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E

sta Prisma chega a suas mãos, leitor, anunciando a quinta edição do Congresso Nacional dos Delegados de Polícia Federal,
em abril, no Rio de Janeiro. O evento reunirá especialistas de
diversas áreas, com o intuito de debater o papel da Polícia Federal e
dos Delegados de Polícia no Brasil. A qualidade dos palestrantes convidados revela o amadurecimento da categoria na produção científica.
São delegados e delegadas produzindo doutrina, imbuídos da consolidação da ciência policial.
A ADPF sempre esteve comprometida com o aspecto formacional
de seus quadros, seja estimulando a publicação de artigos, seja na realização de eventos como Congresso que se aproxima. E é com alegria
que vê florescer nos últimos anos, com frequência cada vez maior,
diversas publicações assinadas por delegados federais.
Ao receber esta edição, a nossa ADPF estará às voltas de mais um
processo eleitoral, o qual decidirá quem serão os próximos dirigentes
da entidade na gestão 2012-2013, no âmbito nacional e regional. É no
voto de cada um de seus associados e associadas que a nossa ADPF
se fortalece, se legitima a continuar representando os Delegados de
Polícia Federal em todo o país.
Aproveito, pois, a oportunidade, assinando está coluna como presidente, para dizer da minha honra e orgulho de ter conduzido a ADPF
até aqui. No próximo número, outro nome chancelará este editorial.
Fica o meu desejo sincero para que tenha força e sabedoria necessária
para desenvolver o melhor trabalho em prol dos Delegados Federais,
contribuindo também para a o fortalecimento da Polícia Federal que o
Brasil tanto admira.
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|Quantum
43 mil mulheres foram

U$62 mil foi a fiança imposta pela Justiça

assassinadas na última década
no Brasil, sendo 70% vítima de
violência dentro do próprio lar.
O índice é quatro vezes maior
do que a média internacional.
Alguns especialistas já tratam
o assunto como femicídio
(assassinato de mulheres por
motivo de gênero).

da Guatemala ao ex-ditador José Efraín
Ríos Montt. Ele será processado por
genocídio e crimes de guerra e a medida é
para evitar sua fuga. Na Guatemala, a pena
para o crime de genocídio varia de 30 a 50
anos de prisão. No caso de crimes contra a
humanidade, outra denúncia que pesa contra
o ex-presidente, a pena varia de 20 a 30 anos.

R$4,1bilhões serão aplicados
pelo governo federal em ações
do programa “Crack: É
Possível Vencer”. O anúncio foi
feito pelo ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo, em
reunião com os secretários de
Segurança Pública de 26 estados.

30º lugar. Em ranking de 30 países, o Brasil
foi o pior colocado na taxa de retorno de
impostos para o cidadão. Ficou atrás até
mesmo da Argentina e do Uruguai. De acordo
com o Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário (IBPT), que realizou o
estudo, em 2011, o Brasil arrecadou
cerca de R$ 1,5 trilhão em tributos,
que poderiam ter sido mais bem investidos em
serviços como educação, saúde e segurança.

800 mil vistos para os EUA
foram concedidos aos brasileiros
em 2011. Em tempos de arrocho
econômico, os norte-americanos estão
de olho no capital verde-amarelo. O
presidente estadunidense Barack Obama
anunciou que vai simplificar e reduzir em
40% o tempo de concessão de vistos e
estuda ainda isentar os viajantes brasileiros da
entrevista para concessão do visto. Em média,
cada turista brasileiro gasta de US$ 5 mil a
US$ 6 mil por viagem nos EUA.
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69 pontos. Os brasileiros começaram
2012 mais otimistas do que nunca. O
Índice de Expectativa das Famílias
Brasileiras, pesquisa mensal feita pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) alcançou em janeiro a taxa mais alta
já registrada pelo indicador: 69 pontos,
numa escala de 0 a 100. Quanto maior o
resultado, maior é o otimismo das famílias.

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

E

NEUTRALIDADE, IMPARCIALIDADE
E COMPETÊNCIA

xperiência e competência são as únicas palavras que
devem ser usadas por profissionais que militam à frente
de qualquer das profissões em seus trabalhos. A direção da
revista Prisma não poderia deixar passar em branco, ao longo dos 25 anos de existência, sua neutralidade no caminho
das matérias que informam aos associados os trabalhos da
diretoria da ADPF, da Polícia Federal, de órgãos públicos em
geral e a outros ligados ao interesse da segurança pública.
A ADPF está em período de eleições e a revista Prisma
no seu conceito de divulgar aos associados o pleito para o
biênio - março 2012/novembro2013 e vem mostrar, mais
uma vez sua imparcialidade, como deve ser sua relação ética com todos os candidatos inscritos concorrentes à diretoria executiva da organização.
A direção de nossa empresa, contratada para a edição
da revista, com todos os seus componentes que envolvem

|Parlatório

Foto: Renato Araujo/ABr

“O Brasil legal não
tem nada a ver com
o Brasil real”,
Antônio Rangel Bandeira,
coordenador das ações de
desarmamento da organização
não governamental Viva Rio,
ao comentar que o Estatuto do
Desarmamento é uma boa lei,
está sendo copiada por oito
países no mundo, mas que
precisa ser aplicada de fato no
Brasil

editores, jornalistas, diagramadores e demais colaboradores,
bem como os candidatos das duas chapas a eleição da nova
diretoria não a usam para campanhas de uso pessoal, como
é o caso. Nosso principal objetivo é informar aos associados e ao público em geral, com todo nosso esforço, única e
exclusivamente, matérias pautadas dentro de suas peculiaridades as reportagens de cunho jornalístico, verdadeiro, ético
e diferenciado dos demais informativos institucionais.
Por esse motivo alcançamos êxito com todas as diretorias eleitas, mostrando nosso trabalho, sem interferir de
maneira nenhuma nas atividades administrativas da organização, do qual, continuaremos se assim for, dando obediência às regras impostas por sua diretoria, respeitando as
autoridades constituídas da ADPF, do DPF, do poder público,
dos nossos leitores e anunciantes que também e felizmente
fazem parte da edição da revista Prisma.

“É preciso que as autoridades
reconheçam que todos ainda
estão perdendo essa guerra
contra o crack”,
Regina Mikki, secretária nacional de Segurança
Pública

“É muito mais barato para o Estado
obter resultados com a campanha
pelo desarmamento do que com os
custos da repressão”,
Douglas Saldanha, diretor do Departamento
de Combate ao Crime Organizado da Polícia
Federal, em audiência pública na Comissão de
Segurança Pública da Câmara dos Deputados
Prisma 69 | 7

|Do Leitor

A

cabei de receber a revista Prima, edição 68, e não pude conter o meu entusiasmo pelas
relevantes matérias publicadas com esmero, de forma clara, assuntos palpitantes, hodiernos,
enaltecendo as ações da Polícia Federal que tem contribuído, de maneira enérgica,
estratégica, sempre nos limites constitucionais, atingindo instituições e pessoas dos mais diversos
escalões, na luta contra a corrupção.
Como ficou bem acentuado, a Polícia Federal, que já está especializada e bem preparada,
poderia fazer muito mais se as autoridades competentes destinassem mais recursos humanos,
técnicos, administrativos e monetários para cobrir as fronteiras continentais do Brasil, além de
apoio incondicional para as operações específicas, as quais precisam ser desencadeadas a cada
momento contra os criminosos, seja os comuns ou os de “colarinho branco”, que a cada dia estão
mais equipados com recursos financeiros, tecnologia avançada, etc.
Tendo exercido minhas funções como Policial Federal desde 1961, participando da criação do
Departamento Federal de Segurança Pública (Polícia Federal), da criação do incipiente Plano de
Carreira Policial Federal, depois aprimorado (1983/1985), tendo sido presidente de nossa estimada
ADPF, com saudades, me senti no dever de externar estas palavras aos meus amigos de tantos anos
e aqueles que vieram depois, nossos colegas, que estão fazendo a Polícia Federal ir em direção de
seus objetivos, apoiados pela nobreza e entusiasmo da Diretoria da nobre Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal.
Aposentado, mas em plena conexão com os companheiros que ainda estão ativos e a tantos novos
colegas, que continuam na luta pelo combate aos crimes cometidos contra bens, serviços
ou interesses da União, oro ao nosso grande Deus para que conceda entusiasmo e
proteção aos nossos colegas e a seus familiares.
JAIME BRAUN,
ex-presidente da ADPF (1983 a 1985)
braunjaime@yahoo.com.br

ESCREVERAM PARA A PRISMA: os
senadores Aécio Neves, Aloysio Nunes
Ferreira, Ana Amélia, Ricardo Ferraço,
Sérgio Petecão e Vital do Rêgo; e o
deputado federal Eli Correa Filho.

Cartas para esta seção podem ser
enviadas para o e-mail adpf@adpf.org.
br, para o endereço SHIS QI 7, Conjunto
6, Casa 2, Lago Sul, Brasília/DF, CEP:
71615-260 ou para o fax: (61) 32217065. Por motivo de espaço, as cartas
selecionadas podem ser publicadas
com cortes.
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Por VANESSA NEGRINI

“para ser uma construção
segura, o cidadão precisa de
um bom alicerce na infância”
Para o titular da inédita Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal,
enquanto a sociedade não entender que a infância precisa ser priorizada,
continuará tratando das consequências da negação de direitos

C

rianças e adolescentes
em situação de moradia nas ruas têm seus
direitos fundamentais violados
cotidianamente no Brasil. Não há
dados estatísticos exatos, mas um
olhar atento revela que elas estão
por toda parte inclusive na Capital Federal. Mas, de quem é a responsabilidade por essa tragédia
social? Da família? Do Estado?
Da sociedade?
De acordo com a Constituição
Federal, assegurar às crianças
e aos adolescentes seus direitos
fundamentais, além de colocá-los
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão é dever de todos: da família,
da sociedade e do Estado. No entanto, os atuais esforços parecem
dispersos e insuficientes.
12 | Prisma 69

Para o secretário da Criança
do Distrito Federal, Dioclécio
Campos Júnior, a infância brasileira não é reconhecida como
área prioritária de investimentos
do Estado, da família e da sociedade como um todo. Em entrevista, ele afirma que as crianças ocupam uma faixa populacional na
qual mais são negados direitos.

Campos acredita que a falta
de cuidados na primeira infância
está no cerne da problemática de
crianças e adolescentes em situação de rua e em conflito com a
lei.
“Os seis primeiros anos de
vida, mais o período gestacional,
correspondem ao período em que
o equipamento essencial para a
formação do indivíduo, sua conversão em pessoa e sua transformação em cidadão aconteça”,
explica.
Campos, que já foi presidente da Sociedade Brasileira de
Pediatria, destaca um estudo do
Prêmio Nobel James Heckman,
o qual confirma sua tese. Heckman acompanhou por décadas
dois grupos de crianças nascidas
na periferia dos EUA, expostas,
portanto, as mesmas variáveis

Entrevista

Fotos: Prisma

|Abandono. Adolescente dorme
nas ruas da Capital Federal.

sociais, com a diferença de que
um grupo teve acesso a cuidados
na primeira infância e outro grupo não. Comparando os dados do
grupo-controle, das crianças que
tiveram estimulação e proteção
na primeira infância, com as que
não tiveram acesso a esse tipo de
beneficio, as diferenças foram
contundentes.
Quase 30% dos que tiveram
acesso ao programa de educação infantil conseguiram salários superiores a U$ 2 mil dólares, contra apenas 7% do grupo
sem apoio. Quer dizer, o acesso
a educação na primeira infância
mais do que quadruplicou a probabilidade de se alcançar salários
maiores.
Na faixa etária de 27 anos, o
número médio de detenções por
crime foi duas vezes maior no

grupo que não passou pela educação infantil. Já as detenções
por pequenos delitos chegaram a
ser quase sete vezes maiores no
grupo sem assistência. Heckman
concluiu que cada dólar investido
pelo governo na primeira infância representou um retorno de U$
17 dólares para a sociedade.
Mas a cultura brasileira não
é de investimento, é de retorno
imediato. “A sociedade brasileira não se dá conta disso ainda. É
difícil convencer as autoridades,
os gestores públicos, de que essa
é a prioridade”, afirma Campos,
destacando que o Distrito Federal
é a primeira unidade da federação
a instituir uma secretaria específica voltada para a criança e os
adolescentes, o que, segundo ele,
facilita na defesa de políticas públicas para a área.

Para Campos, formar um cidadão é um processo de construção,
uma verdadeira edificação. “Toda
construção, para ser de qualidade, sólida e resistente, começa
por uma etapa que é o alicerce.
E só há um momento para você
fazer isso: no começo”, compara.
De acordo com o secretário
da Criança do Distrito Federal,
para ser uma construção segura,
produtiva e duradoura, o cidadão
precisa de um bom alicerce. E enquanto a sociedade não entender
isso, “vai continuar enxugando
gelo, tratando das consequências
da negação de direitos na primeira infância”.
|PIONEIRA. A criação da Secreta-

ria da Criança no Distrito Federal é uma iniciativa pioneira no
Brasil. Além do papel de protePrisma 69 | 13
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ção, desempenhada por meio dos
Conselhos Tutelares, a Secretaria
nasceu com as atribuições de cuidar das medidas socioeducativas
para crianças e adolescentes em
conflito com a lei.
De acordo com o secretário, a
prioridade da Secretaria é o Projeto de Desenvolvimento Integral
da Infância e da Adolescência.
O objetivo, em médio prazo, é
reduzir as demanda das medidas
socioeducativas e dos Conselhos
Tutelares.
O projeto será implantado em
caráter piloto no início de 2012.
O trabalho consiste na identificação e no acompanhamento de
gestantes por uma equipe multiprofissional qualificada. Para o
secretário, é importante demonstrar para essas mães que, durante
a gestação, “o vinculo afetivo é
inegociável”.
Após o nascimento, esse
acompanhamento passa a ocorrer com as crianças nas creches.
Cada uma terá uma ficha individual para acompanhar o seu crescimento físico, emocional e social, com um calendário próprio
de avaliação. Constatado algum
problema no crescimento ou no
desenvolvimento, uma equipe
atuará no sentido de diagnosticar
as causas e corrigir o rumo.
Embora singelo, o projeto
deve enfrentar grandes desafios
para ser implantado. O Distrito
Federal possui cerca de 150 mil
14 | Prisma 69

crianças com até 3 anos. Entretanto, apenas 10 mil são atendidas em creches públicas ou conveniadas.
|SISTEMA REEDUCATIVO. No iní-

cio de 2012, começa a funcionar
o NAI - Núcleo de Atendimento
Inicial do Adolescente em conflito com a lei. O Núcleo reunirá em
um único local todas as autoridades que definem a aplicação de
medida socioeducativa ao menor.

As medidas
socioeducativas para
crianças em conflito com
a lei não podem refletir
um modelo prisional
O adolescente detido será levado ao NAI no momento da
apreensão para ser avaliado. O
menor passará por diversas instâncias que hoje estão dispersas.
Ao final, o juiz decidirá na hora
a medida que o menor deverá ser
submetido. Pode ser liberdade assistida, prestação de serviço comunitário, regime de semiliberdade ou internação com privação
de liberdade.
O NAI proporcionará agilidade ao processo e evitará que o
menor tenha que pernoitar desnecessariamente no Centro de
Atendimento Juvenil (Caje), que
deverá ser fechado em breve por
determinação da Justiça.

Ao lado da desativação definitiva do Caje, conhecido pelas
péssimas condições e superlotação, a inauguração do NAI, está
inserido num contexto maior: o
Sistema Reeducativo de Socialização. Para o secretário, as medidas socioeducativas não podem
refletir o modelo prisional. Para
crianças e adolescentes em conflito com a lei é preciso oferecer
uma “abordagem educativa e
profissionalizante que lhe permita mudar de vida”.
Trata-se de um caminho difícil, nem sempre compreendido.
De acordo com Campos, a cultura que existe na sociedade brasileira é a cultura prisional. Tanto
é assim que, volta e meia ouvese falar na redução da maioridade penal. “A sociedade não tem
ideia do que é uma pena de privação de liberdade, especialmente numa fase em que o individuo
está em fase de crescimento e
desenvolvimento psicomotor e
social”, afirma.
O caminho é longo e o apoio
é difícil até mesmo dentro de
“casa”. Mesmo considerada uma
pasta prioritária, por falta de espaço adequado, o secretário da
Criança do Distrito Federal tem
despachado da sede da Sociedade
Brasileira de Pediatria. Um começo difícil para a nova Secretaria, a qual, como qualquer criança, precisa de um bom alicerce
para prosperar.

|Nunca Mais
Por VANESSA NEGRINI

Entre a paz
e a justiça
Para lidar com seu passado, em nome de uma
suposta paz social, o Brasil recorreu à anistia
em vez dos julgamentos. Agora, criação de
Comissão da Verdade pode mudar essa história
e evitar que anistia se transforme em amnésia e
perpetue as injustiças

C

omo parte das negociações da reabertura política, pós-período ditatorial, o Brasil promulgou em 1979
sua Lei de Anistia, apostando
no esquecimento como a forma
mais adequada para consolidar o
processo de pacificação. Trinta
e dois anos depois, o país cria a
sua Comissão da Verdade, para
investigar as violações de direitos humanos desse período.
Parentes de desaparecidos políticos esperam da Comissão o
reconhecimento público e oficial
de abusos cometidos, enquanto
alguns setores militares temem
uma caça às bruxas. Para o Bra16 | Prisma 69

sil, essa é uma nova oportunidade
de mostrar que a paz, a verdade
e a justiça podem, sim, coexistir
numa democracia.
No livro “A Anistia na Era
da Responsabilização”, os pesquisadores Leich Payner, Paulo Abraão e Marcelo Torelly
questionam se a anistia é a resposta apropriada para as atrocidades cometidas por governos
ditatoriais. De acordo com eles,
acadêmicos e profissionais que
promovem a justiça de transição
ao redor do mundo têm argumentado que Estados que saem de
regimes autoritários possuem deveres legais, morais e políticos de

Nunca Mais

Arquivo Nacional

|REABERTURA. Passeata pela Anistia
nas ruas do Rio de Janeiro, 1979.

responsabilizar individualmente
os perpetradores de crimes contra
os direitos humanos. Até mesmo
para se evitar futuras violações
e como forma de se restaurar a
confiança nas instituições jurídicas e no Estado de Direito.
“Desde os Tribunais de Nuremberg, após a Segunda Guerra
Mundial, chegando até a criação
do Tribunal Penal Internacional,
o sistema internacional de direitos humanos tem buscado substituir a anistia pela justiça no que
tange a violações de direitos humanos no passado”, enfatizam.
Na contramão da tendência
global de responsabilização individual, em abril de 2010, em
ação ajuizada pela Ordem dos
Advogados do Brasil, a Suprema
Corte brasileira (STF) decidiu,
por sete votos a dois, declarar válida a anistia para todos os crimes
cometidos por agentes do Estado
no Brasil durante a Ditadura. A
posição do Brasil rendeu ao país
uma condenação na Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).
Em sentença na qual responsabiliza o Brasil pelo desaparecimento de cerca de 70 pessoas na
chamada Guerrilha do Araguaia,
o órgão declarou que a Lei de
Anistia brasileira não pode seguir
representando um obstáculo à investigação e à sanção de graves
violações de direitos humanos.
Nesse mesmo julgado, a CIDH

O reconhecimento
público e oficial de
abusos cometidos
serve para que o
Estado assuma sua
responsabilidade e
estabelece políticas de
reparações individuais
e coletivas
também afirmou que a Comissão
da Verdade “não substitui a obrigação do Estado de estabelecer a
verdade e assegurar a determinação judicial de responsabilidades
individuais, por meio dos processos penais”.
Para o coordenador-chefe do
Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais (IBCCRIM), Ivan
Luís Marques, uma vez que o
Brasil ratificou o Pacto de San
José da Costa Rica e submete-se
à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, “o
STF não tem competência para
rever o conteúdo das decisões internacionais que envolvem condenação de Estado”.
“O Brasil deve obediência às
decisões da Corte Interamericana,
não podendo fazer reanálise do
mérito da decisão internacional,
agindo como instância recursal”,
afirma em capítulo no livro “Crimes da Ditadura Militar”.
Para ele, os crimes cometidos
Prisma 69 | 17
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Um dos fundamentos
da Justiça de
Transição é a reforma
das instituições
ligadas à Justiça e
Segurança Pública e a
consolidação da cultura
do “nunca mais”
pelos agentes da ditadura – tortura e desaparecimento forçado
de pessoas – são crimes contra
a humanidade e se distinguem
dos crimes políticos puros, pois
a motivação política atingiu os
bens jurídicos vida e integridade
física. Dessa forma, os atos praticados durante a ditadura militar
brasileira não podem ser acober-

tados pelo manto da anistia de
1979.
“São crimes contra a humanidade e, dessa forma, estão fora do
alcance da Lei da Anistia e não
prescrevem”, afirma Marques.
|JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO. A partir

de 2007, o debate sobre “Justiça de Transição” ganhou corpo
no cenário brasileiro. Como o
próprio nome diz, a Justiça de
Transição ocorre no contexto de
transição pós-regime autoritário.
O objetivo é esclarecer as violações praticadas durante o período de exceção, além de construir
parâmetros para as reparações
individuais e coletivas, e pensar
a reforma das instituições que
cuidam da justiça e da segurança
pública, incentivando a denomi-

|AMPLA E IRRESTRITA.

nada cultura do “Nunca Mais”.
Em 2009, o direito à memória e à verdade tornou-se um dos
principais eixos da política de
Direitos Humanos no país. O movimento culminou com o lançamento da Comissão Nacional da
Verdade no final do ano passado.
Mas, para começar seus trabalhos, a Comissão depende ainda
da indicação de seus membros
pela presidente da República.
Em entrevista ao canal G1, representantes de militares e de entidades de familiares de mortos e
desaparecidos durante a ditadura
revelaram preocupação com a
escolha dos integrantes que vão
compor a Comissão da Verdade.
Para a presidente da União
Nacional das Esposas de Militares das Forças Armadas, Ivone

Centro de Documentação e Memória da Universidade Estadual Paulista (CEDEM/UNESP)

Assinada no governo João Baptista Figueiredo, a Lei 6.683 concedeu anistia a todos que cometeram crimes
políticos, crimes eleitorais e aos que tiveram seus direitos políticos
suspensos, no período 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979.
Na prática, proporcionou o retorno ao país de brasileiros exilados, com
a extinção dos processos a que estavam respondendo e livrou os militares de responderem criminalmente por suas ações. Em novembro
de 1979, os primeiros exilados começaram a voltar. A lei determinou
que os anistiados pudessem requerer seu retorno ao serviço público
no mesmo cargo ou emprego que ocupava na data de seu afastamento.
Com a promulgação da Constituição, em 1988, o benefício da anistia
atingiu os punidos entre 1946 e 1988 por motivos exclusivamente políticos. Em 2002, foi sancionada a Lei 10.559, fixando regras para a
reparação econômica devida aos anistiados.
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Luzardo, o “revanchismo do tadura têm que ser abertos para
atual governo” só não tomará que a gente saiba quem foram
Desde 1974, trinta e
conta da Comissão da Verdade os responsáveis pelos crimes de
nove Comissões da
se houver a participação paritá- tortura e assassinato, e essas pesVerdade se formaram
ria de militares. “Quando não há soas precisam ser processadas e
pelo mundo. O Brasil só
participação dos dois lados, para condenadas”, afirmou. No enmim, é comissão da meia verda- tanto ela defende que para haver
instalou a sua no final
imparcialidade,
nem
militar
nem
de”, disse. A entidade teme que a
do ano passado, mas
investigação do passado venha a quem foi vítima da ditadura deos trabalhos ainda não
ser usada para “jogar a sociedade vem participar da Comissão.
começaram
Para o capitão Sebastião Pecontra os militares” e cobra que
também sejam investigadas as reira, diretor da Associação dos
mortes de militares por guerri- Oficiais da Reserva do Rio de último a investigar seus crimes
Janeiro, a Comissão não era ne- cometidos pela ditadura, tarefa
lheiros.
Para a vice-presidente do gru- cessária. “Houve uma anistia e já cumprida na Argentina, Chile
po Tortura Nunca Mais, Vitória isso deveria ter encerrado o as- e Uruguai, países onde seus resGrabois, que perdeu três pa- sunto. Como querem exumar um pectivos militares e torturadores
rentes durante da ditadura, “não defunto, é preciso garantir que se já foram investigados e julgados.
basta” buscar informações sobre apurem os excessos também dos A cartilha “Comissão da Verdade
no Brasil”, preparada pelo Núviolações de direitos humanos comunistas”, afirmou.
e o paradeiro de desaparecidos |PELO MUNDO. Das grandes dita- cleo de Preservação da Memópolíticos. “Os arquivos da di- duras do Cone Sul, o Brasil é o ria Política/São Paulo, deixa

de apuração de abusos e violações dos Direitos Humanos e vêm sendo amplamente utilizadas no mundo como uma forma de esclarecer o
passado histórico. Seu funcionamento prioriza escutar as vítimas de
arbitrariedades cometidas, ao mesmo tempo em que dá lugar a que
se conheça também o padrão dos abusos havidos, por meio da versão
dos perpetradores dessas violências ou da revelação de arquivos ainda
desconhecidos. As Comissões da Verdade têm como missão final a
produção de um relatório que permita à sociedade o conhecimento
dos detalhes do regime que oprimiu e violou, assim como apresentam recomendações que visam aprimorar as instituições do Estado,
notadamente aquelas que lidam com a segurança pública, e contribuir
para uma política definitiva de não repetição. No Brasil, a Comissão
terá duração de dois anos e será integrada por sete membros a serem
designados pela presidente da República.

Foto: kmspagu.wordpress.com

|NUNCA MAIS. As Comissões da Verdade são mecanismos oficiais

|RESGATE. Polícia Federal atua na
identificação de desaparecidos políticos na Guerrilha do Araguaia.

Prisma 68 - Jul.Ago.Set./2011
Prisma 69 | 19

Nunca Mais

A tortura e o
desaparecimento
forçado de pessoas não
podem ser cobertos
pela Lei da Anistia,
como se fossem crimes
políticos puros, porque
atingem o bem jurídico
vida
claro o atraso brasileiro. No material consta que a primeira Comissão da Verdade da qual se tem
notícias, foi instalada em Uganda,
em 1974, sob o governo de Idi
Amin, com o objetivo de investigar os desaparecidos durante os
seus primeiros anos no poder.
Depois disso formaram-se
Comissões da Verdade na Bolívia
(1982); Argentina (1983); Uruguai e Zimbábue (1985); Chile
e novamente em Uganda (1986);
Nepal (1990); Chade (1991);
Alemanha e El Salvador (1992);
Sri Lanka (1994); Haiti e África
do Sul (1995); Equador (1996);
Guatemala e Nigéria (1999); Coreia do Sul e pela segunda vez no
Uruguai (2000); Panamá, Peru e
Iugoslávia (2001); Gana, Timor
Leste e Serra Leoa (2002); novamente no Chile (2003); Paraguai,
Marrocos, Carolina do Norte/
EUA e Congo (2004); Indonésia, Timor Leste e mais uma vez
na Coreia do Sul (2005); Libéria
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(2006); novamente no Equador
(2008); Ilhas Maurício, Ilhas Salomão, Togo, Quênia e Canadá
(2009).

|Para saber mais

|JUSTIÇA E REPARAÇÃO. De acor-

do ainda com a cartilha do Núcleo de Preservação da Memória
Política de São Paulo, embora a
questão do processamento civil
ou penal dos perpetradores das
violências e abusos cometidos
não seja um dos objetivos fundamentais das 39 Comissões da
Verdade já instaladas pelo mundo, sabe-se que o relatório final
das Comissões, em muitos países,
foi usado como instrumento pela
Justiça para desencadear as ações
civis e/ou penais contra os perpetradores. Certamente, advém daí
o temor e a resistência de setores
militares brasileiros.
Embora tardia, a implementação de uma Comissão da Verdade
é um passo importante para a definitiva superação da experiência
autoritária no país. O momento
pode servir para a promoção de
uma ampla reflexão sobre as instituições da justiça e da segurança pública.
Uma lei não tem o poder reparador do esquecimento, como
se supunha, pois as feridas continuam abertas. O caso brasileiro
demostrou que a reconciliação
com o passado só será plena por
meio da tríade Verdade, Justiça e
Reparação.

Crimes da Ditadura
Militar
Org.: Luiz Flávio Gomes
e Valerio de Oliveira
Mazzuoli
Ed.: Revista dos Tribunais
335 págs., Ano 2011,
Preço: R$ 69,00

A Anistia na Era da
Responsabilização
Autor: Comissão de
Anistia do MJ
542 págs., Ano 2011,
Disponível em
http://portal.mj.gov.br/
no link Anistia.

|Mapa da Violência
Por AMANDA BITTAR

E

m três décadas anos, 1 milhão
de pessoas foram vítimas de homicídio no Brasil. Os dados do
Mapa da Violência 2012, do Instituto Sangari,
apontam que o número de homicídios saltou de
13,9 mil em 1980 para 49,9 mil em 2010, um aumento de 259%. No mesmo período, a população
cresceu 60%.
De acordo com o relatório, a média anual de
mortes por homicídio no país supera o número
de vítimas de enfrentamentos armados no mundo. Entre 2004 e 2007, 169 mil pessoas morreram nos 12 maiores conflitos mundiais. No
Brasil, o número de mortes por homicídio
nesse mesmo período foi 192 mil.
No entanto, o relatório aponta que, nos
últimos anos, houve uma ruptura no crescimento e as taxas tem-se estabilizado. Entre 2003 e 2010, a variação foi negativa de 1,4% ao ano.
De acordo com os dados do
Mapa, somente no ano de 2010, mais
de 49 mil pessoas foram vítimas de
homicídios no país. Sendo a maior
parte deste número composta por jovens, negros, do sexo masculino.
Para o sociólogo e professor Naldson Ramos, não se pode estabelecer apenas uma explicação para o fenômeno da violência no Brasil.
O cenário atual é resultado da soma de uma série de
problemas sociais, herdados e adquiridos.
Ramos elenca algumas das principais causas da atual situação. Para ele tudo começa com a herança da colonização,
de práticas autoritárias e violentas, ou seja, a cultura colonial de
dominação e exploração. Outro fator ao qual o sociólogo chama a
atenção é para a lentidão do Poder Judiciário. Ele explica que quando a população tem a sensação de que não terá solução para seus problemas por meios legais, buscam meios próprios.
22 | Prisma 69

Especial

zona de
guerra
Entre 2004 e 2007, 169 mil pessoas morreram
nos 12 maiores conflitos mundiais. No Brasil,
o número de mortes por homicídios nesse
mesmo período foi de 192 mil

“Neste momento surge a
ideia de justiça com as próprias
mãos, substituindo a noção de
justiça dos tribunais pela noção
de vingança”, afirma Ramos.
O sociólogo aponta outros
fatores que seriam causas da
violência no país. Dentre elas
o machismo, que impõe ao homem a função de solucionador
do conflito, a sensação de impunidade, que reforça o ideal
de “fazer justiça com as próprias mãos” e o problema advindo das drogas e armas.
Ramos avalia que as drogas
geram disputas de territórios
em locais onde a polícia tem
pouca atuação. Já o problema
das armas não se restringe a
um grupo específico. O sociólo-

go lembra que muitas pessoas,
por não confiarem na proteção
do Estado, mantêm armas em
casa para proteção da família.
O advogado do Instituto
de Estudos Socioeconômicos
(Inesc) e especialista em Segurança Pública, Alexandre Ciconello, também aponta fatores
que considera determinantes
para a situação de violência.
Segundo ele, o racismo e a desigualdade social são fatores tão
importantes quanto o contexto
histórico e a impunidade.
“O Brasil não é um país pobre, mas é uma sociedade muito desigual e isso alimenta os
processos de violência”, afirma.

|Das capitais ao interior. A vio-

lência, em geral mais intensa
nas capitais e regiões metropolitanas, agora invade o interior
do país. O Mapa da Violência
aponta que os polos da violência têm se deslocado das capitais para o interior dos estados.
Em 1995, as capitais e regiões metropolitanas tinham uma
taxa de 40,1 homicídios em 100
mil quando no interior era de
11,7 – quase quatro vezes menor. Em 2010, o índice das capiPrisma 69 | 23
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Proporcionalmente,
morreram 139% mais
negros do que brancos
vítimas de homicídios
no Brasil em 2010. Para
Ciconello, governo não
pode ficar passivo diante
desses dados

tais e regiões metropolitanas caiu
para 33,6 e o do interior aumentou para 22,1. De acordo com o
estudo, se os índices continuarem
nesse ritmo, em menos de uma
década, as taxas do interior deverão ultrapassar as das capitais
e regiões metropolitanas.
Municípios como Simões Filho, na Bahia, com pouco mais de
116 mil habitantes, registraram as
maiores taxas de homicídios do
país, alcançando 146,4 mortes a
cada grupo de 100 mil habitantes.
Muito acima da média nacional
de 26,2 homicídios por 100 mil
habitantes.
O processo de desconcentração das atividades econômicas
do país pode ser a chave para se
compreender a interiorização da
violência. A emergência de novos polos de crescimento, fora
do eixo Sul-Sudeste, atraindo investimentos e gerando emprego
e renda, atrai também a criminalidade por serem áreas onde os
24 | Prisma 69

esquemas de segurança são ainda precários ou incipientes, sem
experiência histórica e aparelhamento para o enfretamento das
novas configurações da violência. e implicam, necessariamente,
em aumento da população e das
taxas de homicídios.
Os investimentos em segurança nas capitais e nas grandes
regiões metropolitanas dificultou
a ação da criminalidade organizada, que migrou para áreas de
menor risco e/ou estrutura.
A melhoria na captação de
dados de mortalidade, principalmente no interior do país ou em
estados com cobertura deficiente,
diminuiu a subnotificação existente e, com isso, as taxas subiram.
|As maiores vítimas. O Mapa

da Violência mostra que a tendência, desde 2002, é a queda no
número absoluto de homicídios
na população branca e aumento

nos números da população negra.
O estudo revela que enquato o
número de vítimas brancas caiu
de 18.852 em 2002 para 13.668
em 2010, entre os negros, o número de vítimas de homicídio
aumentou de 26.952 para 33.264.
Alagoas, Espírito Santo, Paraíba,
Pará, Distrito Federal e Pernambuco encabeçam a lista de homicídios negros, todos eles com taxas acima de 50 homicídios cada
100 mil negros.
Alexandre Ciconello afirma
que uma das explicações para essas taxas é o racismo, ainda muito forte no país, embora negado
pela sociedade e pela mídia. Para
ele, os dados que comparam a situação de escolaridade, trabalho
e violência entre as populações
negras e brancas, mostram que
os jovens negros ainda têm mais
dificuldades de concluir o ensino
médio e entrar na universidade,
ganham menos no mercado de
trabalho e têm mais dificuldades
para acessar seus direitos.
Para o advogado, essa diferenciação se reflete imediatamente na violência. O fato de a
população negra ser majoritária
em lugares de risco, expostos à
miséria, territórios de exclusão,
onde não se enxerga a presença
do Estado, também agrava a situação. De acordo com Ciconello,
esses locais se tornam propícios à
violência interpessoal, o que contribui para a alta dos índices.

Mapa da Violência

der das palavras na solução dos
conflitos interpessoais, que são
constantes e, por isso, agem de
maneira impulsiva.

poderes, além de integrar a ação
das polícias civil e militar em
prol da população.
|O que se vê no futuro. A estabi-

|a virada pernambucana. Na

virada do século, Pernambuco
era o estado que apresentava o
maior nível de violência do país.
Sua taxa de 54 homicídios em
100 mil habitantes caiu para 38,8
e, agora, o estado encontra-se no
quarto lugar.
Os resultados são creditados
ao Programa Pacto Pela Vida, política de Segurança Pública que
visa a prevenção e o controle da
criminalidade.
De acordo com o secretário
de Segurança, o delegado federal
Wilson Damázio, o governo atua
em conjunto com a sociedade e
em permanente articulação com
o Poder Judiciário, o Ministério
Público, a Assembleia Legislativa, os municípios e a União.
A principal virtude do Pacto
Pela Vida foi conseguir unir os

lização dos índices de criminalidade no país é um fato positivo,
mas não chega ser motivo de comemoração. O Brasil tem a terceira maior taxa de homicídios na
América do Sul. De acordo com a
Organização das Nações Unidadas (ONU), o país fica atrás apenas da Venezuela e da Colômbia.
Para Alexandre Ciconello, o
Governo Federal deve, primeiramente, se sentir parte do problema e da solução, a exemplo
de quando criou o Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania (Pronasci).
Idealizado no final da gestão
do ministro Tarso Genro, o Pronasci tem sido deixado de lado
pelo atual governo. No ano passado, o programa sofreu um corte
de R$ 1 bilhão, dos R$ 2,94 bilhões alocados no Orçamento.
Foto: Divulgação

Ciconello enfatiza que o Estado não dirige ações específicas
a este grupo de risco. “Não há
nenhuma política pública direcionada à redução de homicídios
entre jovens negros”, lembra. Ele
enfatiza que embora a responsabilidade seja dos governos estaduais, o Governo Federal não
pode permanecer passivo diante
dos estudos divulgados, esperando ações isoladas de estados e
municípios.
Além de negros, pessoas do
sexo masculino, predominantemente jovens, também são apontadas como as grandes vítimas de
homicídios no país. As epidemias
e doenças infecciosas, que eram
as principais causas de morte
entre os jovens há cinco ou seis
décadas, foram progressivamente
substituídas pelas denominadas
“causas externas” de mortalidade, principalmente acidentes de
trânsito e homicídios.
Se em 1980, as “causas externas” eram responsáveis pela metade do total de mortes dos jovens
do país, trinta anos depois, 73%
da mortalidade juvenil deve-se a
causas violentas.
Segundo Naldson Ramos isso
ocorre pelo fato de o jovem estar
mais disposto a enfrentar situações de risco, além de ter menor noção de responsabilidade.
Ele afirma que o jovem que não
foi bem socializado pela família
e pela escola não conhece o po-

Mais da metade dos 49
mil homicídios em 2010
foram de jovens. Para
Ramos, isso ocorre pela
dificuldade dos jovens
de resolver conflitos
interpessoais e agirem
de forma impulsiva
Prisma 69 | 25
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Entretanto, a escassez de recursos, não parece ser principal
entrave para o Brasil se tornar
um lugar mais seguro. De acordo
com a quinta edição do Anuário
Brasileiro de Segurança Pública, organizado pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), o Brasil aplicou R$ 47,5
bilhões em 2010 na segurança
pública. Em comparação com o
ano anterior, isso representa um
crescimento de 4,39%.
O estudo do Ipea revela que a
população carcerária praticamente quadriplicou em 15 anos. Em
1995, havia cerca de 85 mil condenados presos no sistema penitenciário do país. Em 2009, já estava em 320 mil. Ou seja, mesmo
com os investimentos crescentes
a criminalidade não recua.

Mesmo com
investimentos
crescentes em
segurança, a população
carcerária brasileira
saltou de 85 para 320
mil presos em 15 anos
No final do ano passado, o
governo revolveu suspender, por
tempo indeterminado, a elaboração de um plano de articulação
nacional para a redução de homicídios, um dos pilares da política
de segurança pública anunciada
pelo ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo. A decisão surpreendeu e irritou integrantes do
Conselho Nacional de Segurança
Pública (Conasp).

A proposta que auxiliaria os
governos estaduais a reduzirem
crimes de sangue teria sido engavetada depois de passar pela
Casa Civil. No Conasp circula a
informação de que a proposta foi
vetada e que a presidente Dilma
Rousseff teria orientado o Ministério da Justiça a concentrar
esforços na ampliação e modernização do sistema penitenciário,
no combate ao crack e no monitoramento das fronteiras, áreas
de atribuição do governo federal.
Planos específicos de combate a
homicídios estariam a cargo dos
governos estaduais.
Enquanto Estados e o Governo Federal discutem de quem é
a responsabilidade pelas mortes
violentas, o Brasil segue vítima
de sua triste realidade.

Estados com os maiores crescimentos nas

Estados com as maiores reduções nas

taxas de homicídios entre 2000 e 2010 (%)

taxas de homicídios entre 2000 e 2010 (%)

Nos sete estados que, na virada do século, apresentavam as maiores taxas de homicídio do país: Pernambuco, Rio de
Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso, Roraima e Distrito Federal tiveram quedas nas taxas de homicídios. Por
outro lado, os 17 estados com as menores taxas do país no ano 2000 viram seus índices aumentar. Em vários locais, esse
crescimento foi de tal magnitude que levou os estados a ocupar um lugar de destaque no contexto nacional no final da
década. Assim, Alagoas passa a ocupar o primeiro lugar no Mapa da Violência, também Pará – que da 21ª posição passa
para a 3ª, Paraíba – vai da 20ª para a 6ª e Bahia – da 23ª para a 7ª posição.
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|Lavagem de Dinheiro
Por Amanda Bittar

Vigiar e Punir

A lavagem de dinheiro é mais grave do que parece, mas o sistema criminal
ainda enfrenta dificuldades para investigar e condenar os criminosos

U

ma das obras mais importantes do filósofo
Michel Foucault – Vigiar e Punir – já tem quase 40
anos, mas ainda se faz presente
no meio jurídico e policial. A necessidade de punição adequada
às atitudes que vão contra o regime de normalidade da sociedade
se faz presente e forte, tanto pela
população, quanto pelos órgãos
responsáveis por ‘vigiar e punir’
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os criminosos. Entretanto, muitas
vezes os operadores da lei esbarram em entraves legais, como
vem ocorrendo no caso da lavagem de dinheiro.
Atualmente, esse crime é tipificado pela Lei 9.613/98, uma lei
de ‘segunda geração’ (veja explicação no quadro ao lado), a qual apresenta um rol taxativo de crimes
antecedentes. Ou seja, para alguém ser condenado por lavagem

de dinheiro no Brasil, a ação deve
estar vinculada a outro crime previamente elencado no diploma
legal. Isso dificulta o trabalho policial e cria alguns disparates jurídicos. No Brasil não se pode, por
exemplo, associar lavagem de
dinheiro com a sonegação fiscal.
“Imagine uma milícia que
pratique crimes de pistolagem.
Ela recebe dinheiro para isso e
‘lava’ esse dinheiro em ativida-

Foto: Vanessa Negrini

des lícitas. Esses criminosos não
responderiam por ‘lavagem de
dinheiro’, porque homicídio qualificado não é crime antecedente
na Lei nº 9.613/98”, explica o senador Pedro Taques (PDT-MT).
A expectativa é que a Casa aprove, ainda no primeiro semestre de
2012, uma proposta que altera a
legislação de lavagem de dinheiro para evitar esse tipo de situação.
|FRONT DE COMBATE. De acordo

com o chefe do Departamento Financeiro da Diretoria de Combate
ao Crime Organizado da Polícia
Federal, delegado Aderson Vieira Leite, a lavagem de dinheiro é
um crime praticado por todo tipo
de organização criminosa, “desde
traficantes de drogas, até pessoas
que se envolvem com o desvio de
verbas públicas”.

O trabalho da Polícia Federal,
em desvendar os crimes de lavagem de dinheiro, é realizado em
cooperação com diversos órgãos.
“Institucionalmente, temos
contatos com o Conselho de
Controle da Atividade Financeira (Coaf), um dos pilares do
sistema brasileiro de inteligência
financeira, o Ministério Público Federal, a Receita Federal, o
Ministério da Previdência Social
e com todos os órgãos públicos
que tenham atuação direta na
prevenção ou na punição desses
crimes”, afirma Leite.
|ESTRATÉGIA NACIONAL. Em 2003,

com a necessidade de aprimorar as investigações, foi criada a
Estratégia Nacional de Combate
à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), com objetivo de
articular os órgãos envolvidos e
aumentar o debate sobre o tema.

|Lavagem de dinheiro é
um conjunto de operações por
meio das quais bens, direitos e
valores obtidos com a prática
de um crime são integrados ao
sistema econômico-financeiro
com a aparência lícita. Ou seja,
a lavagem de dinheiro pressupõe a prática de um crime antecedente. Os precursores desse ilícito foram os traficantes
de drogas. Logo, as primeiras
leis previam exclusivamente o
tráfico de drogas ilegais como
crime antecedente à lavagem
de dinheiro. Num segundo
momento, ampliou-se o rol de
crimes antecedentes, os quais
se mantiveram taxativos, como
na legislação brasileira em vigor. Por fim, passou-se admitir
a lavagem de dinheiro como
uma conduta tão grave por si
só que merece punição independentemente da relevância
do delito antecedente. No bojo
dessa discussão, nasce a terceira geração de leis contra a
lavagem de dinheiro, já adotada em países como França,
Suíça, Argentina e México,
onde qualquer crime ou contravenção pode ser associado à
lavagem de dinheiro. É o que se
pretende fazer no Brasil com a
aprovação PLS-209/03, no Senado Federal.
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Lavagem de Dinheiro

Foto: Vanessa Negrini

Foto: Lia de Paula/Ag. Senado

|EXPECTATIVA: O senador Valadares tenta emplacar mudanças na legislação de lavagem de dinheiro desde 2003. Para o
delegado Saadi, as mudanças, quando aprovadas, representarão um avanço significativo nas investigações.

Para o diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e
Cooperação Jurídica Internacional, da Secretaria Nacional de
Justiça, o delegado federal Ricardo Andrade Saadi, a Enccla
mostra que as autoridades governamentais reconhecem a importância do combate à lavagem
de dinheiro, “por intermédio dos
eixos de prevenção, repressão e
capacitação/difusão”.
“A Enccla é a expressão máxima do reconhecimento por parte das autoridades brasileiras da
imprescindibilidade de se instalar
no País uma dinâmica estatal focada na articulação entre as instituições, para o combate coordenado aos crimes de lavagem de
dinheiro e aqueles provenientes
das práticas de corrupção”, afirma Saadi.
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Para o delegado, além de dar
visibilidade ao tema, a Enccla
possibilitou ampliar a atuação
dos órgãos responsáveis por investigar esse tipo de crime. “A
percepção global ofertada pela
Enccla habilita os mais de sessenta órgãos ali representados a
formularem políticas públicas de
cunho estratégico, afastando atuações isoladas, casuísticas, muitas vezes duplicadas ou incoerentes”, ressalta.
A Estratégia Nacional foi responsável por aprimorar o sistema investigativo antilavagem e
anticorrupção, criando medidas
e programas essenciais, como o
Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de
Dinheiro, o Cadastro Nacional de
Clientes do Sistema Financeiro,

a padronização na forma de solicitação e resposta de quebras de
sigilo bancário e os respectivos
rastreamentos, o desenvolvimento do Sistema de Investigação de
Movimentações Bancárias, o Laboratório de Tecnologia contra a
Lavagem de Dinheiro, a regulamentação de acesso dos órgãos de
controle à documentação contábil das entidades contratadas pela
administração pública, o Sistema
Nacional de Bens Apreendidos,
dentre várias outras ações.
|TERCEIRA GERAÇÃO. Após trami-

tar por mais de três anos na Câmara dos Deputados, o projeto de
lei (PLS-209/03), que endurece o
combate à ‘lavagem de dinheiro’,
voltará a ser analisado pelo Senado. O texto original foi modificado na Câmara, que suprimiu

Lavagem de Dinheiro

a garantia de acesso da polícia e
do Ministério Público a dados sobre qualificação pessoal, filiação
e endereço do investigado independentemente de autorização da
Justiça. O substitutivo da Câmara deverá ser reexaminado pelas
Comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição, Justiça
e Cidadania no Senado.
O PLS-209/03 (na Câmara,
PL-3443/08), do senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE),
exclui o rol de crimes antecedentes, estende a lista de pessoas
obrigadas a comunicarem operações suspeitas, além de prever a
possibilidade de alienação antecipada de bens apreendidos.
A medida passa a alcançar,
entre outros empreendimentos,
os sistemas de negociação do
mercado de ações; cidadãos que
operam com compra e venda de
imóveis; intermediação do comércio de bens de luxo ou de
alto valor, inclusive de origem
rural; as juntas comerciais e os
registros públicos; a promoção,
agenciamento ou negociação de
direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras.
Ao excluir a lista de crimes
antecedentes, o projeto eleva a lei
que tipifica a ‘lavagem de dinheiro’ no Brasil à categoria de ‘terceira geração’. Para o delegado
Ricardo Saadi, essas alterações
trarão benefícios para a ação da
Polícia Federal. “Sem dúvida, a

adequação da legislação nacional
ao padrão das leis mais modernas, possibilitando a investigação
da lavagem de dinheiro por recursos provenientes de qualquer
crime, será um grande avanço”,
afirma.
“A grande vantagem da legislação de terceira geração é que
ela permitiria atuar, por exemplo,
em face do jogo do bicho, que
hoje ainda é uma contravenção
penal”, ressalta Leite. Além desse, os crimes de ordem tributária
também poderiam ser associados,
o que a atual legislação não permite.

A lavagem de
dinheiro interfere no
funcionamento da
economia regular e
pode comprometer a
segurança da ordem
financeira dos países
Embora não seja tão aparente,
o crime de lavagem de dinheiro
afeta substancialmente a vida da
população. De acordo com o delegado Aderson Leite, a reinserção de dinheiro ‘lavado’ interfere
no bom funcionamento da economia regular e pode comprometer,
inclusive, a segurança da ordem
financeira dos países.
Isso ocorre porque as decisões
de investimento das organizações

criminosas não decorrem de motivação econômico-empresarial
verdadeira. Quem ‘lava dinheiro’ não está preocupado com os
lucros do negócio criado para
essa finalidade; o objetivo é
apenas disfarçar a origem ilícita
do capital. Essas organizações
competem com o setor privado
legal, com a oferta de produtos
e serviços com preços abaixo do
mercado. Isso é particularmente
prejudicial para quem ‘anda na
linha’ e tem que arcar com o ônus
de tributos, encargos trabalhistas.
O sistema financeiro é outra
vítima da lavagem de dinheiro.
A movimentação especulativa do
capital ilícito, em situações extremas, pode provocar a quebra de
bancos e se tornar o estopim de
crises financeiras.
Entretanto, a pior consequência da ‘lavagem de dinheiro’ é o
reforço à impunidade, uma vez
que a prática permite aos criminosos usufruírem livremente do
produto de seus ilícitos. E mais.
O dinheiro ‘lavado’ serve para
financiar a prática de novos crimes, num ciclo nocivo praticamente ilimitado. Uma armadilha
que só poderá ser desfeita com
o reforço das instituições que
combatem esses crimes e com a
aprovação de leis que não deixem
brechas para atuação impune dos
fora da lei.
Com informações da Agência Senado
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|ONGs
Por Ana Beatriz Magalhães

os “sem-governo”

Denúncias de corrupção envolvendo autoridades públicas e organizações
não governamentais deixaram muitas entidades temporariamente órfãs
das benesses da União. Novas regras endurecem o repasse de recursos

D

epois que acusações
de irregularidades no
repasse de dinheiro
público para organizações não
governamentais “derrubaram”
dois ministros (Orlando Silva dos
Esportes e Carlos Lupi do Trabalho), o governo federal resolveu
apertar o cinto. Os escândalos
culminaram com a suspensão dos
repasses financeiros às ONGs
e com a proibição de celebrar
novos contratos. A medida foi
tomada para que o governo fizesse “um limpa” nos convênios
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irregulares, mas acabou afetando,
indistintamente, quem vinha trabalhando de forma correta.
Para o sociólogo Raimundo
Augusto de Oliveira, representante da executiva nacional da
Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong) e coordenador da
Escola de Formação Quilombo
dos Palmares (EQUIP), o decreto presidencial igualou todos os
conveniados, “como se todas as
organizações estivessem irregulares”.

“Nenhuma das ONGs associadas à Abong é fonte de irregularidades”, garante Oliveira. Ele cobra do governo um levantamento
detalhado das irregularidades
existentes para que as organizações sérias possam ser destacadas daquelas criadas para lesar o
erário. A Abong conta com 300
associações conveniadas.
O próprio ministro-chefe da
Secretaria-Geral da Presidência,
Gilberto Carvalho, encarregado
de rever as regras para o setor,
declarou que “a criminalização

ONGs

das ONGs é uma injustiça” e
que “é preciso conhecer o Brasil
a fundo para se ter uma ideia da
importância do trabalho prestado
por essas instituições”.
|MARCO REGULATÓRIO. No final

do ano passado, um seminário
no Palácio do Planalto reuniu
representantes do governo e das
ONGs, com o objetivo de firmar
um novo marco regulatório para
o setor. O encontro resultou no
compromisso do governo de elaborar um projeto de lei para ser
enviado ao Congresso Nacional.
De acordo com Oliveira, foi criada uma comissão com 20 integrantes - dez da sociedade civil e
dez do governo - para esboçar o
texto da proposta. A minuta deve
ficar pronta em março.
Para o dirigente da Abong, é
urgente criar um arcabouço jurídico, que facilite a transparência
e o acompanhamento pela população dos recursos públicos. Para
Oliveira, essa é a forma mais adequada para se evitar a “criminalização” de ONGs que trabalham
de forma correta e honesta.
Durante o seminário, a diretora executiva da Abong,Vera
Masagão, defendeu que o marco regulatório das organizações
não governamentais estabeleça
uma nova forma de contrato para
organizar a cooperação entre o
governo e essas entidades. Para
ela, a atual forma de cooperação,

o convênio, não é o mecanismo
ideal.
“O instrumento que usamos
para estabelecer essa relação é o
convênio que foi criado originalmente para regular a relação de
cooperação entre o governo federal, estados e municípios. Ele cria
uma série de situações que dão
essa insegurança jurídica porque
é para ser usando entre entes federados”, afirmou Vera.

ONGs defendem um
novo marco regulatório
como forma de separar
quem trabalha sério dos
que lesam o erário
|GOVERNO ABERTO. Depois dos

escândalos, o governo federal
estabeleceu novas normas para o
repasse de recursos às organizações não governamentais. A partir de janeiro, todas as transferências de recursos feitas pela União
para entidades privadas sem fins
lucrativos devem estar obrigatoriamente cadastradas no Sistema
de Convênios do Governo Federal (SICONV).
Pelas novas regras, as entidades precisam se cadastrar no sistema e apresentar os documentos
exigidos. É necessário comprovar o funcionamento regular nos
três anos anteriores ao credenciamento. As ações de liberação de

recursos, fiscalização, execução e
prestação de contas serão realizadas diretamente no Sincov. O Ministério do Planejamento defende
que, dessa forma, haverá maior
transparência sobre a utilização
dos recursos, aumento no controle do gasto público e agilidade na
fiscalização.
A ação faz parte dos compromissos assumidos pelos países
que firmaram a parceria chamada
de governo aberto (Open Government Partnership - OGP), uma
iniciativa internacional lançada
em setembro de 2011 com o objetivo de aumentar a transparência dos atos governamentais e a
participação dos cidadãos nos
processos decisórios. O trabalho
é copresidido pelos governos brasileiro e norte-americano.
Os passos são enormes e as
suspeitas respingam para todos
os lados. Reportagem da revista Época, intitulada “O amigo
das ONGs no Planalto”, acusa
o ministro Gilberto Carvalho de
influenciar na celebração de convênios de ONGs com órgãos do
governo federal. Em nota, o ministro afirmou não ser “pistolão
do Planalto, nem de quem quer
que seja”. A assessoria do ministro foi contatada pela revista
Prisma para falar sobre o assunto,
mas até o fechamento da edição
não obteve resposta.
Com informações da Agência Brasil
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|ESP
Por Ana Beatriz Magalhães

Ciência Policial

em busca de reconhecimento
Escola Superior de Polícia oferece cursos de pós-graduação

O

delegado federal Adriano Barbosa está imbuído da missão de fazer da Escola Superior de Polícia
(ESP) um verdadeiro espaço
de fomento à Ciência
Policial.
Recentemente instalada em
um dos blocos
da Academia Nacional de Polícia, a Escola Superior de Polícia (ESP) oferece cursos de
pós-graduação, especialização e
aperfeiçoamento nas áreas de Investigação Criminal, Inteligência
Policial e Documentoscopia. Em
breve, também serão oferecidos
cursos nas áreas de Análise Criminal e Direitos Humanos e Uso
da Força.
Para ingressar na pós-graduação da Escola, o policial deve
apresentar um pré-projeto acadêmico de uma área de conhecimento que queira desenvolver.
Uma banca analisa o projeto, juntamente com o perfil profissional,
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exigindo, por exemplo, que
o candidato tenha estabilidade
na carreira.
Alguns cursos são voltados
para carreiras específicas. Notadamente, o curso de Documentoscopia é destinado aos peritos.
E Teoria da Investigação Criminal é próprio para as autoridades
policiais. Já o curso de aperfeiçoamento é requisito para a promoção na carreira policial para a
classe especial.
O delegado Barbosa, diretor
da ESP, afirma ser imprescindível
o investimento em pesquisa com
sua respectiva aplicação prática
na vida profissional dos policiais.
Os conhecimentos adquiridos na
ESP vão contribuir diretamente
para a solução de problemas en-

frentados diariamente
na atividade policial.
“O objetivo é que a
Escola ganhe musculatura e que possamos
ampliar as pós-graduações para as carreiras não
policiais”, afirma Barbosa.
O corpo docente é primordialmente formado por policiais
federais com mestrado e doutorado, selecionados do banco de
talentos da Corporação. Os profissionais com perfis acadêmicos
são convidados a ministrar as
aulas, ou a atuar como tutores
nos cursos à distância na área de
concentração de suas formações
acadêmicas.
Também integram o corpo
docente da ESP, professores convidados da Universidade de Brasília (UnB), do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB),
além de uma recente parceria
com o Grupo Ibmec Educacional. “A vinda de professores não
policiais agrega valor ao ensino,

ESP

|PRODUÇÃO CIENTÍFICA. O delega-

do Barbosa acredita que a ESP
tem um papel de vanguarda, ao
inaugurar a discussão acerca das
Ciências Policiais num nível acadêmico mais amplo, não apenas
intramuros, mas em toda a comunidade acadêmica. Para ele,
o principal papel da ESP é fazer
com que haja um amadurecimento da Ciência Policial enquanto
uma área de conhecimento autônoma.
“Queremos ser referência brasileira e latino-americana em
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pois eles têm um olhar sobre a
problemática da polícia, que, às
vezes, nós policiais não temos.
A discussão fica mais rica, mais
interessante”, garante o delegado.
Cada aluno da ESP representa um investimento de aproximadamente R$ 20 mil ao longo do
curso. São cerca de 30 alunos por
turma. A escola conta com quatro salas para as aulas presenciais,
onde os alunos devem cumprir
150 horas cursando as sete disciplinas básicas do módulo de
Ciências Policiais. As outras 210
horas são cumpridas à distância,
totalizando 360 horas de curso.
O diretor da ESP afirma que
o alto investimento se justifica,
posto que o aluno se compromete, depois de pós-graduado, a
contribuir para a Ciência Policial
da ESP, gerando um ciclo acadêmico virtuoso.

|ADRIANO BARBOSA: Escola será referência latino-americana em Ciência Policial

produção científica de Ciências realizado em Brasília. Os três
países trocam conhecimento na
Policiais”, afirma entusiasmado.
Para isso, há um forte incenti- área de pesquisa por meio de invo à divulgação da produção aca- tercâmbios para os policiais, que
dêmica. Os artigos produzidos complementam suas formações
nesses países.
pelos
alunos
O delegada ESP são puA ESP trabalha para
do Eliomar
blicados na Reamadurecer a Ciência
vista Brasileira
Criminal e torná-la uma da Silva Pereira é exemde Ciência Poárea
de
conhecimento
plo
dessa
licial (RBCP),
autônomo para além dos parceria. Seu
a primeira do
livro “Teoria
segmento no
muros da Corporação
da InvestigaBrasil, a qual
serve como um canal de divulga- ção Criminal – Uma Introdução
ção dentro da própria comunida- Jurídico-Científica” é fruto das
pesquisas desenvolvidas no Insde policial.
Além disso, o Brasil, por meio tituto Superior de Ciências Poda ESP, a Colômbia e Portugal se liciais de Portugal em parceria
revezam na realização do Semi- com a ESP. O livro serve de base
nário Internacional de Ciências para as aulas da pós-graduação
Policiais. Em 2010 o evento foi na ESP.
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|Orçamento
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Da ADPF

no aperto,
outra vez
Em entrevista aos jornais Estado
de Minas e Correio Braziliense,
dirigentes da ADPF expõem as dificuldades
enfrentadas pela Polícia Federal com os
consecutivos cortes no Orçamento

O

s tempos áureos da Polícia Federal – especialmente durante o primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando se
transformou em um de seus mais importantes pilares políticos em
razão das investigações dos escândalos –, já tem cheiro de coisa do passado.
Mesmo permanecendo entre as instituições mais respeitadas do país, segundo pesquisa, a corporação vê seu orçamento encolher ano a ano. Para 2012,
mesmo com o aumento das contas de custeio, seus recursos sofreram um
corte de 5% em relação ao ano passado. Sobre a cabeça da corporação ainda
pende uma lâmina, que pode vir com o anúncio de mais cortes em razão do
decreto de contingenciamento que deve ser anunciado pelo governo Dilma,
no mês que vem.
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Orçamento

Na mesma proporção da queda de recursos, as operações da
PF perderam importância política
e reduziram a abrangência nos
estados, apesar de terem crescido
em número. As ações policiais
nacionais foram substituídas pelas regionais. Segundo dados do
próprio Departamento de Polícia Federal, disponíveis em seu
site, em 2007 foram desencadeadas 188 operações, entre elas a
Xeque-Mate, que investigou até
mesmo o irmão do presidente
Lula, Genival Inácio da Silva, o
Vavá, indiciado por suspeita de
exploração de prestígio. No total,
foram presas 3.201 pessoas nas
ações policiais. No ano passado,
foram 266 investidas contra o crime, com 2.354 detidos. A maior
operação em número de presos,
63, foi desencadeada no Rio
Grande do Sul, onde se apurou
um esquema de fraude em licitações na área da saúde no interior
do estado.
Para se ter ideia do tamanho
do prejuízo, basta considerar que
em 2007, do orçamento total da
PF, foram destinados à Polícia
Judiciária, responsável pelas
apurações dos crimes, 18% dos
recursos. No ano passado, eles
minguaram para 14% do bolo, de
acordo com levantamento da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF).
A regionalização das investigações teve como marco a Opera-

ção Satiagraha, desencadeada
em junho de 2008 para apurar
desdobramentos do escândalo
do mensalão, atingindo empresários, políticos e investidores. A
repercussão política da investida
abriu uma crise sem precedentes
na corporação, que terminou causando importantes mudanças na
sua atuação.

Até 2016 cerca de 2,7
mil policiais deixarão
a PF em razão de
aposentadorias e
vacâncias
Hoje, a área administrativa da
PF – responsável pelos serviços
administrativos, como expedição de passaporte e controles de
produtos químicos, e financiada
pelos contribuintes, que pagam
pelo atendimento – tem recursos superiores aos destinados às
investigações. Ainda assim, minguaram. O levantamento da associação revela que, em 2007, o
setor recebeu 29% do destinado
à PF, enquanto no ano passado o
montante despencou para 21%.
Diretor de Comunicação da
ADPF, o delegado federal Marcos Leôncio Ribeiro afirmou que
em 2011, considerando o contingenciamento de verba, a corporação perdeu 35% dos recursos.
“No ano passado, o corte nos gas-

tos do governo nas diversas áreas
foi de R$ 50 bilhões. Para este
ano está prevista a redução de R$
60 bilhões. Daí a nossa preocupação.” No atual orçamento, estão
destinados ao Ministério da Justiça, ao qual a PF está subordinada,
R$ 12,4 bilhões, mas até o momento não se conhece o tamanho
do corte.
|Contas abertas. O delegado

Lêoncio explica que, se forem
considerados apenas os valores
absolutos do orçamento da corporação, a impressão que o governo
dá é de que os recursos cresceram
ao longo do ano. Ele explica que,
há quatro anos, a PF recebeu R$
705 milhões, sendo que o valor
atingiu a casa de R$ 1,13 bilhão
em 2011, mas não acompanhou o
aumento da demanda de atuação
da corporação.
“Este ano, além da perda de
5% no orçamento, tivemos perda com o aumento real de 14%
do salário mínimo, em razão da
grande terceirização da corporação. Soma-se a isso o aumento de pelo menos 6% das tarifas
públicas, como telefone, luz e
água. Não existe forma de cortar
em despesas correntes, que são
crescentes”, contabiliza o delegado. Marcos Leôncio fez questão de incluir nessa conta o alto
custo das passagens aéreas, outro
gasto difícil de ser reduzido. “Temos um contingente de pessoal
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|Risco para a Copa. A perda de

poder político tem consequências que vão além da corporação. De acordo com o presidente
em exercício da ADPF, Bolivar
Steinmetz, grandes eventos pre-

vistos para o Brasil, como a Copa
do Mundo de 2014 e os Jogos
Olímpicos, em 2016, podem ficar
comprometidos. Para tentar manter o quadro de pessoal necessário, a Polícia Federal solicitou à
Secretaria de Planejamento, em
2010, a abertura de concurso para
contratação de 1,2 mil policiais.
No entanto, somente um ano
depois a seleção foi autorizada,
aumentando a distância entre o
ideal e o quadro atual de pessoal.
Segundo a ADPF, a PF tem
cerca de 150 federais deixando a
corporação ao ano. Isso significa
dizer que, até 2016, está prevista a saída de 2,7 mil policiais em
razão de aposentadorias e vacâncias. Para os eventos, o quadro
deveria ter um acréscimo de 4,1
mil profissionais. Os dados da

Com os seguidos cortes orçamentários, a PF se desdobra para
não deixar as grandes operações (como abaixo) no passado:
2003 - Anaconda. Identificou e prendeu em São Paulo uma organização
criminosa especializada na venda de sentenças judiciais, que atuava ainda
em quatro outros estados. Foi preso na época o juiz federal João Carlos da
Rocha Mattos.
2006 - Sanguessuga. Desbaratou uma quadrilha que negociava com assessores de parlamentares a liberação de emendas ao Orçamento para que
fossem destinadas a municípios específicos. Com os recursos, o grupo manipulava a licitação e fraudava a concorrência, valendo-se de empresas de
fachada, como a Planan, do empresário Darci José Vedoin.
2008 - Satiagraha. Investigou um suposto esquema de corrupção e de
lavagem de dinheiro. A operação prendeu o banqueiro Daniel Dantas, sócio
fundador do Grupo Opportunity, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, o investidor Naji Nahas e outras 14 pessoas.
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reduzido e, por isso, temos que
ter grande mobilidade para deslocamentos por todo o território
nacional”, completa.
Diante de uma contabilidade
difícil de fechar, o delegado admite que a Polícia Federal tem
ficado em segundo plano, especialmente nos últimos anos, e que
isso se deve ao enfraquecimento
político da corporação.
A direção da PF, por meio de
sua assessoria de comunicação,
informou que não comenta sobre
cortes no orçamento.

|MARCOS LEÔNCIO: PF perdeu 35%
dos recursos orçamentários

entidade demonstram que a PF
tem hoje 11,5 mil policiais e 2,5
mil servidores administrativos.
Isso para cuidar da segurança nas
fronteiras do Brasil com mais de
16 mil quilômetros de extensão.
Nessas regiões, existem apenas
17 delegacias de fronteira com
780 policiais.
O diretor da ADPF Marcos
Leôncio afirma que isso também
se reflete no bolso dos delegados,
sem aumento desde 2009. Ele
explica que a estrutura de cargos
comissionados da polícia é menor do que a da Fundação Nacional do Índio (Funai) e a disparidade cresce se comparada com as
polícias estaduais. “Um delegado
da Polícia Civil do Distrito Federal recebe por um cargo de chefia
R$ 3 mil, enquanto que um federal tem uma comissão de R$ 300
mensais para a mesma função.”
Fontes: Estado de Minas e Correio
Braziliense

|V CNDPF
Da REDAÇÃO

A Polícia Federal
que o Brasil quer
Em abril, o Rio de Janeiro será sede de congresso nacional da ADPF

N

os dia 25 a 27 de abril
de 2012, a Associação
Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF)
realiza o seu quinto congresso
nacional. O evento será no Rio
de Janeiro (RJ) e deverá reunir
cerca de 350 delegados de polícia federal.
O objetivo do V CNDPF é discutir em profundidade a atividade
dos delegados da Polícia Federal,
a fim de pontuar propostas para a
área de Segurança Pública e para
o desenvolvimento do país, as
quais serão levadas às diferentes
instâncias do Poder Executivo,
Legislativo e Judiciário.

|Saiba mais
www.congressoadpf.com.br/index.html
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Confira a programação

•

25 de abril
Abertura Oficial
26 de abril

Painel 1: A Evolução Institucional da PF
• Estruturação da PF para o combate ao crime organizado e a corrupção
• Estratégia Nacional de Segurança Publica: Responsabilidade compartilhada ente MP e Polícia Judiciária
• A evolução institucional da PF sob a ótica da Ciência Política
• Polícia Federal nos grandes eventos
Painel 2: A Polícia no Estado Democrático de Direito
• Autonomia institucional da Polícia Judiciária Federal
• A Ciência Policial na sociedade moderna
• A PF no cenário criminológico
• A PF e o intercâmbio de informações em face da Constituição Federal
Oficina 1: A Relação Justiça, Polícia Judiciária e Ministério Público
• Governança e transparência nas empresas públicas

V CNDPF

•
•
•
•

Inquérito eletrônico: Projeto e-pol
O risco da usurpação da função de Policia Judiciária para o Estado
Democrático de Direito
Improbidade administrativa: Enriquecimento ilícito presumido e meios
de apuração
A defesa e a dinâmica da tramitação

Oficina 2: O Valor da Prova no Inquérito Policial
• A valoração da prova no processo penal: inovações da Lei 11.690/2008
• Manual e Unidades Especializadas em desvio de recursos públicos
• A prova produzida em crimes financeiros
• Consequência jurídica da prova no inquérito policial
Oficina 3: A Organização (Sistema) da Investigação Policial
• A Policia no Estado Democrático de Direito: Discricionariedade, aplicação seletiva da lei e Ciência Policial
• Política de seleção e formação profissional do Delegado de PF
• A reafirmação do papel do delegado de polícia
• A necessária cooperação com a polícia judiciária

27 de abril
Painel 3: O Delegado de Polícia como Titular da Investigação e da Gestão
Policial
• Novas técnicas e inquéritos especiais no enfrentamento ao crime
organizado
• O panorama legislativo e a LOPF
• Os avanços legislativos na repressão qualificada ao crime organizado
• O perfil do delegado de polícia
Painel 4:
• Mercado Ilegal - Pirataria e Contrabando
• Controle e fiscalização dos mercados de seguros privados
• Desvio de recursos públicos e programas sociais administrados pela
Caixa Econômica Federal
• Prevenção às novas formas de fraudes previdenciárias
Oficina 4: A Eficácia do Procedimento de Investigação Policial
• A atuação apoiadora e corretiva da Corregedoria de Polícia
• O devido processo no PAD
• Correições e Polícia Judiciária
• A investigação policial na sociedade complexa

Concurso
de Artigos
Científicos
Vencedores apresentarão
seus trabalhos na quinta
edição do CNDPF
A comissão julgadora
anunciou os trabalhos vencedores do I Concurso de Artigos Científicos da ADPF.
Em primeiro lugar ficou
Orlando Moreira Nunes,
com o artigo “A Polícia no
Estado Democrático de Direito: Ciência Policial, Discricionariedade e Aplicação
Seletiva da Lei”.
Em segundo, Gustavo
Schneider com “O Conceito
de Segurança Pública na Era
do Risco, à Luz dos Princípios da Eficiência e da Cooperação”.
No terceiro lugar, com o
texto “O Delegado de Polícia
no Sistema Jurídico Brasileiro: das Origens Inquisitoriais
ao Garantismo Penal de Ferrajoli”, o delegado Franco
Perazzoni.
Além da premiação, os
vencedores
apresentarão
seus trabalhos durante o V
Congresso Nacional dos Delegados de Polícia Federal,
em abril, no Rio de Janeiro.
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|Opinião
Por Aldo Ribeiro Britto*

TRAMITAÇÃO DIRETA
De INQUÉRITOS
ENTRE POLÍCIA JUDICIÁRIA E MINISTÉRIO PÚBLICO

Delegado federal especialista em Direito do Estado avalia que a prática
viola o princípio do devido processo legal

E

m meados de 2009, começou a proliferar no Poder Judiciário, em especial na sua esfera Federal, atos que, objetivando atender ao interesse público na agilidade da
persecução penal e na economia de recursos, autorizam a tramitação direta dos inquéritos entre a Polícia Judiciária e o Ministério
Público, dispensando a participação do Poder Judiciário. Ao se
analisar a referida sistemática à luz do arcabouço legal, conclui-se
que a mesma parte de premissas inválidas para negar vigência,
por meio de norma infralegal, a texto de lei vigente e recepcionado pala carta magna atual, violando assim o princípio do devido
processo legal. Neste cenário, impõe-se a retomada da utilização
do texto de lei cabível à espécie, merecendo especial atenção o art.
10, §3º do CPP, que deve ser aplicado de maneira reinterpretada, a
fim de submeter ao seu regime apenas os inquéritos policiais onde
existissem, reconhecidamente, indiciados. Tal exegese, além de
preservar o arcabouço legal aplicável ao tema, igualmente logra
diminuir trâmites desnecessários entre Polícia e Judiciário nos casos em que ainda não houver indiciados, também atingindo o objetivo utilizado como justificativa para a idealização da tramitação
direta entre Polícia e Parquet.
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A Constituição
Brasileira garante a todos não ser
privado da sua liberdade ou dos
seus bens sem o devido processo
legal (art. 5º, LIV da CF), princípio cuja essência assegura ao
indivíduo que todo o processo do
qual participe obedecerá às normas previamente estipuladas em
lei.
Dentre os diversos ritos legais
eventualmente passíveis de privar o cidadão de sua liberdade ou
bens está o inquérito policial, que
é o método de investigação que
dispõe o Estado para desvendar a
verdade material de um fato supostamente delituoso, com base
em um juízo de probabilidade.
Destarte, o Inquérito Policial,
como parte integrante do sistema
processual penal brasileiro, está
abrangido no conceito do devido
processo legal.
Portanto, apesar de a jurisprudência considerar o Inquérito Policial um procedimento administrativo informativo prévio a ação
penal, de “natureza inquisitorial
(não contraditória) por não ser
processo (em sentido estrito), já
que não destinado a decidir litígio
algum”[1], é inegável que neste
incide plenamente a garantia do
devido processo legal, ainda mais
se for considerado o fato deste
comportar diversas medidas que
cerceiam direitos individuais[2].
Desta forma, a investigação
criminal deve ser realizada de

|INTRODUÇÃO.

acordo com as regras constitucionais e legais preestabelecidas,
sendo-lhe aplicável, em regra, as
normas do Livro I, Título II do
Código de Processo Penal e disposições correlatas, notadamente
no que diz respeito à autoridade
competente para presidi-la e seu
rito de tramitação, normas cujo
desuso, infelizmente, vem sendo paulatinamente induzido pelo
Ministério Público, com o aval do
próprio Poder Judiciário, como
no que tange ao rito referente à
dilação de prazo para conclusão
das investigações no inquérito
policial.

A tramitação direta
entre a Polícia
Judiciária e o MP se
revela inadequado
ao arcabouço legal
vigente, violando assim
o devido processo legal
Neste particular, observa-se
que diversos Tribunais do país
têm afastado, a fórceps, a incidência do art. 10 do CPP e disposições análogas por meio de
normas infralegais, notadamente
resoluções e portarias, imiscuindo-se de parte do controle jurisdicional sobre as investigações criminais em prol de um sistema de
tramitação direta entre a polícia
Judiciária e Ministério Público

que se revela inadequado ao arcabouço legal vigente, violando
assim o devido processo legal,
conforme se verá a seguir.
|PANORAMA ATUAL. Em meados

de 2009, começou a proliferar no
Poder Judiciário, em especial na
sua esfera Federal, atos que, objetivando atender ao interesse público na agilidade da persecução
penal e na economia de recursos,
autorizam a tramitação direta dos
inquéritos entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público.
Tais autorizações partem do
princípio de que a regra do art.
10,§§ 1 e 3º do CPP não se coaduna com a Constituição da
República, mais precisamente o
disposto no artigo 129, I e VII,
de onde se conclui que é o Ministério Público o destinatário
das informações coligidas no inquérito, sendo este o órgão que
deve avaliar a necessidade de
novas diligências e o prazo para
as suas conclusões, bem como
responsável pelo controle externo da atividade policial. Desta
forma, os despachos judiciais
de prorrogação de prazos de inquéritos a pedido da Polícia, não
conteriam qualquer carga decisória, representando apenas uma
homologação desnecessária, que
nada acrescentaria ao andamento
da investigação, sendo a atividade jurisdicional, na fase administrativa do inquérito policial, um
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mero procedimento burocrático,
incompatível com os princípios
da celeridade e eficiência e, portanto, dispensável.
O referido entendimento ganhou corpo, sendo prestigiado
por entidades como o Conselho Nacional de Justiça (PCA
n° 599, julgado em 16.8.2007),
pelo Conselho da Justiça Federal
(Resolução n° 63, de 26.6.2009),
bem como pelas Corregedorias
dos Tribunais Regionais Federais
(Provimentos n° 37/2009, TRF
1ª Região; n° 95/1997, TRF 2ª
Região; n° 108/2009 TRF 3ª Região; n° 1/2009 TRF 4ª Região;
e n° 1/2009, TRF 5ª Região), os
quais autorizam a tramitação direta dos inquéritos entre a Polícia
e o Ministério Público, somente
admitindo a distribuição destes
aos Juízos competentes para decisão de matérias consideradas da
reservada competência do Poder
Judiciário, quais sejam:
- Denúncia, queixa ou pedido de arquivamento, promovido
pelo titular da ação penal;
- Aguardar em juízo, a iniciativa da parte interessada, quando
se tratar de inquérito instaurado
a pedido do ofendido ou de seu
representante legal, para instruir
ação penal privada (art.19 do
CPP);
- Requerimento de medidas
cautelares criminais, tais como,
prisão preventiva, prisão provisória, busca e apreensão, produção
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antecipada de provas, medidas
assecuratórias, quebra de sigilo
bancário ou fiscal, restituição de
coisa apreendida, incomunicabilidade do indiciado, e outras;
- Comunicação de prisão em
flagrante, com os respectivos autos;
- Requerimento de prorrogação de prazo para a conclusão de
inquérito policial em que o indiciado se encontre preso.
Portanto, fora estas hipóteses,
estipulou-se que o inquérito policial terá andamento entre a autoridade policial e o Ministério
Público Federal, que exercerá o
respectivo controle externo, dispensada a sua conclusão ao juízo.

O inquérito policial
tem por objeto a
isenta apuração da
materialidade e da
autoria mediante a
busca da verdade
|TRAMITAÇÃO DIRETA E O DEVIDO
PROCESSO LEGAL. Como pode se

observar, partindo da premissa de
que o Ministério Público seria o
destinatário do inquérito policial
e de que a este caberia o controle externo da atividade policial,
normas infralegais afastaram a
incidência do art. 10, §§ 1º e 3º
do CPP, instituindo, a margem da

lei vigente, uma nova sistemática de tramitação dos inquéritos
policiais sem presos, onde estes,
quando em curso, periodicamente tramitariam entre a Polícia Judiciária e o Parquet, independentemente de intervenção do Poder
Judiciário.
A seguir, as premissas supra
referidas serão confrontadas com
o arcabouço legal vigente, objetivando melhor demonstrar que o
sistema de tramitação ilustrado
no item anterior não se adequa
à legislação aplicável, tampouco
harmoniza com a Constituição
Federal de 1988.
|Código de processo penal. Con-

forme pode se observar no item
IV da Exposição de Motivos do
vigente Código de Processo Penal, o legislador infraconstitucional, ao conceber o referido diploma legal, optou pela manutenção
do Inquérito Policial, em vez da
adoção do sistema denominado
Juizado de Instrução, onde a prova é recolhida pelo próprio Juiz,
por entender o primeiro, o qual
também denominou de “instrução provisória”, mais adequado
a realidade do nosso país, submetendo aquele, entretanto, ao
controle judicial, como pode se
observar, por exemplo, nos arts.
10, 16, 18, 19, 21 parágrafo único
e 23 do CPP.
Ao comparar os dois sistemas,
Tourinho Filho formulou, de ma-
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neira muito pertinente, a seguinte
questão:
“E qual seria a diferença entre
um Juiz Instrutor e um Delegado
de Polícia, no nosso ordenamento, se ambos têm a mesma formação jurídica? Apenas esta: as provas colhidas pelo Juiz Instrutor já
integrariam a instrução criminal
e as colhidas pelo Delegado de
Polícia serviriam apenas e tão somente para a propositura da ação
penal...[3] Claro que o inquérito
satisfaria melhor, como satisfaz,
aos interesses da sociedade (evitando-se um julgamento precipitado) e, ao mesmo tempo, protegeria melhor o indiciado, que não
correria o risco de ser condenado
com provas recolhidas sem a participação da defesa”[4].
Nos últimos anos, a doutrina
processual penal pátria, que outrora não questionava o encaminhamento do inquérito policial
ao Juiz competente com fulcro
no art. 10, §§ 1º e 3º do CPP[5],
passou gradativamente se inclinar no sentido do reconhecimento do Ministério Público como
verdadeiro “destinatário” deste,
enquanto titular da ação penal
pública[6], bem como em face do
sistema acusatório - pautado pela
delimitação dos papéis da acusação, defesa e julgamento - o
que veio a embasar a admissão
do trâmite direto do inquérito
policial entre a Polícia Judiciária e Parquet, tanto na sua con-

clusão, quanto na renovação de
seu prazo, devendo o Judiciário
permanecer afastado quando dos
referidos procedimentos, ressalvadas as hipóteses anteriormente
elencadas[7].
Ocorre que, por ser o objeto
do inquérito a imparcial apuração
da materialidade e autoria delitivas mediante busca da verdade
real, as provas coletadas em sua
instrução não implicam necessariamente em fornecer elementos
para que o Ministério Público
ajuíze a ação penal, podendo estas igualmente militar em favor
da defesa do investigado[8], como,
por exemplo, no caso de perícia
conclusiva quanto à não autoria
de um determinado suspeito.
Ademais, a titularidade da
ação penal não é atribuída ao
Parquet em caráter exclusivo,
sendo esta também incumbida ao
ofendido de maneira privativa,
nos casos em que a lei admite, ou
subsidiária, conforme arts. 29 e
30 do CPP. Neste particular, deve
ser ressaltado que o sistema de
tramitação direta omitiu-se quanto a prorrogação de prazo nos inquéritos sem presos que versem
sobre crimes de ação penal privada, dando a entender que, ainda
que nos casos em que o titular da
ação penal e “destinatário” do inquérito seja o particular, os autos
esdruxulamente tramitariam entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público.

|Notas
[1]STF - HC 87827/RJ - 1ª turma Rel. Min. Sepúlveda Pertence -j.em
25/04/2006, DJ 23/06/2006.
[2]Neste sentido, DAURA, Anderson Souza, Inquérito Policial:
Competência e Nulidades de Atos
de Polícia Judiciária. 3ª Ed, rev. e
atual. Curitiba: Juruá, 2009. p.122
e 123.
[3]Ressalvam-se aí as provas periciais que versem sobre vestígios
transitórios, que forçosamente integrarão a instrução criminal, desde que judicialmente submetidas
ao contraditório (contraditório diferido). Precedente: STF - HC 74751/
RJ - 1ª turma - Rel. Min. Sepúlveda
Pertence - j. em 04/11/1997, DJ
03/04/1998.
[4]TOURINHO FILHO, Fernando da
Costa. Processo Penal. 25ª ed. São
Paulo: RT, 2003. p.280/281.
[5]Neste sentido, TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo
Penal. 25ª ed. São Paulo: RT, 2003.
p.266/270 e CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 6ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2001. p.86/87.
[6]Neste sentido NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo
Penal e Execução Penal. 2ª Ed. São
Paulo: RT, 2006. p. 156.
[7]OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de.
Curso de Processo Penal. 3ª Ed.
Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p.
36.
[8] Neste sentido, DAURA, Anderson Souza, Inquérito Policial:
Competência e Nulidades de Atos
de Polícia Judiciária. 3ª Ed, rev. e
atual. Curitiba: Juruá, 2009, p. 116.
[9]TASSE, Adel El. Investigação
Preparatória. 3ª Ed. Curitiba: Juruá,
2010. p. 59.
[10]Lei 8625/93 - “Art. 2º Lei
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Destarte, em razão de o inquérito policial ter por objeto a isenta
apuração da materialidade e autoria mediante busca da verdade,
e não necessariamente a busca de
elementos para quaisquer partes
em superveniente processo judicial; que o único “destinatário”
concebível para o inquérito policial não seria a acusação, a defesa
ou até mesmo o julgador; mas a
própria sociedade, que possivelmente teve um dos seus bens
jurídicos tutelados penalmente
vulnerados quando do fato investigado, e requer a sua completa
elucidação.

legalidade dos atos praticados
no inquérito policial, observando
para que seja mantida a integridade física e moral do indivíduo
cuja conduta se encontra sendo
investigada”[9].
No entanto, conforme já ressaltado, o legislador constituinte
condicionou a eficácia da norma
do art. 127, VII ao estatuído em
lei complementar, tendo tal regulamentação, no âmbito do Mistério Público da União, ficado a
cargo do art. 9º e 10º da LC 75/93
cujos termos, mutatis mutandis,
se reflete nas legislações congêneres em âmbito estadual[10] –
conforme transcrição a seguir:

|Controle externo da atividade
policial. Outro fundamento utili-

zado para justificar a tramitação
direta dos inquéritos entre Polícia
Judiciária e Parquet parte da premissa de esta rotina estaria inserida no âmbito do controle externo
da atividade policial, outorgado
ao Ministério Público por força
do art. 127, VII da Constituição
Federal, que estabelece que ele
será exercido “na forma da lei
complementar”.
A propósito, como bem colocado por Adel Al Tasse, “Determinou a norma constitucional a
atuação do Ministério Público,
com o fim de coibir distorções
ou abusos na ação policial, conduzindo tal preposição constitucional a afirmação de que o Ministério público deve velar pela
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O único destinatário
concebível para o
inquérito policial
não é nenhuma das
partes do processo
judicial, mas sim a
própria sociedade
“Art. 9º O Ministério Público da União exercerá o controle
externo da atividade policial por
meio de medidas judiciais e extrajudiciais podendo:
I - ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais;
II - ter acesso a quaisquer do-

cumentos relativos à atividadefim policial;
III - representar à autoridade
competente pela adoção de providências para sanar a omissão
indevida, ou para prevenir ou
corrigir ilegalidade ou abuso de
poder;
IV - requisitar à autoridade
competente para instauração de
inquérito policial sobre a omissão
ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial;
V - promover a ação penal
por abuso de poder.
Art. 10. A prisão de qualquer
pessoa, por parte de autoridade
federal ou do Distrito Federal e
Territórios, deverá ser comunicada imediatamente ao Ministério
Público competente, com indicação do lugar onde se encontra
o preso e cópia dos documentos
comprobatórios da legalidade da
prisão.”
Desta forma, o exercício legítimo da atividade de controle externo deverá ser exercido dentro
das balizas acima delineadas, sob
pena de ser considerado ilegal[11].
Fixadas estas premissas, pode
se observar que a tramitação direta em questão pouco ou nada
tem a ver com os ditames do art.
9º da LC 75/93, já o controle da
duração do inquérito policial não
tem por escopo fiscalizar a lisura da atividade policial, mas sim
tutelar os direitos individuais do
indiciado que, ainda que presu-

Opinião

da)[12], já que a fiscalização difusa
exercida em cada inquérito policial pelo membro do parquet que
neste oficie estará fatalmente viciada pela parcialidade de quem
naturalmente atentará muito mais
para as eventuais omissões que
impliquem na ineficiência da
apuração do que para os direitos
individuais do indiciado, pois
fruto da ótica daquele que futuramente representará a acusação
em subsequente processo criminal[13].
|A inconstitucionalidade. Con-

forme exposto, ao se analisar
a tramitação direta pretorianamente instituída entre Polícia e
Ministério Público Federal à luz
do arcabouço legal subjacente,
conclui-se que a mesma parte
de premissas inválidas para negar vigência, por meio de norma
infralegal, a procedimento disciplinado em texto de lei vigente
e recepcionada pala carta magna
atual, violando assim o princípio
do devido processo legal.
A propósito, o devido processo legal, assim como os princípios federativo, da separação de
poderes e igualdade, inclui-se
entre os chamados princípios estruturantes, que, como bem ressaltado por Humberto Ávila[14],
normatizam o modo e o âmbito
da atuação estatal, “não sendo
adequado referir-se a eles com a
expressão “dimensão de peso”.

complementar, denominada Lei
Orgânica do Ministério Público
cuja iniciativa é facultada aos Procuradores-Gerais de Justiça dos
Estados, estabelecerá, no âmbito
de cada uma dessas unidades federativas, normas específicas de
organização, atribuições e estatuto
do respectivo Ministério Público”.
[11] E assim podem ser considerados os incisos IX e §§ 1º, 2º do art.
4º, e incisos II alínea “l” eV in fine,
do art. 5º da Resolução n°20/2007,
do Conselho Nacional do Ministério
Público, que ao pretender regulamentar no âmbito do Ministério
Público o controle externo da atividade policial, acabou por estatuir normas que consubstanciam
ingerência indevida em aspectos
alheios à atividade-fim dos órgãos
policiais.
[12] Resolução n°20/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público: “Art. 3º O controle externo da
atividade policial será exercido: I
- na forma de controle difuso, por
todos os membros do Ministério
Público com atribuição criminal,
quando do exame dos procedimentos que lhes forem atribuídos;
II - em sede de controle concentrado, por meio de membros com
atribuições específicas para o controle externo da atividade policial,
conforme disciplinado no âmbito de
cada Ministério Público”.
[13]Neste particular, melhor seria
que o Promotor ou Procurador, ao
tomar conhecimento de omissão
ou excesso da atividade policial
num inquérito em que oficie, comunique o fato ao setor ou membro(s)
do referido órgão com atribuições
específicas para o controle externo
da atividade policial, conforme disPrisma 69 | 47
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midamente inocente, não pode
ter contra si imputada a prática
de uma infração penal por tempo
indeterminado, conforme inteligência do art. 5º, XXXV, LVII e
LXXVIII da CF.
Destarte, uma releitura do art
10 do CPP (e disposições congêneres) à luz dos princípios da
Constituição da República revela
que o mesmo se mostra plenamente recepcionado pela carta
magna vigente, ao tempo em que
outorga ao Juiz mais uma oportunidade para tutelar dos direitos fundamentais dos indiciados,
ainda que em liberdade, mediante supervisão dos inquéritos policiais em curso, podendo este,
inclusive, se valer da dilação de
prazo para ordenar a produção antecipada de provas que considere
urgentes e relevantes no inquérito
policial, conforme art. 156, I do
CPP cuja redação foi ditada pela
recente Lei 11.690/2008, ou seja,
vinte anos após a entrada em vigor da Constituição Federal de
1988.
E essa função garantidora difusamente exercida pelo Judiciário quando do prolongamento
das investigações criminais não
é passível de ser substituída pela
atividade de controle externo do
Ministério Público, pois esta última, em sede de Polícia Judiciária,
deve possuir natureza eminentemente concentrada (destinada a
atividade globalmente considera-

Opinião

Como eles preveem uma estrutura que organiza e ordena determinados elementos ou conforma
determinados modos de atuação
e manifestação, a sua observância não é propriamente gradual,
nem podem suas exigências ser
afastadas por razões contrárias”.
Inclusive, tal regramento já é
objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4305/DF, onde
se pleiteia a declaração de sua
inconstitucionalidade do referido
sistema por considerá-lo incompatível com o disposto nos arts.
2º; 22, I; 128, §5º; e 129, VII da
CF.
Neste mesmo diapasão, em
2010 o Conselho Superior da
Magistratura do Judiciário do
Estado de São Paulo decidiu recusar a proposta de permitir que
inquéritos tramitem entre a Polícia e o Ministério Público sem
a intermediação da Justiça[15]. Na
oportunidade, enfatizou-se que
embora as investigações policiais
não tenham de se submeter ao
contraditório, o fato de lidarem
com a liberdade das pessoas já é
motivo suficiente para que estas
não se afastem da supervisão do
Judiciário, não tendo a função de
controlar externamente a polícia
o condão de outorgar ao Parquet
a referida função.
Suprimir o controle jurisdicional sobre a fase da investigação
policial fragiliza garantias individuais, bem como a imparciali48 | Prisma 69

dade exigida nas investigações,
pois, como salientado, o controle
difuso da tramitação dos inquéritos pela via do controle externo
da atividade policial é incompatível com a tutela de direitos fundamentais, já que o Parquet é parte
da dialética processual penal.
|NORMAS PARA TRAMITAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. Demonstrada a

inconstitucionalidade do sistema
de tramitação direta entre Polícia
Judiciária e Ministério Público,
impõe-se retomar a aplicação dos
dispositivos legais que regulam a
matéria.

Por lidar com a
liberdade das
pessoas, o inquérito
policial não deve se
afastar do crivo do
Judiciário
Ordinariamente, os prazos
para conclusão do inquérito policial são regulados pelo disposto
no art. 10 do CPP, que dispõe:
1 - Indiciado preso (prazo de
dez dias para conclusão do inquérito) e 2 - Indiciado solto (trinta
dias).
Na primeira hipótese, entende-se majoritariamente que o prazo é de direito material, devendo
a sua contagem ser procedida da
forma prevista no art. 10 do CP,

incluindo-se o dia do começo
vencendo ao final do dia anterior
ao do seu término[16]. Na segunda hipótese, o prazo é processual,
não sendo computado o dia do
começo, e sim o dia do seu final,
na forma prevista no art. 798, §1º
do CPP. Caso o indiciado seja
preso no curso do inquérito policial, a partir daí passa a vigorar o
decêndio legal, modificando-se o
regime de contagem de prazo.
Tais prazos podem ser prorrogados, de acordo com o §3º do
art. 10 do CPP que estatui, verbis,
que “Quando o fato for de difícil
elucidação e o indiciado estiver
solto, a autoridade poderá requerer ao Juiz a devolução dos autos,
para a realização de diligências,
que serão realizadas no prazo
marcado pelo Juiz”.
Desta forma, da leitura do
dispositivo legal em vigor acima
descrito, aplicável aos inquéritos
policiais em geral, podem se extrair as seguintes observações:
1 - A possibilidade de prorrogação se restringiria as hipóteses de indiciado solto, o que,
ressalvadas as exceções descritas
adiante, impediria que a dilação
de prazo fosse procedida nos inquéritos em que o indiciado se
encontra preso[17]. Contudo, é
razoável a admissão de moderada dilação desde que a conclusão
do inquérito se dê antes do final
prazo de cinco dias que o parquet
dispõe para oferecimento da de-
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interrupção das investigações;
5 – Apesar de o referido artigo ser silente a respeito, é salutar
que, nas investigações que versem sobre crimes de ação penal
pública, o Parquet se manifeste
acerca do requerimento de dilação de prazo, abrindo-se uma
oportunidade para o mesmo sugerir outras diligências visando
prevenir o prolongamento do
inquérito com base no art. 16 do
CPP, bem como para que este,
desde logo, opte por oferecer a
denúncia ou requerer o arquivamento com base nos elementos
de prova até então colhidos, manifestando-se contrariamente a
devolução dos autos à autoridade
policial, o que será deferido pelo
juiz, desde que a interrupção das
investigações não implique em
supressão de provas que eventualmente impliquem em prejuízo
ao direito de defesa do indiciado após deflagrada a ação penal,
conforme inteligência do art.
156, I, do CPP[21].
Tratando-se de atribuição
ratione materiae da Polícia Federal, aplica-se o art. 66 da Lei
5.010/1966, admitindo-se, prorrogação por igual período, mediante requerimento fundamentado da autoridade presidente
do inquérito, com apresentação
do preso ao Juízo competente,
devendo este último ponderar a
indispensabilidade desta última
medida, dada a logística neces-

ciplinado no âmbito de cada Ministério Público, para as providências
previstas no art. 9º da LC 75/93.
[14]ÁVILA, Humberto. Teoria dos
princípios: Da definição a aplicação
dos Princípios Jurídicos. 12ª Ed.
São Paulo: Malheiros, 2011.
[15]Processo 42.954/2010, publicado no Diário da Justiça Eletrônico
em 12/11/2010.
[16]Para OLIVEIRA, Eugênio Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 3ª Ed.
Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p.
35; TOURINHO FILHO, Fernando da
Costa. Processo Penal. 25ª ed. São
Paulo: RT, 2003. p. 268/269 e NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de
Processo Penal e Execução Penal.
2ª Ed. São Paulo: RT, 2006. p. 144,
os prazos em qualquer hipótese devem ser contados conforme o art.
10 do CPP. Já para CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 6ª ed.
São Paulo: Saraiva, 2001. p. 86, em
qualquer hipótese o prazo deve ser
contado conforme dispõe o art. 798
§1º do CPP.
[17] Neste sentido, OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo
Penal. 3ª Ed. Belo Horizonte: Del
Rey, 2004. p. 35; TOURINHO FILHO,
Fernando da Costa. Processo Penal. 25ª ed. São Paulo: RT, 2003. p.
268/269.
[18] Neste sentido, NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo
Penal e Execução Penal. 2ª Ed. São
Paulo: RT, 2006. p. 144 e CAPEZ,
Fernando. Curso de Processo Penal.
6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001.p.
86/87.
[19]Em sentido semelhante, TOURINHO FILHO, Fernando da Costa.
Processo Penal. 25ª ed. São Paulo:
RT, 2003.p. 267.
[20]Cujo prazo mais elástico prePrisma 69 | 49
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núncia (art. 46 do CPP), o que
não causaria qualquer prejuízo ao
indiciado, desde que a acusação
também ocorra dentro do referido
período[18];
2 - O fato deve ser de difícil
elucidação. Tal conceito deve ser
interpretado de maneira contextualizada e ampliativa de sorte
que dificuldades de ordens diversas que não propriamente a do
fato em si, mas que impliquem
em dificuldade na sua elucidação, sejam ponderadas em favor
da continuidade das investigações[19];
3 – Quando do requerimento
de dilação de prazo deverão ser
indicadas as diligências pendentes, e, se possível, outras que se
pretende realizar durante o novo
período;
4 – O novo prazo concedido
deverá ser devidamente limitado
pelo Juízo que o concede e, na
quantificação do referido período, deve o Juiz atentar não apenas
para os marcos periódicos previstos na legislação vigente[20], mas
sobretudo valorar o tempo necessário para que as diligências e o
inquérito em si sejam de fato concluídos, mediante análise contextualizada que englobe desde o
tempo médio para a realização
das diligências, e até dificuldades administrativas vivenciadas
pelo órgão solicitante, evitandose assim sucessivos pedidos de
dilação de prazo e consequente

Opinião

sária para a que o deslocamento
do indiciado preso seja executado
(escolta, transporte, etc.), somada
a possibilidade de contato com o
custodiado mediante videoconferência, conforme art. 185, §8º do
CPP cuja redação foi dada pela
Lei 11.900/2009.
Outra exceção a regra prevista no art. 10 do CPP encontra-se
na Lei 10.343/06, que prevê em
seu art. 51 prazo de 30 dias quando o indiciado estiver preso e de
90 dias quando este estiver solto, podendo estes ser duplicados
mediante pedido fundamentado
da autoridade policial, ouvido o
Ministério Público.
No caso do art. 3º da Lei
1.521/1951, único crime do referido diploma legal que, por não
ser de menor potencial ofensivo,
não se encontra submetido ao
regime legal dos Juizados Especiais Criminais, ainda vigora o
prazo excepcional previsto em
seu art. 10, §1º, que estatui o prazo de 10 dias para a conclusão do
respectivo apuratório sem distinguir as hipóteses do indiciado se
encontrar em liberdade ou não.
|Releitura da aplicação do art.
10, §3º do CPP. Fixadas as premis-

sas supra, deve ser observado que,
apesar do art. 10 do CPP sempre
atrelar as hipóteses de prorrogação de prazo ao status libertatis
do indiciado, a praxe forense
consagrou a formalização de re-
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querimentos de dilação de prazo
com fulcro no §3º do referido dispositivo legal, ainda que não haja
indiciados no inquérito policial, o
que, data vênia, não reflete a leitura mais adequada a ser dada à
referida norma cuja exegese deve
se dar à partir de uma análise que
combinaria elementos sistemáticos e histórico-evolutivos de interpretação jurídica.

Suprimir o controle
jurisdicional sobre a
investigação policial
fragiliza garantias
individuais,
bem como a
imparcialidade
Consoante o magistério de
Paulo Nader, o elemento sistemático da interpretação, “consiste na
pesquisa do sentido e alcance das
expressões normativas, considerando-as em relação outras expressões contidas na ordem jurídica, mediante comparações”[22].
Mais adiante, o referido autor,
ao discorrer sobre o elemento
histórico-evolutivo da interpretação, aduz que “Ao intérprete
cumpre fazer uma interpretação
atualizadora. Não significa alterar o espírito da lei, mas trazer o
pensamento da época para o presente”[23].

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa[24], a
palavra “indiciado” em seu sentido etimológico, significa aquele
“que se indiciou, percebido por
indícios”, e, em que pese o Código de Processo Penal vigente
não ter regulamentado devidamente a forma como o indiciado
é identificado, esta percepção faz
parte do sentido e da substância
do inquérito policial, que é a apuração da existência de um fato e
das suas circunstâncias, a qualificação jurídica, o enquadramento
típico desse fato e a sua atribuição a um indivíduo imputável,
identificado.
O indiciamento, também denominado indiciação, consubstancia esse juízo fático-valorativo, imputando a determinado(s)
investigado(s) a prática da infração penal investigada no inquérito policial, por meio da constatação de prova da existência
do crime e indício suficiente de
autoria (art. 312, in fine do CPP)
determinando, por consequência,
a sua individualização de acordo
com as formalidades previstas
nos arts. 6º, VIII e IX, e art. 23
do CPP, além da formalização inquirição mediante interrogatório
(art. 6º, V do CPP)[25].
Portanto, o indiciamento (ou
indiciação) é um ato formal pelo
qual o presidente do inquérito
conclui haver suficientes indícios de autoria e materialidade do

Especial
Opinião

Entretanto, com a inclusão do art. 405, §1º pela Lei nº
11.719/2008, ao se dispor, pela
primeira vez, a possibilidade de
gravação de audiências no inquérito policial, também se inovou ao prever, expressamente, a
figura do investigado no plano
legal, consagrando a existência
deste como um ente distinto do
indiciado, ao estatuir que “Sempre que possível, o registro dos
depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas
será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar,
inclusive audiovisual, destinada a
obter maior fidelidade das informações”.
Assim, partindo dos conceitos
de investigado, indiciado, ofendido e testemunha, pode-se chegar
à definição do primeiro por meio
de um critério de exclusão em
relação aos demais atores da investigação criminal, sendo este o
indivíduo objeto de apuração que
não se enquadraria à condição de
testemunha ou vítima dos fatos
sob exame, tampouco podendo
ser considerado indiciado por
não haver constatação de indício
suficiente da sua autoria delitiva.
Desta forma, conceitua-se o investigado como o suspeito cuja
autoria delitiva cogita-se apenas
por meio de um juízo de possibilidade, e não de probabilidade[27].
Neste cenário, não seria ra-

visto atualmente são os 180 (cento
e oitenta) dias aludidos no art. 51,
Parágrafo Único da Lei 11.343/06.
[21]Como exemplo, podemos citar
casos em que o inquérito policial
não identifica a autoria de um dado
delito, descartando a imputação
do fato a um dado suspeito, após
perícia que não corrobora tal hipótese. Na referida hipótese, caso o
Parquet discorde da conclusão do
inquérito (ou do requerimento de
dilação de prazo para realização da
referida diligência) e denuncie o referido suspeito, este pode se valer
do referido laudo pericial em sua
defesa, tendo a supressão da referida perícia o condão de implicar em
prejuízo irreparável a ampla defesa
do acusado, anteriormente não indiciado.
[22]NADER, Paulo. Introdução ao
Estudo do Direito. 16ª ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1998. p. 323.
[23]NADER, Paulo. Introdução ao
Estudo do Direito. 16ª ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1998. p. 329.
[24]HOUAISS, Antônio e VILLAR,
Mauro de Salles. Dicionário Houaiss
da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 1604.
[25]Como bem salientado por PEREIRA, Eliomar da Silva. Teoria
da Investigação Criminal. Lisboa:
Almedina, 2011.p. 141: “Somente uma investigação criminal que
seja capaz de apresentar uma tese
aceitável de imputação do crime,
justificada em fatos comprovados
e normas existentes, poderá justificar um processo judicial, permitindo pelo menos a denuncia com
aptidão para ser aceita (justa causa) e possivelmente chegar a uma
condenação”.
[26]Arts. 5º, §1º, “b”, 6º, V, VIII e IX;
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crime investigado, imputando a
alguém a prática do ilícito penal.
Nos casos de inquérito iniciado
por prisão em flagrante, o flagrado resta automaticamente indiciado em relação ao crime pelo
qual foi formalizada a sua prisão,
porém, nos inquéritos em que os
investigados estiverem em liberdade, o indiciamento requer que
a autoridade presidente do inquérito indique fundamentadamente
os pressupostos de fato e de direito que embasaram a sua imputação e respectiva tipificação do
delito atribuído ao indiciado.
O Código de Processo Penal, em sua redação original,
não distinguiu devidamente o
investigado do indiciado, apenas mencionando este último em
suas diversas passagens[26], bem
como originalmente não contemplou qualquer previsão legal
para o ato de indiciamento, que
essencialmente distinguiria as
duas figuras. Assim, a técnica legislativa originalmente utilizada
no Código de Processo Penal vigente não diferenciou adequadamente a figura do indiciado e do
investigado, fazendo tão somente
referência ao primeiro nos dispositivos pertinentes. Tal fato certamente foi decisivo para perpetuar
a prática atualmente vigorante de
se atribuir o prazo de trinta dias
nos inquéritos em que os investigados se encontrem em liberdade, haja indiciados ou não.

Opinião

zoável supor que, enquanto não
houver indiciados nos inquéritos
instaurados por portaria, igualmente não seria possível se admitir a possibilidade de aplicação de
tais limites temporais?
Ora, se não há indiciados, livres ou presos, estando a autoridade policial desenvolvendo as
diligências cabíveis à elucidação
dos fatos e identificação de autoria, não haveria amparo legal para
se proceder pedidos de dilação de
prazo, até porque se não há qualquer imputação de fato delituoso
a alguém, igualmente não haveria significativa probabilidade de
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Nada mais razoável
do que submeter
as investigações
criminais ao controle
judicial apenas
quando se imputar o
fato delitivo a alguém
interferência do estado no status
libertatis do indivíduo.
Portanto, nada mais razoável
do que submeter as investigações
criminais ao controle judicial

apenas quando já houvesse imputação de um fato materialmente
delitivo a alguém, se justificando
a partir daí a tutela das garantias
individuais do indiciado.
Assim, caberia essencialmente às respectivas corregedorias
dos órgãos de Polícia Judiciária
exercer em caráter difuso o controle dos prazos dos inquéritos
policiais em que não houvesse
indiciados, incumbindo-lhes examinar as situações individualmente, bem como determinar as
medidas correcionais cabíveis, na
eventualidade de desídias na condução do inquérito policial, com

Opinião

|CONSIDERAÇOES FINAIS. Da lei-

tura deste breve ensaio, pode-se
chegar às seguintes conclusões:
1- O sistema de tramitação do
inquérito policial, instituído pela
Resolução n° 63 CJF com o principal objetivo de se reduzir a tramitação do inquérito policial excluindo-o da apreciação do Poder
Judiciário é inconstitucional por
violar do devido processo legal, o
que impõe o retorno da aplicação
do art. 10 do CPP, e disposições
legais análogas aplicáveis à espécie;
2- Neste cenário, deve o art.

10, §3º do CPP ser aplicado de
forma reinterpretada, submetendo-se ao seu regime apenas os
inquéritos policiais onde existissem, reconhecidamente, indiciados. Assim, os inquéritos que não
tivessem a autoria delitiva delimitada deveriam ser fiscalizados difusamente pela respectiva
Corregedoria de Polícia, que, por
sua vez, seria objeto do controle
externo de natureza concentrada
a ser legitimamente exercido pelo
Ministério Público, sem interferência do Poder Judiciário.
Tal exegese, além de preservar o arcabouço legal aplicável
ao tema, logra diminuir trâmites desnecessários entre Polícia
e Judiciário nos casos em que
ainda não houver indiciados,
consequentemente
preservando continuidade das respectivas
investigações, e por tabela coroando o princípio da eficiência
da administração pública (art. 37
caput da CF), prestigiado com a
redução da tramitação do inquérito policial entre diferentes órgãos, atingindo legitimamente o
principal objetivo utilizado como
justificativa para a maquiavélica
instituição da tramitação direta
entre Polícia e Parquet.

*Aldo Ribeiro Britto é delegado da Polícia
Federal, especialista em Direito do Estado, chefe
do Núcleo de Correições da Corregedoria Regional da Polícia Federal no Estado da Bahia.
E-mail: aldobritto@hotmail.com

10, caput, e §3º; 14; 15; 23; 125 e
134 do CPP.
[27]TASSE, Adel El. Investigação
Preparatória. 3ª Ed. Curitiba: Juruá,
2010.p. 53/54.
[28]Art. 9º O Ministério Público da
União exercerá o controle externo
da atividade policial por meio de
medidas judiciais e extrajudiciais
podendo:...II - ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fim policial.
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|Notas

delongas injustificáveis à elucidação do fato criminoso. Desta
forma, seriam evitadas situações
que já ocorrem quando inquéritos
são objeto de sucessivas dilações
de prazo que às vezes se arrastam
por anos, sem que sejam devidamente diligenciados e concluídos, só que sem o gasto público
adicional das sucessivas remessas entre um órgão e outro.
As Corregedorias de Polícia,
por sua vez, serão objeto do legítimo exercício da atividade
controle externo (cuja natureza é
eminentemente concentrada) por
parte do Ministério Público, que
pode ocorrer a qualquer tempo,
desde que devidamente fundamentada com fulcro no art. 9º da
LC 75/93[28] no âmbito da União,
e disposições correlatas no âmbito dos estados.

|Opinião
Por Rafael Potsch Andreata*

As consequências da revogação da

prisão administrativa

Segundo delegado federal, esquecimento do legislador deve gerar
diversos problemas no controle migratório brasileiro

Fotos: Joel Silva/Folhapress

|FLAGRANTE: Haitianos cruzam a fronteira do Brasil com a Bolivia clandestinamente e chegam à cidade de Brasileia, Acre.
Cerca de 4 mil haitianos já vieram para o Brasil fugindo da situação econômica no Haiti

C

om o advento da Constituição Federal de 1988,
a prisão administrativa
deixou de existir para uma grande
parte da doutrina brasileira, tendo em vista que o artigo 5°, LXI,
afirma que: “ninguém será preso
senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente,
salvo nos casos de transgressão
militar ou crime propriamente
militar, definidos em lei”.
54 | Prisma 69

Foram inviabilizadas
no Brasil as retiradas
compulsórias de
estrangeiros
Com isso, o artigo 319 do
CPP, não teria sido recepcionado pela carta magna. Em sentido oposto, sustenta outra parte
da doutrina que nada impede a

prisão administrativa, desde que
decretada por autoridade judiciária, estando com isso em vigor às
hipóteses do artigo 319, incisos,
I, II e III do Código de Processo
Penal.
Com a entrada em vigor da
lei 12.403/2011, o artigo 319 do
CPP foi totalmente revogado de
modo a não possibilitar mais a
prisão administrativa em nenhuma hipótese por ausência de previsão legislativa.

Opinião

A lei 6815/80 (Estatuto dos
estrangeiros), prevê a prisão administrativa para fins de deportação no artigo 61 pelo período
máximo de 60 dias com possibilidade de prorrogação de acordo
com o parágrafo único. Já o artigo 69 permite também a prisão
para fins de expulsão pelo período máximo de 90 dias prorrogáveis por igual prazo.
Nos incisos I e II do já revogado artigo 319 do CPP, não havia
qualquer dúvida, pois as hipóteses de prisão só eram possíveis
nos seguintes casos:
I- contra remissos ou omissos
para entrar para os cofres públicos com os dinheiros a seu cargo a fim de compeli-los a que o
façam;
II- contra estrangeiro desertor
de navio de guerra ou mercante,
surto em porto nacional;

Em relação ao inciso III, que
autorizava nos demais casos previstos em lei, tornou-se inviável a decretação da medida com
base nos artigos 61 e 69 da lei
6815/80. O inciso criava uma dependência em relação à eventual
lei especial que tratasse da prisão
administrativa e com a sua revogação qualquer norma posterior
deixou de estar amparada pelo
Código de Processo Penal no tocante ao tema.
Diante do exposto acima, entendo que foram inviabilizadas
no Brasil as chamadas retiradas
compulsórias nos casos de deportação e expulsão de estrangeiros
contra sua vontade, tendo em
vista que um procedimento de
deportação e expulsão pode levar
meses para sua conclusão e estando o alienígena em liberdade dificilmente será encontrado, salvo

se tiver interesse em sair do país,
o que dificilmente ocorrerá por
conta da natureza dos institutos
referidos que pressupõe a ilegalidade ou irregularidade da permanência destas pessoas dentro
do território nacional por estarem
com vistos inapropriados, prazos
de estada vencidos ou outros motivos que ensejam a deportação
ou até mesmo a expulsão.
Por fim, o esquecimento do
legislador irá gerar diversos problemas no controle migratório
brasileiro, que sem os instrumentos legais poderá sofrer com o excesso de clandestinos que a cada
dia tentarão chegar ou permanecer dentro do país de maneira irregular.
*Rafael Potsch Andreata é delegado de
Polícia Federal, lotado na Delegacia Especial do
Aeroporto Internacional do Galeão (RJ).
E-mail: rafaelandreata@hotmail.com
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|Opinião
Por Mendonça Prado*

As drogas e o futuro dos
jovens no Brasil
Presidente da Comissão de Segurança Pública afirma ser preciso
majorar os efetivos da Polícia Federal para enfrentar o tráfico
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|VÍTIMAS. Muitos jovens estão
se tornando dependentes de um
negócio que movimenta cerca de
3 a 5% do PIB mundial, segundo
estimativas da ONU

Armadas. É imperioso melhorar
os seus respectivos orçamentos,
visando à compra de modernos
equipamentos e tecnologias. Chegada é a hora de declarar guerra
ao tráfico e apressar a tomada dos
bens e do dinheiro dos traficantes
para empregar em políticas públicas de recuperação dos nossos jovens. Entretanto, além das providências que devem ser adotadas
pelas autoridades, devemos assumir o compromisso de acender
uma consciência cidadã, capaz

Foto: Divulgação

O

Brasil precisa resolver,
depressa!, vários problemas. O mais grave
deles está relacionado ao tráfico e
ao consumo de drogas. Hoje, milhares de brasileiros, principalmente crianças e adolescentes,
são o alvo preferencial dos traficantes. Muitos dos nossos concidadãos já se tornaram dependentes químicos e diversos deles já
ingressaram no mundo do crime,
atraídos pela droga.
Em razão das dimensões continentais e da proximidade com
Estados precários, o Brasil possui sérias dificuldades para, por
intermédio dos órgãos competentes, impedir a entrada da droga
em seu território. Aliado a esses
fatores, evidencia-se a falta de investimentos nas instituições, que
deveriam ter a competência para
combater o crime, aumentando,
sobremaneira, a vulnerabilidade.
É preciso majorar os efetivos
da Polícia Federal e das Forças

de alertar pais e familiares para
o devido tema, responsabilidade
de todos. Afinal de contas, muitos
males disseminaram-se em função das falhas da sociedade e da
própria família. Os governantes
são, indubitavelmente, os principais culpados. Mas, e os pais que
não dão atenção aos filhos? E as
famílias que se dispersam desprezando os valores e olvidando
da importância do amor e da religião? Esse é um tema que todos
nós temos a obrigação de discutir

Opinião

e, por sequência, encontrar soluções.
Seria dispensável afirmar que
estamos desprovidos de escolas
de qualidade. Os professores e
demais servidores da educação
estão sendo mal remunerados e,
por conseguinte, desmotivados.
As escolas não possuem estrutura
suficiente para assistir as crianças e prepará-las para enfrentar
os desafios do mundo. Faltam
psicólogos, assistentes sociais,
cursos de capacitação e implementação de programas voltados
para a construção da cidadania.
São raros os estabelecimentos de
ensino que desenvolvem ações
e disciplinas que proporcionam,
aos alunos, atividades culturais,
artísticas, esportivas, línguas estrangeiras, noções de informática, enfim, algo apropriado para
expandir os horizontes das nossas
crianças e lhes proporcionar melhores condições para discernir
sobre o que é bom ou ruim. No
universo da educação também se
constata a ausência dos pais e da
família - muitos por irresponsabilidade, mesmo!, outros por falta
de ciência sobre o verdadeiro
papel na edificação do futuro do
próprio filho.
Enquanto as distorções persistirem na estrutura social, e a falta
de condições de trabalho marcar
as instituições, a droga reinará,
comprometendo o amanhã. Infelizmente, o número de depen-

Guerrear contra
as drogas é uma
missão do Estado, da
sociedade e de cada
cidadão
dentes químicos tem crescido
assustadoramente. A constatação
dá-se na presença do crack, uma
droga feita a partir da mistura de
pasta de cocaína com bicarbonato de sódio, que aumentou 700
% nos últimos quatro anos e se
tornou uma epidemia. A fumaça
do crack, ao ser tragada por alguém, chega ao sistema nervoso
central em apenas dez segundos
e o efeito dura de três a dez minutos. Ainda produz uma euforia
superior à que é suscitada pela
cocaína, e, após os efeitos do
consumo, causa uma depressão
intensa. Isso leva o usuário a fazer um novo contato com a droga para aliviar o mal-estar e, por
conseguinte, tornar-se totalmente
submisso. O cidadão dependente
químico passa a ter alucinações e
paranoias, tornando-se débil ou
incorreto.
Com a proliferação da droga,
os índices de criminalidade avançam, o Brasil vai tornando-se
um dos países mais violentos do
mundo, os dados do consumo das
drogas e os números da criminalidade relacionam-se: o progres-

so da droga representa a elevação
dos indicadores da criminalidade.
Diante desse contexto pessimista,
temos que estar atentos, pois os
aspectos maléficos fazem com
que todos os cidadãos transformem-se em reféns do crime.
Destarte, em vez de preocupações outras como a construção de
estádios, trem-bala, investimento
em rede de supermercado, devemos voltar as nossas atenções
para o combate às drogas e, consequentemente, para a redução
da violência no nosso país. Além
da implementação de políticas
públicas em áreas fundamentais
como segurança e educação, para
prevenir e impedir o consumo,
é imprescindível robustecer a
saúde pública para resgatar e recuperar aqueles que se tornaram
dependentes químicos. Nós não
podemos consentir que o crack,
por exemplo, mate os nossos
compatriotas.
Guerrear contra as drogas é
uma missão do Estado, da sociedade e de cada cidadão. Não podemos cruzar os braços e permitir
que o futuro continue descuidado. Vamos exigir do governo uma
ação eficiente e nos impregnar do
propósito de lutar em defesa das
nossas crianças e de um destino
melhor para o Brasil.
*Mendonça Prado é mestrando em Direito
Tributário, deputado federal, presidente da
Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado da Câmara dos Deputados.
E-mail: dep.mendoncaprado@camara.gov.br
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|Opinião
Por Teresa Surita*

Ainda a violência
contra a mulher

Deputada federal defende mecanismos para superar a inefetividade das
políticas de proteção e prevenção à violência de gênero no Brasil

A

violência contra a mulher faz parte de nosso
cotidiano. Trata-se de
um tipo especial de violência,
aquele que tem como desencadeador o gênero da vítima, o fato de
ser uma mulher, e de o agressor
ser afetivamente ligado a ela e
querer colocá-la em posição de
menor poder.
Em cada espancamento observa-se a herança de uma sociedade machista e patriarcalista em
que a mulher era naturalmente
subordinada por sua dependência
econômica e moral.
Contra essa visão de violência privada legítima, exercida em
nome de uma posse amorosa, a
Lei Maria da Penha vem, desde
2006, estabelecer severos instrumentos de responsabilização.
No último dia 9 de fevereiro
o Supremo Tribunal Federal re58 | Prisma 69

Em cada
espancamento,
observa-se a
herança de uma
sociedade machista
e patriarcalista
afirmou a validade e fortaleceu
substancialmente a Lei Maria da
Penha, afastando quaisquer alegações de inconstitucionalidade
de seus dispositivos e estabelecendo que o agressor pode ser
processado mesmo sem uma representação da vítima, constrangimento que levava boa parte da
mulheres a retirarem as queixas
contra seus companheiros.
Derrubadas as interpretações
de que a violência contra a mulher no contexto doméstico ou
familiar é um crime de menor

proporção, de menor potencial
ofensivo, foi derrotada a tese de
que a lei Maria da Penha seria um
descabimento que prejudicaria os
direitos masculinos.
Não o é! A Lei Maria da Penha
é, sim, um forte instrumento para
a superação da violência contra a
mulher. Essa violência é uma triste realidade que se diferencia por
significar a permanência de um
fenômeno cultural inaceitável, o
pensamento de que o marido ou
companheiro que bate na mulher,
embora erre, não comete erro de
maior gravidade.
A violência de gênero, e sua
repercussão pessoal e familiar, é
espécie singular e justifica o tratamento jurídico especial, ressaltando a tutela do Estado sobre os
direitos da mulher, pessoa que é,
de fato, o pilar da vida em família
e da educação de nossas crianças.

Opinião

Foto: Elza Fiúza/ABr

|RECOMEÇO. A Casa Abrigo do
Distrito Federal atende mulheres
vítimas de violência, as quais recebem
acompanhamento de psicólogos,
pedagogos e assistentes sociais

Apesar da proteção legal, do
crescimento econômico, da migração das famílias para as cidades e da maior dependência do
trabalho feminino para a manutenção dos lares, a arcaica e inaceitável visão de que o homem
pode humilhar e espancar sua
companheira continua a existir.
Mas, se a sociedade mudou, as
leis mudaram, as famílias e as
cidades mudaram, por que a violência contra a mulher persiste?
Essa é uma questão intrigante
que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a Violência
contra a Mulher no Brasil, de que
sou membro, tentará responder
nos próximos meses.

Ao insistirmos no tema, esperamos que o Brasil supere a hipocrisia de seus costumes e deixe de
ser o 12º país no mundo em que
mais se matam mulheres. Precisamos apontar mecanismos para
superar a inefetividade das políticas de proteção e prevenção à

violência de gênero e fazer nossa
sociedade olhar criticamente para
si mesma. Precisamos, enfim, fazer valer os direitos humanos em
nosso país também para as mulheres.
*teresa surita é deputada federal.
E-mail: dep.teresasurita@camara.gov.br
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|PF EM AÇÃO
Da REDAÇÃO

|modelo: O delegado Pontes faz o lançamento do Guia na reunião anual da Interpol. Ao
lado, o documento original, elaborado em 2007 pela Polícia Federal, o qual passa a ser
referência para a investigação de foragidos em todo o mundo.

Interpol adota
manual brasileiro
DE INVESTIGAÇÃO

D

e refúgio predileto de
mafiosos internacionais, o Brasil passa a
ser considerado referência na
captura de foragidos. O Manual
Brasileiro de Investigações de
Fugitivos, criado pela Polícia Federal (PF), foi adotado pela Interpol como modelo a ser seguido
em todo o mundo.
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Lançado nas versões em inglês e espanhol, o manual foi
apresentado pelo delegado federal Jorge Pontes, na condição de
representante das Américas, do
Comitê Executivo da Interpol, na
última reunião anual da entidade,
realizada em Hanói, no Vietnã.
A repercussão foi positiva
em toda a imprensa nacional. A

revista Veja (Ed. 2242) chegou
a publicar o fato na sua coluna
“Sobe e Desce”. Obviamente, a
adoção do manual brasileiro pela
Interpol garantiu um “sobe” com
louvor à Polícia Federal.
Inicialmente, o guia – que já
vinha sendo adotado pelo Escritório Regional da Interpol em
Buenos Aires – será distribuído

Foto: Divulgação

Com o Manual, a
média anual de
prisões de foragidos
mais do que dobrou
no Brasil

PF EM AÇÃO

guia define conceitos, dedica um
capítulo à identificação de foragidos e traça até os perfis criminológico e psicológico do fugitivo.
Detalha os elementos de planejamento de uma investigação e
mostra o que evitar numa busca.
Enumera as regras básicas para o
cerco global, ensina como seguir
os rastros do criminoso e mostra
a melhor tecnologia a serviço do
rastreamento.
"A nossa PF está fazendo doutrina e sendo usada como mode-

lo para o mundo; isso é muito
positivo”, afirma Pontes, que já
recebeu o pedido da Alemanha,
Rússia, Austrália e Espanha para
publicar o material.
A investigação e a prisão de
fugitivos foram a razão histórica
para criação da Interpol, nos anos
20. Agora, “a arte de localizar e
prender homens e mulheres que
fogem da Justiça”, como o delegado Pontes costuma citar, ganha
um capítulo novo graças a atuação brasileira.
Fotos: Divulgação

em cerca de cem países. Numa
segunda etapa, serão lançadas
edições em francês e em outras
línguas para atender todos os 191
países membros da Interpol.
Elaborado em 2007 pelo delegado Pontes e sua equipe de
agentes da Polícia Federal, tratase de uma compilação inédita de
técnicas policiais com enfoque na
investigação de fugitivos. A partir de sua adoção pela PF, a média
anual de prisões de criminosos
fugitivos saltou de 20 para mais
de 50. O número de estrangeiros
presos no Brasil, desde então,
passou a ser maior do que o de
criminosos brasileiros presos no
exterior.
No período, a Polícia Federal
captou alguns dos foragidos mais
procurados pela Organização Internacional de Polícia Criminal,
Interpol, como o israelense Elior
Noam Hen, condenado à prisão
perpétua por torturar crianças em
nome da fé, o americano Shalon
Weiss, considerado o maior estelionatário do mundo, condenado
a 845 anos de prisão e os traficantes colombianos Mery Valência e
Juan Carlos Abadia.
Por motivos óbvios não é
possível detalhar o conteúdo do
manual, mas o delegado Pontes
conta que o documento aborda
técnicas modernas de investigação, identificação biométrica,
cruzamento de dados e rastreamento de foragidos da Interpol. O

|PROCURADOS. Atualmente, existem 160 brasileiros foragidos da Justiça
na lista pública da Interpol, a chamada “difusão vermelha”. A maioria das prisões de brasileiros ocorre em Portugal e Espanha, os locais mais procurados
pelos criminosos nativos devido à facilidade do idioma. A maioria responde
por tráfico de drogas, mas existe todo tipo de acusações.
Entre os procurados está o ex-médico Roger Abdelmassih, condenado
em primeira instância a 278 anos de prisão pelo estupro de 37 mulheres em
sua clínica de reprodução humana em São Paulo.
O ex-prefeito, ex-governador e atual deputado federal Paulo Maluf e seu
filho, Flávio Maluf, também estão na lista de foragidos. Os dois estão praticamente impedidos de sair do País desde março de 2010, quando a Justiça
americana emitiu um mandado de prisão pelos crimes de conspiração, auxílio na remessa de dinheiro ilegal para Nova York e roubo de dinheiro público
em São Paulo. O parlamentar e seu filho não podem ser presos pela Interpol
dentro do Brasil, pois a legislação não permite que um brasileiro nato seja
extraditado do País. Maluf, que ficou preso por 40 dias em 2005, agora será
julgado pela Suprema Corte brasileira. O STF aceitou denúncia contra o deputado e mais dez pessoas (entre sua esposa, quatro filhos e outros dois
parentes), acusados de “lavar” quase US$ 1 bilhão no exterior.
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|Panorâmica
Com informações da Agência Brasil
Foto: Coordenadoria de Polícia Pacificadora

|APROVADO. Scarpinato visitou a
Unidade de Polícia Pacificadora do
morro Santa Marta, no Rio de Janeiro,
e elogiou a iniciativa brasileira

juiz que combateu máfia italiana defende
autonomia para polícia judiciária
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destaca a criação de um corpo
de magistrados e de uma polícia
altamente especializados, assim
como a elaboração de uma legislação apropriada.
“Não se pode combater o crime organizado com as mesmas
leis e as mesmas regras que valem para uma associação delinquencial simples, como quadrilhas e bandos, por exemplo. Para
se combater um cancro, não se
pode usar o mesmo remédio para
se combater um problema estomacal comum”, comparou.
Além de penas mais rigorosas,
o regime de detenção também é
diferenciado para o crime organizado na Itália. Segundo o magistrado, não há visitas íntimas e
o contato com o mundo exterior
ao presídio é reduzido. Todas as
conversas entre presos e visitas,
com exceção dos diálogos com
os advogados, são gravadas.

A violência, as falhas no
sistema de saúde e a corrupção, na opinião dos brasileiros, são os três maiores problemas do país atualmente,
segundo pesquisa do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A segurança foi
apontada por 23% das pessoas
ouvidas como o maior problema. Depois veio a saúde, com
22,3%, e a corrupção, 13,7%.
Foto: Divulgação

D

urante passagem pelo Brasil, o juiz italiano Roberto
Scarpinato afirmou que a polícia
judiciária brasileira precisa de
autonomia para enfrentar a criminalidade organizada.
Scarpinato ficou conhecido
pela Operação Mãos Limpas, que
debilitou a máfia italiana e fez entrar em colapso um esquema de
fraudes no sistema partidário do
país. O magistrado afirmou que,
diferentemente do que ocorre no
Brasil, na Itália a atuação da Polícia Judiciária é independente,
com o controle feito pelo Judiciário e não pelo Executivo.
No Brasil, as atribuições de
Polícia Judiciária são de competência das polícias Civil, subordinadas ao Poder Executivo dos
estados, e da Federal, comandada
pelo Executivo Federal.
Para conter a criminalidade
organizada na Itália, Scarpinato

segurança
preocupa mais

mulheres na
segurança
A Secretaria Nacional de
Segurança Pública (Senasp)
está coletando dados para
uma pesquisa nacional sobre
as condições de trabalho das
mulheres em instituições de
segurança pública. Com as
informações obtidas, a Senasp
pretende elaborar políticas de
valorização profissional, de
promoção da saúde e da qualidade de vida para essas mulheres.

Panorâmica

VIÚVO, SERVIDOR DA PF ganha na
justiça “licença-maternidade”
Foto: Divulgação

A

Justiça Federal em Brasília,
em sentença inédita, concedeu “licença-maternidade” a um
homem. Viúvo e pai de um bebê
de 56 dias, o servidor administrativo da Polícia Federal José
Joaquim dos Santos ganhou o
direito de se ausentar do trabalho
por seis meses, sem prejuízos salariais, para cuidar do filho Davi.
A liminar foi concedida pela juíza Ivani Silva da Luz, da 6ª Vara
Federal de Brasília.
A decisão garante ao funcionário o direito de desfrutar da licença-paternidade nos moldes da
licença-maternidade de 180 dias,
para servidoras federais. Apesar
de ainda depender de recurso, a
decisão abre uma nova discussão
sobre a concessão da licença-maternidade no país.
A mulher do servidor da PF
faleceu em janeiro, 34 dias depois de ter dado à luz ao caçula
do casal, devido a complicações
do parto. Administrativamente,
a Coordenadoria de Recursos
Humanos da Polícia Federal não
tinha como conceder a licença a
um homem, uma vez que a lei
não prevê essa possibilidade.
Santos, então, recorreu a Justiça.
De acordo com a juíza Ivani,
embora não exista previsão legal
e constitucional de licença pater-

gibi alerta sobre
arma de fogo

|precedente. O caso pode se tornar
parâmetro histórico na Justiça

nidade nos moldes da licença maternidade, esta não deve ser negada ao genitor, no caso em pauta,
pois “o fundamento deste direito
é proporcionar à mãe período de
tempo integral com a criança,
possibilitando que sejam dispensados a ela todos os cuidados essenciais a sua sobrevivência e ao
seu desenvolvimento”.
“Na ausência da genitora, tais
cuidados devem ser prestados
pelo pai e isto deve ser assegurado pelo Estado, principalmente,
nos casos como o presente, em
que, além de todas as necessidades que um recém-nascido demanda, ainda há a dor decorrente
da perda daquela”, decidiu a magistrada.

A Associação Nacional das
Indústrias de Armas e Munições (Aniam) lançou um gibi
com o objetivo de mostrar às
crianças, de um modo divertido, o perigo que representam
as armas de fogo. Nas páginas
da revistinha há uma tarefa
para que as crianças exercitem o conhecimento sobre o
que é perigoso à saúde e à segurança. A publicação está na
página da associação na internet (www.aniam.org.br).
Para o representante da organização não governamental
Viva Rio, Antônio Rangel,
que também representa o Movimento Desarma Brasil, ter
uma arma em casa nunca é
seguro. "A criança acaba descobrindo onde está a arma um
dia", alerta.

segurança
privada
O Ministério da Justiça
está preparando projeto de lei
com um estatuto para a segurança privada, para garantir
uma fiscalização mais eficaz
sobre o segmento. O texto
preliminar foi preparado pela
Polícia Federal, órgão responsável por controlar a segurança privada no país.
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eleições à vista
Marcos Leôncio e Creusa Camelier disputam a presidência da
entidade que congrega os delegados federais em todo o país

“

CHAPA 1 - A ADPF QUE DESEJAMOS

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Marcos Leôncio Sousa Ribeiro
Vice-Presidente: Getúlio Bezerra Santos
Secretário-Geral: Bolivar Steinmetz
Primeira Secretária: Tânia Maria Matos Ferreira Fogaça
Segundo Secretário: Lúcio Jaimes Acosta
Tesoureiro Geral: Alexandre Rabelo Patury
1º Tesoureiro: Sebastião José Lessa
1º Suplente: Valdecy de Urquiza e Silva e Junior
2º Suplente: Paulo Lichit de Oliveira
3ª Suplente: Solange Vaz dos Santos
CONSELHO FISCAL
Presidente: Fernando Queiroz Segóvia Oliveira
Vice-Presidente: Marcos Paulo Cardoso Coelho da Silva
Membro: Maria Angélica Ribeiro de Resende
1º Suplente: Marcos Aurélio Pereira de Moura
2º Suplente: Rômulo Fisch de Berrêdo Menezes
3º Suplente: Ênio Sibidal Camargo de Freitas
CONSELHO DE ÉTICA
Presidente: Eziel Ferreira Santos
Vice-Presidente: José Amaury de Rosis Portugal
Membro: Roger Lima de Moura
1º Suplente: Antônio Barbosa Góis
2º Suplente: Jader Pinto Lucas
3º Suplente: João Cesar Bertosi
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E

stamos convictos de que ser dirigente da
primeira entidade de classe representativa
dos Delegados de Polícia Federal, com 35
anos de história, é acima de tudo uma honra e
um desafio.
Por isso, buscamos nas diversas gerações,
nas mais variadas experiências pessoais e profissionais e nos diferentes perfis de associados
e associadas a composição capaz de enfrentar
essa missão. São homens e mulheres reunidos
exclusivamente pelo compromisso de contribuir
para a ADPF QUE DESEJAMOS.
Adotamos esse nome como forma de expor
o nosso comprometimento com uma gestão em
permanente sintonia com o pensamento dos associados e das associadas.
Não poderia ser diferente, afinal a ADPF encontra a razão de sua existência no interesse da
carreira e suas ações devem estar alinhadas à
vontade dos associados e das associadas. Isso
nos impõe um modelo de gestão colegiado, democrático, transparente e participativo.
Nossas propostas podem ser resumidas em
dois eixos: a) internamente - estruturação organizacional e transparência na gestão; b) externamente - valorização da carreira de Delegado de
Polícia, fortalecimento da atividade de Polícia Judiciária e aperfeiçoamento do Inquérito Policial.
É com essa filosofia de trabalho que colocamos nosso nome à disposição da ADPF para a
gestão 2012-2013.

ADPF

O pleito nacional, bem como as eleições
das Diretorias Regionais, será definido no
próximo dia 14 de março

CHAPA 2 - RESGATE E RESPEITO

“

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Creusa de Castro Camelier
Vice-Presidente: Protógenes Pinheiro de Queiroz
Secretário-Geral: Vicente Chelotti
1º Secretário: Daniel Gomes Sampaio
2º Secretário: Alzira Gonçalves Quaresma Mota
Tesoureiro Geral: Daniel de Oliveira Santos
1º Tesoureiro: Nascimento Alves Paulino
1º Suplente: Alberto Lasserre Kratzl Filho
2º Suplente: Ademir Dias Cardoso Júnior
3º Suplente: Jackson Rimac Rosales Allanic
CONSELHO FISCAL
Presidente: Sonia Estela de Melo
Vice-Presidente: Stenio Santos Sousa
Membro: João Batista Campelo
1º Suplente: Marcelo Fernando Borsio
2º Suplente: David Sérvulo Campos
3º Suplente: Maurício Rocha Da Silva
CONSELHO DE ÉTICA
Presidente: Lucia Machado Barbosa Castralli
Vice-Presidente: Antônio Carlos Cardoso Rayol
Membro: Maria Izabel Feijó Asmuz
1º Suplente: Francisco Leite Serra Azul
2º Suplente: Edite Kazuko Nakashoji Pereira
3º Suplente: José Dauluy Cardoso

|SAIBA MAIS EM
www.adpf.org.br

A

composição da Chapa RESGATE E RESPEITO é encabeçada por Delegados antigos, experientes, que atuaram e participaram da administração da Polícia Federal, no
período em que a Instituição se projetou no cenário nacional, angariou prestígio e foram obtidos
expressivos ganhos salariais e criadas condições
para que a PF ocupasse o papel de destaque que
tem hoje na sociedade brasileira.
Somando-se ao time da experiência, a chapa
também congrega Delegados que atuam, efetivamente, em atividades da área fim, e que por isso
compartilham e vivenciam a realidade de muitos
associados: condução de elevadas cargas de
apuratórios, lavratura de flagrantes, participação
em missões permanentes, operações, escalas de
sobreaviso etc.
Com essa configuração, a nossa chapa possui tanto membros aposentados e antigos, que
têm mais liberdade e independência para defender os interesses da categoria, quanto colegas
de investidura mais recente, em atividade, próximos aos problemas cotidianos da categoria e da
missão do cargo. Essa conjunção possibilita que
os legados da experiência e do conhecimento sejam utilizados em favor dos colegas mais novos,
que, fortalecidos e resguardados por seus pares,
poderão, com mais segurança, atuar e retomar
o caminho de enaltecimento do DPF e de toda
categoria, com ganhos tanto para os associados,
quanto para a sociedade brasileira.
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Foto: Antonio Cruz/ABr

Brasília - A vendedora Cristina Lima protesta contra a corrupção no país, durante a “2ª
Corrida e Caminhada Venceremos a Corrupção”, na Esplanada dos Ministérios. Não é
apenas a sociedade que está indignada com os escândalos envolvendo o desvio de
recursos públicos. A Polícia Federal chegou a criar um manual específico para a investigação de desvios de recursos públicos, tamanha tem sido a demanda de atuação nessa
área. Enquanto isso, a Associação Nacional dos Delegados Federais lançou a campanha “Brasil: País rico é País sem corrupção”. A entidade quer mostrar às autoridades
brasileiras que, para enfrentar a corrupção, é preciso apoio e investimento.
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