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|Editorial

P

rezado leitor, nosso país vive uma série de mudanças
significativas, tanto na política quanto na economia. Isso tem
levado milhares de pessoas às ruas com pedidos de melhorias

na Administração Pública e por maior rigidez e efetividade na luta
contra a corrupção.
Marcos Leôncio
Sousa Ribeiro
PRESIDENTE
DA ADPF

Há um ano a Polícia Federal trabalha incansavelmente na Operação
Lava Jato. Todos os êxitos realizados pela instituição mostram a
importância do apoio da sociedade na aprovação de proposições
legislativas, que garantam mais autonomia administrativa e funcional à
PF. Nesta Prisma, você acompanha quais são as medidas tomadas pela
ADPF para assegurar essa autonomia no combate ao crime organizado
e à corrupção.
A valorização da carreira policial deve ser debatida cada vez
mais em âmbito nacional, em especial no judiciário e legislativo.
Infelizmente, nos últimos anos, percebemos um desprestígio por
aqueles que dedicam sua vida diariamente em defesa da sociedade. Ao
mesmo tempo em que policiais morrem em serviço, surgem pautas no
Congresso que desvalorizam as forças de segurança.
A eleição da nova diretoria do Colégio Nacional dos Secretários de
Segurança Pública (Consesp) pretende intensificar a integração entre
as polícias e os estados em combate à violência, criminalidade e morte
de policiais.
Durante a comissão geral sobre segurança pública, no Plenário
da Câmara dos Deputados, a ADPF defendeu a importância da
regulamentação de duas leis federais já em vigor: a Lei de Organizações
Criminosas (12.850/13) e a de indenização de agentes públicos em
fronteiras (12.855/13). Reforçamos que é preciso colaboração e
integração entre as forças de segurança e as unidades da federação.
Assim, junto com as demais entidades policiais, almejaremos de
todas as formas uma maior consideração e respeito à carreira policial
e o investimento nas polícias.
Boa leitura!
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|Parlatório
Foto: Antonio Cruz/Arquivo Agência Brasil

"Eu entendo que os órgãos de
controle melhoraram a nossa
gestão, mas eu pessoalmente
entendo que o descobridor da
corrupção foi a Polícia Federal”.
GRAÇA FOSTER, ex-presidente da
Petrobras durante CPI, afirmando que
desvios de dinheiro também não foram
detectados pela empresa.

Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. Foto: Evaristo Sá/AFP

“É necessário que efetivamente nós tenhamos uma situação de trabalho técnico sobre essas
propostas, para sabermos o que pode ser compensado. Após um diálogo, entendemos por criar um
grupo de trabalho de conjunto, para que, em um curto espaço de tempo, as propostas que hoje existem
sejam examinadas e possa, a partir delas, através de um diálogo com o legislativo e o judiciário,
constituir um verdadeiro pacto entre poderes (...). Esse grupo terá a colaboração de toda a sociedade
brasileira. Criaremos um fórum de contribuições de todas as entidades que querem colaborar. E muitas
já demonstraram, diretamente conversando comigo ou até noticiando pela imprensa que querem
participar. A Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil), AMB (Associação dos Magistrados
Brasileiros), entidades do Ministério Público e entidades vinculadas à própria Polícia Federal, como
a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal”, JOSÉ EDUARDO CARDOZO, ministro da Justiça.
Durante lançamento do pacote anticorrupção criado pelo Governo Federal para coibir os desvios de dinheiro público.
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|Do Editor
Diogo Alves
de Abreu

DIRETORGERAL DA
PRISMA, SÓCIO
HONORÁRIO
DA ADPF

PÚBLICO INTERNO E EXTERNO
Produzir uma revista institucional igual a Prisma é desenvolver a comunicação
entre os associados da ADPF e ao povo em geral, além de identificar várias
necessidades da organização e publicá-las a contento de toda sociedade.
Esse trabalho conta com colaboradores em todas as áreas, mesmo com correria
em busca de matérias que tenham credibilidade e possam fazer conhecer a todos
os setores o funcionamento dos mesmos perante a clientela e a seu público-alvo.
A estimulação levada aos leitores internos direciona a estes conhecer todos os
setores e o que cada um possa cumprir com o interesse geral da entidade. Para
o externo, fornecer informações necessárias para que não haja perda de tempo e
dinheiro com publicidade e com isso adquirir mais agilidade em seus negócios e
a confiança de seus clientes.
A editoria da Prisma em criar uma revista para ambos os públicos, teve a
pretensão em trabalhar na área mostrando a importância de colaborar com a
comunicação do órgão e passar a seriedade de um informativo, fornecendo sua
credibilidade e valor aos seus leitores e anunciantes.
Apesar de todo esse esforço, sem fins lucrativos e enfrentando tempos difíceis,
a confecção de uma revista no porte da Prisma têm dificuldades aumentada,
principalmente na captação de publicidade, sendo necessária colaboração de
todos para que seja alcançada a atividade fim, que é a sua publicação.
Uma boa leitura!

|Quantum NÚMEROS DA OPERAÇÃO LAVA JATO

								 (até início de março)
Foto: Ivan Pacheco/VEJA.

Delegado Federal Igor de Paula, coordenador da Operação
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12 meses de investigação
R$ 4 bilhões desviados
103 pessoas denunciadas
82 réus
19 ações penais
71 mandados de prisão
22 presos
12 delações premiadas

|Nesta Prisma
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|Desarmamento
Por JULIANA PERISSÊ

PRIORIZAÇÃO DO USO
DE ARMAS NÃO LETAIS
POR POLICIAIS
Foto: Jirlan Biazatti/ADPF

Alunos do curso de formação para
Delegados Federais são instruídos
a utilizarem armas de fogo durante
treinamento na Academia Nacional
de Polícia (ANP).

Sancionada em 2014, lei disciplina o uso de armas não letais
por policiais e gera discussões

A

presidente Dilma Rousseff sancionou, em 22
de dezembro de 2014,
a Lei nº 13.060, que disciplina o
uso de instrumentos de menor po-

tencial ofensivo por policiais em
todo território nacional. De acordo com a Lei, os órgãos de segurança pública deverão priorizar
a utilização dos instrumentos de

menor potencial ofensivo, desde
que o uso não coloque em risco
a integridade física ou psíquica
dos policiais. O Poder Executivo
editará regulamento classificando
Prisma 81 | 9

Desarmamento
e disciplinando a utilização dos
instrumentos não letais.
A Lei determina que os profissionais de segurança pública não
poderão usar a arma de fogo contra pessoas em fuga que estejam
desarmadas e contra veículo que
desrespeite bloqueio policial em
vias públicas, exceto quando o
ato representar risco imediato de
morte ou de lesão aos policiais ou
a terceiros. Ainda segundo a Lei,
os cursos de formação e capacitação policial deverão incluir conteúdo programático que habilite o
uso dos instrumentos não letais.
De acordo com o secretário de
Segurança Pública e Paz Social
do Distrito Federal, Arthur Trindade, a lei é uma conquista. “A
legislação é bem-vinda porque,
ao mesmo tempo que considera
a necessidade do uso da força
pelos profissionais de segurança
pública, condiciona este uso com
o respeito aos direitos humanos e
aos princípios da necessidade e
da proporcionalidade.”
Os instrumentos de menor
potencial ofensivo são aqueles
projetados especificamente para,
com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes, conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas
(diferente das armas de fogo, municiadas com projéteis de metal).
São exemplos desse equipamento: spray de pimenta, gás lacrimogêneo, arma de condutividade
10 | Prisma 81

“A legislação é bemvinda porque, ao mesmo
tempo que considera a
necessidade do uso da
força pelos profissionais
de segurança pública,
condiciona este uso
com o respeito aos
direitos humanos
e aos princípios da
necessidade e da
proporcionalidade.”
ARTHUR TRINDADE,
secretário de Segurança
Pública e Paz Social do
Distrito Federal
elétrica, munições de impacto
controlado (balas de borracha) e
tonfa (espécie de cassetete).
Para o presidente da Associação Nacional dos Militares do
Brasil (ANMB), Marcelo Machado, a lei, no momento, será
ineficiente no combate à criminalidade porque, muitas vezes,
os marginais andam mais bem
armados que as polícias. “Criar
leis que diminuam o poder de
fogo da polícia, pra mim, é acuar
toda a população, favorecendo a
marginalidade.” Ele acredita que,
posteriormente, quando “o governo tiver coragem e realmente
vontade de reduzir, no país, a criminalidade a níveis aceitáveis”, o
uso concomitante de armas letais
e não letais será possível.
Arthur Trindade, que também

coordena o Núcleo de Estudos
sobre Violência e Segurança (Nevis) da UnB e tem mais de 18
anos de pesquisa na área, explica
que a Lei nº 13.060 não é propriamente uma novidade. “A portaria
4226/10 elaborada pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência
da República já internalizava no
Brasil os princípios da ONU sobre o uso das armas de fogo.”
Wilson Peres, Delegado-Chefe adjunto da 32ª DP da Polícia
Civil do Distrito Federal, tendo
noção do preparo das polícias
do DF, diz que a Lei, na prática,
não fará diferença. Segundo ele,
o uso de instrumentos de menor
potencial ofensivo, quando não
coloca em risco a integridade física ou psíquica do policial, já é
adotado nos cursos de formação,
na disciplina “Uso Progressivo
da Força”. “Esse uso progressivo
da força já faz parte da doutrina
policial, então, essa lei não vai
fazer diferença nenhuma no combate ao crime e na garantia da cidadania.”, opina o Delegado.

“Criar leis que diminuam
o poder de fogo da
polícia, é acuar toda a
população, favorecendo
a marginalidade”
MARCELO MACHADO,
Presidente da ANMB
(Associação Nacional dos
Militares do Brasil)

Policiais Federais enfileiram armas de fogo que
serão destruídas por rolo compressor.

Foto: Reprodução/Internet

Peres ainda comenta que, no
combate à criminalidade, os esforços legislativos deveriam ser
diferentes. Ele defende a redução
da maioridade penal, aumento
da pena para crime de corrupção
de menores, aumento dos prazos
para progressão de regime de
cumprimento de pena, entre outras mudanças.
| DESARMAMENTO DA
SOCIEDADE CIVIL
Segundo o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826), em vigor desde 2003, o porte de armas

de fogo é restrito a maiores de 25
anos, que comprovem necessidade da arma e passem por teste que
mostrem capacidade técnica e aptidão para o uso do equipamento.
Além disso, a pessoa não pode
responder a inquéritos policiais
ou processos criminais. A concessão só pode ser dada pela PF,
com renovação a cada três anos.
A Lei autoriza apenas policiais e
profissionais a andarem armados
caso precisem do equipamento
para trabalhar. O porte ilegal de
arma é crime inafiançável e pode
levar até seis anos de prisão.
No dia 6 de fevereiro deste

ano, o reeleito deputado federal Rogério Peninha Mendonça
desarquivou seu Projeto de Lei
(PL 3722/2012) que regula posse, porte e comércio de armas de
fogo e munição no Brasil e revoga o Estatuto do Desarmamento.
O PL foi apresentado, por ele, em
maio de 2012 e prevê que, para
comprar armas de fogo, o cidadão deve ter idade mínima de 21
anos, e não 25, como regulamentado pelo Estatuto. O PL permite
que as polícias civis dos estados
registrem e autorizem o porte de
armas, e não somente a Polícia
Federal, como ocorre atualmente.
Prisma 81 | 11
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Segundo Rogério Peninha,
em sua apresentação do Projeto
de Lei 3722/2012, “não é a arma
legalizada a que comete crimes,
mas a dos bandidos, para os quais
a lei de nada importa”. Peninha
Mendonça escreveu, em sua justificativa para o PL, que, depois
da promulgação do Estatuto do
Desarmamento, apesar de o comércio de armas de fogo e munição cair 90% no país, os índices
de homicídio não abaixaram.

“Não é a arma legalizada
a que comete crimes,
mas a dos bandidos,
para os quais a lei de
nada importa”
ROGÉRIO PENINHA,
Deputado Federal autor do
Projeto de Lei 3722/2012

O secretário Arthur Trindade
contesta: “Um estudo do IPEA
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) divulgado em 2013
mostra que o Estatuto do Desarmamento conseguiu provocar
uma queda de 12,6% na taxa de
homicídios do país desde que foi
implantado. No mesmo trabalho,
foi verificado que quanto maior
a difusão de armas em uma localidade, maior é o número de
mortes violentas.” Segundo ele,
o aumento de 1% no número das
armas de fogo chega a aumentar
12 | Prisma 81

em até 2% a taxa de homicídio.
Em outubro de 2005, durante o governo Lula, foi realizado
um referendo acerca da proibição
do comércio de armas de fogo e
munições, prevista no artigo 35
do Estatuto do Desarmamento.
A maioria dos eleitores (63,94%)
votou contra a proibição. A aposentada Maria Câmber (64) foi
um dos 59.109.265 votantes que
se posicionou em oposição à
proibição. Viúva de policial civil
e com dois filhos vítimas de assalto à mão armada, ela enfatiza:
“Justo seria desarmar o bandido e
não a população”.
Após quase 10 anos do referendo, muitos ainda mostram
esse pensamento. Em enquete
no portal da Câmara dos Deputados, mais de 86% dos internautas
disseram que concordam com a
revogação do Estatuto do Desarmamento. Com cerca de 219 mil
participantes, essa é a terceira enquete ativa mais votada no site.
Estudante principalmente das
áreas de violência, criminalidade,
segurança pública, democracia
e cidadania, o secretário Arthur
Trindade é contrário à revogação
do Estatuto do Desarmamento.
“Seria um retrocesso para a sociedade brasileira flexibilizar
o porte de armas”, disse ele. Já
Marcelo Machado, presidente da
ANMB, é a favor do direito ao
porte de arma pela sociedade civil. “Nossa constituição diz que a

“Seria um retrocesso
para a sociedade
brasileira flexibilizar o
porte de armas.”
ARTHUR TRINDADE,
secretário de Segurança
Pública e Paz Social do
Distrito Federal
autodefesa é um direito garantido
(artigos 23 e 25 do Código Penal). Por isso, se o cidadão julgar
necessário portar uma arma para
a sua segurança e a de sua família, não cabe ao Estado impedir e
sim garantir esse direito.”
No ano passado, por ato da
Presidência da Câmara dos Deputados, foi criada uma Comissão Especial para analisar o Projeto de Lei 3722/2012. O relator
da Comissão, deputado Cláudio

“Nossa constituição
diz que a autodefesa
é um direito garantido
(artigos 23 e 25 do
Código Penal). Por isso,
se o cidadão julgar
necessário portar
uma arma para a sua
segurança e a de sua
família, não cabe ao
Estado impedir e sim
garantir esse direito.”
MARCELO MACHADO,
Presidente da ANMB
(Associação Nacional dos
Militares do Brasil)

Desarmamento
Cajado, em dezembro de 2014,
apresentou relatório acerca do
PL, mas ele ainda não foi votado
pela Comissão.
No substitutivo do relator, são
previstas mudanças no texto original do projeto, como por exemplo, a idade mínima de 25 anos
para a compra de arma de fogo.
Rogério Peninha previa a idade mínima de 21 anos. O relator
também acha que o controle de
armas de fogo em poder da população deve continuar centralizado
na Polícia Federal. Caberia à Polícia Civil e aos órgãos estaduais
e municipais somente o envio da
documentação. Entre outras alterações, Cajado propõe a redução
das taxas para registro de armas
(R$ 50 para armas novas e R$
20 para usadas) e para renovação
do registro (R$ 20). Hoje em dia,
nos três casos, o valor é de R$ 60.
Cajado, em seu relatório,
mostra como ocorre o controle de
armas de fogo em outros países
e compara taxas de homicídios
por arma de fogo em relação aos
proprietários. Os Estados Unidos, por exemplo, são o país com
maior relação de armas de fogo
por pessoa e apresenta taxa de
3% de homicídios por arma de
fogo por cem mil habitantes, contra 18,10% no Brasil. Nos EUA, a
média de armas de fogo por cem
pessoas é 88,8 e, no Brasil, 8.
De acordo com a Segunda
Emenda da Constituição dos Es-

tados Unidos da América, “o direito do povo de possuir e usar
armas não poderá ser impedido”.
Lá, os estados são autônomos
para legislar sobre o assunto. Na
maioria, o uso de armamentos
pessoais é permitido e a venda,
em vários Estados, é realizada
sem necessidade de registro ou
autorização de autoridades.
No Brasil, o controle de armas
de fogo em poder da população é
realizado pelo Sistema Nacional
de Armas (SINARM), instituído no Ministério da Justiça, no
âmbito da Polícia Federal. No
caso de profissionais de segurança pública, o porte é concedido
através das próprias instituições.
O assunto foi retomado nesta legislatura e aguarda a designação
de um parlamentar para relatoria
dos projetos, em substituição ao
deputado Claudio Cajado.
O Supremo Tribunal Federal,
no final do ano passado, emitiu
decisão de que “o porte de arma
de fogo está condicionado ao efetivo exercício das funções institucionais por parte dos policiais,
motivo pelo qual não se estende
aos aposentados”. Essa decisão
foi baseada no artigo 33 do Decreto nº 5.123/2014, que regulamentou a lei do desarmamento.
No início de 2015 A Diretoria
Executiva do Departamento de
Polícia Federal (DIREX/DPF)
deu parecer favorável à proposta
que altera o prazo de validade do

porte e do certificado de registro
de arma de fogo para os delegados aposentados. O pedido foi
feito pela Associação Nacional
dos Delegados de Polícia Federal
(ADPF), em ofício enviado à Diretoria-Geral da Polícia Federal.
A proposta traz a alteração
do prazo de renovação do porte
de arma que atualmente é de três
anos e com a nova medida passaria para cinco. Atualmente essa
exigência é cumprida por ocasião
da substituição da identidade
funcional de aposentado. O chefe da Divisão Nacional de Armas
(DARM), Tony Gean de Castro,
por ofício, se mostrou favorável
à extensão do prazo, explicando
que isso traria “redução de custos
sem prejudicar o controle de armas em circulação no País”.
Os documentos que embasam
a decisão, que regulamenta a Lei
Nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), já estão com o Poder Executivo. A EM 109/2014
encontra-se em trâmite na Casa
Civil da Presidência da República, enquanto a EMI 74/2013 encontra-se pendente de assinatura
no Ministério da Fazenda.
Além disso, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia
Federal está trabalhando junto
ao Congresso Nacional no Projeto de Lei (Nº 4.821/2012) para
garantir a isenção da taxa de registro e porte de armas entre policiais aposentados.
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|Segurança Pública
Por FELIPE CHAVES, com informações da Comunicação Social da ADPF
Foto: Felipe CHaves/ADPF

PAINEL I

CRIMES FINANCEIROS: DANOS PARA
UNIÃO E TODA SOCIEDADE BRASILEIRA
Colégio de Secretários de Segurança
Pública se reuniu para escolher nova
diretoria e traçar metas para os
próximos anos.

DELEGADOS FEDERAIS EMPOSSADOS SECRETÁRIOS
DE SEGURANÇA PÚBLICA NOS ESTADOS FALAM DAS
PROPOSTAS PARA O MANDATO
Durante reunião do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública (CONSESP),
secretários comentaram as propostas de segurança para seus Estados

A

posição de neutralidade,
indispensável para coordenar a atuação das Polícias Civil e Militar dos estados,
além da experiência no combate à
macrocriminalidade, rendeu aos
delegados federais o comando
de oito Secretarias de Segurança Pública nas posses dos novos
governos, realizadas no dia 1˚ de
janeiro de 2015.
Todas as cinco regiões geográficas do Brasil contarão com
ao menos um Delegado Federal
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no comando da pasta de segurança pública em algum estado.
No Rio de Janeiro, José Mariano
Beltrame permanece no comando da secretaria, onde já realizou
profundas transformações na gestão do combate à criminalidade.
No Nordeste, dos nove estados, quatro terão Delegados
Federais nas secretarias de segurança pública. Na Bahia, em
Pernambuco e na Paraíba os Delegados Maurício Teles Barbosa,
Alessandro Carvalho Liberato de

Mattos e Cláudio Lima continuarão no cargo. No Ceará, que tomou posse foi Delci Teixeira.
Em Goiás, Joaquim Cláudio
Figueiredo Mesquita continuou
a frente da pasta. No Amazonas,
quem tomou posse foi Sérgio
Fontes e no Rio Grande do Sul
foi o Delegado Federal aposentado Wantuir Jacini, que anteriormente tinha ocupado o mesmo
cargo no Mato Grosso do Sul.
Além destes, os Delegados
das Polícias Civis ocuparam qua-

Segurança Pública
tro secretarias de segurança pelo
País. Jefferson Miller Portela e
Silva, Kalina Leite, Antônio Carlos dos Reis e Emylson Farias da
Silva tomaram posse respectivamente no Maranhão, Rio Grande
do Norte, Rondônia e Acre.
Deputados Federais que atuaram fortemente em prol da Segurança Pública tiveram suas atuações parlamentares reconhecidas
com nomeações em Minas Gerais
(Bernardo Santana de Vasconcellos), Sergipe (Mendonça Prado) e Paraná (Fernando Francischini, que é Delegado Federal).
| NO RIO DE JANEIRO
José Mariano Beltrame, reeleito
secretário de Segurança Pública
do Rio de Janeiro apontou durante a LVII reunião do Colégio
Nacional de Secretários de Segurança Pública (CONSESP) que a
violência ocasionado por menores de idade não é um problema
só enfrentado pelo estado carioca
mas por todo o país e que medidas devem ser tomadas rapidamente.
“Não quero dizer que tem que
prender ou soltar o menor. Quero que a sociedade entenda que
como está não está funcionando.
Essa é uma das propostas que
trago para o colégio porque hoje
um menor de idade passa, infelizmente, a ser uma mão de obra
para o crime”. explica Beltrame.

A violência contra policiais
também é um dos grandes problemas enfrentado pelo estado
carioca. No mês de fevereiro
quatro policiais foram assassinado em apenas 24 horas.
Para o secretário, existem três
aspectos que culminam na morte
de policiais. O primeiro está relacionado à violência social. Para
Beltrame, o policial que está fora
de suas funções é vítima daquilo

“Os grandes temas
debatidos são
fundamentais para
melhorar o nosso
sistema criminal. Hoje o
nosso sistema pune mal,
não reabilita e permite
que a reincidência seja
o principal foco da
criminalidade em todas
as regiões do país”
SÉRGIO FONTES, Delegado
Federal eleito Secretário
de Segurança Pública no
Amazonas
que o a sociedade é vítima. Um
segundo aspecto mostra que o
policial, assim que identificado,
sofre violência por ser policial. E
o terceiro aspecto é o ímpeto de
reação do profissional de segurança pública. “Esses três aspectos são o que praticamente estão
gerando as mortes de policiais”,
afirma Beltrame.

Apesar das mortes ocorridas
nos últimos meses, o secretário
garante que na série histórica de
2000 a 2014, o número de mortes
de policiais é menor do que em
2005 e 2004.
| NO AMAZONAS
Eleito secretário de Segurança
Pública no Amazonas, o Delegado Federal Sérgio Fontes defende
a proposta de integração entre as
forças policiais no Estado para o
combate à violência.
Visando a redução da morte
de policiais, Fontes garante que
deve haver uma alteração legislativa qualificada. “Vamos alterar
para que crimes contra policiais
em serviço sejam punidos de forma mais grave”.
Outra proposta do secretário
é participar das discussões das
alterações legislativas. “Os grandes temas debatidos são fundamentais para melhorar o nosso
sistema criminal. Hoje o nosso
sistema pune mal, não reabilita
e permite que a reincidência seja
o foco da criminalidade em todas
as regiões do país”, afirma.
| EM PERNAMBUCO
O Pacto pela Vida instituído em
Pernambuco para reduzir a criminalidade é modelo de segurança
para outras regiões e já recebeu
até prêmios internacionais.
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Apesar do aumento de homicídios no ano de 2014, com 9,5%,
no acumulado de oito anos o programa trouxe uma redução de
mais de 30% dos homicídios no
Estado e mais de 50% na capital.
“É uma política muito bem
sucedida, mas que deve ser revista a todo momento, pois o crime é
dinâmico e o estado também precisa ser”, afirma o secretário de
segurança do estado, Alessandro
Carvalho.
O Estado tem uma das menores taxas de confronto com óbito
do país olhando a taxa por 100
mil habitantes. Isso devido a uma
política de segurança pública, de
reduzir a letalidade policial.
| ELEITA A NOVA DIRETORIA DO
CONSESP
A 57ª reunião ordinária do
Colégio Nacional de Secretários
de Segurança Pública (CONSESP) elegeu o Deputado Federal Bernardo Santana como novo
presidente e os vices Fernando
Francischini (SSP/PR) e Mendonça Prado (SSP/SE). Além da
eleição, o encontro, coordenado
pelo presidente interino César
Augusto Grubba (SSP/SC), teve
como pauta a apresentação dos
novos secretários de Segurança
Pública ao ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo e à secretária nacional de Segurança Pública, Regina Miki.
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Foto: Felipe Chaves/ADPF

Secretário de Segurança, Bernardo
Santana (ao centro) discursa durante
reunião do Consesp.

O novo presidente afirma que
efetivar e normatizar o colégio
de secretários é prioridade para
o mandato. “A grande importância do trabalho para o colégio é
em primeiro lugar efetivá-lo e
trabalhar para termos um colégio
normatizado de forma oficial. E
também incentivar cada vez mais
as ações conjuntas e a troca de inteligências”, afirma.
O ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo, afirma que a
segurança pública nacional tem
um desafio decorrente que é enfrentar, dentre outros crimes, o
assalto à caixas eletrônico.
“Diante disso criamos um
grupo de trabalho nos governos
anteriores que discutiram mudanças legislativas. A ideia agora é
retomar essa discussão para que
em um curto espaço de tempo
possamos encaminhar ao Congresso Nacional esse Projeto de
Lei”, comenta o ministro.

Outro tema abordado entre o
ministro e os secretários foi a política de integração entre as forças de segurança. Já estão sendo
realizadas junto aos governos estaduais operações conjuntas desde a Copa do Mundo e a intenção
é aprimorar e dar continuidade à
essas operações integradas.
A proposta de um pacto nacional contra os homicídios, firmado por todos os governadores,
pela Presidência da República,
apoiada por todos os órgãos, com
metas e parcerias estabelecidas,
visando a redução da taxa de homicídios no país, também foi um
dos temas levantados na reunião.
O CONSESP foi criado no
ano de 2003 com o objetivo de
assessorar os secretários Estaduais de Segurança Pública no
acompanhamento e avaliação da
política das ações de segurança
pública em todas as esferas governamentais.

Segurança Pública
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|Violência contra Policiais
Por AMANDA BITTAR

VIOLÊNCIA CONTRA
POLICIAIS:
UM PROBLEMA
GOVERNAMENTAL OU
SOCIAL?
Número de mortes de policiais assusta,
principalmente quando estão fora do exercício de
suas funções
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VI CNDPF

Policiais civis
e militares
fizeram uma
manifestação
contra a violência
na orla da praia
de Copacabana.
Foto: Alex Ribeiro / Estadão Conteúdo

“V

iolência: situação
em que se faz uso
da força bruta.
Contrário ao direito e à justiça”.
Essa é uma das definições para a
palavra encontrada no dicionário
Aurélio. O termo também é bastante presente quando tratamos
da relação entre polícia e população. No Brasil, os dados que
relacionam mortes e violência às
ações policiais assustam. Agentes
de segurança pública e população morrem diariamente no país
e deixam uma só questão: como

tornar a atividade policial menos
violenta para agentes e cidadãos?
A atividade policial traz consigo grande carga de perigo aos
seus responsáveis. Incumbidos
de proteger a população, os agentes que ganham as ruas todos os
dias para defender o povo se expõem a uma série de perigos no
exercício de sua função. Ainda
que protegidos por equipamentos específicos, muitos policiais
perdem a vida durante o cumprimento de seu dever perante a
sociedade.

O desacato e a falta de respeito para com os policiais atingem,
em diversas situações, níveis
alarmantes. Exemplos de organizações como o PCC, em São
Paulo, ilustram bem o cenário
ao qual os agentes de segurança se submetem: os criminosos
se organizam a ponto de buscar
por policiais fora de serviço para
executá-los quando têm menores
chances de defesa. Com isso, a
quantidade de mortes dentro e
fora de serviço tem tido grandes
altas nos últimos anos.
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Foto: Reprodução/Internet

Pichações em tons ameaçadores são
encontradas nas portas das delegacias.

Um levantamento feito pela
Folha de São Paulo em 2012
mostrou que a cada 32 horas um
policial é morto no Brasil. A mesma pesquisa apontou que São
Paulo, o estado que concentra
31% do efetivo do país, registrou
98 policiais mortos, naquele ano.
Dados contabilizados pelo Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol)
relatam que, em 2014, foram 114
policiais mortos somente no Rio
de Janeiro, sendo que a maioria
perdeu a vida fora do exercício da
profissão.
No Paraná os índices também
subiram. Entre 2011 e 2013 houve alta de 110% no número de
policiais mortos em confronto
com criminosos, de acordo com
levantamento divulgado pelo
Fórum Brasileiro de Segurança
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Pública. Já na Bahia, o índice subiu 123% em 2014 com relação
ao ano anterior. Os dados são
bastante significativos e mostram, entre outras coisas, que o
país ainda tem uma polícia muito
mais combativa do que preventiva e que essa necessidade de
combate deixa vulnerável o efetivo policial.
Além disso, as polícias ainda
sofrem com outras mazelas. A
falta de equipamentos modernos
e em bom estado por vezes deixa a vida do policial ainda mais
a mercê dos criminosos. No Paraná, em 2013, a PM alertou o
governo que seus policiais ainda
utilizavam os modelos que têm
fechos de velcro nas laterais, um
equipamento já defasado para as
necessidades da corporação.

De acordo com o sociólogo
Daniel Crepaldi, a situação dos
policiais em serviço merece atenção. “Os agentes públicos são
extremamente vulneráveis, basta
ver a quantidade que são mortos
no RJ e SP. Os grupos de elite das
polícias no Brasil são muito bem
treinados, mas quando olhamos
para os demais, a situação é outra. Muitos deles são colocados
nas ruas com uma arma na mão,
sem dominar minimamente as
técnicas de abordagem do público, sem preparação psicológica e
outras coisas mais”, comenta.
No final do ano passado, a
ONG Rio da Paz se manifestou
diante da quantidade de policiais
mortos no Rio de Janeiro. Para
pedir maior atenção do Estado à
atividade policial e aos agentes
que dão a vida para proteger a
população, os manifestantes fincaram, na Praia de Copacabana,
152 cruzes pretas – número que
corresponde à soma dos policiais
militares mortos entre 2013 e
2014. A organização também enviou um abaixo assinado ao governo pedindo que o homicídio
de agente de segurança pública
se tornasse crime hediondo.
| O OUTRO LADO DA MOEDA
Se os dados de violência contra policiais são alarmantes, as
mortes cometidas por agentes de
segurança pública assustam. O

Violência contra Policiais
tema está em debate inclusive no
Congresso Nacional, onde o Projeto de Lei 4.471/2012 tramita. O
PL, de autoria do deputado Paulo
Teixeira (PT-SP), discorre sobre
o auto de resistência.
Dados do Anuário Brasileiro
de Segurança Pública, produzido pela ONG Fórum Brasileiro
de Segurança Pública (FBSP)
mostram que, em 2013, as polícias brasileiras mataram, durante
o serviço, 2.212 pessoas. A pesquisa revela também que, entre
2008 e 2013, a polícia brasileira
matou 9.691 pessoas. Se comparada a polícia dos Estados Unidos, o número ganha proporções
imensuráveis, tendo em vista que
os norte-americanos registram
7.584 mortes por ação policial
em um período de 20 anos.
Juntos, esses dados mostram
que a letalidade das ações policiais está bastante alta se comparada a de outros países. Segundo
o sociólogo Daniel Crepaldi, um
dos fatores que merecem atenção
diante do tema é a atuação autoritária da polícia. “O autoritarismo
das polícias (militar e civil) é resquício de épocas passadas, onde
eles tinham o poder informal de
julgar sem levar ao judiciário, de
levantar provas ou confissões de
forma totalmente irregular e ilegal. Desde o fim do império, com
a criação da República por militares, o modelo violento de polícia prevalece”, ressalta.
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“A violência é cultural
em nossa sociedade, e a
polícia não destoa disso.
Ou seja, não há fórmula
mágica para redução
da violência policial. A
formação dos policiais já
é violenta; mexe com o
brio dos indivíduos”
DANIEL CREPALDI, Sociólogo
Crepaldi, entretanto, ressalta que não é possível as polícias
agirem sem empregar violência.
Segundo ele, o problema maior
reside na banalização da violência, que torna, por vezes, a polícia excessivamente autoritária.
Mas ele lembra que o autoritarismo que traz a violência está
impregnado na atividade policial.
“A violência é cultural em nossa
sociedade, e a polícia não destoa
disso. Ou seja, não há fórmula
mágica para redução da violência
policial. A formação dos policiais
já é violenta; mexe com o brio
dos indivíduos”, destaca.
| AUTOS DE RESISTÊNCIA
Em 2011, o número de mortes
por autos de resistência nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo foi 42,16% maior do que todas
as execuções promovidas por 20
países em que há pena de morte.
Entretanto, diante do inquérito policial, o presidente da Asso-

ciação Nacional dos Delegados
de Polícia Federal, Marcos Leôncio Ribeiro, afirma que “o auto
de resistência, sendo uma peça
integrante do inquérito policial,
como um instrumento adequado
para apuração de forma isenta
dos faltos, inclusive, para investigar circunstâncias em que ocorreu a letalidade na ação policial,
é algo absolutamente natural e
democrático. O que não se admite é a não apuração dos fatos por
inquérito policial”.
Ribeiro afirma ainda que o
auto de resistência não deve ser
considerado um instrumento de
culpa. “Como peça integrante do
inquérito ele deve ser visto como
algo que não deixa nenhuma
sombra de dúvidas sobre a legalidade da atividade policial. O auto
de resistência dentro do inquérito
policial é uma forma de garantia
para a força policial no seu labor
e para a sociedade”, garante.
Em discussão na Câmara dos
Deputados desde 2012, o PL
4471, que visa o fim desse dispositivo, já contabiliza alguns
avanços. Em 2012, o Conselho
de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana (CDDPH), ligado a Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República (SDH/
PR), propôs uma resolução que
prevê que mortes ou lesões decorrentes de operações policiais
ou de confrontos com a polícia
devem constar nos boletins de
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ocorrência. O documento também alerta que “lesão corporal
decorrente de intervenção policial” e “morte decorrente de intervenção policial” devem ser as
denominação dadas ao que antes
era conhecido como “autos de resistência” e “resistência seguida
de morte”.
A iniciativa intenta impor
maior rigor nas investigações
de crimes cometidos por policiais. Pela proposta, os agentes
que cometem crimes passam a
ser investigados de forma semelhante ao previsto para cidadãos
comuns. Atualmente, o Código
de Processo Penal (Decreto-Lei
3.689/41) permite que qualquer
agente público utilize dos meios
necessários para atuar contra o
suspeito que resista à prisão. O
Código, entretanto, não estabelece regras para a investigação do
uso de força em casos assim.
Se aprovado, o PL determinará que sempre que a ação policial
tenha como resultado lesão corporal ou morte, deverá ser instaurado imediatamente o inquérito
para apurar o fato. Já na investigação dos incidentes decorrentes
da chamada “resistência seguida
de morte ou lesão corporal”, deverão ser recolhidos todos os objetos envolvidos no evento e, em
caso de morte, realizada perícia.
Recentemente o Plenário da
Câmara dos Deputados aprovou
um substitutivo ao Projeto de Lei
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3131/08, de relatoria do Deputado João Campos (PSDB/GO)
que torna homicídio qualificado
e crime hediondo a morte contra
policiais, bombeiros, integrantes
das Forças Armadas, do sistema
prisional e da Força de Segurança
Nacional, quando em serviço.
De acordo com o projeto, o
agravamento do crime também se
estende ao cônjuge, companheiro
ou parente de até 3º grau do agente público de segurança, quando
o crime for motivado pela ligação
do agente de segurança. A pena
de reclusão será de 12 a 30 anos.
Em entrevista para o site Congresso em Foco, o Deputado Federal Moroni Torgan (DEM-CE)
afirma que “o policial quando
mata, mata no estrito cumprimento do dever legal. Mata em legítima defesa própria ou de terceiro.
Quando existem essas mortes é
para defender a vida. Não confundam a morte do policial com a
morte daquele que efetuou o delito e confrontou o policial”.

“Não podemos cair
no erro de pensar que
segurança pública
se resume a policia
nas ruas. Ela envolve
diversos setores da
sociedade, como
educação, assistência
social, geração de
emprego”
DANIEL CREPALDI, Sociólogo

| PROPOSTAS DE MELHORIA
Algumas outras medidas vêm
sendo tomadas visando ações
menos letais por parte dos agentes de segurança pública. Assim
como, propostas de ações de
cunho preventivo vêm ganhando
espaço e registra bons exemplos
como da Copa do Mundo FIFA
2014, dados já publicados pela
Prisma em edições anteriores.
Outra possibilidade que vem
sendo explorada pelas Polícias
Militares de alguns estados é a
equipe de polícia comunitária.
De caráter menos violento, esses
grupos se integram ao cotidiano
dos cidadãos de forma mais sutil
e passam a fazer parte das comunidades. Nessa abordagem, a relação com os moradores é menos
opressiva, o que contribui tanto
para os cidadãos quanto para os
agentes. São Paulo já regista bons
números desde a implementação
de postos de polícia comunitária
em alguns pontos da cidade.
Segundo Daniel Crepaldi, porém, é necessário ir além e não
restringir os problemas da polícia
a sua própria condição. “Não podemos cair no erro de pensar que
segurança pública se resume a
policia nas ruas, por melhor que
seja seu treinamento. Segurança
pública envolve diversos setores
da sociedade, como educação,
assistência social, geração de emprego”, lembra.
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|Mais Autonomia
Por FELIPE CHAVES

POR MAIS AUTONOMIA
PARA A POLÍCIA FEDERAL

Foto: Jeanine Zambonini/ADPF

Banner de apoio à PEC 412/2009 da
Mais Autonomia da Polícia Federal.

Considerada uma das instituições de maior confiabilidade, com cerca de 70% de
confiança da população, PF aguarda o desenrolar da PEC 412/2009.

N

o topo do cenário nacional com a deflagração das dez fases da
Operação Lava Jato e por seu
trabalho de combate ao crime organizado e à corrupção, a Polícia
Federal busca no Congresso Nacional autonomia administrativa

e funcional para a instituição com
a PEC 412/2009.
Em 2014, a Polícia Federal
conseguiu a aprovação da Lei
Complementar 13.047/2014 que
dispõe de mudanças nas classes
da carreira policial federal e determina que a PF, órgão perma-

nente de Estado, é integrante da
estrutura básica do Ministério da
Justiça e que os ocupantes do cargo de Delegado de Polícia Federal são responsáveis pela direção
das atividades do órgão e exercem função de natureza jurídica e
policial, exclusiva de Estado.
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Manifestantes vão às ruas pedir mais autonomia
da Polícia Federal para combater a corrupção.
Foto: Reprodução/Internet

A lei garante ainda que o cargo de Diretor-Geral da PF seja
privativo de um Delegado Federal de classe especial e que o ingresso no cargo de Delegado seja
realizado mediante concurso público de provas e títulos e privativo a bacharéis em Direito com
pelo menos três anos de atividade
jurídica ou policial, comprovados
no ato da posse.
Contudo, novas mudanças na
organização da PF serão realizadas se aprovada a PEC 412/2009,
recentemente desarquivada pelo
Deputado Federal Arnaldo Faria
de Sá, coautor da PEC.
O parlamentar garante que a
Proposta é importante para a Polícia Federal, principalmente por
criar mais oportunidades e autonomia funcional no combate aos
crimes organizados e corrupção.
O Deputado afirma que “quan-
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“Quanto mais
autônoma for a PF,
mais ações de combate
aos crimes serão
investigadas”.
ARNALDO FARIA DE SÁ,
Deputado Federal, coautor da
PEC 412/2009
to mais independente e autônoma
for a PF, mais ações de combate aos crimes serão investigadas,
garantindo maior tranquilidade à
população”. Agora a PEC aguarda a designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça
e Cidadania (CCJC) da Câmara
dos Deputados.
A Proposta de Emenda à
Constituição dispõe que Lei
Complementar organizará a Polícia Federal e prescreverá normas

para sua autonomia funcional,
administrativa e de elaboração de
proposta orçamentária dentro dos
limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
Deseja-se que seja incluído ao
art. 144 da Constituição Federal
o parágrafo que assegura à PF
“autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe
propor ao Poder Legislativo a
criação e extinção de seus cargos
e serviços auxiliares provendo-os
por concurso público de provas
ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de
carreira, bem como a fixação do
subsídio de seus membros e servidores”.
Com alteração no decreto
6944, não é mais necessária autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para
a realização de concurso público

Mais Autonomia
para a Polícia Federal, apenas um
documento “que confirme a existência de disponibilidade orçamentária para cobrir as despesas
com o provimento dos cargos.”
O inciso IV do 1º parágrafo
garante que, na Carreira de Polícia Federal, o pedido da realização de concursos serão praticados pelo Diretor-Geral do órgão.
Com essa PEC, a Polícia Federal busca autonomia para criar
mais equipes de investigação no
combate ao crime organizado e
ao desvio de recursos públicos;
garantir uma polícia republicana,
sem interferências indevidas no
trabalho policial; assegurar os investimentos na estrutura necessária para recuperar o dinheiro desviado pela corrupção; valorizar
profissionalmente seus servidores no combate ao crime organizado; e conferir tratamento mais
justo com as demais carreiras
jurídicas, em cumprimento das
Leis 12.830/2013 e 13.047/2013.
O dia 15 de março foi marcado por manifestações em todo
o Brasil. Na maior manifestação
popular após as Diretas Já, milhões de pessoas saíram às ruas
levantando cartazes a favor do
combate à corrupção. Em capitais como Curitiba, Florianópolis,
Goiânia e Fortaleza, a população
demonstrou total apoio à Polícia
Federal e em frente às sedes da
instituição entoaram palavras de
incentivo como: “Polícia Federal

orgulho nacional” e “Viva a Polícia Federal”.
Em vista disso, o presidente da Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal
(ADPF), Marcos Leôncio Ribeiro, em nome dos Delegados, falou sobre as manifestações e pediu o apoio de todos para coibir
os desvios de recursos públicos
no País. “Os Delegados Federais
agradecem a confiança da população na Polícia Federal, o que é
motivo de orgulho, e pede que a
população continue nos apoiando, que levantem a bandeira do
fortalecimento da PF”, declarou.
A ADPF tem divulgado ampla
campanha contra a corrupção, assim como uma maior autonomia
para a execução do trabalho da
PF. A PEC 412/2009 dispõe sobre
a organização da Polícia Federal
assim como a prescrição de normas para sua autonomia funcional, administrativa e de elaboração de proposta orçamentária.
O relator da matéria, deputado João Campos (PSDB/GO)
afirmou que pretende ouvir os
segmentos da Polícia Federal, a
sociedade civil e o parlamento
sobre sugestões e contribuições
para o aperfeiçoamento e fortalecimento da instituição.
| PENSÃO POR MORTE
Outro tema analisado pelo
Congresso Nacional é a Medida

Provisória 664/2014, que altera
as regras vigentes para a concessão de pensão por morte: 24 contribuições mensais, exceto nos
casos em que o segurado esteja
em gozo de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez.
A partir do mês de março o
benefício só será dado ao cônjuge que comprove dois anos de
casamento ou união estável. A
pensão será de 50% do benefício
do segurado que morreu e mais
10% para cada dependente até o
máximo de 100%.
Além do tempo mínimo de
união estável, também será necessário comprovar 24 meses de
contribuição para a Previdência.
A duração do benefício dependerá da expectativa de sobrevida
do cônjuge. Aqueles que têm expectativa de sobrevida de até 35
anos recebem benefício vitalício
e os que têm mais sobrevida de
mais de 55 anos a pensão é recebida pelos próximos três anos.
A MP será analisada por uma
Comissão Mista (deputados e
senadores) e depois seguirá para
aprovação no plenário da Câmara
e do Senado.
Os servidores policiais, além
de colocar em risco a vida, sofreram com a redução no valor
de pensão por morte. A nova mudança penaliza mais ainda as famílias de policiais que sofreram
alteração no prazo de duração
dos benefícios.
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Por THIAGO HAUPTMANN BORELLI THOMAZ*

A IMPORTÂNCIA DOS TRABALHOS
DE POLÍCIA JUDICIÁRIA PARA
A MANUTENÇÃO DO ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO
Este artigo analisa a função desempenhada pela Polícia Judiciária no Estado
Democrático de Direito, visando à elucidação do fato criminoso sem descuidar
da preservação dos direitos e garantias fundamentais.
1. A RESPEITO DO ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO

O

Estado de Direito
Democrático mantém estreita ligação
com os direitos fundamentais,
sendo estes projeções de sua evolução e perspectiva contemporânea.
Este vínculo pode ser verificado no decorrer histórico de sua
formação e reconhecimento, pois
a história dos direitos fundamentais é também uma história que
desemboca no surgimento do mo-
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derno Estado constitucional, cuja
essência e razão de ser residem
justamente no reconhecimento e
na proteção [...] dos direitos fundamentais do homem (SARLET,
2003, p. 39).
Esta via de mão dupla é assim
pontuada por Perez Luño (SARLET, 2003, p. 65): “o Estado de
Direito exige e implica, para sê-lo, a garantia dos direitos fundamentais, ao passo que estes
exigem e implicam, para sua realização, o reconhecimento e garantia do Estado de Direito”.
Enquanto construção do cons-

titucionalismo moderno, falar-se
em um Estado Democrático de
Direito significa imputar a um
Estado dois fatores essenciais: a
submissão deste ente às leis e a
existência dos três poderes. Isto
porque, O Estado constitucional
democrático de direito procura
estabelecer um conexão interna
entre democracia e Estado de direito (grifo original) (CANOTILHO, 1999, p. 89).
É destacada a relevância do
elemento democrático para o
Estado de direito haja vista que
o mesmo destina-se não só para
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“travar” o poder (“to check the
power”) como também para legitimá-lo (“to legitimize State power”) (CANOTILHO, 1999, p.
95-96).
Logo, se quisermos um Estado constitucional assente em fundamentos não metafísicos, temos
de distinguir claramente duas
coisas: (1) uma é a da legitimidade do direito, dos direitos fundamentais e do processo de legislação no sistema jurídico; (2) outra
é da legitimidade de uma ordem
de domínio e da legitimação do
exercício do poder político (CANOTILHO, 1999, p. 96).
2. OS DIREITOS
FUNDAMENTAIS NO ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO
Há de se observar que, nessa
perspectiva, os direitos fundamentais integram, portanto, ao
lado da definição de forma de Estado, do sistema de governo e da
organização do poder, a essência
do Estado constitucional fazendo
parte, pois, do elemento nuclear
da Constituição material (SARLET, 2003, p. 63-64).
Seguindo tal premissa, os direitos fundamentais, em seu aspecto material, refletem a ideia
de que o seu conteúdo é decisivamente constitutivo das estruturas
básicas do Estado e da sociedade
(CANOTILHO, 1999, p. 355).
Além do mais, é essa característica que permitiria o reco-

nhecimento de um direito como
fundamental por seu conteúdo
e não apenas por sua positivação na constituição de um Estado permitindo ainda a abertura
a novos direitos fundamentais e
levando-se, então, a falarmos em
cláusula aberta ou em princípio
da não tipicidade dos direitos
fundamentais
(CANOTILHO,
1999, p. 355).
Apesar deste apelo material
dos direitos fundamentais, principalmente quando pensados sob
a influência do pensamento jusnaturalista, há que se destacar a
importância que o princípio da
legalidade assumiu para o Estado de Direito. Este, entendido em
seu sentido substancial, refere-se,
nas palavras de Luigi Ferrajoli
(2006, p. 417), aos ordenamentos nos quais os poderes públicos
estão igualmente sujeitos à (e
por isso limitados ou vinculados
pela) lei, não apenas quanto às
formas, mas também quanto aos
conteúdos do seu exercício.
De acordo com esta concepção teórica, os Estados de Direito
são aqueles ordenamentos nos
quais todos os poderes, inclusive o Legislativo, estão vinculados ao respeito de princípios
substanciais, estabelecidos costumeiramente por normas constitucionais, como a separação
dos poderes e os direitos fundamentais (FERRAJOLI, 2006, p.
417-418).

3. A RELAÇÃO ENTRE O ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO E O
DIREITO PENAL
A ênfase ao legalismo e à
submissão à lei, mesmo que isso
represente apenas uma visão formal, foi transferida para o Direito
Penal, de modo a determinar que
a teoria do delito concebesse o
crime como a mera subsunção à
letra da lei.
Semelhantemente, o Estado
Democrático de Direito influenciou o Direito Penal, de modo
que este deve se conduzir para
uma visão minimalista e garantista, de respeito aos direitos fundamentais.
Dentro deste cenário, a
Constituição, como norma suprema, determina e condiciona os
valores da norma penal, de modo
que aquela delimita a teoria do
delito.
A Constituição encontra-se no
ápice do ordenamento jurídico e
serve de fundamento para todas
as normas infraconstitucionais,
de modo que estas normas devem
ter compatibilidade formal e material com ela.
Esse sistema normativo é
aberto, o que faz compreender a
Constituição em seu valor como
“reserva de justiça”.
A norma penal submete-se à
norma constitucional, pois tem
nela seu fundamento de validade,
passando a ter que refletir os seus
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valores como realização de “reserva de justiça”.
Para isto, houve uma
supervalorização da norma valorativa, em detrimento da norma
imperativa, ambas contidas na
norma penal, de modo que a teoria do delito não poderia prestigiar o desvalor da ação expressa
na norma imperativa, mas sim
prestigiar norma valorativa (valores, bens jurídicos protegidos e
expressos na Constituição) e isto
se realiza sob um olhar diferenciado no desvalor do resultado.
De se notar, destarte, que os
bens e valores jurídicos protegidos pelo Direito Penal devem
ser reflexos dos valores extraídos
da Constituição, de modo que a
norma penal foi supervalorizada
na sua dimensão valorativa, mitigando sua grandeza puramente
imperativa.
Sendo assim, o Direito Penal
reflete os valores constitucionais,
de modo que o conceito de crime não pode ser compreendido
tão-só na dimensão formal, mas
também material, como forma de
concretizar justiça material.
Consequentemente, a partir
deste enfoque, construiu-se a teoria constitucionalista do delito.
Crime, agora, somente pode ser
entendido como lesão ou perigo
concreto de lesão ao bem jurídico
relevante protegido pela norma
penal, sendo o conceito de bem
jurídico extraído da Constituição.
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Deste modo, no Estado Democrático de Direito todos, inclusive os governantes, devem
obediência às leis, desde que estas atendam aos valores igualdade, liberdade e, principalmente, a
dignidade da pessoa humana.
4. O PAPEL DA POLÍCIA NO
ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO
A fim de resguardar direitos
fundamentais, bem como de garantir a ordem social e os alicerces do Estado Democrático de
Direito, a Polícia desempenha
função de extrema importância.
A Polícia, entendida como
emanação do poder público para
a manutenção da ordem social,
para a prevenção e repressão a ilícitos penais, pode ser entendida
de duas maneiras: administrativa
e judiciária.
A Polícia Administrativa busca cumprir o seu mister constitucional agindo de forma preventiva, enquanto que a Polícia
Judiciária atua de forma repressiva na busca de elementos que
possam identificar a autoria e
materialidade delitiva.
A Polícia Federal e a Polícia Civil são os órgãos policiais
instituídos constitucionalmente
como órgãos de polícia judiciária
e cabe a eles a atividade repressiva aos crimes. Essa é a ilação
que se extrai do artigo 144, pa-

rágrafos 1º e 4º, da Constituição
Federal.1
Ademais, não restam dúvidas
que o constituinte originário conferiu o poder de investigar e apurar crimes à Polícia Judiciária.
A legislação extravagante,
por sua vez, seguiu esse preceito constitucional ao dispor que o
inquérito policial é o meio de se
formalizar as investigações criminais, conforme se depreende
do disposto nos artigos 4º a 23 do
Código de Processo Penal.
Há ainda que se ressaltar que a
finalidade da investigação criminal consiste na elucidação de um
delito praticado, constatando-se a
sua existência através da autoria
e materialidade delitiva. Assim
a ação da Polícia Judiciária deve
se restringir à busca e reunião de
provas capazes de esclarecerem
os fatos.
As atividades de Policia Judiciária, deste modo, visam à apuração do fato criminoso, como
instrumento da persecução penal
em sua fase pré-processual, motivo pelo qual devem estar diuturnamente atualizadas com as mais
modernas técnicas investigativas
e com as alterações legais que
disciplinam a matéria.
Os trabalhos de polícia judiciária, destarte, por dizerem respei1 Sem esquecer do papel desempenhado pela Polícia Militar, de
cunho estritamente administrativo-preventivo
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to diretamente ao jus puniendi,
à formação da responsabilidade
criminal e à busca da verdade
real, são importantíssimos, uma
vez que diretamente ligados a direitos fundamentais, em especial
o da liberdade.
Denota-se, assim, a importância dos trabalhos de polícia judiciária na aplicação das leis constitucionais e infraconstitucionais,
visando à garantia dos direitos
fundamentais, evitando-se, por
exemplo, o ajuizamento de ações
penais contra pessoas sem que
haja o mínimo de elementos a
demonstrarem a participação no
fato criminoso. Além disso, há
de se entender, também, que os
trabalhos de polícia judiciária,
com a apuração desse fato, visam à garantia da ordem pública,
erradicando-se possíveis danos
estruturais ao sistema decorrentes de crimes financeiros, previdenciários, fiscais, contra a saúde
pública etc.
Para a realização e concretização desse mister há instrumento
adequado de persecução penal,
qual seja, o inquérito policial, no
bojo do qual serão realizadas as
diligências tendentes à identificação e determinação da autoria delitiva, bem como a confirmação
da materialidade.
Há, de perceber, transparência
na atividade investigativa criminal, a qual, por ser conduzida por
Delegado de Polícia, contará com

a observância estrita dos direitos
e garantias individuais. Agir de
modo contrário seria inviável,
uma vez que se trata, como dito,
de instrumento de realização e
concretização do jus persequendi
pré-processual e materialização
do Direito Penal Constitucional.
O seu desenvolvimento segue, necessariamente, as disposições constitucionais e infraconstitucionais relativas ao assunto,
mesmo porque não há, hodiernamente, como dissociar a atividade investigativa do arcabouço
normativo no qual encontra-se
inserida. Agir de forma diferente
seria praticar ato ilegal, podendo,
a depender ainda da espécie, configurar crime e ilícito administrativo-disciplinar.
Neste ponto é salutar a importância da constante qualificação
profissional e atualização legislativa e de técnicas investigativas,
visando ao deslinde da investigação de forma bem sucedida e a
manutenção, em última instância,
do próprio Estado Democrático
de Direito.
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Por DUÍLIO MOCELIN CARDOSO*

A ATUAÇÃO INVESTIGATÓRIA DA
POLÍCIA JUDICIÁRIA E O CONTROLE
EXTERNO DE LEGALIDADE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO
INQUÉRITO POLICIAL

Confira o artigo do Delegado de Polícia Federal Duílio Mocelin Cardoso sobre a
atuação investigatória da Polícia Judiciária

A

Polícia Judiciária, centralizada na figura do
Delegado de Polícia, foi
o modelo de instituição policial
que se consolidou com a Constituição da República de 1988.
Com base neste formato, foi
abandonado um modelo policial
eminentemente repressor e arbitrário, migrando-se para uma dinâmica investigatória focada nos
direitos e garantias fundamentais
do indivíduo, sem que este novo
delineamento acarretasse prejuízos à ordem pública, à eficácia
da lei penal ou aos interesses da
coletividade.
A função constitucional do
Delegado de Polícia de apuração
dos fatos e de busca incessante da
verdade material foi decorrente
da incidência de princípios constitucionais na fase do Inquérito
Policial, com o consequente afastamento da natureza meramente

inquisitorial do procedimento investigatório.
Para cumprir tal mister, o Delegado de Polícia, com base nos
postulados do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, passou a conferir aos
investigados oportunidade ampla
para o requerimento de diligências, não assumindo pra si a tarefa única de gênese dos elementos
de convicção.
Portanto, ao final de todo o
procedimento investigatório, o
quadro fático desenhado pelo
Delegado de Polícia se aproximará dos acontecimentos reais,
propiciando a responsabilização
criminal de uns e a ratificação da
inocência dos demais, como forma de aplicação dos princípios
basilares do Estado Democrático
de Direito, impedindo acusações
injustas, arbitrárias e desprovidas
de necessidade.

Para um melhor entendimento
de toda a lógica da investigação
criminal, necessário fazer iniciais
esclarecimentos sobre alguns elementos objetivos e subjetivos do
Inquérito Policial.
Quanto aos aspectos objetivos, há uma certa nitidez nos
seus limites, caracterizada pela
discricionariedade quanto aos
meios investigatórios e pela busca da verdade material como fim
maior de toda a atividade investigatória. Importante ressaltar que
a atuação da Polícia Judiciária é
desvinculada da fase processual,
não podendo ser utilizada indiscriminadamente para a viabilização da ação penal.
Já no que toca aos seus aspectos subjetivos, é apresentado um
quadro de complexidade, pois,
apesar da não obrigatoriedade
legal do contraditório, há um
amplo leque de participantes que
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interagem na busca pela verdade
material. Além da autoridade policial, também atuam na fase investigatória a autoridade judicial,
o membro do Ministério Público,
os advogados, os ofendidos e os
autores do delito.
Diante do quadro de pluralidade de sujeitos, certas funções
passaram a sofrer distorções,
causando perplexidade e anomalias institucionais na atividade
investigatória. Este panorama de
embate é observado mais facilmente na relação entre a Polícia
Judiciária e Ministério Público e
exige uma rápida harmonização
no plano legislativo, doutrinário
e jurisprudencial, o que será objeto de análise.
Inicialmente, importante buscar a fundamentação constitucional e legal das atribuições do
Ministério Público e da Polícia
Judiciária bem como das suas
inter-relações no âmbito das investigações criminais, a fim de
que sejam fixados os contornos
e limites de seus papéis na fase
investigatória.
No que pertine à atuação do
Ministério Público em relação
às investigações conduzidas pela
autoridade policial, tem-se a seguinte disposição constitucional.
Senão, vejamos:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
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VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de
inquérito policial, indicados os
fundamentos jurídicos de suas
manifestações processuais;
A Lei Complementar nº
75/93, ato normativo primário
que dispõe sobre a organização,
as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, por
sua vez, também faz alusão aos
poderes do Ministério Público
sobre a condução da investigação
presidida pelo Delegado de Polícia. In verbis:
Art. 38. São funções institucionais do Ministério Público Federal as previstas nos Capítulos I,
II, III e IV do Título I, incumbindo-lhe, especialmente:
(...)
II - requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas;
Percebe-se que o Ministério
Público, quanto a sua relação
com Inquérito Policial, não tem
disponíveis poderes ou funções
que o autorizem a atuar como
ator principal da investigação
criminal. Cabe-lhe, nos termos
legais, funções anômalas, estranhas à capacidade investigatória
do Delegado de Polícia.
A requisição de instauração de
inquérito policial, o acompanha-

mento de sua tramitação, o direito
de apresentação de provas e, por
fim, a requisição de diligências
investigatórias são poderes decorrentes da função fiscalizatória
que a lei e o texto constitucional
atribuem ao Parquet.
De outro lado, encontram-se
também disposições constitucionais e legais que regem a atuação
do Delegado de Polícia no seu
mister de apurar materialidade e
indícios de autoria de infrações
penais. Inicialmente, cabe trazer
à baila excerto do texto da Constituição que disciplina o tema:
Art. 144. A segurança pública,
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através
dos seguintes órgãos:
(...)
§ 1º A polícia federal, instituída
por lei como órgão permanente,
organizado e mantido pela União
e estruturado em carreira, destina-se a:
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou
em detrimento de bens, serviços
e interesses da União ou de suas
entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras
infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão unifor-
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me, segundo se dispuser em lei;
(...)
IV - exercer, com exclusividade,
as funções de polícia judiciária
da União.
No que toca ao âmbito legal, a Lei nº 12.830/2013 trouxe
inovações legislativas acerca da
condução do Inquérito Policial,
conferindo ao Delegado de Polícia, na qualidade de autoridade
policial, a) discricionariedade,
b) autonomia e c) exclusividade
para a condução da investigação.
Quanto à discricionariedade,
tal característica da atuação do
Delegado de Polícia é evidenciada desde a entrada em vigor
do Código de Processo Penal,
por meio da redação do art. 6º,
quando coloca, à disposição da
autoridade policial, sem caráter
de exaustividade ou vinculação,
inúmeras diligências investigatórias que, conforme juízo de oportunidade e conveniência, poderão
ser adotadas.
Como forma de fortalecer e
sedimentar o papel discricionário e investigatório do Delegado
de Polícia, foi previsto expressamente pela Lei nº 12.830/13 seu
poder de requisição. Eis a redação da norma:
Art. 2o As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo dele-

gado de polícia são de natureza
jurídica, essenciais e exclusivas
de Estado.
(...)
2o Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia
a requisição de perícia, informações, documentos e dados que
interessem à apuração dos fatos.
De mais a mais, o atributo da
autonomia da autoridade policial
está instituído no art. 2º, §1º da
referida lei, quando é colocada
como incumbência do Delegado
de Polícia a condução da investigação criminal. O termo “condução” pressupõe a direção, o
exercício de toda a atividade
investigatória desenvolvida no
decurso do Inquérito Policial, o
que implica a inadmissibilidade
de interferências internas, dentro
do próprio órgão da Polícia Judiciária, ou externas, provenientes
de demais participantes da persecução penal, impedindo-os de
se imiscuir na esfera decisória do
Delegado de Polícia.
Para tanto, a fim de conferir
ao Delegado de Polícia liberdade de atuação no âmbito interno,
a Lei nº 12.830/13 promoveu
restrições ao ato de remoção e à
avocação de inquéritos, circunscrevendo estas movimentações
administrativas às hipóteses de
ilegalidades ou a questões de interesse público.
Para uma melhor análise, se-

gue a redação do texto legal evidenciando-se os institutos acima
indicados. Senão, vejamos:
Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais exercidas pelo delegado
de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de
Estado.
§ 1º Ao delegado de polícia, na
qualidade de autoridade policial,
cabe a condução da investigação
criminal por meio de inquérito
policial ou outro procedimento
previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais.
(...)
§ 4o O inquérito policial ou outro
procedimento previsto em lei em
curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior
hierárquico, mediante despacho
fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses
de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento
da corporação que prejudique a
eficácia da investigação.
§ 5o A remoção do delegado de
polícia dar-se-á somente por ato
fundamentado.
Por fim, no que toca ao atributo da exclusividade, sua instituição expressa no plano normativo
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ocorre quando se atribui ao Delegado de Polícia a privatividade
para o indiciamento por meio da
Lei nº 12.830/13. Importante ressaltar que a jurisprudência dos
Tribunais Superiores já havia se
sedimentado neste sentido, antes
mesmo da entrada em vigor da
norma, o que a legitima ainda
mais em sua validade.
Ora, se a análise da materialidade e indícios de autoria é privativa do Delegado de Polícia,
podendo somente ele, ao final das
investigações, apontar quem foram os autores da infração penal,
é pressuposto lógico desse poder
a exclusividade da Autoridade
Policial, no âmbito do Inquérito
Policial e de outras investigações
de natureza criminal, de realizar
atividades investigatórias e de
adotar as teses jurídicas que julgar mais adequadas. Segue o texto legal:

Outrossim, foi sedimentado
no âmbito do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de
Justiça o posicionamento jurisprudencial no sentido da exclusividade do Delegado de Polícia na
condução do Inquérito Policial,
sendo vedado ao Ministério Público o exercício da presidência
deste procedimento criminal. É o
que se observa nos arestos adiante reproduzindo posição majoritária:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA
A ORDEM TRIBUTÁRIA.TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESE
DE

INCONSTITUCIONALIDADE

DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
IMPROCEDÊNCIA.

SOBRESTA-

MENTO DA AÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO

Art. 2º. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza
jurídica, essenciais e exclusivas
de Estado.
(...)
§ 6º O indiciamento, privativo
do delegado de polícia, dar-se-á
por ato fundamentado, mediante
análise técnico-jurídica do fato,
que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.
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GERAL

RECONHECIDA

PELO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO

DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, na mesma
linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, já se firmou
no sentido de que a competência
para presidir o inquérito policial,
exclusiva da polícia judiciária,
não impede o Ministério Público,
titular da ação penal, de promo-

ver diligências investigatórias
para obter elementos de prova
que considere indispensáveis à
formação da sua opinio delicti.
(...)
(RHC 39.151/MS, Rel. Ministra
LAURITA VAZ,

QUINTA TUR-

MA, julgado em 01/10/2013, DJe
10/10/2013)

Conclui-se assim que, conforme posicionamento doutrinário
e posição jurisprudencial majoritária dos Tribunais Superiores,
fortalecida e ampliada pela Lei nº
12.830/13, a atuação do Delegado de Polícia apresenta as marcas
da discricionariedade, autonomia
e exclusividade, como forma de
apurar os fatos e de garantir ao
investigado o exercício de seus
direitos e garantias constitucionais.
Ora, a abordagem introdutória
teve o escopo de demonstrar as
funções legais e constitucionais
conferidas à autoridade policial
e ao Ministério Público, evidenciando os atributos e poderes do
Delegado de Polícia como protagonista e condutor da investigação criminal, cabendo ao Ministério Público o desempenho do
papel de examinador de legalidade da atuação investigatória da
Polícia Judiciária.
Nas próximas linhas, serão
analisados os reflexos desta divisão de poderes entre autoridade
policial e o membro do Ministé-
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rio Público durante toda a tramitação do inquérito policial.
A condução do inquérito policial, conferido com exclusividade, autonomia e ampla discricionariedade, impede que outros
órgãos ou entes se manifestem na
fase investigatória da persecução
penal de modo a se imiscuir no
juízo de oportunidade e conveniência da autoridade policial. O
Ministério Público, por sua vez,
deve ser incumbido da função fiscalizatória sobre a investigação
criminal, exercendo estritamente um controle de legalidade em
todo o decurso da fase apuratória.
Para que fique mais límpida a
relação entre o Ministério Público e a Autoridade Policial, serão
conferidos os contornos de seus
papéis em vários momentos da
investigação criminal, quais sejam:
a) fase anterior à instauração
da investigação;
b) fase de tramitação do inquérito policial;
c) fase posterior à finalização
das apurações.
Na fase anterior ao início da
investigação criminal, localizada
entre a prática delitiva e a instauração do Inquérito Policial, o Ministério Público desempenha sua
função fiscalizatória por meio da

requisição de instauração do Inquérito Policial. Em virtude do
princípio da obrigatoriedade, inexiste juízo de oportunidade e conveniência da autoridade policial
para decidir se instaura ou não o
inquérito policial sobre fatos reputados infração penal. Trata-se,
pois, de um controle de legalidade sobre a Polícia Judiciária.
A requisição da instauração
do Inquérito Policial, como dito,
apresenta caráter vinculado, devendo ser atendido pela autoridade policial. Apesar disso, o
conteúdo da Portaria, peça que
formaliza o início da investigação criminal, é campo discricionário e exclusivo do Delegado
de Polícia, a quem cabe definir
a capitulação legal e as diligências investigatórias iniciais. É
vedado ao Ministério Público se
imiscuir neste campo sob pena de
assumir, por via oblíquas, a presidência/condução da investigação
criminal, o que encontra expressa
vedação na Lei 12.830/13 e na
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
No decurso do inquérito policial, compreendido entre a instauração e a confecção do Relatório,
a relação entre o Ministério Publico e a Polícia Judiciária deve
apresentar os mesmos contornos.
Cabe unicamente ao Delegado de Polícia decidir sobre qual a
diligência investigatória que será
empregada, o momento adequa-

do para sua execução, as técnicas
de inteligência que serão necessárias e as teses jurídicas que se
mostrarão úteis para a apuração
dos fatos. Todas essas variáveis
localizam-se na órbita do juízo
de oportunidade e conveniência
da Autoridade Policial, campo de
mérito administrativo.
Diante disso, a requisição de
diligências investigatórias pelo
Ministério Público no curso do
Inquérito Policial invadiria o
campo de mérito do Delegado de
Polícia e se mostraria incompatível com sua função de controle de
legalidade da Polícia Judiciária.
Em outras palavras, seria gerada,
de forma transversa e arbitrária,
uma usurpação do papel de condutor da investigação conferido à
autoridade policial.
A forma de exercício do controle de legalidade pelo Ministério Público ficará condicionada à
necessidade ou não de autorização judicial para a efetivação de
diligência investigatória.
Em regra, a execução de diligências investigatórias é feita
pelo Delegado de Polícia, independente de manifestação ministerial e de prévia autorização
judicial, utilizando-se para isso
do poder requisitório, por meio
do qual é trazido aos autos perícia, informações, documentos e
dados que interessem à apuração
dos fatos, conforme prescreve o
artigo 2º, §2º da Lei nº 12.830/13.
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Neste caso, o Ministério Público
exerceria seu controle de legalidade por meio de vista dos autos
a cada prazo legal.
Em caráter excepcional, no
caso de medidas invasivas, a execução de diligências investigatórias pelo Delegado de Polícia
depende de manifestação ministerial e de prévia autorização judicial. Nesta hipótese, enquanto
a autoridade policial postula a
adoção de determinada técnica
investigatória invasiva, o Ministério Público fiscaliza a regularidade da medida, exarando, para
isso, parecer de legalidade da
medida.
Por fim, há a fase posterior à
finalização da investigação criminal, localizada entre a confecção do Relatório e a propositura
da ação penal. Com a conclusão
do Inquérito Policial, por meio
da edição de um Relatório Final,
encontra-se findada a atuação da
polícia judiciária, uma vez que
a autoridade policial, por meio
desta peça, reconhece que foram
exauridas as diligências investigatórias disponíveis e adotadas
as teses jurídicas mais adequadas
para a busca do esclarecimento
dos fatos.
Ao ser produzido o Relatório
Final pela autoridade policial, os
fatos terão sido amplamente apurados e a autoridade policial terá
formado seu juízo de convicção,
no sentido de indicar ou não a
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prática de um delito e, via de consequência, apontar os indícios de
autoria delitivas existentes assim
como a inexistência indiciária em
relação a outros indivíduos que
tenham sido citados na investigação.
A partir da confecção do Relatório, o papel de protagonista
da persecução penal é transferido
da autoridade policial, presidente da investigação criminal, para
o Ministério Público, titular da
ação penal, a quem cabe promover a processualização do feito
por meio da apresentação da peça
acusatória.
Aqui reside o único instante
em que se mostra cabível a requisição das diligências investigatórias em face da autoridade
policial sem que ocorra disfunção
dos órgãos da persecução penal.
Não obstante tal autorização,
a requisição de diligências investigatórias deve obedecer aos
limites legais e constitucionais
impostos ao exercício do poder
requisitório ministerial, sob pena
de ser negada, de forma legítima,
pela autoridade policial o cumprimento das diligências.
Passada, pois, a fase de delimitação dos papéis desempenhados pela Autoridade Policial e
pelo Ministério Público no âmbito da investigação, acentuando a
importância de ambas as instituições neste processo, é necessário
definir os limites do poder requi-

sitório a fim de se evitar abusos
ou ilegalidades.
O poder requisitório do Ministério Público em relação à
Polícia Judiciária, nesta fase de
transição do formato inquisitorial
para a etapa processual da persecução penal, não pode ser arbitrária, devendo se ater ao limites
impostos à natureza fiscalizatória
do ente ministerial.
Nesse contexto, o próprio texto constitucional restringe a natureza da requisição de diligências,
retirando-lhe o caráter genérico
e circunscrevendo-o à finalidade
investigatória. Verbis:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de
inquérito policial, indicados os
fundamentos jurídicos de suas
manifestações processuais;
Por conseguinte, não é pertinente a requisição para que a autoridade policial expeça ofícios
a outros órgãos, nem determine
a execução de outros atos de natureza cartorária ou sem conexão
com a atividade-fim da Polícia
Judiciária, sob o risco de tornar ilegítimo o exercício do seu
poder requisitório. O Código de
Processo Penal, por sua vez, também traz outra limitação, tornando a requisição cabível somente
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quando a diligência for imprescindível para o oferecimento da
denúncia. Eis redação legal:
Art. 16. O Ministério Público
não poderá requerer a devolução
do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.
Sendo assim, nota-se que a
diligência deve ter por finalidade
a construção da materialidade e
dos indícios de autoria relacionados aos fatos sob apuração, já
que são esses os requisitos para
o oferecimento da denúncia, não
sendo cabível o uso da requisição
para obtenção de informações
destoantes do contexto investigativo ou para instruir indiretamente procedimentos de natureza
cível ou administrativa.
De mais a mais, o Código de
Processo Penal impede que Ministério Público faça requisições
à autoridade policial quando as
informações complementares estejam na posse de outra instituição. Verbis:
Art. 47. Se o Ministério Público
julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos
de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer
autoridades ou funcionários que
devam ou possam fornecê-los.

Desse modo, o ente ministerial deve exercer seu poder de
requisição de forma direta em relação ao órgão que se apresente
como possuidor das informações,
documentos ou congêneres. Tal
comando legal veda que se utilize da intermediação de outra instituição para a obtenção dos elementos de convicção que julgar
necessários, sob pena de se causar ônus desnecessário ao órgão
intermediador.
Nesse sentido, encontra-se
construção jurisprudencial que
se coaduna com a posição ora
defendida, cuja essência da linha
argumentativa é similar. São os
arestos colacionados:

1. De acordo com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, a
intervenção do Poder Judiciário
no sentido de determinar a realização de diligências requeridas
pelas partes pressupõe a demonstração da sua real necessidade.
2. Hipótese em que não há indicação nos autos da existência
de nenhum obstáculo para que
o próprio Ministério Público requisite diretamente as providências almejadas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS n. 37.607/RN,
Ministro Moura Ribeiro, Quinta
Turma, DJe 26/8/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. RECUR-

PROCESSUAL PENAL. RECUR-

SO ORDINÁRIO EM MANDADO

SO ORDINÁRIO EM MANDADO

DE

CONSTITU-

DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO

CIONAL E PROCESSUAL PENAL.

PÚBLICO. REQUISIÇÃO DE DI-

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES

LIGÊNCIAS POR OCASIÃO DO

CRIMINAIS.

REQUISIÇÃO

DE

OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

DILIGÊNCIA

PELO

PARQUET.

INDEFERIMENTO PELO JUIZ.

INDEFERIMENTO PELO JUIZ.

INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRA-

POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO

ÇÃO DA NECESSIDADE DE IN-

DOS DADOS POR MEIOS PRÓ-

TERMEDIAÇÃO DO PODER JU-

PRIOS. ART. 129, VIII, CF/88. ART.

DICIÁRIO.

26, IV, LEI N.º 8.625/93. ART. 13, II,

DIFICULDADE EM REALIZAR AS

E 47 DO CPP. INCAPACIDADE DE

DILIGÊNCIAS POR MEIO PRÓ-

REALIZAR A DILIGÊNCIA NÃO

PRIO SEQUER ALEGADA. INE-

DEMONSTRADA.

XISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUI-

SEGURANÇA.

DESNECESSI-

DADE DE INTERMEDIAÇÃO DO
PODER

JUDICIÁRIO.

INEXIS-

TÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.

DO E CERTO.

I - Consoante entendimento deste e. Superior Tribunal de JustiPrisma 81 | 37
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ça, o Poder Judiciário não está
obrigado a deferir requisições
pleiteadas pelo Ministério Público, senão quando demonstrada a
real necessidade de sua intermediação (Precedentes).

to de se buscar a observância do
princípio da obrigatoriedade pela
autoridade policial, sem qualquer
interferência em outros aspectos
discricionários do Delegado de
Polícia.

quisição, caso assim não ocorra,
ser encaminhada diretamente ao
órgão que possua a informação,
documento ou qualquer outro
elemento de informação que seja
pertinente.

II - In casu, não houve sequer
alegação de dificuldade ou obstáculo para a realização das diligências pleiteadas pelo Ministério Público por meios próprios,
o que exime a autoridade judiciária da obrigação de deferir a
requisição, não havendo que se
falar em direito líquido e certo
do recorrente.

b) entre a confecção do Relatório Final e a propositura da
ação penal – nesse caso, o poder
requisitório busca a efetivação
de diligência investigatórias pela
autoridade policial.

Portanto, o panorama contemporâneo da investigação criminal
conduzida pelo Delegado de Polícia, delineado pelo texto constitucional e pela Lei nº 12830/13,
confere clara função investigatória à autoridade policial, com evidentes marcas de exclusividade,
autonomia e discricionariedade.
Por outro lado, é dada ao Ministério Público uma função fiscalizadora, colocando-o como
órgão de controle de legalidade
da Polícia Judiciária, seja por
meio do seu poder requisitório,
seja por meio de manifestações
posteriores às representações do
Delegado de Polícia, emanados
por meio de parecer.
Esta divisão de papéis, pois,
é imprescindível para o desempenho de uma persecução penal
em completa consonância com os
mais basilares preceitos do Estado Democrático de Direito.

Recurso desprovido
(RMS 28.358/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 10/03/2009,
DJe 13/04/2009)
Ao cabo de tudo, em conformidade com o quadro constitucional e legal existente, nota-se
que o poder de requisição do
Ministério Público pode ser exercido somente em dois momentos
bem definidos, como forma de
não usurpação da função de presidência do inquérito policial do
Delegado de Polícia:
a) anteriormente à instauração
do Inquérito Policial – neste caso,
o poder requisitório pode ser
exercido somente com o propósi38 | Prisma 81

Contudo, as requisições de
diligências após a edição do Relatório Final do Inquérito Policial
devem apresentar as seguintes
características para serem reputadas legítimas:
a) Natureza Investigatória consiste em diligências que devam ter a necessária intermediação da Polícia Judiciária, a quem
cabe a exclusividade de atuação
investigatória no Inquérito Policial.
b) Natureza Imprescindível
para o Oferecimento da Denúncia
- consiste na diligência que tenha
como escopo a identificação da
materialidade e autoria delitiva
dentro do contexto investigativo
c) Domínio da Polícia Judiciária - consiste na diligência que
tenha como destinatário final a
Polícia Judiciária, devendo a re-

*DUÍLIO MOCELIN
CARDOSO é Delegado de
Polícia Federal

|Memória Viva
Por FELIPE CHAVES

Maria do Socorro Tinoco (segunda da direita para a esquerda)
quando ocupava cargo administrativo na Polícia Federal.

MULHERES
NO COMANDO

Foto: Arquivo Pessoal

Delegada aposentada, Maria do Socorro Tinoco conta como foi difícil,
porém gratificante, o trabalho na Polícia Federal.

M

aria do Socorro Santos Nunes Tinoco entrou na PF há 40 anos
e trabalhou em diversas áreas da
instituição. Começou como agente, participou da área administrativa e em 1983 tornou-se Delegada de Polícia Federal. Cargo que
ocupou por 30 anos.
Como Delegada, Maria do
Socorro foi lotada em todas as
regiões do Brasil, exceto no Nordeste. O estado em que ficou
mais tempo foi no Espírito Santo,
foram treze anos exercendo a atividade policial.
Ela se orgulha muito de ter
vivido tanto tempo dentro da
Polícia Federal, uma instituição
que segundo ela “trouxe grande

enriquecimento não só profissional, mas também pessoal”. Apesar das dificuldades encontradas
na época, Tinoco lembra que as
diversas operações e inquéritos
realizados em todos os cantos do
país submeteram a ela uma visão
ampla do trabalho da Polícia Federal perante a sociedade.
“A PF nos traz o Brasil todo
pra perto, convivemos com culturas totalmente diferentes no dia-a-dia. Agradeço muito a oportunidade de ter entrado na Polícia
Federal, tanto é que quando entrei eu disse: é aqui que eu quero
ficar”, relembra.
Foram inúmeras operações
realizadas em anos de Polícia
Federal. Quando estava na dele-

gacia de São José do Rio Preto,
interior de São Paulo, Maria do
Socorro lembra que havia apenas
ela e mais um Delegado para 800
inquéritos. Só ela tomava conta
de 600.
“Tinham vezes que eu ia ao
cartório fazer audiências e aproveitava para tomar depoimentos
de um caso, pegar declarações,
fazer auto de reconhecimento de
outro e até apreensões. Era tudo
muito corrido”, comenta.
Mesmo assim houve trabalhos
marcantes para a Delegada. Ela
se lembra de uma operação que
fez no interior de Minas Gerais,
na cidade de Linhares, onde libertou 650 trabalhadores escravos que exerciam atividades em
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condições subumanas de higiene,
alimentação, moradia e saúde.
Essa operação foi marcada na
Polícia Federal, pois, na época,
o trabalho escravo ainda não era
competência da PF, mas sim da
Civil.
Outra operação destacada foi
a investigação de furtos de armas
do depósito do fórum do município da Serra, na grande Vitória.
Em seis anos, mas de 5 mil armas
haviam sumido do local. Após
muito trabalho, a Delegada com
a equipe de policiais conseguiu
chegar em toda a quadrilha, que
envolvia um juiz, o chefe do cartório e outros funcionários.
Maria do Socorro lembra que
sofreu algumas discriminações
por ser mulher e estar ocupando
o cargo que era predominantemente ocupado por homens. Mas
ela garante que todas as discriminações vieram de fora da PF.
A Delegada conta que uma vez,
na delegacia de São José do Rio
Preto, um homem ficou indignado por ter que se submeter a tratar
de assuntos com uma Delegada
mulher. Advogados também discriminavam a Delegada que fazia
seu trabalho com a forte personalidade feminina.
A Delegada aposentada vem
de uma geração em que o efetivo de Delegados era muito baixo.
Houve épocas no Espírito Santo
em que havia apenas quatro Delegados e que inclusive o próprio
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Foto: Arquivo Pessoal

Maria do Socorro Tinoco durante curso de
formação para Delegado de Polícia Federal.

superintendente regional tinha
que presidir inquéritos.
A escassez de recursos, de
pessoal e as instalações precárias eram grandes problemas da
época. Uma superintendência
do Espírito Santo chegou a ser
interditada e todos que ali trabalhavam precisaram urgentemente
se mudar para uma pequena casa
que mal suportava o efetivo. A
Delegada lembra que o setor de
identificação funcionava embaixo da escada e que uma mesma
sala era compartilhada com cinco
ou seis pessoas.
O armamento utilizado pela
PF também era defasado. Enquanto bandidos se armavam fortemente, os policiai utilizavam
revólveres calibre 38. As viaturas também deixavam a desejar e
muitas vezes os policiais tinham
que fazer o trabalho a pé ou até
de ônibus. Os salários eram bai-

xos e não existiam atrativos monetários para realizar o trabalho.
Mas mesmo assim, Tinoco
lembra que o trabalho na PF era
gratificante e que o fazia com
muito orgulho e dedicação.
Para a Delegada, o importante crescimento que teve a PF nos
últimos anos foi graças à valorização que o governo deu à instituição. Mas, ela garante que ainda precisam ser feitas mudanças
para valorizar o trabalho de quem
tanto faz para melhorar o país.
Por isso, hoje, aos 61 anos e
aposentada desde 2014, Maria
do Socorro Tinoco ainda trabalha
em prol da Polícia Federal, mas
desta vez, atuando como representante parlamentar. A Delegada
faz encontros com Deputados e
Senadores e está diariamente no
Congresso Nacional buscando a
garantia de melhorias para a Polícia Federal.
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Com informações e imagens da Comunicação Social da Polícia Federal

MINAS GERAIS

OPERAÇÃO
PÁSSARO BRANCO

GOIÁS

OPERAÇÃO JOKER

Em ação conjunta da Polícia Federal, Civil e Militar foi deflagrada
a Operação Joker com o intuito de reprimir grupo criminoso
que estava se organizando para matar policiais no Acre. Foram
cumpridos sete mandados de prisão, 12 de busca e apreensão e três
mandados de internação de menores de idade. A ação é fruto de um
inquérito policial instaurado para apurar delito previsto no art. 288-A
do Código Penal Brasileiro, com pena de 4 a 8 anos de reclusão.

AMAZONAS

OPERAÇÃO DIRTY CASH

Polícia Federal deflagrou Operação Dirty Cash em ação que teve
como objetivo reprimir crimes relacionados ao tráfico internacional
de drogas, lavagem de dinheiro e evasão de divisas praticados
por organizações criminosas que atuam na fronteira de Brasil,
Peru e Colômbia. Estão sendo cumpridos 27 mandados de prisão
preventiva,13 mandados de busca e apreensão e sete mandados de
condução coercitiva.
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PF prende integrantes de uma
quadrilha envolvida com tráfico
interestadual de drogas. Foram
cumpridos 11 mandados de
busca e apreensão, além de sete
mandados de prisão temporária.
De acordo com as investigações,
os criminosos recebiam drogas
de comparsas que moram no
Mato Grosso e distribuíam para
cidades de Minas Gerais.

SÃO PAULO

OPERAÇÃO
PARTO SEGURO

Operação Parto Seguro teve
como objetivo investigar
médico impedido que atuava na
especialidade de ginecologia/
obstetrícia. Após a PF tomar
conhecimento de duas mortes
ocorridas no mês de janeiro,
diversas investigações
foram realizadas e muitas
irregularidades e crimes foram
confirmados. O médico, que
atuava no Sistema Único de
Saúde (SUS) há mais de um ano,
foi preso em seu consultório
particular e será investigado
pelos crimes de exercício ilegal
da medicina com resultado
morte, exigir pagamento
indevido, peculato e estelionato
em prejuízo da Administração
Pública.

PF em Ação
CEARÁ

OPERAÇÃO PASSWORD

PF cumpre 12 mandados de
busca e apreensão, seis de prisão
temporária e oito de condução
coercitiva após seis meses de
investigação da associação
criminosa entre despachantes e
funcionários terceirizados que
atuam no setor de passaporte
na Superintendência do Ceará.
A investigação revelou que
despachantes pagavam dinheiro
e prestavam vantagens indevidas
a funcionários terceirizados
da Delegacia de Polícia de
Imigração para conseguir o
atendimento e obtenção de
passaportes, desobedecendo os
agendamentos realizados.

RIO GRANDE DO NORTE

OPERAÇÃO ITARETAMA

PF investiga fraudes em licitações feitas por prefeituras do interior
do Rio Grande do Norte e na Companhia de Águas e Esgotos do
estado (Caern), com indícios de que houve direcionamentos de obras
promovidas pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca
(Dnocs). Foram cumpridos sete mandatos de busca e apreensão.
De acordo com a PF, as investigações foram iniciadas ainda em 2014
e as suspeitas recaem, principalmente, sobre as obras de construção
do açude no assentamento 3 de agosto (Pau de Leite), da adutora de
Jucuri, em Mossoró e na adutora de engate rápido de Jucurutu.

OPERAÇÃO SHIWAKO
PF desencadeia operação que
instrui 20 inquéritos policiais
visando reprimir crimes
previdenciários no Ceará. Foram
cumpridos 2 mandados de busca
e apreensão. O prejuízo causado
aos cofres da União foi de
aproximadamente R$ 38 mil.

OPERAÇÃO MUTUUM
Operação Mutuum foi deflagrada pela Polícia Federal com o
objetivo de desarticular grupos criminosos constituídos para captar
recursos de terceiros e conceder empréstimos sem autorização do
Banco Central. As investigações iniciaram no final de 2013. Foram
cumpridos quatro mandatos de busca e apreensão em Natal/RN.
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RIO GRANDE DO SUL

OPERAÇÃO RAFAELLO

Deflagrada pela PF em Rosário do Sul e Agudo, operação prendeu
dois despachantes suspeitos de estelionato. Ambos teriam causado
prejuízo superios a R$ 1 milhão com utilização de CNPJ de
empresas fantasmas para concessão de benefícios previdenciários
e 120 seguros-desemprego fraudulentos. Os homens teriam ainda
obtido 85 CNPJ’s de novas empresas fantasmas e incluído mais de
235 vínculos falsos no Cadastro Nacional de Informações Sociais
(CNIS), o que implicaria em desvios de cerca de R$ 7 milhões.
Os despachantes foram indiciados pelos crimes de falsificação de
documento público e estelionato.

ESPÍRITO SANTO

OPERAÇÃO MIRAGEM

Polícia Federal cumpre 12 mandados de busca e apreensão no
Espírito Santo. Dois advogados são suspeitos de participar de
fraudes estimadas em 72 milhões em Compensação e Suspensão
de Tributos Fazendários e Previdenciários referentes ao período de
2009 e 2013. Também participaram da operação a Receita Federal
e o Ministério Público Federal. Também estão sendo cumpridos 10
mandados de condução coercitiva de investigados e envolvidos, bem
como a busca e apreensão de bens e o bloqueio de valores em nome
dos advogados e de suas empresas.

OPERAÇÃO TRIAGEM
Polícia Federal prende um funcionário dos Correios e dois empresários em operação que combate o
desvio encomendas movimentadas pela empresa pública. Segundo a PF, o funcionário que trabalhava no
departamento de triagem desviava encomendas adquiridas em lojas virtuais, antes que fossem entregues
aos compradores. Os produtos desviados, geralmente smartphones e tablets eram vendidos a duas lojas
de Vila Velha.
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PARANÁ

OPERAÇÃO LAVA JATO

A Operação Lava Jato começou em 2009 com a investigação de
crimes de lavagem de dinheiro. Em 2015 foi deflagrada a nona fase
da operação. Na 9ª fase foram cumpridos 62 mandatos judiciais,
um de prisão preventiva, três de prisão temporária, 18 de condução
coercitiva e 40 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio
de Janeiro, Bahia e Santa Catarina. Os envolvidos poderão responder
pelos crimes de fraude a licitação, corrupção ativa, lavagem de
dinheiro e associação criminosa.

MATO GROSSO

OPERAÇÃO SOBERBA

Operação realizada pela Polícia
Federal em Mato Grosso e
Minas Gerais cumpriu 11
mandados de prisão preventiva,
dois de prisão temporária, 13
de condução coercitiva e 18 de
busca e apreensão. Membros são
suspeitos de integrar quadrilha
de tráfico internacional de
drogas. Durante o período de
investigação, cinco pessoas
foram presas em flagrante e
algumas apreensões foram
feitas. Uma delas foi de 218 km
de pasta base de cocaína, além
de 195 dólares, 34 mil reais em
dinheiro e veículos.
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RIO DE JANEIRO

OPERAÇÃO DO LEME
AO PONTAL

Ação da Polícia Federal localiza
duas estruturas sofisticadas
de cultivo de maconha em
Petrópolis/RJ. Operação
desarticulou um grupo
organizado que comercializava
maconha e drogas sintéticas.
Foram apreendidos 39 pés de
maconha e o dono da plantação
foi preso em flagrante por tráfico
de drogas.

OPERAÇÃO
PULE DE DEZ
Foi deflagrada pela Polícia
Federal, no norte do estado
carioca, a Operação Pule Dez,
em cooperação com as Polícias
Civil e Militar. Ação teve
como objetivo desarticular uma
quadrilha que atuava no tráfico
de drogas no município de São
Francisco de Itabapoana/RJ.

PARÁ

OPERAÇÃO RASTREIO

Operação desencadeada pela
Polícia Federal teve como
objetivo a busca e apreensão de
mercadorias fruto dos crimes de
receptação e roubo de cargas dos
Correios. Na operação foram
presas sete pessoas, apreendidos
carros, celulares e cinco motos.
Os presos foram encaminhados
para a sede da PF.
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RIO DE JANEIRO

OPERAÇÃO DOMINAÇÃO

Em ação conjunta com o Ministério Público do Rio de Janeiro,
Polícia Federal cumpriu 21 dos 26 mandatos de prisão expedidos
para a Operação. Todos os presos são acusados de envolvimento
com famoso traficante de drogas do Rio de Janeiro. Eles poderão
responder pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa,
receptação, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas de fogo,
entre outros. Durante a operação, quatro veículos, R$ 75 mil e 50
caixas de cápsulas para endolação de drogas foram apreendidas.

PF em Ação

DISTRITO FEDERAL

OPERAÇÃO ADVENTO

Polícia Federal desarticulou bando que fraudava fisco em R$ 300
milhões no Distrito Federal. As ações ocorreram em cinco endereços
residenciais e dois escritórios ligados à organização criminosa.
Estima-se que cinco mil empresas tenham caído no golpe nos
últimos anos. Os estelionatários faziam os empresários acreditar
que poderiam abater dívidas de impostos das empresas com o Fisco,
por meio de compensação com créditos tributários de terceiros
(prática não prevista na legislação tributária federal). Convenciam as
vítimas a entregarem a assinatura digital para entrar no sistema para
pagamento de tributos e limpavam o campo de impostos à pagar da
empresa, o que fazia desaparecer o débito da tela. Foram cumpridos
sete mandados de busca e apreensão.

PF cumpriu nove mandados de
busca e apreensão em operação
que investiga irregularidades no
funcionamento de empresas de
segurança privada no DF e MG.
Segundo a PF, as investigações
tiveram início a partir de uma
denúncia de que um servidor
estaria solicitando vantagens
indevidas. A PF diz que o
servidor exigia das empresas a
doação de cestas básicas para
instituições de caridade.

OPERAÇÃO ALERTA
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OPERAÇÃO ZELOTES
Grandes empresas brasileiras são investigadas pela Polícia Federal
por suspeita de pagamento de propina para integrantes do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) com o objetivo de anular
ou reduzir débitos tributários na Receita Federal. Ao menos 70
empresas, 15 escritórios de advocacia ou consultoria e 24 pessoas,
entre as quais conselheiros e ex-conselheiros do Carf estão sendo
investigados. O prejuízo estimado aos cofres da Receita é de
R$ 19 bilhões, dos quais R$ 5,7 bilhões, segundo a PF, já estão
comprovados.

OPERAÇÃO MAC 70
Polícia Federal prendeu quatro ex-servidores do DF em operação
que desarticulou uma organização criminosa suspeita de desviar
mais de R$ 15 milhões dos cofres públicos. De acordo com as
investigações, os suspeitos usavam informações de bancos de dados
do sistema e geravam encerramento de vínculo trabalhista falsos e
a liberação de pagamentos do seguro desemprego. Foram utilizados
dados de trabalhadores de mais de dez estados.
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OPERAÇÃO
CORRESPONDÊNCIA
No início do ano a Polícia
Federal deflagrou operação
no DF com o objetivo de
aprofundar a apuração referente
ao latrocínio ocorrido na
Agência dos Correios que
culminou na morte de um
bombeiro militar. Ao todo
estão sendo cumpridos nove
mandados, sendo sete de busca
e apreensão e dois de prisão
preventiva. Os investigados
responderão pela práticas dos
crimes de latrocínio e roubo
qualificado pelo emprego de
arma, concurso de pessoas e
reféns.

|Panorâmica
Por JIRLAN BIAZATTI

RECONHECIDA A CAPACIDADE POSTULATÓRIA
DO DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL

Procuradores tentavam barrar pedidos de delegados da PF à Justiça
A Justiça Federal do Rio Grande

independentemente da prévia con-

julgamento, na medida em que:

do Sul, no Agravo de Instrumento

cordância do órgão acusatório, de-

1. Ao Judiciário cabe receber to-

Nº

503233292.2014.404.0000/RS,

vendo ter facilitado acesso às auto-

dos os inquéritos policiais ainda que

rejeitou as resoluções do Ministério

ridades judiciárias competentes por

alguns tramitem de forma direta;

Público Federal (MPF) sobre a ca-

decidir, visando garantir o adequado

2. À autoridade policial incum-

pacidade postulatória dos Delegados

desenvolvimento da investigação.

be, segundo o Código de Processo

Federais e o arquivamento do inqué-

Em caso de indeferimento e em de-

Penal, ‘fornecer às autoridades judi-

rito sem passar pelo Judiciário. Em

corrência da aplicação da teoria dos

ciárias as informações necessárias à

sua decisão, a Juíza Federal do Tri-

poderes implícitos, pode o Delegado

instrução e julgamento dos proces-

bunal Regional Federal da 4ª Região

de Polícia Federal remeter a repre-

sos’;

Simone Barbisan Fortes remeteu ao

sentação ao órgão jurisdicional re-

3. Dentre tais informações, por

julgamento da ADI 2886 do Supre-

visor, solicitando nova decisão, em

óbvio, se incluem aquelas que pos-

mo Tribunal Federal, no entendimen-

respeito ao princípio constitucional

sam afetar a definição da competên-

to de que “os inquéritos policiais,

do duplo grau de jurisdição”.

cia jurisdicional (ainda que, naquele

mesmo na hipótese de tramitação

O MPF questionou a capacidade

momento prévio, tecnicamente di-

direta, devem ser remetidos à Justiça

postulatória de Delegado de Polícia

gam respeito, mais propriamente, à

(como, aliás, preconiza a menciona-

Federal postular diretamente ao ju-

atribuição da Polícia Federal).

da Resolução 63/2009 CJF). E isso

ízo de forma ampla [...], em inqué-

Simone Barbisan Fortes res-

se justifica, também, pela razão de

rito policial não judicializado, que

saltou que na superveniência de tal

que outros controles podem ser efe-

tramita diretamente entre o parquet

situação, cabe ao Magistrado ouvir

tivados pelo Judiciário, independen-

federal e o Departamento de Polícia

também o Ministério Público, domi-

temente da necessidade de medidas

Federal, alegando que o órgão tem

nus litis, para que sua decisão sobre a

constritivas, mormente tocantes à

capacidade postulatória somente em

competência seja informada também

definição de sua futura competên-

restritas hipóteses estabelecidas pelo

a partir dos elementos e argumen-

cia”, discorreu.

CPP. Assim, pediu provimento do re-

tos que possa o parquet aportar aos

A decisão da Juíza confirmou

curso para que não se reconhecesse o

autos. “Isso, todavia, ressalto nova-

o entendimento do Enunciado 47,

‘requerimento’ formulado pelo Dele-

mente, não significa que a autorida-

aprovado durante o IV Congresso

gado de Polícia Federal.

de policial esteja obrigada a dirigir-

Nacional dos Delegados de Polícia

No entendimento da Justiça Fe-

-se ao parquet para que este avalie a

Federal, realizado no Espírito Santo

deral do RS, mesmo em casos de

questão e, somente fazendo juízo po-

em 2014, que diz: “O Delegado de

tramitação direta do inquérito entre a

sitivo sobre o pedido, o encaminhe à

Polícia Federal tem capacidade pos-

polícia e o Ministério Público, está a

autoridade judiciária. Pelo contrário,

tulatória para representar diretamen-

autoridade policial autorizada a peti-

em percebendo a ocorrência de hipó-

te ao Poder Judiciário pelas medidas

cionar diretamente ao Juízo, em tudo

tese de incompetência, nada impede

cautelares, protetivas e de coope-

quanto disser respeito a providências

que encaminhe o pleito diretamente

ração internacional necessárias ao

úteis ou necessárias ao andamento

ao Juízo, que decidirá, ouvido o Mi-

exercício de seu mister profissional,

procedimental que conduzirá a um

nistério Público”, argumentou.
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DIRETOR DA ADPF PARTICIPA DE
DEBATE NA CAMPUS PARTY 2015
Carlos Eduardo Miguel Sobral falou sobre Proteção a Dados Pessoais
“A lei de proteção dos dados
pessoais, ao tempo que deve
proteger contra a venda e o uso
indiscriminado das informações
coletadas, deve garantir às
autoridades o acesso aos dados
necessários para o efetivo
combate ao crime organizado e à
corrupção”.
CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL,
Delegado Federal e Diretor da ADPF

O Delegado Federal e diretor da Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal
(ADPF), Carlos Eduardo Miguel
Sobral, representou a ADPF em
painel temático da Campus Party 2015, realizada em São Paulo/
SP, no início de fevereiro. Durante a programação os painelistas
abordaram a proposta de regulamentação do Marco Civil da
Internet e o Anteprojeto de Lei
sobre Proteção a Dados Pessoais
que estão sob consulta pública no
site www.participacao.mj.gov.br/
dadospessoais, do Ministério da
Justiça.
Durante o painel foram debatidos como são arquivados os dados pessoais? Quem pode gravar?
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Onde ficam registrados? Também
estiveram presentes no debate o
sociólogo Sergio Amadeu; o
coordenador-geral de Estudos e
Monitoramento de Mercado Secretaria Nacional do Consumidor,
do Ministério da Justiça, Danilo
Doneda; o desembargador federal do Tribunal Regional Federal
da 3ª Região Fausto Sanctis; a
responsável por políticas públicas na América Latina da Internet
Society, Raquel Gatto; o diretor
de Políticas Públicas do Google
no Brasil, Marcel Leonardi, e o
deputado federal Paulo Teixeira
(PT/SP), presidente da Campus
Party 2015.
O Delegado Federal defendeu
que as informações dos usuários

da Internet, por tratar de dados
sobre a intimidade e a privacidade, devem ser protegidas por
Lei. “Por meio da prestação de
diversos serviços ‘gratuitos’ as
grandes corporações conseguem
coletar, armazenar, tratar e analisar informações sobre nossos
hábitos, opiniões, gostos, opções
e ideias. Ou seja, sobre quem somos e o que pensamos. A lei de
proteção dos dados pessoais, ao
tempo que deve proteger contra a
venda e o uso indiscriminado das
informações coletadas, deve garantir às autoridades o acesso aos
dados necessários para o efetivo
combate ao crime organizado e
à corrupção”, comentou Carlos
Eduardo Miguel Sobral.

Panorâmica

DELEGADO FEDERAL É EMPOSSADO
IMORTAL PELA ABRASCI

Lúcio Jaimes Acosta recebeu medalha de condecoração pelo seu trabalho
Foto: Arquivo Pessoal

Lúcio Jaimes Acosta (esquerda) recebe título de
imortal pela Academia Brasileira de Ciências,
Artes, História e Literatura (Abrasci).

L

úcio Jaimes Acosta, Delegado de Polícia Federal
aposentado e associado da ADPF
foi condecorado imortal pela
Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura
(Abrasci) e recebeu medalha em
homenagem à condecoração.
A academia está em atividade cultural desde 1910 e já participou e desenvolveu inúmeros

trabalhos que objetivam o resgate
da memória histórica e a preservação das tradições culturais e
cívicas da sociedade.
Conduzida em pilares sólidos
de cidadania e civismo, a Academia Brasileira de Ciências,
Artes, História e Literatura vem
ganhando prestígio e respaldo social com parcerias no Brasil e no
exterior.
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|Extra Pauta
Por FELIPE CHAVES

PÉ NA ESTRADA!
Delegado Federal, Ricardo Venâncio se aventurou em cima de uma moto
e cruzou os quase 4 mil quilômetros da Rota 66, nos Estados Unidos.

A

paixonado por viagens,
motos e aventura, o Delegado Federal Ricardo
Venâncio e mais alguns amigos
resolveram, em setembro de
2014, cruzar os Estados Unidos,
na tradicional Rota 66. Construída há 88 anos e com cerca de 4
mil quilômetros de extensão, a
estrada vai desde Chicago, Illionóis, passando pelos estados de
Missouri, Kansas, Oklahoma,
Texas, Novo México, Arizona e termina na cidade de Santa
Mônica, na Califórnia e foi palco do primeiro restaurante Mc
Donald's do mundo e serviu de
inspiração para diversos filmes
de Hollywood.
O ponto de partida para a viagem foi na cidade de Anaheim,
há 50 milhas de Los Angeles.
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Lá o Delegado optou por alugar
as motocicletas por questão do
custo-benefício. Os veículos foram alugados por 13 dias, já com
todos os tipos de seguro inclusos.
Saindo de Los Angeles, Venâncio passou pela cidade de
Palm Spring, na Califórnia. Um
local de mais de 46 mil habitantes
considerada pelo Delegado como
a "búzios americana" por ser uma
cidade praiana em que os moradores saem de suas casas com
bermudas, chinelos, pranchas de
surf na mão. Depois dali ele enfrentaria o deserto americano até
a cidade de Bishop.
"O deserto é algo extraordinário. Você pega temperaturas de
mais de 40º Celsius e você está
literalmente sozinho", relembra o
Delegado.

Venâncio e seus amigos optaram por pilotar cerca de 260 a
300 milhas (418km a 482km) por
dia para não ficar cansativo. Então eles saíam por volta de nove
horas da manhã e às 17h eles já
estavam no hotel para descansar
e seguir viagem no dia seguinte.
Foi essa mesma rotina por quase
duas semanas até chegar no destino final: Las Vegas.
De Bishop o grupo foi até a cidade de São Francisco, considerada a mais bonita pelo Delegado
Ricardo Venâncio. "É uma cidade
que lembra muito o Brasil. Ainda
voltarei lá por que vale a pena".
Em São Francisco eles ficaram
três dias até embarca na moto
para Pismo Beach e contornar a
costa americana de volta a Los
Angeles. Foram 3 mil quilôme-

Extra Pauta
Foto: Arquivo Pessoal

O deserto americano foi paisagem para
Ricardo Venâncio e seus amigos.

tros e 13 dias.
Hoje a Rota 66 que é feita por
motociclistas de todo o mundo
não é mais aquela tradicional estrada dos anos 50. Nos últimos
anos ela sofreu algumas alterações, alguns trechos não estão
bons, então as pessoas acabam

pegando a rota turística, por ser
mais tranquila de pilotar.
Contudo, para os mais aventureiros, ainda existe a possibilidade de cruzar o deserto pela
tradicional Rota 66. Mas, o Delegado afirma: "eu não acho muito
interessante. Se você quiser co-

mer gafanhoto, mosquito e muita
terra, aí tudo bem", comenta em
meio às risadas.
Mesmo de férias, o Delegado
não deixou de acompanhar o trabalho policial estadunidense. Ele
verificou que havia penitenciárias construídas no meio do deserto. "Imagina a dificuldade que
o recluso tem de fugir dessas penitenciárias sem ser visto, e mais,
o tanto que ele tem que percorrer
a pé em busca de um abrigo ou
esconderijo", diz. Para ele, essas
construções são feitas de forma
extraordinária.
Já conhecido do ambiente, das
rotas e das dificuldades passadas
por um aventureiro, agora Venâncio quer levar a esposa e a filha,
mas percorrendo de carro para
garantir mais segurança e conforto à família.

| DICAS PARA OS VIAJANTES

4

Programe
sua rota em
um GPS e no
aplicativo
Waze

2

Nunca
deixe de
carregar
água

5

Participe de
cursos de
viagens de
moto

3

Leve suas
músicas para
ouvir durante
o trajeto

6

Não esqueça
dos materiais
de segurança
e roupas
apropriadas*

*botas, luvas, proteção
de pescoço, capacete e
óculos de sol

1

Sempre
abasteça
no próximo
posto
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|In Fine
“Polícia Federal, orgulho nacional!”
gritavam os populares durante manifestação em todo o Brasil.
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