
instituições mais confiáveis do

Brasil. Pesquisa do Instituto Datafolha, realizada em julho, mostrou que a Polícia Federal é a segunda instituição mais confiável
entre os brasileiros, com 70% de
aprovação, ficando à frente de
órgãos como o Ministério Público. Nos últimos anos, pesquisas
do Ipea, do Datafolha e da AMB
mostram que a PF sempre teve
aprovação de confiabilidade para
a maioria da população.
Outros números da pesquisa
mostram que, mesmo no panorama mais positivo da Polícia Federal, considerada uma das instituições que possui as melhores
remunerações, grau de instrução
mais elevado e é a menos letal
das polícias do Brasil, é nela que
são exigidas mais modificações
no atual modelo de gestão. Cerca
de 72% dos policiais federais entrevistados concordam que deve
haver mudanças.
“A Polícia Federal realiza
operações contra o crime organiPrisma 79-80 | 19
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“A Polícia Federal
se tornou exemplo
no enfrentamento à
corrupção no país. Por
isso, ganhou a confiança
da sociedade brasileira.
Com certeza não é a
sociedade quem deseja
as mudanças na Polícia
Federal”, MARCOS LEÔNCIO
RIBEIRO, presidente da ADPF.

zado sem disparar um tiro sequer,
corta na própria carne sempre
que necessário e se tornou exemplo no enfrentamento à corrupção
no país. Por isso, ganhou a confiança da sociedade brasileira.
Com certeza não é a sociedade
que deseja as mudanças na PF.
Infelizmente, a ruptura proposta
por agentes, escrivães, papiloscopistas e peritos trata-se de uma
disputa interna com os Delegados
pela direção do órgão”, afirma o
presidente da ADPF, Marcos Leôncio.
Dos 21 mil policiais pesquisados, 40% propõem uma ruptura do atual modelo de segurança
pública. Para eles, esse modelo
deve ser amplamente reformulado, pois os problemas do país
na área só serão resolvidos com
a revisão dos procedimentos e do
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modo como se organizam as corporações.
Todavia, entre eles não há
consenso sobre as mudanças do
atual modelo. Fica claro que apenas a integração das forças de segurança é o ponto de convergência e que deve ser trabalhado.
Outro tema abordado na pesquisa foi a relação entre o Ministério Público (MP) e o Judiciário.
Para 51% dos entrevistados o MP
não considera as dificuldades do
trabalho policial e cobra excessivamente, sem apresentar melhorias. Quase que a mesma quantidade de pessoas (50,4%) pensam
o mesmo do Judiciário.
A pesquisa aponta que 14,9%
acreditam que o Ministério Público se opõe ao trabalho policial,
dificultando nos trabalhos. Entretanto, considera-se que o trabalho

entre MP e Polícia Federal deve
ser feito em conjunto, com cada
um fazendo o seu papel.
O presidente da ADPF, Marcos Leôncio Ribeiro, afirma que
“o que a sociedade deseja, de
verdade, é que a Polícia Federal e
o Ministério Público Federal trabalhem de forma conjunta, coordenada, com inteligência e rigor
contra a criminalidade organizada e a corrupção que tanto prejudicam o país”.
A pesquisa aplicada em todo o
país durante os meses de junho e
junho foi respondida por 21,1 mil
policiais. Deste, 52,9% integram
a Polícia Militar, 22% a Polícia
Civil, 10,4% a Polícia Federal,
8,4% o Corpo de Bombeiros,
4,1% a Polícia Rodoviária Federal e 2,3% a Polícia Cientifica/
Perícia.
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Novo procedimento para Prisão
Cautelar para Extradição
O chefe da Interpol Brasil avalia os avanços no combate à criminalidade
transnacional com a Lei da Difusão Vermelha
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Revista de Viagem Net

O

Brasil obteve notável
avanço, no final do ano
de 2013, no combate à
criminalidade transnacional: o
surgimento no mundo jurídico da
Lei nº 12.878, de 04 de novembro
de 2013.
A Lei da Difusão Vermelha,
como ficou conhecida nos corredores do Congresso Nacional,
trouxe substancial alteração ao
Estatuto do Estrangeiro (Lei nº
6.815/80) na parte que dispõe sobre a prisão cautelar para fins de
extradição.

Por que tal alteração merece
ser comemorada e que benefícios
a Justiça brasileiraauferirá com
a nova Lei? Impende esclarecer
o papel da Difusão Vermelha no
combate à criminalidade internacional e, para tanto, interessante
se faz conhecer um pouco a Instituição que a criou e a disponibilizou como ferramenta padronizada de trabalho para todo o
mundo.
OIPC/INTERPOL. Criada formalmente em 1923, mas idealizada

durante o 1º Congresso de Polícia Criminal Internacional ocorrido em Mônaco, em 1914, a INTERPOL, como é mundialmente
conhecida, é a mais antiga e também a maior instituição internacional de cooperação policial no
mundo.
O Congresso de 1914 marcou
o início da era moderna na cooperação policial internacional. Foi a
primeira vez em que representantes de instituições policiais,
chefes de Estado, agentes diplomáticos, acadêmicos e outros se
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reuniram em um ambiente único
para discutir o avanço da criminalidade entre fronteiras, e as
formas de se combater essa tendência.
Ao final dessa reunião, considerada o mais importante encontro de polícias do mundo até
então e que ainda hoje ocorre
anualmente sob os auspícios da
Assembleia-Geral da INTERPOL, os 26 países presentes, incluído o Brasil, definiram doze
“intenções” que deveriam pautar
o trabalho das polícias na seara da cooperação internacional
(Summary of the Wishes).
Cento e noventa países compõem a Organização atualmente,
diariamente trocando informações de caráter policial por intermédio dos instrumentos disponibilizados, principalmente bases
de dados e canal de comunicação,
amplamente conhecido como
I-24/7 (INTERPOL, 24 horas
por dia, sete dias por semana).
Cada país membro indica uma
instituição policial que o representará. No Brasil, coube à Polícia Federal esse papel em virtude
das competências constitucionais
e normativas da instituição.
Representatividade pela Pf. A
Polícia Federal tem sua base legal consignada no Capítulo III da
Constituição da República Federativa do Brasil. O artigo 144 da
Magna Carta traz o rol dos órgãos

que compõe o sistema de segurança pública no país, estando a
Polícia Federal prevista no item I
do artigo em comento.
O inciso I do §1º do art. 144
dispõe que cabe à instituição a
apuração, dentre outras, de infrações cuja prática tenha repercussão internacional. Além disso,
o inciso IV do mesmo parágrafo
determina que cabe à Polícia Federal exercer, com exclusividade,
as funções de polícia judiciária
da União.
Ao dispor sobre a competência da Justiça Federal, o inciso
V do art. 109 da Constituição
Federal consigna que caberá aos
juízes federais o julgamento de
crimes previstos em tratado ou
convenção internacional. No
mesmo diapasão, o art. 70 da Lei
nº 11.343/06 diz que o “processo
e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 33 a 37 dessa Lei, se
caracterizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal”, o que também atrai a
atribuição da Polícia Federal para
sua investigação.
Ao regulamentar as previsões
constitucionais e atender a legislação ordinária, o Poder Executivo, por intermédio do Decreto nº
6.061/2007 que trata da estrutura
do Ministério da Justiça criou,
no âmbito da Polícia Federal, a
Coordenação-Geral de Cooperação Internacional - CGCI. Por
sua vez, o regimento interno da

Polícia Federal, aprovado pelo
Sr. Ministro da Justiça por meio
meio da Portaria nº 2.877/2011,
previu a existência do Serviço de
Cooperação Policial - INTERPOL, subordinado àquela Coordenação.
Dessa forma, compete hoje ao
Serviço de Cooperação Policial
– INTERPOL da CoordenaçãoGeral de Cooperação Internacional da Polícia Federal tratar dos
temas afetos à cooperação policial internacional no interesse de
investigações policiais, auxiliando autoridades policiais e judiciais brasileiras na obtenção de
informações junto a congêneres
estrangeiras, bem como executando pedidos de cooperação policial internacional provenientes
de outros países.
Dentre os serviços realizados
pelo Serviço de Cooperação Policial – INTERPOL, ou Escritório
Central Nacional – ECN/Brasília,
como conhecido no âmbito da
Secretaria-Geral da INTERPOL,
a solicitação de publicação de Difusões Vermelhas no interesse da
Justiça Brasileira e localização e
prisão de foragidos estrangeiros
que se encontrem no Brasil, estão entre as principais atividades
cotidianas da Unidade. Outros
serviços são prestados pelo ECN/
Brasília as Polícia e Justiça brasileiras. Pelos limites do tema aqui
debatido, nos ateremos a prisão
de foragidos internacionais.
Prisma 79-80 | 23
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Difusão Vermelha. Como dito
acima, a Organização Internacional de Polícia Criminal – OIPC/
INTERPOL congrega 190 países
e constitui-se na maior e mais
antiga instituição na área da segurança pública internacional,
tendo como principal missão
oferecer aos países membros: 1.
Serviço mundial de comunicação
policial protegida; 2. Serviços de
informação operacional e bases
de dados com fins policiais; 3.
Serviços de apoio policial operacional e 3. Formação e aperfeiçoamento policial.
Para cumprir suas atribuições,
a INTERPOL disponibiliza uma
série de serviços, recursos e procedimentos aos países membros.
Assim, pode-se mencionar o
ambiente seguro de troca de informações, chamado de Sistema
I-24/7; as ações de capacitação
em nível regional e mundial; o
apoio operacional em catástrofes naturais (vg., identificação
de vítimas no tsunami no Japão
e no vôo Malaysia Airlines MH
17); e bases de dados de alcance
mundial (passaportes e veículos
roubados, pessoas desaparecidas,
cadáveres), sendo a principal delas constituída por informações
sobre pessoas foragidas da Justiça, também chamada de Canal
Difusão Vermelha.
A Difusão Vermelha trata-se
de verdadeiro “alerta” de âmbito
mundial cujo objetivo é a locali24 | Prisma 79-80

|FORAGIDOS: 160 brasileiros estão na lista de “Difusão Vermelha” da Interpol.

zação e captura de foragidos internacionais para sua extradição
ao país de cometimento do delito. Para sua publicação é indispensável a existência prévia de
mandado de prisão cautelar ou
definitivo, expedido por autoridade judicial competente. É o documento mais formal disponibilizado pela Organização aos países
membros, por ser o único que poderá gerar restrições à liberdade
de um indivíduo em quase todo
o mundo.
Tão importante é a Difusão
Vermelha, que lhe são dedicados 5 artigos com exclusividade
no Regulamento da INTERPOL
para o Tratamento de Dados.
Esse regulamento prevê todos os
procedimentos a serem adotados

pelos países membros visando a
adequação dos pedidos de cooperação internacional aos normativos da INTERPOL, trazendo as
regras necessárias para a inclusão
de informações nas bases de dados, condições para encaminhamento de pedidos de cooperação
pelos canais seguros e outros.
O artigo 84 do Regulamento
traz os requisitos para a publicação de uma Difusão Vermelha:
Artículo 84: Garantías ofrecidas por la Oficina Central Nacional o la entidad internacional
solicitante
La Oficina Central Nacional
o la entidad internacional solicitante deberán ofrecer garantías de
que:
a) la autoridad que ha expedi-
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do la orden de detención o dictado la resolución judicial está facultada para ello.
b) la solicitud de notificación
roja se ha hecho en coordinación
con las autoridades pertinentes
responsables de las extradiciones, y se han dado garantías de
que se solicitará la extradición
tras la detención de la persona
buscada, de conformidad con la
legislación nacional o con los tratados bilaterales o multilaterales
aplicables.
c) si la orden de detención no
ha sido expedida por una autoridad judicial, la legislación del
país solicitante o las reglas de
funcionamiento de la entidad internacional autorizada estipulan
un mecanismo de apelación ante
una autoridad judicial.
Destacam-se dois elementos
principais: a legitimidade da autoridade que expede o mandado
de prisão e a garantia de formalização da extradição em caso de
prisão do foragido.
Dessa forma, ao encaminhar
a solicitação de publicação de
uma Difusão Vermelha para a
Secretaria-Geral da INTERPOL
em Lyon, França, o Escritório
Central Nacional implicitamente
garante que tomou as medidas
no âmbito de sua legislação interna para o atendimento desses
requisitos, reconhecendo que o
mandado de prisão foi expedido
por autoridade competente e que

a extradição será pedida após a
localização e prisão do indivíduo
objeto da Difusão.
Além da formalidade necessária à publicação da Difusão, recursos técnicos foram agregados
a esse importante instrumento
visando à localização de um foragido no território de qualquer
dos 190 países integrantes da
INTERPOL. Mais do que os dados qualificativos existentes no
mandado de prisão que gerará a
Difusão, outros elementos podem
ser incluídos, como impressões
digitais, perfis de DNA, fotos,
etc. Com isso, desde que o país
membro tenha a estrutura tecnológica para tanto, será possível
realizar consulta à base de difusões (quaisquer delas) pelos demais elementos de identificação.
Sistemas de reconhecimento facial, leitores de impressões digitais, exames laboratoriais, enfim
uma vasta gama de recursos tecnológicos que auxiliarão a polícia
e a justiça a localizar foragidos e
desaparecidos em nível mundial.
No Brasil são recorrentes os
casos de foragidos internacionais
localizados e presos a partir do
confronto de impressões digitais
entre os sistemas das forças de
segurança nacionais e o da Secretaria-Geral da INTERPOL. Em
alguns casos, estrangeiros que
há anos viviam no país valendose de documentos falsos que lhe
proporcionaram outra identidade.

Seja em consultas de rotina ou
mesmo em investigações a eles
direcionadas, recursos como cruzamento de digitais e projeção de
envelhecimento permitiram às
autoridades demonstrar à comunidade internacional que o Brasil
deixou há muito de ser o “paraíso
para fugitivos”.
Por tudo isso, a Difusão Vermelha é considerada valiosa ferramenta de trabalho que possibilita a localização e captura de
foragidos internacionais e, em
muitos países membros da INTERPOL tem força de ordem
de captura internacional. Nesse
contexto, é possível identificar
três valorações atribuídas pelos
países a esse importante instrumento, de acordo com suas respectivas legislações:
a. Ordem de Captura Internacional: a mera existência de
uma Difusão Vermelha autoriza
a imediata prisão do indivíduo,
caso encontrado no território do
país que a aceita nesses termos.
Isso significa que esse país compreende que a Difusão pressupõe
a existência de mandado de prisão expedido por um juiz do país
interessado e deterá o foragido,
apresentando-o às autoridades
de seu próprio país. A partir da
detenção o país responsável pela
publicação da Difusão Vermelha,
também chamado requerente, deverá formalizar o pedido de extradição, pelos canais adequados.
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Ex. Argentina, Peru, Portugal,
Itália, Espanha;
b. Expedição de Mandado
de Prisão a partir da existência
de uma Difusão Vermelha: a Difusão Vermelha não terá valor de
ordem de captura internacional
para imediato cumprimento, porém autorizará as autoridades policiais do país onde o foragido for
encontrado a detê-lo e apresentálo imediatamente perante um
juiz, o qual decidirá se tal indivíduo será colocado em liberdade ou permanecerá preso aguardando a formalização do pedido
de extradição no prazo legal, ou
ainda autorizará a polícia a solicitar a prisão de um foragido à
Justiça de seu país, com base na
existência da Difusão Vermelha.
Ex. Uruguai, Panamá.
c. Apenas informação: alguns países não atribuem valor
legal à Difusão Vermelha, utilizando-a como informação para
localização de foragidos internacionais. Após a localização, o
país interessado deverá formalizar o pedido de extradição pelos
canais competentes, e no bojo
desse pedido haverá a solicitação
para detenção cautelar do extraditando. Alguns países exigem
apenas a confirmação do interesse na prisão por Nota Verbal a ser
expedida pela Embaixada do país
que publicou a Difusão. Ex. Estados Unidos, Inglaterra, Japão.
Como se verifica nas hipóteses

QUESTÕES DIPLOMÁTICAS. Henrique Pizzolato, ex-diretor de marketing do
Banco do Brasil, condenado a 12 anos e 7 meses de prisão no julgamento
do mensalão, está refugiado na Itália, que negou sua extradição. Já o italiano
Cesare Battisti teve asilo político concedido pelo Brasil. Membro do grupo Proletários Armados para o Comunismo (PAC), Battisti foi condenado à prisão perpétua na Itália pela suposta autoria de quatro assassinatos na década de 1970.

acima, o entendimento quanto ao
valor legal da Difusão Vermelha,
bem como sua aceitação como
ordem de captura internacional
varia de acordo com a legislação
de cada um dos 190 países membros.
Afirmado que a Difusão Vermelha tem por finalidade única e
exclusiva a prisão de um foragido para sua extradição ao país de
cometimento do delito, convém
aqui consignar algumas breves
palavras sobre o instituto da extradição e qual o imprescindível
papel da cooperação policial internacional na sua concretização.
Extradição. Existem duas espécies principais de extradição, a
ativa e a passiva. Algumas legis-

lações e tratados internacionais
dividem ainda mais o instituto,
prevendo a possibilidade de extradição voluntária, condicional,
etc. Nos ateremos às espécies
principais, vinculando-as com a
cooperação policial e o papel da
INTERPOL, nesse caso, tomando
o Brasil como Estado interessado
para título de exemplificação.
A Extradição Ativa é aquela
na qual o Brasil buscará os foragidos da Justiça pátria que se dirijam ao estrangeiro para se evadir
da aplicação da lei penal. Esses
foragidos podem ser brasileiros
ou estrangeiros que cometeram
crimes em nosso território ou nos
casos em que é possível a aplicação da extraterritorialidade da lei
penal (Código Penal, art. 7º).
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Prevista no Decreto-Lei nº
394, de 28 de abril de 1938, a
Extradição Ativa exige a préexistência de mandado de prisão
cautelar (temporária ou preventiva) ou definitiva (condenatória)
e a localização do foragido em
outro país. A partir dessa localização, que se dará normalmente
por trabalho conjunto entre as
polícias de ambos os países mediante intenso intercâmbio de informações, o juízo encaminhará a
documentação necessária ao Ministério da Justiça, o qual remeterá o pedido formal via Itamaraty
ao Estado requerido.
A localização de um foragido
para Extradição Ativa ocorrerá,
de regra, após a publicação de
uma Difusão Vermelha pela Polícia Federal a partir de solicitação
do juízo interessado. Feito isso, o
indivíduo passará a ser procurado
internacionalmente nos demais
189 países que compõe a INTERPOL e,após localizado, o processo extradicional será deflagrado.
Na Extradição Passiva o Brasil será demandado a localizar,
prender e entregar um foragido à
Justiça de outro país.
Tanto a Constituição Federal
quanto a legislação infraconstitucional trazem mais detalhes sobre a Extradição Passiva do que
da Ativa, a qual é mencionada
apenas do citado Decreto-Lei de
1938.
No âmbito da Carta Magna, a

Extradição Passiva é mencionada
em quatro oportunidades (art. 5º,
LI e LII – restrições à extradição;
art. 22, XV – competência para
legislar e art. 102, I, g – competência originária do Supremo
Tribunal Federal para julgamento de pedidos extradicionais). No
ordenamento ordinário é possível
encontrar menção ao instituto na
Lei nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro), regulamentada pelo
Decreto nº 86.715/81. Esses diplomas legais delineiam os procedimentos a serem observados
para a tramitação de um pedido
de Extradição Passiva, seus requisitos e pressupostos, além de
prever a prisão cautelar para extradição. Existem ainda Portarias
do Ministério da Justiça e o próprio Regimento Interno do STF
tratando do assunto.
No que se refere à prisão
cautelar para extradição, o Estatuto do Estrangeiro, por ser lei
anterior à Constituição Federal
de 1988, prevê que o Ministro
da Justiça “ordenará a prisão do
extraditando, colocando-o à disposição do Supremo Tribunal
Federal” (art. 81). Essa prisão
ministerial também era encontrada para a deportação (art. 61) e
expulsão (art. 69).
Com a reserva jurisdicional
trazida pela Carta Maior de 88
(art. 5º, LXI), essa previsão não
foi recepcionada pela nova ordem jurídico-constitucional. A

Portaria nº 737/1988 - MJ, visando à adequação procedimental
à nova realidade constitucional,
dispôs que o Ministro da Justiça
encaminhará ao Supremo Tribunal Federal os pedidos de prisão
preventiva para extradição, procedimento esse adotado desde
então.
A partir do final da década de
80 e durante toda a década de 90
e início dos anos 2000, a OIPC/
INTERPOL passou por drásticas
mudanças estruturais, adotando a
completa digitalização de todo o
acervo, desenvolvendo sistemas
que foram disponibilizados para
os países membros, criando base
de dados centralizadas em Lyon e
acessíveis a todos os países (foragidos, desaparecidos, passaportes e veículos roubados, armas,
DNA, etc).
O processo de modernização
vivenciado pela Organização
trouxe agilidade até então desconhecida à cooperação policial
internacional. As polícias passaram a se falar diretamente por
sistemas computacionais e sem
intermediários, informações são
intercambiadas em tempo real,
enfim o mundo passou a se tornar
um lugar cada vez menor para os
criminosos, devido ao surgimento de um canal verdadeiramente
ágil de comunicação policial.
O sucesso das medidas não
demorou a ser sentido fora do
âmbito exclusivamente policial.
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Vários acordos e tratados internacionais passaram a prever a utilização do canal INTERPOL para
envio de documentos e informações mesmo que não relacionados a uma cooperação policial
propriamente dita. Acordos de
Cooperação Jurídica Internacional Mútua, preservando a figura
da Autoridade Central, adotaram
os sistemas informatizados da
Organização para troca de informações e envio de pedidos de
auxílio, em razão da agilidade
do meio. Assim, o que antes era
um canal criado por instituição
de natureza meramente policial
e utilizado para tramitação de informações dessa natureza, passou
a atuar em outras áreas da Segurança Pública, cooperação internacional e realização da Justiça.
A própria Organização das
Nações Unidas, na Convenção
contra o Crime Organizado Transnacional (internalizada no Brasil
pelo Decreto nº 5.015/2004) e
na Convenção contra o Tráfico
Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas (Decreto nº
154/1991) reconheceu a importância do rápido fluxo de informações entre os países com auxílio do canal INTERPOL.
A partir de então outros tratados trouxeram essa importante e
útil previsão em seus textos. Para
nos restringirmos aos tratados firmados pelo Brasil, além dos dois
já citados, e trazendo o tema de
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volta para a extradição, vale mencionar os Acordos de Extradição
firmados entre Brasil e Itália (Decreto nº 863/1993), Brasil e China
(Decreto nº 268/2014) e Tratados
Multilaterais integrado pelo país
– Tratado de Extradição entre os
Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Decreto nº 7.935/2013)
e Tratado de Extradição entre os
Países do MERCOSUL (Decreto
nº 4.975/2004). Todos preveem
o uso do canal INTERPOL para
envio de pedidos urgentes.
Os avanços tecnológicos e
legais possibilitaram a interconexão cada vez mais íntima entre os
institutos da cooperação policial
e da cooperação jurídica internacionais. Doutrinariamente, o
primeiro visa à cooperação entre
polícias, no interesse de investigações criminais e o segundo
é a interação entre Estados para
eficácia no estrangeiro de atos
processuais do país requerente.
Um é relativamente informal,
de alcance mais limitado, porém
mais ágil, enquanto o outro é formal, dependendo de regras normalmente prevista em Tratados,
porém mais completo. E cada vez
mais essa divisão vem mostrando-se insuficiente.
No contexto ora estudado, a
extradição pode ser considerada
espécie do gênero cooperação
jurídica internacional. No mundo atual de fronteiras relativas,

fácil mobilidade entre países e
ausência total de limites digitais,
o tratamento do procedimento
extraditório vem sendo constantemente revisto visando a sua
adequação à velocidade da Sociedade. A agilidade da cooperação policial internacional surge
como imprescindível à eficácia
desse cada vez mais importante
instituto.
Dessa maneira, e tomando o
procedimento extradicional como
referência, para sua concretização é necessária a existência de
um crime praticado no território
de um determinado Estado, com
a fuga do perpetrador para outro.
A polícia do local do delito poderá pedir para a Secretaria-Geral
da INTERPOL a publicação de
uma Difusão Vermelha em desfavor do autor do ilícito, desde que
presentes os requisitos já vistos e
mediante manifestação expressa
do judiciário.
Essa Difusão acarretará a prisão do foragido no país onde se
encontre homiziado. Até o momento demonstrou-se apenas
atos típicos de cooperação policial internacional, que levaram a
identificação, localização e prisão
do fugitivo. Após a efetivação da
prisão para extradição, entrarão
em cena os Estados Requerente
e Requerido, cujos Judiciários falarão entre si por intermédio das
respectivas autoridades centrais/
chancelariaspara instrução do
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processo extradicional. Deferido
o pedido, as polícias voltarão a se
falar pelos canais de cooperação
internacional visando acertar os
detalhes da entrega do extraditando, a qual poderá ocorrer em aeroporto internacional ou fronteira
terrestre. Efetiva-se a extradição
com a formal entrega do preso
pelas autoridades policiais do
Estado Requerido às do Estado
Requerente.
Mesmo com o avanço proporcionado pelo reconhecimento do
canal INTERPOL como útil para
tramitação de informações e documentos em caráter de urgência,
uma lacuna permaneceu no Brasil.
Como mencionado alhures, o
Estatuto do Estrangeiro já previa
a prisão cautelar anterior à formalização da extradição, visando à concretização da medida.
Ocorre que tais pedidos deveriam
ser encaminhados pelo país interessado, mediante canais formais, e vertidos para o idioma
português. Na prática o pedido de
prisão cautelar se confundia com
o próprio pedido de extradição,
do qual era parte integrante. Essa
necessidade de formalização do
pedido no idioma pátrio demandava quantidade considerável de
tempo, meses eventualmente, inviabilizando muitas vezes a efetivação da prisão para extradição
e consequentemente do próprio
processo extraditório.

A Lei nº 12.878/2013. Com a publicação da Lei nº 12.878/2013
em 05 de novembro de 2013, denominada informalmente de Lei
da Difusão Vermelha, o canal INTERPOL passou a ser reconhecido como instrumento legítimo
para encaminhamento de pedido
de prisão cautelar com fins de extradição.
A Lei trouxe significativa alteração ao Estatuto do Estrangeiro,
cujo §2º do artigo 82 passou a viger com o seguinte texto:
§ 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser apresentado ao
Ministério da Justiça por meio
da Organização Internacional de
Polícia Criminal (Interpol), devidamente instruído com a documentação comprobatória da
existência de ordem de prisão
proferida por Estado estrangeiro.
A partir da publicação da nova
norma, o Brasil deixou de figurar
entre os países que não atribuíam
qualquer valor legal à Difusão
Vermelha, passando a utilizar
esse importante canal para instruir as representações por prisão
cautelar com fins de extradição
junto ao STF.
Dessa maneira, ao localizar
um foragido internacional em
território brasileirocontra o qual
exista pedido de captura internacional consubstanciado na
Difusão Vermelha, a Autoridade
Policial brasileira traduzirá imediatamente o formulário da Di-

fusão para o idioma português, e
representará pela prisão. Cientes
da sensibilidade que a captura de
foragidos estrangeiros requer, os
Ministros do STF têm expedido com a prontidão possível os
Mandados de Prisão, reduzindo
drasticamente o tempo entre a
localização do foragido e sua detenção.
Após o cumprimento do mandado, o Escritório da INTERPOL
no Brasil comunicará a medida
ao país responsável pela publicação da Difusão Vermelha e a partir daí, nos termos da nova lei, o
país requerente terá 90 dias para
formalizar o pedido de extradição
devidamente traduzido.
Requisitos. A legislação brasileira prevê a prisão provisória ou
cautelar desde longa data. A existência da segregação cautelar,
criticada por uma parte da doutrina, justifica-se na manutenção da
ordem pública, aplicação da lei
penal e outros princípios, somados a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
(art. 312 do Código de Processo
Penal). Constitui-se verdadeira
garantia da Segurança Pública
em sentido amplo, na medida em
que possibilita a detenção prévia
de um indivíduo apontado como
perpetrador de atos criminosos
evitando-se um mal maior à Sociedade, desde que presentes os
estreitos limites legais.
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O Código de Processo Penal,
em seu art. 13, IV, diz textualmente que a Autoridade Policial
possui capacidade postulatória
para a representação ao Juízo pela
decretação da prisão preventiva.
Além disso, a medida constritiva
poderá ser decretada também a
pedido do Ministério Público ou
mesmo de ofício pela autoridade
judiciária.
O Estatuto do Estrangeiro, na
forma recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e pela
aplicação analógica ao ordenamento jurídico com ela nascido,
passou a dispor que o Ministro
da Justiça tinha a atribuição legal
para representar ao Supremo Tribunal Federal pela decretação da
prisão cautelar para extradição.
Desde então, importante vácuo normativo se criou, posto que
a Autoridade Policial continuava
com capacidade postulatória para
representar em juízo pela decretação de prisão cautelar no âmbito
de investigações criminais, mesmo em casos em trâmite perante
o Supremo Tribunal Federal, porém não o era para obtenção de
ordem judicial em desfavor de
estrangeiros buscados para extradição, mesmo que a localização
adviesse de intensos trabalhos de
investigação policial em sentido
amplo.
A Lei nº 12.878/2013, ao
mesmo tempo em que trouxe o
Brasil a posição de vanguarda
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no reconhecimento de importantes instrumentos internacionais
de persecução criminal, ajustou
a questão. A Autoridade Policial
com atribuição de utilizar o canal
INTERPOL para a identificação
e localização de foragidos internacionais em território brasileiro
poderá agora representar pela decretação da prisão cautelar com
vistas a extradição.
Embora persista a necessidade de se reconhecer as diferenças
técnico-jurídicas entre a prisão
cautelar para extradição como
condição de procedibilidade da
ação extradicionale a prisão preventiva prevista no Código de
Processo Penal (Ext. 1254, QO,
Relator Ministro Ayres Britto,
DJE de 20.09.2011), não menos
importante é o instituto em estudo.
A prisão cautelar para extradição, assim como aquela prevista no estatuto processual, não
prescinde de requisitos mínimos
para sua decretação. De fato, ao
consignar a prisão cautelar para
extradição como condição de
procedibilidade para o seguimento do pedido de extradição (art.
208, RISTF), a Corte Suprema
reconhece a importância do ato
para a concretização da medida
extradicional, sob pena de dispêndio desnecessário de recursos
públicos para uma medida custosa e que, sem a presença física
do extraditando, pode se mostrar

ineficaz. A prisão para extradição
é, assim, “necessária para prevenir a fuga, máxime no caso de
acusado foragido no país de origem” (Ministra Rosa Weber, PPE
717/DF).
Com efeito, o estrangeiro que
busca outro país para se evadir da
aplicação da lei penal do local de
cometimento do delito demonstra
que não tem interesse em comparecer perante a Justiça para
responder por seus atos. Não caberá nesse momento discussões
complexas sobre a ocorrência do
delito, indícios de autoria e materialidade e outros necessários à
decretação da medida numa situação processual comum. O Estatuto do Estrangeiro coloca como
condição de admissibilidade do
pedido de prisão cautelar a notícia do crime cometido, exigindo
apenas que esse pedido seja fundamentado em sentença condenatória, auto de prisão em flagrante,
mandado de prisão ou mesmo a
notícia de fuga do extraditando.
Em julgamento recente, o Ministro Teori Zavascki reconheceu
como presentes os pressupostos
de admissibilidade “do pedido
cautelar, a teor do art. 82, §’s 1º
e 2º, do Estatuto do Estrangeiro”.
Dispôs ainda que “a urgência é
revelada pelo próprio tempo em
que o requerido se encontra foragido....” e ao final entendeu por
suficiente os documentos que
embasaram a representação na
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“... documentação comprobatória
da existência de ordem de prisão
proferida por Estado estrangeiro”, considerando os fatos narrados no formulário da Difusão
Vermelha que embasou o pedido
como as “circunstâncias em que
cometido o crime...”. (PPE 711).
Conclusão. O Brasil ingressou
como país membro da INTERPOL no ano de 1953. Desde
então, o país atravessou vários
períodos legislativos diferentes,
cada qual atribuindo sua carga de
valores à normatização das relações. O advento da ConstituiçãoCidadã em 1988 elevou o país ao
patamar dos países democráticos,
tendo por prioridade o respeito
aos Direitos Humanos.
Uma jovem democracia necessita de tempo para seu completo estabelecimento de forma
que os cidadãos tenham a plena
consciência de seus direitos. O
país ainda enfrenta essa transição
e cada vez mais vemos as Instituições Públicas fortalecidas para
garantir o Estado Democrático
de Direito. O crescente combate
a corrupção (e menor tolerância
popular a essa chaga) é talvez um
dos maiores indicativos do desenvolvimento da Nação, o que
culminará numa Sociedade mais
justa e igualitária.
Nesse contexto, imperioso se
torna a completa integração do
país ao ambiente internacional

cada vez mais presente na vida
cotidiana dos cidadãos. Vários
conceitos necessitam ser atualizados, entre eles a própria noção
de soberania, tão cara à doutrina
internacionalista. A internalização pelo Brasil da Convenção de
Viena sobre o Direito dos Tratados, por intermédio do Decreto nº
7.030/2009, demonstra a vontade
em modernizar o entendimento
sobre sua relação com os demais
países, materializada na assinatura de Tratados e Acordos. A partir
da internalização dessa Convenção, os Tratados Internacionais
passam a adquirir características
de normas cogentes (pacta sunt
servanda), alterando o entendimento até então imperante da
existência de hierarquia entre as
normas nacionais e aquelas previstas nos Tratados.
Na esfera da cooperação policial internacional ocorre o mesmo. A necessidade da rápida troca de informações entre polícias,
mormente em áreas fronteiriças,
a maior agilidade na localização
e prisão de foragidos internacionais, instrução de investigações e mesmo ações penais, tudo
isso em um mundo globalizado
e informatizado, gera a maior
responsabilidade dos países na
busca de informações no exterior
e no atendimento as demandas
geradas pelos demais parceiros
internacionais. E essa agilidade
não pode prescindir da legalida-

de, respeito à soberania e legislações internas de cada Estado
envolvido.
A Lei nº 12.878/2013 dá à
polícia brasileira a agilidade necessária à prisão de foragidos internacionais. Muito ainda há para
ser feito no que se refere à modernização de procedimentos e
conceitos, porém há que se reconhecer o importante passo dado.
A OIPC/INTERPOL foi criada para auxiliar as polícias dos
países membros a cooperar entre si, disponibilizando canais de
comunicação e bases de dados.
No ano em que comemoramos
o centenário do 1º Congresso de
Polícia Criminal Internacional, a
polícia brasileira vem definitivamente ocupar seu lugar de destaque na comunidade policial internacional, passando a servir de
parâmetro para outros países pela
agilidade e excelência dos trabalhos realizados, os quais contam
agora com importante aliado normativo para a proteção dos cidadãos brasileiros.

*Luiz Eduardo Navajas Telles
Pereira é delegado de Polícia Federal,
membro do Conselho Fiscal da
Associação Nacional dos Delegados
de Polícia Federal, professor da
Academia Nacional de Polícia e chefe
da INTERPOL no Brasil.
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Processo Administrativo
Disciplinar
Secretário-geral da ADPF apresenta proposta de representação para
decretação de medidas judiciais necessárias para a investigação e o
processamento das infrações administrativas e disciplinares. Conheça o
texto encaminhado à Controladoria-Geral da União.

N

uma breve síntese, a
instrução probatória,
nos domínios do processo administrativo disciplinar,
está assim disciplinada nos arts.
155 e 156, da Lei nº 8.112/90:
“Art. 155. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a
tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências
cabíveis, objetivando a coleta de
prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de
modo a permitir a completa elucidação dos fatos.
Art. 156. É assegurado ao
servidor o direito de acompanhar
o processo pessoalmente ou por
intermédio de procurador, arrolar
e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar
de prova pericial.’’ (grifei)
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E concluída a primeira etapa
da instrução, vem em seguida a
indiciação, a defesa e o relatório:
“Art. 161. Tipificada a infração disciplinar, será formulada
a indiciação do servidor, com a
especificação dos fatos a ele im-

putados e das respectivas provas.
§ 1o O indiciado será citado
por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de
10 (dez) dias, assegurando-se-lhe
vista do processo na repartição.
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§ 2o Havendo dois ou mais
indiciados, o prazo será comum e
de 20 (vinte) dias.
§ 3o O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro,
para diligências reputadas indispensáveis.
(...)’’ (grifei)
“Art. 165. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá
as peças principais dos autos e
mencionará as provas em que se
baseou para formar a sua convicção.
§ 1o O relatório será sempre
conclusivo quanto à inocência ou
à responsabilidade do servidor.
§ 2o Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal
ou regulamentar transgredido,
bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.’’ (grifei)

o instrumento destinado a apurar
responsabilidade de servidor por
infração praticada no exercício
de suas atribuições, ou que tenha
relação com as atribuições do
cargo em que se encontre investido.’’ (grifei)
Ressalte-se que apurar é verificar, é investigar a verdade, tanto
que já se disse que “provar é demonstrar a verdade de um fato.’’

“Os meios para
obtenção da prova são
limitados no processo
administrativo
disciplinar, o que
fragiliza a apuração
do fato e sua autoria,
sobretudo aqueles
de maior lesividade e
complexidade”

APURAÇÃO DAS IRREGULARIDADES.

Dispõe o art. 143, caput, da Lei
nº 8.112/90, que: ‘’A autoridade
que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada
a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou
processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla
defesa.’’ (grifei)
E visando dar efetividade aos
princípios elencados no art. 37,
caput, da Carta Política, registra
o art. 143, da Lei nº 8.112/90,
que ‘’O processo disciplinar é

A esse propósito, anota a
doutrina de Eugenio Florian que
“Provar é fornecer, no processo,
o conhecimento de qualquer fato,
adquirindo, para si, e gerando
noutrem, a convicção da substância ou verdade do mesmo fato.’’
(E. Magalhães Noronha, Curso
de direito processual penal, Ed.
Saraiva, SP, 1979, pág. 87)
Pertinente a lição de Léo da
Silva Alves que recomenda, na
busca da apuração do fato, o
necessário tirocínio para definir

o caminho certo até o esclarecimento, ressaltando que ‘’planejar a prova é a palavra de ordem.
E cita, como elemento norteador
da busca da verdade material, o
‘’heptâmetro de Quintiliano’’:
Quem, o quê, como, onde, com
que auxílio, de que modo e por
quê.’’
E diz ainda, ‘’que a comissão
não deve sair com ânimo de buscar provas contra o acusado. A
obrigação é com o esclarecimento da verdade.’’ (grifei) (Prática
de processo disciplinar, Ed. Brasília Jurídica, 2001, págs. 60/1)
Por fim, é bom lembrar que
´´o ônus da prova incumbe à Administração’’ (Parecer AGU –
Advocacia-Geral da União - GQ
nº 156, aprovado em 25.06.98).
A PROVA NO PROCESSO DISCIPLINAR. Como é sabido, no proces-

so administrativo disciplinar, são
reconhecidamente limitados os
meios para obtenção da prova, o
que fragiliza sobremaneira a apuração cabal do fato e sua autoria,
sobretudo aqueles de maior lesividade e complexidade.
E como exemplo, malgrado a regra do art. 157, da Lei nº
8.112/90, que fala em mandado,
deve ser destacado que a testemunha não está obrigada a comparecer para prestar depoimento,
devendo, portanto, ser expedida a carta-convite, segundo tem
orientado a doutrina, posto que
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não há dispositivo legal que obrigue a testemunha a comparecer
para depor na esfera do apuratório disciplinar. Aliás, ‘’ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei’’ (CF, art. 5º, inc. II).
Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de
Justiça:
“Ora, a Administração não
tem o poder de forçar o comparecimento de terceiros para
prestar depoimento. A condução
coercitiva é um instituto predominatemente jurisdicional, não
sendo extensível ao processo
administrativo disciplinar.’’ (grifei) (STJ, RMS 22.223 PR, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe
29.05.13)
Embora o c. Supremo Tribunal Federal já admite, a título de
prova emprestada, o traslado da
prova produzida em juízo para o
processo administrativo disciplinar (STF, Inquérito nº 2.424, Rel.
Min. Cezar Peluso, DJ 24.08.07),
a verdade é que o tema comporta
dissidência.
ALEGAR NÃO É PROVAR, É QUASE
NÃO ALEGAR. Com efeito, ‘’Alle-

gatio et non probatio quase non
allegatio’’. Então, ressaltando
caber a acusação a demonstração
da prova, conclui Waldo Fazzio
Júnior: ‘’De tal arte que, se incumbe ao Ministério Público
ou a pessoa jurídica interessada
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formalizar a pretensão condenatória do agente público, cabe-lhe
exibir as provas necessárias, expostas ao contraditório e a ampla
possibilidade de defesa. Suspeitas e presunções não constituem
causa de pedir em ação civil de
improbidade administrativa ou
qualquer outra. Ao réu compete
a contradição e esta pressupõe
imputação que deva ser contraditada. Sem a imputação do ato de
improbidade, não há como contestar nem o que contestar.’’ (grifei) (Improbidade administrativa,
Ed. Atlas, SP, 2ª ed., 2014, págs.
177 a 18).
CORRUPÇÃO E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. É patente a preo-

cupação das autoridades com a
incidência da corrupção e da improbidade administrativa, como
se constata das Leis nsº 12.846,
de 2013 (Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil
de pessoas jurídicas pela prática
de atos contra a administração
pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências) e
12.850, de 2013 (Define organização criminosa e dispõe sobre a
investigação criminal, os meios
de obtenção da prova, infrações
penais correlatas e o procedimento criminal; altera o DecretoLei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal); revoga
a Lei no 9.034, de 3 de maio de
1995; e dá outras providências).

CONCLUSÃO. Nesse contexto, na

linha dos princípios da legalidade, segurança jurídica e eficiência
(art. 37, caput, CF; art. 2º, caput,
Lei nº 9.784/99), e buscando ademais a necessária consolidação
do princípio da verdade material
nas lides disciplinares (arts. 143,
148, 150, 153, 155, 161, 165 e §§,
e 171, Lei nº 8.112/90; arts. 29,
36 e 69, Lei nº 9.784/99), sugerese a possibilidade de inclusão na
Lei nº 8.112/90, nas hipóteses de
penas graves e gravíssimas, do
meio de prova previsto no art. 10,
caput, e § 1º, da Lei nº 12.846 de
2013, in verbis:
“Art. 10 ...
§ 1o O ente público, por
meio do seu órgão de representação judicial, ou equivalente, a pedido da comissão a que se refere
o caput, poderá requerer as medidas judiciais necessárias para a
investigação e o processamento
das infrações, inclusive de busca
e apreensão.’’

*SEBASTIÃO JOSÉ LESSA é delegado
de polícia federal aposentado,
secretário-geral
da
Associação
Nacional dos Delegados de Polícia
Federal, autor de várias obras sobre
processo administrativo disciplinar.
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Exploração,
comércio e tráfico
internacional de
fósseis
Delegada de polícia federal analisa a legislação
brasileira de um crime que ameaça um patrimônio
histórico nacional

A

exploração e comércio
ilegal de fósseis e, especialmente, o seu tráfico
internacional, são atividades em
franca expansão no Brasil.
O patrimônio fóssil de um
país tem grande importância geológica, biológica, histórica e
econômica . No entanto, tem se
observado que a preservação de
tais bens não é objeto de preocupação no nosso país.
A legislação acerca de fósseis
não foi atualizada e o emaranhado de normas dispersas dificulta
o trabalho do operador do direito. Esse panorama desfavorece a
defesa do nosso patrimônio e tem
permitido a impunidade dos “co36 | Prisma 79-80

merciantes” ilegais. Não à toa,
foram prolatados, recentemente,
alguns julgados no sentido do
acolhimento da tese de atipicidade da conduta.
fósseis e sítios paleontológicos.

Para discutir essa matéria, é necessário adentrar em alguns conceitos técnicos sem os quais não
será possível compreendê-la.
Conceituar a paleontologia e o
seu objeto de estudo, os fósseis,
não é tarefa fácil, eis que os próprios estudiosos da ciência ainda
não conseguiram chegar a um
consenso.
Há, na literatura, diversos conceitos de fósseis que se baseiam,

ora, no período histórico, ora, na
forma de apresentação do vestígio/resto. Assim, levando-se em
conta que são variadas as formas
de apresentação dos fósseis, bem
como são diversos os períodos de
tempo em que se formaram, adoto as conceituações a seguir.
“Fósseis (do latim fossilis,
tirado da terra) são vestígios deixados por seres que viveram no
passado. Esses vestígios podem
ser ossos, dentes, pegadas impressas em rochas, fezes petrificadas, animais conservados no
gelo, por exemplo. [...]”. Amabis
& Martho .
Fóssil é “todo resto, vestígio
ou resultado da atividade de ser
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vivo não extinto que tenha mais
de 10.000 anos ou, no caso de ser
vivo extinto, sem limite de idade,
preservados em sistemas naturais, tais como rocha, sedimento,
solo âmbar, gelo e outros.” Procurador Federal Dr. Frederico
Munia Machado .
Por esse prisma, sítio paleontológico é a área delimitada na
qual se estuda a paleontologia, ou
seja, onde se realizam os estudos
dos fósseis. Ou seja, sítio paleontológico é a “área, com limites
definidos, de importância paleontológica que, por sua relevância,
com base em critérios científicos,
históricos, educativos ou culturais, merece ser preservada”3.
Legislação vigente. O tipo penal

do art. 2º da Lei nº 8.176/91 qualifica como criminosa a conduta
de exploração e comercialização
de bens da União, sem autorização ou em desacordo com a obtida, conforme se vê abaixo.
Art. 2° Constitui crime contra o patrimônio, na modalidade
de usurpacão, produzir bens ou
explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização
legal ou em desacordo com as
obrigações impostas pelo título
autorizativo.
Pena: detenção, de um a cinco anos e multa.
§ 1° Incorre na mesma pena
aquele que, sem autorização legal, adquirir, transportar, indus-

trializar, tiver consigo, consumir
ou comercializar produtos ou
matéria-prima, obtidos na forma
prevista no caput deste artigo.”
Trata-se de norma penal em
branco, uma vez que necessita de
complementação do seu preceito
primário para integrar o conceito
de “bens” e “matéria-prima” pertencentes à União. A Constituição Federal é a fonte integradora
do tipo penal, pois informa, no
seu art. 20, quais são os bens da
União, como se vê abaixo.
“Art. 20. São bens da União:
I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser
atribuídos;
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras,
das fortificações e construções
militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;
III - os lagos, rios e quaisquer
correntes de água em terrenos
de seu domínio, ou que banhem
mais de um Estado, sirvam de
limites com outros países, ou se
estendam a território estrangeiro
ou dele provenham,(...)
IV as ilhas fluviais e lacustres
nas zonas limítrofes com outros
países; as praias marítimas; (...)
V - os recursos naturais da
plataforma continental e da zona
econômica exclusiva;
VI - o mar territorial;
VII - os terrenos de marinha e
seus acrescidos;

VIII - os potenciais de energia
hidráulica;
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;
XI - as terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios.”
Como se percebe, a Constituição Federal de 1988 não tratou
expressamente dos fósseis e dos
sítios paleontológicos quando
discriminou os bens pertencentes
à União.
Com efeito, os sítios arqueológicos são distintos dos sítios
paleontológicos. “Os chamados
sítios arqueológicos são locais
em que esteja determinada a presença, à superfície ou debaixo do
solo, de vestígios de ocupação
humana, nomeadamente artefatos
e estruturas, edificadas ou não.”
Por outro lado, a expressão
“sítios pré-históricos” se refere
aos sítios de determinado período de tempo na história: a préhistória. Certamente, a expressão
“pré-histórico” nos remete ao período de tempo anterior à escrita,
não se confundindo com paleontológico. Nem todo sítio paleontológico é pré-histórico, uma vez
que podem existir fósseis posteriores ao desenvolvimento da escrita.
Contudo, pondera, Frederico
Munia Machado , “a interpretação jurídica a ser atribuída à
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expressão “sítios pré-históricos”
deve considerar o contexto em
que foi incluída no inciso X do
artigo 20 da Constituição Federal... não se pode exigir do texto
constitucional que as palavras e
expressões nele contidas remetam a significados tecnicamente
precisos... reconheço ser possível
que, na época, tenha-se inserido a
expressão “sítios pré-históricos”
no texto constitucional com o intuito de incluir, também, os sítios
paleontológicos como bens da
União. (nota: aparentemente, o
legislador constitucional tentou
importar expressões semelhantes àquela adotadas pela Lei nº
3.924, de 26/07/1961, que dispõe
sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos).”
Há, todavia, uma corrente
de pensamento qualificada que
entende que os fósseis estariam
inseridos dentre os recursos minerais e, portanto, seriam bens
da União, por força do inciso IX
do art. 20 da Carta Suprema. O
ministro Gilmar Mendes externou expressamente essa ideia, ao
analisar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3525/MT. Esse
pensamento é alcançado a partir
da leitura dos seguintes dispositivos do Decreto-Lei nº 227/1967
(Código de Mineração), que dizem:
Art 3º Êste Código regula:
I - os direitos sobre as massas
indivídualizadas de substâncias

Operações da Polícia Federal, como a Pedra de Fogo, estão combatendo o tráfico
de fósseis no Brasil.

minerais ou fósseis, encontradas
na superfície ou no interior da
terra formando os recursos minerais do País;
Art. 4º Considera-se jazida
toda massa individualizada de
substância mineral ou fóssil, aflorando à superficie ou existente no
interior da terra, e que tenha valor
econômico; e mina, a jazida em
lavra, ainda que suspensa.
Ao conceituar recursos minerais e jazidas, aquele diploma
legal teria equiparado os fósseis
às substâncias minerais. De acordo com esse entendimento, os
fósseis são recursos minerais e,
portanto, bens da União, por disposição constitucional expressa.
Logo, a exploração e o comércio
ilegal de material fóssil configuram o crime do art. 2º da Lei nº
8.176/91.

Entretanto, deve-se atentar
para o fato de que o art. 10 do
mesmo diploma legal (Código
de Mineração) fez distinção entre
substâncias e espécimes fósseis
ao estabelecer:
Art. 10 Reger-se-ão por Leis
especiais:
(...) II - as substâncias minerais ou fósseis de interesse arqueológico;
III - os espécimes minerais
ou fósseis, destinados a Museus,
Estabelecimentos de Ensino e outros fins científicos; (...)
Assim, é de rigor questionar
se o dispositivo legal em comento trata de materiais diversos ao
distinguir substâncias e espécimes fósseis. Frederico Munia
Machado esclarece que “substância fóssil não tem o mesmo
conceito de fóssil. Na verdade,
substância fóssil é, em linhas
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gerais, aquela decorrente da mudança química da matéria orgânica a qual foi submetida à pressão e temperatura (soterramento)
que, por exemplo, propiciam
transformações em hidrocarbonetos (petróleo e gás natural) ou
que concentram cada vez mais
o resíduo em carbono (turfa e
carvão), não se tratando de uma
substância de origem mineral em
sentido estrito. Portanto, difere
totalmente do “fóssil” que não se
caracteriza exatamente pela decomposição de matéria orgânica
indefinida, mas pela preservação
de determinado ser vivo ou de
seus vestígios.”(grifei).
Completa, o mesmo Procurador Federal, que “o valor intrínseco das substâncias fósseis é
eminentemente econômico. São
substâncias que visam, em regra,
a geração de energia. Os espécimes fósseis (ao menos aqueles que se destinam a museus
e estabelecimentos de ensino),
por outro lado, tem valor fundamentalmente cultural e científico, pois servem de referência de
identidade para a comunidade local, por exemplo, e de elementos
para a aquisição de conhecimento científico sobre a evolução dos
seres vivos ao longo do tempo e
sobre o processo de formação geológica do planeta”. Assim, para
Frederico Munia Machado, os
fósseis não constituem recursos
minerais.

Há também o entendimento
de que os fósseis constituem patrimônio natural e, assim sendo,
integram os recursos do subsolo
e são, portanto, bens da União,
por força do inciso IX do art. 20
da CF/88 (“Art. 20. São bens da
União: (...) IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;).
Essa tese é sustentada por JALUSA PRESTES ABAIDE para
quem, “no Brasil, ainda que de
forma não expressa literalmente,
estes bens fósseis podem ser considerados como patrimônio natural, e, portanto, integrantes do
subsolo e pertencentes à União,
nos termos do já citado art. 20.”
Inobstante sejam respeitáveis
os entendimentos supramencionados, entendo que os fósseis
constituem bem da União por
outra razão. O fundamento jurídico está estampado no primeiro
inciso do art. 20 da CF/88, ao estabelecer:
“Art. 20. São bens da União:
I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser
atribuídos;”
Com efeito, os fósseis foram
designados propriedade da União
desde 1942, com a edição do Decreto-Lei nº 4146/1942, como se
pode ver:
“Art. 1º Os depósitos fossilíferos são propriedades da Nação,
e, como tais, a extração de espécimes fósseis depende de autorização prévia e fiscalização do

Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura.
Parágrafo Único. Independem
dessa autorização e fiscalização
as explorações de depósitos fossilíferos feitas por museus nacionais e estaduais, e estabelecimentos oficiais congêneres, devendo,
nesse caso, houver prévia comunicação ao Departamento Nacional da Produção Mineral.”
Desse modo, os fósseis são,
sim, bens da União por força do
art. 20, inc. I da CF/88, eis que
já lhe pertenciam à época da edição da carta magna. Esse é também o pensamento de Frederico
Munia Machado , para quem “se
os fósseis já pertenciam à União
em razão do disposto no caput
do artigo 1º do Decreto-Lei nº
4146/42, há que se reconhecer
que, pelo artigo 20, inciso I, da
Constituição Federal, esses bens
permanecem integrando o patrimônio federal, apesar de inexistir
referência constitucional específica nesse sentido”.
Todavia, deve-se estudar e
aclarar algumas idéias que giram em torno desse raciocínio. A
primeira delas diz respeito à recepção constitucional do Decreto-Lei nº 4146/1942. A segunda
diz respeito ao alcance das expressões “depósito fossilíferos”
e “nação” constantes do DecretoLei em comento.
Michel Temer informa que “a
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constituição nova recebe a ordem
normativa que surgiu sob o império de Constituições anteriores se
com ela for compatível. É o fenômeno da recepção, que se destina a dar continuidade às relações
sociais sem necessidade de nova,
custosa, difícil e quase impossível manifestação legislativa ordinária. Ressalte-se, porém, que
a nova ordem constitucional recepciona os instrumentos normativos anteriores dando-lhes novo
fundamento de validade e, muitas
vezes, nova roupagem.”
Diante disso, verifica-se que
a norma contida no Decreto-Lei
nº 4146/1942 permanece vigente
e eficaz.
A expressão “depósitos fossilíferos”, por seu turno, se refere aos depósitos de fósseis, por
dedução lingüística e lógica. O
conceito técnico também nos fornece a mesma informação, que
foi colhido do texto de Frederico Munia Machado9: “depósito
fossilífero pode ser definido, em
linhas gerais, como qualquer sistema natural que contenha um ou
mais fósseis... Engloba, ainda, os
sítios paleontológicos que, resumidamente, correspondem a depósitos fossilíferos de relevância
científica, histórica, educativa ou
cultural”.
Por fim, dúvidas surgem
quanto ao uso da expressão “nação” pelo Decreto-Lei 4146/42.
A norma realmente se referiu à

Os fósseis são considerados propriedade do Estado por terem importância
científica e cultural. Quem for pego vendendo estes bens podem responder pelos
crimes de receptação qualificada, com penas de três a oito anos de prisão, e por
usurpação de bem da União cuja pena pode variar de um a cinco anos.

União ao falar em nação?
Para esclarecer a questão, nos
socorremos da Carta Aberta aos
Constituintes - 1º Turno, apresentada por Associações de imprensa, de geólogos e de entidades de
mineração à Assembléia Constituinte. Desse texto, é possível observar uma preocupação em corrigir imprecisões contidas em leis
anteriores, que, sob a égide da
Constituição de 1934, traziam a
expressão “Nação” para designar
os bens da União. O documento
esclarece que o uso da expressão
“Nação” ocorreu por um “lapso
do legislador de 34” e solicita a
correção da impropriedade, senão vejamos:
“O Código de Minas, baixado
no mesmo ano de 1934, estabele-

cia que as jazidas desconhecidas,
depois de descobertas, seriam
incorporadas ao patrimônio da
Nação, como “propriedade imprescritível e inalienável.” Esse
princípio foi mais tarde aperfeiçoado, por meio do Código de
Minas de 1940, que determinava
que as jazidas não manifestadas
até a data da sua promulgação
seriam incorporadas ao patrimônio da União. O Código de Minas
de 40 reiterava, assim, o mesmo
princípio, mas substituía a palavra Nação da antiga lei mineral por União, corrigindo, dessa
forma, o lapso do legislador de
34. O silêncio da Constituição
quanto à titularidade dos recursos
minerais não interessa ao povo
brasileiro, uma vez que criaria

Opinião

condições propícias à arguição
de teses contrárias aos objetivos
econômicos e sociais do País.
Fixar, por outro lado, a Nação
como titular desses recursos seria, da mesma forma, permitir
que interesses diversos daqueles
comprometidos com o desenvolvimento brasileiro encontrassem
nessa maliciosa impropriedade o
terreno fértil de que necessitam
para levar adiante seus planos.
(...) Os bens minerais pertencem,
na realidade, a todos os brasileiros e a sua exploração deve estar
sempre voltada para os legítimos
interesses nacionais e para as
prioridades do desenvolvimento
sócioeconômico do país.”
Assim, como explica Frederico Munia Machado, “a utilização da palavra “Nação” decorre,
novamente, de uma imprecisão
ou um lapso do legislador constituinte, e não de uma atitude proposital de excluir os fósseis do
domínio da União. Aliás, ainda
que se quisesse atribuir o domínio dos fósseis à Nação, isso não
poderia ser feito, pois ao contrário da União, a Nação não tem
personalidade jurídica nem patrimônio próprios. (...) “o direito
de propriedade” exercido pela
União sobre os fósseis não possui
acepção tradicional, civilista, mas
se trata de um direito decorrente
da soberania do Estado, voltado
para uma finalidade pública e não
patrimonial. Portanto, os fósseis

pertencem ao povo brasileiro e
a União exerce tão somente soberania sobre eles, como, aliás,
sempre o fez”.
Nesse panorama, a palavra
“Nação”, aparentemente, foi inserida no Decreto-Lei nº 4146/1942
com o intuito de dar o caráter de
bem pertencente ao povo brasileiro e imprimir sentimentos nacionalistas no texto. Isto porque
o termo “Nação” vem sendo explorado desde o século XVIII,
em razão de sua “forte conotação
emocional” e como “símbolo de
unidade popular, tanto para obter
do povo, por via emocional, sua
adesão à luta contra o absolutismo, quanto para a institucionalização de lideranças”12. No
entanto, a impropriedade não é
capaz de infirmar a idéia de que
os depósitos fossilíferos são bens
da União.
Conclusões. Da interpretação

sistemática do art. 2º da Lei nº
8.176/91, do art. 20, inc. I e art.
216, V da CF/88, dos arts. 3º, 4º e
10 do Decreto-Lei nº 227/1967 e
art. 1º Decreto-Lei nº 4146/1942,
conclui-se que as condutas de exploração, transporte e comércio
de fósseis sem autorização ou em
desacordo com a autorização obtida encontram adequação típica
no art. 2º caput e parágrafo 1º da
Lei nº 8.176/91, c/c art. 20, I da
CF/88.
Ademais, o mau uso ou con-

servação de material fossilífero
(ainda que autorizado) que importe na sua deterioração, destruição ou inutilização, pode ser classificado como crime previsto no
art. 62 da Lei 9.605/98 (“Art. 62.
Destruir, inutilizar ou deteriorar:
I - bem especialmente protegido
por lei, ato administrativo ou decisão judicial;”). E, não sendo autorizada exploração que resultou
em deterioração ou destruição
de fósseis, restará caracterizada
a prática de dois tipos penais em
concurso formal: art. 2º, par. 1º
da Lei 8.176/91 e art. 62 da Lei
nº 9.605/98. Com efeito, haverá o
concurso formal entre os crimes,
uma vez que cada qual se destina
à tutela de bens jurídicos diversos: patrimônio da União e meio
ambiente, respectivamente.
Por outro lado, a exploração
de fósseis somente é possível
para fins científicos e culturais,
mediante prévia autorização do
DNPM. Diante disso, o tráfico internacional de fósseis nacionais,
atividade extremamente lucrativa
nos Estados Unidos e Europa, encontra capitulação penal no art.
334 –A do Código Penal.
Por todo o exposto, a exploração, o comércio e o tráfico internacional de fósseis constituem,
sim, crime no nosso país.

*Andréa Karine Assunção é
delegada de polícia federal.
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|Memória Viva
Por Luisa Marini

o delegado que
encontrou Mengele
Menoti Barros de Oliveira conta como descobriu no Brasil as ossadas do
médico nazista conhecido como Todesengel, “O Anjo da Morte”
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M

enoti Barros de Oliveira fez parte da
última turma de inspetores da Polícia Federal, no
ano de 1976. Em 1977, depois da
posse, surgiu a denominação delegado de polícia federal. Junto
com ele, fizeram parte da classe
Paulo Magalhães Pinto, Geraldo Jacinto e Aloysio Bermudes
Barcellos, entre outros. Menoti
conta, orgulhoso, que grande parte dos seus colegas de turma ingressou na Associação Nacional
dos Delegados de Polícia Federal
ao sair da Academia Nacional de
Polícia. “Foi gratificante para a
turma; o contato com delegados
mais antigos nos deu uma visão
do que poderíamos encontrar”.
Assim que tomou posse,
Menoti foi para o Rio de Janeiro trabalhar na inauguração do
aeroporto internacional do Galeão. Segundo Menoti, ele teve
o desafio de fazer os agentes
acreditarem no novo tipo de procedimento, depois que tudo foi
informatizado. O recém-delegado foi supervisionado por Luiz

Clovis Anconi, de Brasília, a
quem considera um de seus grandes mestres, na área de fiscalização do tráfego internacional.

|EM AÇÃO. O delegado Romeu
Tuma fala sobre as características
da expressão facial do facijudeus no
campo de concentração de Auschwitz

Memória Viva

Foto: Arquivo pessoal

|MENGELE. O delegado Romeu Tuma, então superintendente da PF em São Paulo, fala sobre as características da
expressão facial do médico alemão Joseph Mengele. Após a identificação da ossada feita pela equipe do IML-SP, foi feita a
reconstituição facial por meio do crânio e por meio dos restos mortais. O carrasco nazista, apelidado de o “anjo da morte,”
fazia experimentos com judeus no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Menoti foi um dos responsáveis pela
descoberta das ossadas.
Ossadas do nazista. Ao sair de

Brasília, Menoti foi trabalhar na
Superintendência de São Paulo.
O delegado conta que, durante
um de seus plantões, um agente o
pediu para falar ao telefone com
uma moça que chorava muito
e havia mencionado o nome de
Menoti. A mulher, que também
era de Sorocaba-SP, era sua conhecida de infância. Ela soluçava
ao telefone porque sua tia havia
sido levada por policiais federais
e queria saber o que estava acontecendo. O delegado não sabia
de informações até então, mas
sabia que o Dr. Veronese, chefe

da Delops da SR/SP, onde era superintendente o delegado da Polícia Civil de São Paulo, Romeu
Tuma, estava trabalhando em
uma missão que poderia ter relação com o caso.
Ao verificar, Menoti descobriu
que a tia da moça de Sorocaba estava com os agentes e ainda não
havia sido liberada porque não
colaborou e não prestou depoimento. Dessa forma, ela deixou
as duas se falarem por telefone.
Depois de conversar com a tia, a
moça declarou ao delegado que
a tia estava disposta a colaborar
com a Polícia Federal e prestar

as informações necessárias, mas
que ela só iria prestar ao delegado
Menoti, pois era de confiança da
moça.
Menoti então, ao falar com a
senhora, descobriu: a mulher e
seu marido hospedaram o médico nazista Josef Mengele em sua
casa durante anos. Para disfarçar,
a família dizia que Mengele era
um tio alemão antigo. O delegado conta inclusive que quando
era mais jovem e colega da moça
em Sorocaba, na sua festa de 15
anos, a moça o apresentou para
um tio, chamado “Pedro”, mas
que então ficou sabendo pela
Prisma 79-80 | 43

Memória Viva

Por que delegado?. Menoti conta

que desde cedo dirigiu seus estudos para a área de humanas. Ele
queria cursar Direito para depois
prestar concurso para delegado
de polícia civil. No entanto, seu
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moça ser na realidade o nazista
Mengele. “Quando ela me contou essa história eu cai pra trás.
Eu apertei a mão dele, mas não
fazia ideia de quem era de fato”,
declara Menoti.
A história, então, foi confirmada. A tia de sua colega e o
marido faziam parte de uma organização que estava dando guarida ao refugiado nazista. Josef
Mengele foi um médico nazista
famoso por seu “trabalhado” no
campo de concentração do complexo Auschwitz-Birkenau e por
ter realizado diversos experimentos em seres humanos. Depois da
guerra, o médico se refugiou no
América do Sul.
A família que abrigou o nazista informou que ele havia morrido afogado em uma praia de
Bertioga e seu corpo estava enterrado no cemitério de Rosário,
em Embu das Artes, São Paulo. A
informação foi confirmada pela
perícia, que exumou o corpo e
confirmou que a ossada era mesmo de Mengele. A descoberta deu
repercussão internacional à Polícia Federal, pois se tratava de um
caso que ninguém sabia dizer:
onde estava Mengele.

|TRAJETÓRIA. Menoti na cabina de avião Learjet quando apreendeu 17,7 quilos
de cocaína no aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro, em 1978. Na época, foi a maior
apreensão da droga já realizada no Brasil e teve destaque na mídia nacional.
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pai, que trabalhava como escriturário na delegacia da Polícia Civil de Sorocaba, falou sobre uma
polícia recém-criada: a Polícia
Federal.
Desta forma, Menoti fez faculdade de Direito em Sorocaba e iria prestar concurso para a
Polícia Federal, como havia sido
aconselhado por seu pai na adolescência. Porém, ele perdeu as
inscrições para a prova da PF e
restou, então, o concurso para a
Polícia Civil. O recém-formado
em Direito estudou muito para a
prova, assim como seus colegas.
Ao conferir o gabarito, ele havia
conseguido uma boa nota e esperava a aprovação. No entanto,
no dia do resultado, seu nome
não foi chamado, e o nome de
seu colega, que tinha conseguido uma pontuação menor, constava na lista. Só poderia se tratar
de um erro, mas ao falar com o
diretor da banca, ele lhe disse
que a banca era soberana e não
poderia haver revisão. “Aquilo
foi uma ducha de água fria”, relatou Menoti. Ele conta que ao
sair da academia, sentou em um
banco para refletir sobre a vida
e foi quando viu um anúncio de
jornal: “concurso para Delegado
de Polícia Federal”. Como as vagas não haviam sido preenchidas,
foi reaberto o edital somente para
Brasília.
Contente, Menoti convidou
mais três colegas para presta-

rem junto com ele o concurso em
Brasília. Ele e o colega Oscar Camargo foram aprovados na prova, fizeram academia e se tornaram delegados de polícia federal.
“Agradeço meu pai, que me disse
desde pequeno para prestar este
concurso”, conta Menoti, “me
sinto plenamente realizado por
ter servido a Polícia Federal por
33 anos”.
Diferença das épocas. Meno-

ti Barros passou 33 anos na Polícia Federal. Durante esse tempo,
ele teve oportunidade de vivenciar várias épocas e gerações
distintas. “Naquela época, havia
mais união”, reflete o delegado,
sobre os tempos em que ele era
novo na PF. Segundo ele, antes
existia uma cultura mais forte que
os mais novos pediam permissão
dos mais velhos para trabalhar e
pediam conselhos, pois os mais
velhos já haviam passado pelo
que eles iam passar. E quando o
próprio Menoti ficou mais velho,
passava seus ensinamentos para
os delegados que entravam também. “Nós tínhamos vontade de
ensinar e os mais novos tinham
vontade de aprender. Parece que
hoje eles não tem mais vontade
de aprender”, reflete.
O delegado, logo que assumiu, sempre procurou se orientar com os mais velhos. Como
exemplo, ele conta um caso em
que chefiava a área de fiscaliza-

ção do tráfego internacional no
aeroporto do Rio de Janeiro e o
grupo de agentes deixou passar
uma pessoa que deveria ser detida e conduzida para a sede na
SR/RJ. Todos exilados políticos
que chegavam eram ouvidos no
aeroporto e liberados. Mas como
esta pessoa não havia sido detida, o superintendente da época
chamou Menoti e disse que ele
estava sendo preso e deveria ser
levado a um quartel do Exército
no bairro da Tijuca. Foi então que
seu chefe entrou na sala do superintendente para explicar a situação e falar que houve uma falha
entre os agentes, localizando em
seguida o evadido, o apresentando na superintendência. “Esta
atitude pra mim não teve preço.
É solidariedade, é liderança”, declara Menoti, sobre o ato do delegado mais antigo em ajudar o
mais novo.
Aos mais novos, ele aconselha: “se orientem com os mais
velhos”. Menoti confessa que a
profissão de delegado é espinhosa, mas que se sente muito grato
e orgulhoso por ter servido a Polícia Federal por 33 anos. “Acredito que é uma vocação”, declara,
“mas é preciso muita dedicação e
comprometimento”.

|participe dO PROJETO MEMÓRIA
da ADPF: projetomemoria@adpf.org.br.
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|PF em Ação
Por GABRIEL MARTINS e VANESSA NEGRINI
com informações e imagens da Comunicação Social da Polícia Federal

ALAGOAS

OPERAÇÃO MOXOTÓ

MATO GROSSO DO SUL

COMBATE À CORRUPÇÃO
A Polícia Federal deflagrou a Operação Athenas para apurar
atuação criminosa de um grupo de vereadores da cidade de
Naviraí/MS. O grupo mantinha um esquema ilegal de exigência
de vantagens indevidas para a aprovação de leis e atuações
ilegais de expedição de alvarás para estabelecimentos comerciais.
As investigações, iniciadas no ano passado, apuraram crimes de
formação de quadrilha, corrupção e extorsão. Constatou-se ainda
um esquema ilegal de recebimento de diárias pagas pelos cofres
públicos para viagens que não eram realizadas.
BAHIA

OPERAÇÃO FROTA
A Polícia Federal na Bahia, em conjunto com o Ministério Público
Federal (MPF) e a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou
a Operação Frota com o objetivo de apurar uma fraude à licitação
cometida em 2013, no âmbito da Secretaria Especial de Saúde
Indígena (SESAI), órgão integrante do Ministério da Saúde. Foram
cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, dos quais 4 em
Salvador e 12 em Brasília, nas sedes e escritórios das empresas
envolvidas, entre elas locadoras de veículos pertencentes a uma
mesma família. Entre os crimes investigados, estão a frustração
ao caráter competitivo do procedimento licitatório e a fraude em
licitação, além de formação de quadrilha.

A PF deflagrou a Operação
Moxotó, reprimindo crimes
supostamente praticados no
âmbito da Prefeitura Municipal
de Pariconha/AL. Investigações
apontaram que gestores
do município exigiam de
empresários o repasse de valores
para a liberação de pagamentos
referentes a serviços prestados
para a prefeitura. Os suspeitos
são investigados pelos crimes
de concussão e falsidade
documental e podem ser
condenados a até 14 anos de
reclusão.
paraíba

Operação
NEBULOSA
A PF, com o apoio da Receita
Federal, deflagrou a Operação
Nebulosa, para combater uma
associação criminosa que atuava
com importação irregular de
produtos em SC. A quadrilha
pode responder pelos crimes
de associação criminosa,
contrabando ou descaminho,
facilitação para o contrabando,
violação de sigilo funcional,
falsidade ideológica, falsidade
documental, sonegação fiscal,
falsificação de marcas e
contrafação, remessa ilegal de
valores ao exterior e lavagem de
dinheiro.
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sergipe

rondônia

combate ao tráfico no nordeste

operação Caiari

A Polícia Federal deflagrou a Operação Pedra 90 com o objetivo
de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico
interestadual de drogas e lavagem de dinheiro em Sergipe. Foram
cumpridos 17 mandados, sendo eles: 08 de prisão preventiva, 08
de busca e apreensão e um de condução coercitiva. Oito traficantes
foram presos. Durante a operação foram apreendidos drogas,
dinheiro e veículos. A organização criminosa agia na compra de
entorpecente em Mato Grosso e na distribuição em todo o Nordeste,
além de aplicar o dinheiro proveniente do tráfico de drogas em bens
de luxo, tais como, carros importados, imóveis, haras, cavalos de
raça e fazendas.

A PF deflagrou, em conjunto
com a Marinha e o Exército
Brasileiro, a Operação Caiari,
com o objetivo de identificar
atividade exploratória ilegal
de ouro no Rio Madeira
em Rondônia. Durante os
trabalhos foram abordadas 40
balsas que atuavam no leito
do rio extraindo ilegalmente
o ouro. Cerca de 200 pessoas
foram identificadas e 28
proprietários/responsáveis
foram presos em flagrante
delito, além de 03 pessoas
presas por porte ilegal de
armas de fogo e munições.

MINAS GERAIS

CoMBATE AO TRÁFICO
A PF deflagrou, em Belo Horizonte, com apoio da Polícia Militar, a
Operação Oeste, destinada a desbaratar uma organização criminosa
que comandava o tráfico de drogas na região. Foram apreendidos três
veículos de luxo, três motocicletas, um revólver, 80 pinos de cocaína,
aproximadamente R$65.000 e quatro máquinas caça-níqueis. Os
presos responderão por tráfico interestadual de drogas, associação
para o tráfico, organização criminosa. Alguns responderão ainda por
posse de arma de fogo e lavagem de dinheiro.
SÃO PAULO

operação
URUTAU
A PF deflagrou hoje a
Operação Urutau com o
objetivo de desarticular
organização criminosa de
tráfico internacional de
drogas entre as fronteiras com o Paraguai, Bolívia e a região Sudeste
do Brasil. Foram cumpridos nove mandados de prisão e 13 mandados
de busca e apreensão domiciliar e 42 mandados de busca e apreensão
de veículos, em desfavor de pessoas suspeitas de fazerem parte da
organização criminosa investigada e principais responsáveis pelas
constantes remessas de maconha.
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ceará

Operação
infânica digna II
A PF deflagrou a Operação
Infância Digna II, em
continuidade às investigações
que apuram crimes de
divulgação de pornografia
infantil. Foram apreendidos
aparelhos eletrônicos, mais
de 30 HD’s externos e cartões
de memória. Os crimes de
pedofilia são caracterizados
por possuir, armazenar ou
transmitir por qualquer
meio, registro que contenha
pornografia envolvendo
criança ou adolescente,
além do uso da internet para
transmitir esse conteúdo.
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AMAZONAS

TRÁFICO
INTERNACIONAL

rio grande do sul

operação kamikaze
A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria-Geral
da União (CGU), deflagrou a Operação Kamikaze, para desarticular
um grupo criminoso que atuava em todo Brasil participando de
licitações públicas. Um empresário acusado de fraudar licitações e
obter contratos públicos de prestação de serviços que ultrapassam
R$ 40 milhões foi preso. A operação foi deflagrada nos estados do
Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Policiais federais cumprem três
mandados de busca e apreensão na capital gaúcha. Participaram dessa
ação 25 policiais federais e cinco servidores da CGU.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso
participava de licitações públicas em todo Brasil, principalmente na
modalidade de pregão eletrônico. O valor oferecido pelo serviço era
muito abaixo do valor praticado no mercado, o que viabilizava vitórias
em vários certames. Parte do serviço contratado era executada, porém
não havia o recolhimento de verba trabalhista nem previdenciária.
Como as empresas estavam em nome de laranjas e não possuíam
patrimônio, a União acabava respondendo subsidiariamente pelas
dívidas.
Dentre as formas de atuação da organização criminosa
estavam a utilização de documentos falsos e a participação de mais de
uma empresa do grupo no mesmo processo licitatório. O empresário
preso, que possuía 17 empresas, se tornou o 13º maior devedor
trabalhista do Rio Grande do Sul; algumas dessas dívidas eram em
nome de terceiros. O suspeito já havia sido alvo da Operação Freio de
Ouro, deflagrada em 2009, e já foi indiciado em mais de 20 inquéritos
na Polícia Federal, Pela Operação Kamikaze ele irá responder por
fraude em ato licitatório e associação criminosa.

A Polícia Federal apreendeu
143 kg de cocaína e 20 kg de
maconha, além da embarcação
que as transportavam. Dois
homens foram presos em
flagrante por tráfico internacional
de drogas e associação para o
tráfico. Os suspeitos estavam
viajando de Tabatinga para Tefé
numa lancha, mas a embarcação
interrompeu a viagem por
pane mecânica, e os acusados
esconderam a carga ilícita
na mata às margens do Rio
Solimões. Após a localização e
retirada das drogas na floresta,
os policiais federais realizaram o
flagrante.
PARAÍBA

CRIME
ESPECIALIZADO
A Polícia Federal, com o apoio
da Polícia Militar, realizou a
prisão em flagrante de 6 homens
na cidade de Cajazeiras/PB,
por crimes contra instituições
financeiras. O grupo é
especialista em sequestro
de gerentes de bancos e na
realização de assaltos a bancos.
A ação contou com cerca de 50
policiais federais e militares.
Os presos foram autuados pela
prática dos crimes de associação
criminosa, porte ilegal de arma e
tentativa de sequestro.
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pernambuco

fraude na receita

pará

combate ao desmatamento

A Polícia Federal deflagrou a Operação Castanheira,
destinada a desarticular organização criminosa especializada
em grilagem de terras e crimes ambientais na cidade de Novo
Progresso, região sudoeste do Pará. Os envolvidos nas ações
criminosas são considerados os maiores desmatadores da
floresta amazônica brasileira.
O dano ambiental causado por eles, estimado em perícias,
ultrapassa R$ 500 milhões. Participaram da ação 96 policiais
federais e 19 servidores do IBAMA. Estão sendo cumpridos
40 mandados judiciais. A operação é resultado de uma
investigação conjunta da Polícia Federal, do IBAMA, da
Receita Federal e do Ministério Público Federal.
Investigações apontaram que a quadrilha agia
invadindo terras públicas (dentre elas, a Floresta Nacional
do Jamanxim) e realizava desmatamentos e queimadas para
formação de pastos. Posteriormente a área degradada era
loteada e revendida a produtores e agropecuaristas.
Os envolvidos, na medida de suas participações,
deverão ser indiciados pelos crimes de invasão de terras
públicas, de furto, de crimes ambientais, de falsificação
de documentos, de formação de quadrilha, de sonegação
fiscal e de lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem
ultrapassar os 50 anos de reclusão aos condenados.
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A Polícia Federal deflagrou, em
ação conjunta com a Receita
Federal, a Operação Alter Ego,
que visa desarticular quadrilhas
especializadas em fraudar as
bases de dados da Receita
Federal, especificamente o
Cadastro de Pessoa Física, para
posterior utilização em aberturas
de empresas, empréstimos
bancários e outras ações
ilegais. Os principais crimes
investigados são de inserção
e alteração de dados falsos
em sistemas informatizados
públicos, corrupção passiva
e corrupção ativa, além
de lavagem de dinheiro e
associação criminosa.
roraima

trabalho escravo
A Polícia Federal libertou hoje
dois trabalhadores nicaraguenses
que se encontravam em situação
análogas à escravidão. Os dois
homens foram encontrados em
propriedade de difícil acesso,
distante aproximadamente cinco
horas do povoado mais próximo
e estavam isolados há oito
meses sem receber provisões
em quantidade aceitável e
salários, segundo informaram
as vítimas. Os trabalhadores
resgatados foram levados para
a Superintendência da Polícia
Federal em Boa Vista.
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PARANÁ

GOLPE CONTRA
INDÍGENAS
A Polícia Federal
deflagrou a Operação
Pantera para combater
grupo criminoso formado
por comerciantes que
aplicava golpes em indígenas da Aldeia Ivaí, em Manoel Ribas/PR.
Eles retiam cartões de programas sociais, como o Bolsa Família,
para garantir o pagamento de compras realizadas pelos indígenas.
Os comerciantes investigados poderão responder pelos crimes de
apropriação indébita, por estelionato contra as instituições financeiras
e contra o INSS (estelionato previdenciário).

DISTRITO FEDERAL

OPERAÇÃO IB2K
A Polícia Federal
deflagrou a Operação
IB2K com o objetivo
de desarticular uma
organização criminosa
voltada ao furto de
valores de contas de clientes via internet, bem como à lavagem de
dinheiro. Cerca de R$ 2 milhões teriam sido desviados pela quadrilha
de correntistas da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e outras
instituições bancárias privadas, principalmente no Distrito Federal,
em Goiás e São Paulo. Os investigados responderão, mediante suas
participações, pelos crimes de furto qualificado mediante fraude,
participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os
beneficiários desses pagamentos fraudulentos também deverão
responder pela participação nas ações criminosas. A organização
criminosa agia, principalmente, mediante oferecimento de “serviços”
via internet de pagamentos de boletos bancários, IPVA, IPTU, dentre
outros, mediante cobrança de apenas 50% a 60% do valor do título
a ser quitado. Foram averiguadas ainda fraudes mediante recarga
de telefones celulares e transferências bancárias para contas de
“laranjas”.

MATO GROSSO

FRAUDE EM
EMPRÉSTIMOS
A Polícia Federal deflagrou
a Operação 13 de junho com
o objetivo de desarticular
uma organização criminosa
que praticava fraudes para
obtenção de empréstimos
junto à Caixa Econômica
Federal. Estima-se que mais
de R$ 3 milhões de foram
desviados. Os acusados
responderão pelos crimes
de gestão fraudulenta de
instituição financeira,
peculato impróprio,
corrupção ativa, lavagem
de capitais e de associação
criminosa.
piauí

operação
SORTE GRANDE
A PF, com o apoio da Receita
Federal, deflagrou a Operação
Sorte Grande, com o objetivo
de cumprir mandados de
busca e apreensão e condução
coercitiva em desfavor de
um grupo empresarial de
grande porte, por sonegação
fiscal, falsidade ideológica
e lavagem de dinheiro em
associação criminosa. A
operação contou com a
participação de 85 policiais
federais, 18 auditores e
4 analistas tributários da
Receita Federal.
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PF em Ação

RIO DE JANEIRO

TOCANTINS

apreensão de
drogas

PRISÃO POR TRÁFICO

A Polícia Federal apreendeu
mais de 2 toneladas de maconha
e prendeu dois homens na
rodovia Presidente Dutra, altura
de Piraí/RJ. Uma informação anônima relatou que um caminhão
procedente do Paraná estaria com grande quantidade de maconha
escondida no assoalho da carroceria. Uma barreira policial foi
organizada na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. Os acusados
foram autuados por tráfico interestadual de drogas.

A Polícia Federal prendeu, por
tráfico de drogas, uma mulher de
22 anos no estado do Tocantins.
Após receber denúncia anônima,
policiais federais deslocaramse até o terminal rodoviário
da capital e surpreenderam a
jovem com aproximadamente 1
kg de pasta base de cocaína na
bagagem. Ela estava prestes a
embarcar em um ônibus que a
levaria para Parauapebas/PA. A
mulher foi indiciada por tráfico
interestadual de drogas. A pena
pode chegar a 25 anos de prisão,
além de multa.
rio grande do norte

ESTELIONAtário
na caixa

ESPíRITO SANTO

operação MERCANCIA
A Polícia Federal deflagrou a Operação Mercancia para investigar
um grupo de criminosos acusado de tentar comprar votos de
eleitores, em favor de um candidato a deputado federal, no
município de Itapemirim/ES. Um casal foi preso em flagrante, com
aproximadamente R$ 190 mil para a suposta compra de votos. Os
valores eram entregues em quantias menores aos cabos eleitorais
para compra de votos. Segundo apurado, cada eleitor receberia em
torno de R$ 200,00 para dar seu voto e obter o voto de familiares, o
que garantiria mais de mil votos a favor do candidato do esquema. O
casal foi preso em flagrante delito pelo crime de captação ilícita de
sufrágio, delito cuja pena pode chegar a quatro anos de reclusão.
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Policiais federais prenderam, em
uma agência bancária da Caixa
em Natal, um autônomo acusado
de praticar estelionato contra
a Caixa Econômica Federal. O
homem fazia uso de documentos
falsos para abrir contas e obter
cartões de crédito. Conduzido
para autuação, o suspeito,
embora tenha confessado
a autoria da falsificação do
material encontrado em seu
poder, reservou-se ao direito
constitucional de permanecer
calado e não forneceu outros
detalhes sobre o crime que vinha
cometendo.

PF em Ação

GOIÁS

OPERAÇÃO
CAVERNA DE PLATÃO

A Polícia Federal deflagrou a Operação Caverna
de Platão com o objetivo de desarticular duas
organizações criminosas que estariam atuando
em fraudes contra o INSS e o Sistema Financeiro
Nacional. Ação da PF impediu o prejuízo de 14
milhões de reais aos cofres públicos, decorrente
de uma das várias fraudes bancárias praticadas
pelo grupo investigado.
MARANHÃO

fraude em financiamentos

A Polícia Federal deflagrou a Operação Cartago visando desarticular fraudes no financiamento de
imóveis da Caixa Econômica Federal. Foram cumpridos ao todo 44 mandados judiciais, sendo 19
de busca e apreensão, 18 de condução coercitiva e sete de comunicações de suspensão da função
pública. A investigação constatou que empregados da Caixa criaram empresas fictícias em nome
de parentes. Essas empresas passaram a ser contratadas pelo banco para prestar serviços como
correspondentes bancários imobiliários. Embora fossem realizados diretamente pelos clientes,
os contratos mencionavam as empresas como intermediárias. Essa situação rendia o pagamento
indevido de comissões. Os envolvidos no esquema criminoso responderão pelos crimes de gestão
fraudulenta, estelionato, peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, advocacia administrativa,
violação de sigilo funcional, inserção de dados falsos e sonegação fiscal.

AP

OPERAÇÃO DOIS DEDOS
A Polícia Federal desencadeou a Operação Dois Dedos com o
objetivo de reprimir organizações criminosas transnacionais e
interestaduais especializadas em contrabando. Foram cumpridos 12
mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão
nos municípios de Macapá/AP, Santana/AP e Mazagão/AP, além
dos municípios de Afuá e Abaetetuba, no Pará. A investigação teve
início em janeiro de 2014, e resultou na desarticulação de diversas
organizações criminosas especializadas na aquisição, transporte,
armazenamento, distribuição, exposição e venda de produtos
ilegalmente introduzidos para o Amapá e o Pará. Foram apreendidas
duas embarcações, uma carreta e seis veículos, passíveis de sansões
administrativas. Nove pessoas foram presas.

ACRE

apreensão
de cocaína
A Polícia Federal apreendeu
aproximadamente 276 kg de
cocaína na fronteira brasileira
com o Peru, no Parque Nacional
da Serra do Divisor, município
de Cruzeiro do Sul/AC. Além
da droga, foram apreendidas
armas de fogo. A PF continua
as investigações e fiscalizações
com o intuito de coibir a prática
de ilícitos na fronteira.
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|No Congresso
Da REDAÇÃO

MAIS AUTONOMIA
PARA A PF

Presidente sanciona lei para garantir que a instituição seja dirigida apenas por delegado federal
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No Congresso

Apenas delegados
federais poderão
dirigir a Polícia
Federal: medida afasta
a possibilidade de
militares voltarem ao
posto que já foi ocupado
por uma dezena de
coronéis e generais

Edilson Rodrigues/Agência Senado

P

ouca gente deve se lembrar, mas somente em
1986 a Polícia Federal
teve um civil em sua DireçãoGeral. Foi o delegado da Polícia Civil de São Paulo, Romeu
Tuma. Antes disso, a instituição
foi comandada dez militares.
O primeiro integrante do próprio quadro a assumir a DireçãoGeral foi o delegado federal
Amaury Aparecido Galdino, apenas no ano de 1992.
Mesmo depois disso, e em
tempos de democracia, mais um
militar voltaria a assumir o co-

mando da instituição. Foi o coronel Wilson Brandi Romão, entre
1993 e 1995, durante o governo
do presidente da República Itamar Franco.
Durante um movimento paredista prolongado, a instituição
chegou a ser cercada pelas Forças Armadas e deu-se a nomeção
do coronel Romão. O episódio
assustou o Brasil que ainda se
ressentia do período de repressão
e censura.
Desde então, apenas delegados federais foram nomeados
para o cargo, mas sempre pairava

a incerteza por não haver uma lei
que proibisse o retorno de militares ao posto.
O episódio motivou uma das
principais bandeiras de luta da
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF)
nos últimos anos. Os delegados
queriam garantir que a instituição
não voltasse a se submete a direção externa, sobretudo militar.
Quase três décadas após o
fim da didatura militar, o ano de
2014 marca um momento histórico para a Polícia Federal: a
aprovação da Medida Provisória
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No Congresso

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Concurso para delegado
federal contará com
participação da OAB e
exigirá um mínimo de
três anos de atividades
jurídica ou policial
657/2014 (convertida em PLV
16/2014), que garante que apenas
delegados de polícia federal, no
último nível da carreira, poderão
comandar a instituição.
PACIFICAÇÃO INTERNA. Segundo o

diretor da Associação Nacional
dos Delegados da Polícia Federal
(ADPF) Carlos Eduardo Sobral,
o encaminhamento dado pelo Senado à MP 657 pacifica a força
policial, ao garantir que cada categoria profissional dentro da instituição ocupará espaço próprio e
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Sala de comissões do Senado Federal durante reunião da Comissão Mista
destinada a examinar e emitir parecer sobre a medida provisória nº 657, que
reorganiza as classes da carreira Policial Federal.

em acordo com sua função. Sobral acredita que a legislação deixou clara a possibilidade de que
agentes, escrivães e papiloscopistas assumam cargos de chefias
nas situações em que isso couber.
Para ele, a definição de papéis
afasta “qualquer ilusão” de que
as chamadas “carreiras operacionais” possam assumir cargos
de “natureza jurídica”, sobretudo
depois que uma outra MP, a de
número 650, aprovada no dia 28
de outubro, conferiu grau superior aos cargos de agente, escri-

vão e papiloscopista.
A Medida Provisória 657/2014
estabelece ainda regras para o ingresso na carreira de delegado: a
seleção deve se dar por concurso
público de provas e títulos, com a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os candidatos devem ser bachareis em
Direito e ter no mínimo três anos
de atividade jurídica ou policial,
comprovados no ato de posse. O
cargo foi considerado de natureza
jurídica e policial, essencial e exclusiva de Estado.
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|Votação
Da REDAÇÃO

adpf apresenta lista tríplice
para direção-geral
Delegados querem indicar o próximo dirigente da Polícia Federal

D

epois de garantir que
apenas delegados federais podem ocupar o
posto de diretor-geral da Polícia
Federal, com a aprovação da Medida Provisória 657/2014, a Associação Nacional dos Delegados
de Polícia Federal (ADPF) avança em novos pleitos.
A categoria também quer ter
a oportunidade de participar do
processo de escolha do nome
que ocupará o cargo máximo no
comando da instituição. Assim
como já é feito no Ministério Público e no Judiciário.
Em setembro, a Associação
Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) e a Federação Nacional dos Delegados
de Polícia Federal (Fenadepol)
deram início ao processo para
composição de uma lista tríplice
com nomes eleitos pela categoria
que serão levados como sugestão
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ao Ministério da Justiça e à Presidência da República.
Os delegados Roberto Troncon, superintendente em São
Paulo; Sérgio Fontes, diretor de
Gestão de Pessoal e ex-diretor da
Academia Nacional de Polícia; e
Sérgio Menezes, superintendente
em Minas Gerais, foram os indicatos na votação que contou com
a participação de 790 delegados,
de um total de 2,1 mil associados.
PROCESSO. A votação foi realiza-

da em duas etapas, por meio de
processo eletrônico auditado pela
The Perfect Link. Na primeira
fase, os delegados elegeram, a
partir de livre indicação, uma lista sêxtupla com a indicação de
Bergson Toledo Silva, Getúlio
Bezerra Santos, Jorge Barbosa
Pontes, Roberto Ciciliatti Troncon Filho, Sérgio Barboza Menezes e Sérgio Lúcio Mar dos

Santos Fontes. Em seguida, uma
nova votação definiu a lista tríplice.
SUGESTÃO. A escolha do chefe

da PF é prerrogativa exclusiva
da Presidência da República e
a votação tem caráter apenas de
sugestão. “Estamos colocando
como uma contribuição para auxiliar a Presidência da República
no aperfeiçoamento do processo
de escolha da direção-geral da
Polícia Federal como uma polícia verdadeiramente republicana
como deseja a sociedade brasileira”, declarou Marcos Leôncio Sousa Ribeiro, presidente da
ADPF.
O atual diretor-geral da PF é o
delegado Leandro Daiello. Não
está decidido se ele vai permanecer no topo da corporação no
segundo mandato da presidente
Dilma Rousseff.

Votação

ROBERTO TRONCON FILHO é graduado bacharel em Direito pela Universidade de
Ribeirão Preto. Ingressou na Polícia Federal como delegado em 1995. Em 2007
atuou como diretor de Combate ao Crime Organizado e desde 2011 é superintendente regional da Polícia Federal em São Paulo. Troncon também já foi chefe do
Setor de Operações da Delegacia de Repressão a Drogas, chefe das Delegacias de
Repressão a Drogas, de Repressão a Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro
em São Paulo e chefe da Delegacia Especial no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

SÉRGIO BARBOZA MENEZES graduou-se em Direito pela Universidade Federal
Fluminense e pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Universidade Cândido Mendes. Especializado em Gestão de Segurança Pública pela
ANP (Academia Nacional de Polícia), Sérgio ingressou na Polícia Federal como
delegado em 1996. Três anos depois foi chefe da Delegacia de Controle de Segurança Privada e de chefe da Delegacia de Prevenção e Repressão a Crimes Fazendários na Superintendência do Rio Grande do Norte. Em 2000 se tornou chefe da
Seção de Coordenação de Ensino na ANP. O delegado exerceu a função de chefe
de Divisão e de chefe do Serviço de Manutenção em Brasília/DF. Em 2006 foi
chefe da Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso
do Sul. Atuou como superintendente nos estado do Espírito Santo e atualmente é
o dirigente regional da Superintendência de Minas Gerais.

SÉRGIO LÚCIO MAR DOS SANTOS FONTES foi advogado civil, criminal e trabalhista por dois anos e atuou como chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes
no Amazonas de 1996 a 2002. Foi delegado regional executivo e delegado regional
de Combate ao Crime Organizado no Amazonas. Atuou como professor da Academia Nacional de Polícia e superintendente nos Estados de Rondônia, e Amazonas.
Antes de se tornar diretor de Gestão de Pessoal, foi diretor da Academia Nacional
de Polícia (ANP). Sérgio Fontes também fez cursos como SWAT TEAM (Programa
de Assistência Anti-Terrorista do Departamento de Estado dos EUA) e Gerência
de Segurança Pública no International Law Enforcement Academy Roswell pelo
Departamento de Estado do EUA.
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|Boa Leitura
Teoria da Investigação Criminal: Uma
Introdução Jurídico-Científico

Editora Almedina
Ano 2011
368 páginas
R$ 90,00

O delegado da Polícia Federal, Eliomar da Silva Pereira, é o autor de
“Teoria da Investigação Criminal: Uma introdução jurídico-científica”.
A obra sustenta uma concepção de investigação como saber-poder, na
qual o conhecimento está intimamente relacionado com as condições
políticas em que se desenvolve a atividade investigativa, o que implica, em
um Estado Democrático de Direito, relacionar conhecimento científico
com limites jurídicos numa ponderação de valores fundamentais. Após
suscitar e discutir alguns problemas relativos à verdade e ao método
na investigação criminal, o autor faz o levantamento dos múltiplos
aspectos de uma investigação criminal, entendida como pesquisa, ou
conjunto de pesquisas, administrada estrategicamente, no curso da
qual incidem certos conhecimentos operativos oriundos da teoria dos
tipos e da teoria das provas, apresentando uma teorização sob várias
perspectivas que concorrem para a compreensão de uma investigação
criminal científica e juridicamente ponderada pelo respeito aos direitos
fundamentais, segundo a doutrina do garantismo penal.

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL EM
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE

Editora Baraúna
Ano 2014
336 páginas
R$ 44,80 (impresso)
R$ 14,90 (e-book)
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O livro “Comunicação Organizacional em Entidades Representativas
de Classe” faz um resgate da história da Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal (ADPF). A organização serviu de
base para o estudo de caso da obra. A partir da análise de mais de
500 documentos históricos e da entrevista com dezenas de membros
fundadores, a autora Vanessa Negrini empreende um mergulho
na cultura da ADPF e dos delegados de polícia federal. A trajetória
desta entidade permite vislumbrar a evolução da comunicação
organizacional e do sindicalismo no país, ao longo das últimas quatro
décadas. O presidente da ADPF, Marcos Leôncio Ribeiro, ressalta que
a obra é uma oportunidade única de conhecer mais e melhor a trajetória
da Associação. A autora Vanessa Negrini trabalhou por cinco anos na
ADPF, é editora da revista Prisma, atua em assessorias de comunicação
há quinze anos, é bacharel em Comunicação Organizacional pela UnB
e mestranda em Comunicação pela mesma Universidade.
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vimentos subversivos. Ora, a po- atividades permanecem facullícia é a instituição autorizada ao tativas, tanto que ainda causam
exercício da força legítima. Vale estranheza notícias de pais que
Geointeligência no Combate ao
lembrar, entretanto, que o uso da criam sozinhos os filhos, enquanDesmatamento Ilegal na Amazônia
força não é realidade em todas as to milhões de mulheres, que fa
O livro “Geointeligência no Combate ao Desmatamento Ilegal na
situações em que o policial atua.
Amazônia” faz parte da coleção “Investigação Criminal” da Associação
É possível afirmar até que o mais
Nacional dos Delegados da Polícia Federal. A obra se enquadra na área
eficiente é a possibilidade da imde convergência entre instituições, sociedade e a tecnologia dentro
posição da autoridade sem recordo domínio de investigação do campo da Ciência da Informação
rer à força.
Geográfica. O autor do livro, o delegado federal Franco Perazzoni,
Apesar de todo o desenvolintroduz a geointeligência, sua relação com Sistemas de Informação
vimento científico e tecnológico
Editora Núria Fabris
Geográfica e a ação das instituições de natureza policial. Perazzoni
que o mundo contemporâneo asAno 2014
também apresenta e discute estudos demonstrativos de casos recentes,
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176 páginas
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contaminam as discussões sobre
R$ 74,00
ilegal de produtos florestais e fraudes fundiárias e desmantelamento
gênero, como se fossem verdades
ilegal de áreas protegidas na região amazônica. Tudo tratado com uma
científicas. Por exemplo, a tensão
metodologia clara, com conteúdo útil e relevante aos interessados pelo
pré-menstrual, a famosa TPM,
assunto. Além disso, é a primeira obra completa em língua portuguesa
deixaria a mulheres instáveis e,
sobre o tema.
portanto, seria a causa da dificuldade para ocuparem cargos de
As obras podem ser adquiridas pelachefias
Lojinha
Online, no site da ADPF, ou pelo telefone 0800.721.2373.
importantes.
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|Extra pauta
Por Dorivândia Ribeiro

Doação de carinho e
amor em troca de um
sorriso
Delegada de Polícia Federal realiza trabalho voluntário em prol de crianças
e adolescentes em situação de risco, em Belém, Pará

P

oder contribuir com a recuperação de crianças e
adolescentes que passaram por situação de risco é um
grande prazer na vida da delegada da Polícia Federal Milena da
Silva Leal Ramos. Há mais de
dois anos, ela, junto a um grupo
de voluntários, ajuda o Abrigo
Lar Acolhedor Tia Socorro, entidade localizada em Belém (PA),
que acolhe crianças e adolescentes que sofreram diversas violências urbanas.
Segundo Milena, todo primeiro e segundo sábado de cada
mês, o grupo vai ao abrigo levar
doações, fazer dinâmicas e brincadeiras para alegrar as crianças
e adolescentes. Também realizam
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atividades pedagógicas e estudos
bíblicos, com o objetivo de desenvolver a fé na mente dos pequenos cidadãos.
O coração da delegada lotada
na DELEFIN/PA (Delegacia de
Repressão a Crimes Financeiros
e Desvio de Recursos Públicos)
se derrete ao reconhecer a alegria
contida no rostinho das crianças
e pequenos jovens que recebem
carinho e atenção dos voluntários. Ela, que atua em um órgão
responsável pela investigação
de crimes de grande repercussão, como lavagem de dinheiro
e corrupção, se comove com as
histórias de sofrimento e solidão
vivenciadas por pessoas tão desprovidas de carinho e atenção.

“As crianças e adolescentes
que lá estão foram vítimas de toda
ordem, até mesmo sexuais. Chegam fechados e arredios, e essas
atividades que o grupo realiza no
local têm levado alegria para eles
e sentimento de acolhimento. O
que eles mais se alegram em receber é carinho e amor das pessoas que vão visitá-los”, sintetiza
Milena.
O abrigo. O Lar Acolhedor Tia

Socorro é umas das entidades
não governamentais sem fins lucrativos existentes no país para
acolher crianças e adolescentes
vitimas de violências urbanas e
exclusão social. Segundo Milena, o trabalho desenvolvido pela

Extra pauta

Arquivo pessoal

nal, mas de acordo com Milena,
existem crianças que permanecem por um bom tempo no local.
São abrigados que não possuem
nenhum parente e estão à espera
da adoção.
Como ajudar. No Lar, Milena

Na foto, agachada, a delegada Milena com o grupo de voluntários Abrigo Lar
Acolhedor Tia Socorro, em Belém/PA.
Arquivo pessoal

Duas vezes por mês o grupo de voluntários vai ao abrigo legar doações e
desenvolver atividades pedagógicas com as crianças e adolescentes do Abrigo.

fundadora do Lar, a Tia Socorro e
sua equipe, é feito com tanto carinho e dedicação que a entidade
recebe também jovens e crianças
encaminhados pela justiça, tendo

em vista o grau de credibilidade
adquirido ao longo de mais dez
anos de atuação.
Os abrigos são um espaço de
proteção, provisório e excepcio-

trabalha especificamente realizando as atividades de estudo
bíblico, brincadeiras e dinâmicas.
A delegada afirma que é gratificante ver as crianças e adolescentes moradores do abrigo sorrirem
novamente. “Já Vivenciei, muitas
vezes, uma criança ou um adolescente chegando pela primeira vez
no abrigo. É de partir o coração.
Chegam sofridos com as mazelas
e abusos que sofreram, mas depois de um tempo de permanência no Lar Acolhedor, percebemos que o amor que eles recebem
ali transforma seus corações”.
A delegada revela que já conseguiu levar alguns colegas de
trabalho para participar das ações
realizadas no abrigo. Os interessados em ajudar com doações ou
mesmo com o trabalho voluntário
podem contatá-la por meio do email: milena.mslr@dpf.gov.br.
Além de realizar a ação voluntária com crianças e adolescentes
do abrigo, uma vez no mês, Milena oferece alimento e leva a
palavra de Deus a moradores de
rua da sua cidade. O trabalho é
realizado por outro grupo de voluntários que a delegada integra.
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Arquivo pessoal

acolhimento. Existem vários ti-

pos de abrigos, cada um com especificidades diferentes de atendimento. De maneira geral, essas
entidades se caracterizam por

oferecerem atendimento convencional ou especializado.
As instituições especializadas
acolhem crianças e adolescentes
portadores de necessidades espe-

Goofy diz adeus

ciais e/ou com doenças infectocontagiosas.
As crianças e os adolescentes
que são encaminhados às entidades de abrigamento apresentam
um quadro de fragilidade física
e/ou emocional, configurando a
necessidade de um acolhimento
que não se limite aos procedimentos administrativos, mas de
atenção e cuidados para que não
sejam revitimizados. Tal medida
tem por objetivo assegurar os direitos fundamentais das crianças
e jovens, assegurados no ECA
(Estatuto da Criança e do Adolescente).

O que fazer quando
a dor da ausência é

Arquivo pessoal

grande demais? O
delegado Stimamilio
escreveu uma carta

D
Foto de família: Patrícia, com Goofy no colo, e Adriana, filhas de Carlos
Stimamilio, e Norma Stimamilio, esposa do delegado.
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iretor da Academia
Nacional de Polícia
no período de 1981
a 1984, membro fundador
da Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal
(ADPF), o delegado Carlos
Alberto Stimamilio há tempos
estava sendo cortejado para uma
entrevista para a revista Prisma,
para contar sua trajetória na
Polícia Federal e como um dos

Extra pauta

grandes responsáveis pela criação
da ADPF. Sempre modesto, se
esquivou de todas as tentativas
dizendo haver outros nomes de
maior relevância que mereciam o
destaque antes dele.
Qual foi a nossa surpresa
quando finalmente o delegado
aceitou compartilhar algumas
histórias com os leitores da
Prisma. Mas em vez de falar de
suas operações e feitos como
policial, Stimamilio se inspirou
com a coluna “extra pauta”, da
última edição, em que mostrou o
amor incondicional dos delegados
Paulo Falcão e Ana Zelinda com
os animais.
Comovido, o delegado Carlos
Stimamilio resolveu revelar uma
carta de despedida “escrita” por
seu cão Goofy à sua família, no
dia em que faleceu. O texto é
comovente. Todos que possuem
ou já possuíram algum amigo
de estimação tão fiel sabe como
estes animaizinhos podem se
tornar importantes para toda uma
família. Segundo o delegado, sua
motivação em mostrar a carta de
Goofy é estimular a todos que
estão em dúvida em abrir seus
lares e corações para receber
um animal de estimação. Os
humanos são os que mais saem
ganhando desta relação de amor
tão especial. Confira alguns
trechos:
“Hoje, deixo definitivamente
meus amigos e meus donos, mas

jamais irei embora, porque tenho
absoluta certeza de que viverei
eternamente em seus corações e
em suas lembranças.
Podem ter tristeza temporária,
mas não sejam infelizes; viver
sem ouvir, sem enxergar, sem
poder correr e com irreversível
cardiopatia não estava sendo
aquela vida feliz que tive durante
muitos anos. Nem mais podia
ir sozinho ao portão com meus
donos e meus colegas para
aproveitar os finais de tarde.
A vida, tanto humana quanto
animal, tem princípio e fim.
Meus donos não poderiam ser
egoístas a ponto de querer que
o meu visível sofrimento fosse
mais prolongado. Quero que
compreendam que o fim natural
me trouxe a paz e o conforto
que merecem receber todos os
animais.
Meus
donos
atenderam
as minhas vontades, os meus
desejos e entenderam a minha
personalidade. Sei que sempre
fui uma agradável companhia e
um fiel companheiro, de causar
inveja a muitos seres humanos.
Agora quero lembrar somente
dos meus dias de felicidade;
os passeios de charrete foram
muito marcantes e os insistentes
latidos demonstravam o meu
contentamento; quando saia de
carro (...)
Mas este é também um
oportuno e justo momento para

agradecer os cuidados, as
atenções e a boa convivência
que tive com os meus amigos
animais do Sítio Norma e com
a família Stimamilio (...) à gata
Capitu faço um registro especial
pelo carinho que por mim
demonstrava esfregando o seu
corpo no meu pescoço. (...)
Ao Beto, reconhecido pão
duro, mas que jamais se negou
a mexer no bolso para pagar o
meu dispendioso atendimento
veterinário e que sempre
separava o maior pedaço e a
parte melhor da comida para “o
Seu Goofy”.
(...) a Norma Stimamilio, a
quem registro o meu sincero
agradecimento e o meu profundo
reconhecimento pela maneira
como sempre me atendeu, me
banhou, me cuidou e me amou,
não permitindo que nada de mal
me acontecesse durante toda a
minha vida de quatorze anos,
nove meses e cinco dias, e, em
especial, pelo carinho e esforço
que teve durante o período em
que se aproximava o término
da minha passagem pela vida
material.
(...) Parto com o orgulho de
dizer que amei e que sempre fui
amado. Agradeço por tudo e a
todos porque nada me faltou.”
O sempre fiel amigo
Goofy Stimamilio
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Morre Márcio Thomaz Bastos
aos 79 anos. Ministro da Justiça
entre 2003 e 2007, ele foi um dos
responsáveis pela reestruturação da
Polícia Federal. Ao lado do diretorgeral, delegado Paulo Lacerda, o foco
das atividades da instituição passou a
ser as investigações de crimes ligados
a improbidade administrativa e desvios
de recursos públicos. Foi ele quem criou
as expressões “Polícia Republicana” e
“Polícia Federal como órgão de Estado”.

Crônicas, charges, fotografias. Envie sua sugestão ou colaboração para a coluna In Fine para o
e-mail prisma.adpf@gmail.com
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