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|Editorial
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Presidente
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AS REFORMAS QUE O 
BRASIL EXIGE

Esta Prisma chega a suas mãos, leitor, no momento 
em que o Brasil assistiu atônito a milhares 
de brasileiros exigindo mudanças. Pessoas, 

sobretudo jovens, saíram das redes sociais e, nas ruas, 
encontraram-se com a sua própria cidadania.

Os manifestantes reclamam as reformas estruturais 
que o Brasil resiste em concretizar. Os protestos é a forma 
encontrada para expressar o repúdio social à corrupção 
e aos privilégios de castas cuja impunidade macula os 
pilares da democracia e da república.   

Nesta edição da Prisma, é possível ver como o trabalho 
da Polícia Federal tem contribuído para a compreensão 
social de que tanto as novas leis para o combate ao crime 
organizado, quanto uma reforma política nos Poderes da 
República é necessária com o objetivo de enfrentar esse 
hediondo cenário de corrupção e impunidade.

A Prisma aborda ainda outro flagelo que assola a 
humanidade. Trata-se do drama das drogas. O papel do 
Estado na abordagem adequada do tráfico e do dependente 
químico revela nuances que vão além da atuação policial.

Por fim, uma série de matérias mostram os esforços da 
Polícia Federal em busca de maior capacitação acadêmica 
e cooperação internacional para uma atuação qualificada 
na prestação de serviços públicos de excelência nas áreas 
de segurança pública e justiça. Neste sentido a ADPF traz 
sua parcela de colaboração, realizando eventos jurídicos 
e divulgando o trabalho do Delegado de Polícia junto à 
comunidade acadêmica.

 Boa leitura!



Milhares de brasileiros foram às ruas no 
final de junho para protestar por um país 
mais justo e livre da corrupção. a pauta 
difusa tem endereço certo: o Congresso 
nacional e o Poder executivo. a pressão 
fez tramitar o projeto que torna corrupção 
crime hediondo e aprovar o projeto que 
tipifica organizações criminosas e dá 
mais instrumentos para investigação à 
Polícia Judiciária. 

foto: fábio rodrigues Pozzebom/aBr.
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|Quantum

R$ 91 reais é o valor diário que será 
pago à título de indenização aos policiais e 
outras carreiras que atuam na fronteiras do 
país. O Projeto de Lei 4264/12 foi aprovado na 
Câmara dos Deputados, mais ainda deve 
ser votado no Senado e passar pela 
sanção presidencial para entrar 
em vigor. 

64,4% foi o percentural de perda 
salarial do cargo de Delegado de Polícia 
entre 2009 e 2012. A categoria encabeça 
a lista das dez carreiras que mais tiveram 
perdas salariais no Brasil. Os dados são 
do estudo Radar – Tecnologia, Produção e 
Comércio Exterior, do Ipea.

166 mil pessoas se inscreveram para o 
concurso da Polícia Federal para 600 vagas 

de escrivão, delegado e perito. 310 pessoas 
concorreram a cada uma das 150 vagas 
disponíveis para o cargo de delegado.

R$ 100 milhões é o valor da 
fraude no programa Minha Casa, 
Minha Vida investigada pela Polícia 
Federal. Há indícios de que os ex-
servidores usavam a influência para 
cobrar por serviços inexistentes e 
receber uma espécie de pedágio de 
construtoras do programa.

38% da população brasileira acredita que 
a segurança pública é um dos principais 
problemas do Brasil. Os dados são da Edição 
Especial da Pesquisa CNI-Ibope, divulgada 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). O 
quesito vem em terceiro lugar na lista de 
prioridades dos entrevistados, logo depois 
de saúde e educação.

Foto: Marcio Babsky/Futura Press/Folhapress/ Arquivo

22.000 homens das Forças Armadas e dos 
órgãos de Segurança Pública integraram 

a megaoperação de segurança 
preparada para a visita do Papa 

Francisco ao Brasil. 

2 milhões de pessoas, de 
mais de 190 países, estavam 
presentes nos eventos com a 
presença do Pontífice.

Foto: Tânia Rego/ABr

81% dos brasileiros acreditam que podem 
contribuir com o fim da corrupção. Os dados 
são da organização Transparência Internacional, 
na maior pesquisa já feita sobre a corrupção 
no mundo. Os pesquisadores ouviram 114 mil 
pessoas em 107 países.
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A REALIdAdE dA InFORMAçãO

Nos órgãos oficiais ou instituições sociais muitas vezes acontece no desenvolvimento 
de temas que podem parecer radicais e conclusões que chegam a perturbar os leitores. 
As matérias inseridas em revistas próprias destes, com suas características peculiares, 
e em sentido próprio visa atender a interesses de classes que tem primordialmente a 
eficácia da prestação de serviços à sociedade com o um todo. 

Longe de parecer corporativismo, os exemplos da comunicação institucional tem 
demonstrado  que antes de defender sua própria ideologia, visa simplesmente, dar 
conhecimento ao seu colegiado e aos leitores a verdade que se apresenta atualmente 
na mídia escrita e televisada em nosso país.

Nossa posição não é de fazer ou criar espetáculos. É de ser eficaz no que fazemos. 
Nossa prática tem se encarregado de mostrar, a longo tempo, nossa credibilidade. Não 
é própria da direção da ADPF interferir no que é de direito, ao contrário, estimula a 
liberdade, a democracia e a cidadania.

Desejamos a todos uma boa leitura.

|Do Editor

Diogo ALveS De 
AbReu diretor-
Geral da Prisma, 
sócio Honorário 
da adPf

|Parlatório

“Ninguém sabe, nem a minha mulher, o 
que eu acho da ação penal 470 [processo 
do mensalão]. O meu programa para 
as férias de julho é estudar as questões 
controvertidas da ação penal 470 e formar 
uma opinião independente”, Luís roBerto 
Barroso, novo ministro do stf.

“Vocês, queridos jovens, possuem uma 
sensibilidade especial frente à injustiça, 
mas muitas vezes se desiludem com 
notícias que falam da corrupção com 
pessoas que, em vez de buscar o bem 
comum, procuram o seu próprio benefício. 
Também pra vocês e pra todas as pessoas 
repito: nunca desanimem, não percam 
a confiança, não deixem que se apague 
a esperança, a realidade pode mudar. O 
homem pode mudar. Procurem ser vocês 
os primeiros a praticarem o bem, a não se 
acostumarem com o mal. Mas a vencê-lo 
com o bem.”, PaPa franCisCo, durante a Jornada 
Mundial da Juventude, no Brasil.“A mensagem direta 

das ruas é pacífica 
e democrática. Ela 
reivindica um combate 
sistemático à corrupção 
e ao desvio de recursos 
públicos”, diLMa rousseff, presidente da 
república.

Foto: W
ilson Dias/ABr
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|Entrevista
de Vanessa neGrini

MúLtIpLAS FREntES 
pELA SEGURAnçA
Wilson Damázio e Marcelo Bessa foram eleitos presidente e vice-

presidente do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública

Os delegados federais 
Wilson Damázio e 
Marcelo Bessa pos-

suem em comum mais do que a 
carreira que escolheram abraçar. 
Além de comandarem Secreta-
rias de Segurança Pública e De-
fesa Social, foram eleitos como 
presidente e vice-presidente, res-
pectivamente, do Colégio Nacio-
nal de Secretários de Segurança 
Pública. Em entrevista a revista 
Prisma, os dois fazem um balan-
ço dos resultados obtidos até aqui 
nos estados onde atuam.

Fotos: Elijonas Maia/ADPF e  Paulo Botelho/SSP-RJ

Em Rondônia, como secretá-
rio de Segurança, Defesa e Cida-
dania, Marcelo Bessa destaca que 
sendo delegado federal pode de-
sempenhar com imparcialidade e 
isenção suas funções à frente de 
uma pasta que engloba três ins-
tituições: Polícia Militar, Polícia 
Civil e Corpo de Bombeiros Mi-
litar.

Bessa traz ainda outras van-
tagens que o destacam em sua 
missão. Ele já serviu no Exérci-
to e pertenceu as Polícias Militar 
e Civil de Rondônia. Na Polícia 

Federal, chefiou ainda a Delega-
cia em Ji-Paraná. Assim, são 15 
anos de experiência de Rondônia, 
conhecendo os aspectos geográfi-
cos, socioeconômicos e culturais 
do estado.

No comando da Secretaria de 
Defesa Social de Pernambuco, 
Wilson Damázio acredita que a 
experiência nacional e interna-
cional de segurança pública e a 
prática com operações pautadas 
na inteligência policial, comuns 
aos delegados federais, possibili-
ta uma visão global da delinquên-
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Entrevista

flexos na violência envolvendo 
os jovens, “principais vítimas 
desse flagelo”. O problema é en-
frentado de várias formas e ver-
tentes. No tocante à repressão, 
há uma forte atuação do Denarc 
- Departamento Estadual de Re-
pressão ao Narcotráfico e dos po-
liciais civis e militares. As ações 
se pautam com base na inteligên-
cia policial, para uma repressão 
qualificada. 

Para prevenir o uso e tratar 
os usuários, o governo estadu-
al implantou o Programa Atitu-

de. Com “consultórios de rua”, 
o programa acolhe e cuida dos 
usuários durante todo o dia e os 
apresentam em seus lares para 
passar a noite. Os usuários con-
tumazes, aqueles com alto grau 
de dependência química, também 
recebem apoio. Este público, em 
virtude de dívidas com os trafi-
cantes, sofre constante risco de 
morte. Nesses casos, o programa 
acolhe o usuário por até seis me-
ses, tratando-o da dependência e 
capacitando-o para o mercado de 
trabalho. Ao final, se não puder 

em Rondônia, houve redução de 70% 
no número de latrocínio em 2011 e de 
30% em 2012. o número de homicídios 

caiu de 68,5 casos a cada 100 mil 
habitantes para 30,6 em 2012.

em Pernambuco, 6.311 vidas foram 
salvas desde o início do Programa 

Pacto pela vida, com redução de 38,3% 
de mortes de mulheres. Há 6 anos 

seguidos as taxas de homicídios caem.

retornar ao lar, a pessoa poderá 
contar com recursos do aluguel 
social, para começar uma nova 
vida, longe das ameaças.

O problema das drogas tam-
bém reflete direta e gravemente 
na segurança pública de Rondô-
nia, que ainda é um grande cor-
redor de cocaína e mercado con-
sumidor. No estado, mais de 70% 
dos homicídios estão relaciona-
dos às drogas, incluindo-se aí o 
álcool. Como o tráfico e o abuso 
de drogas tem sido o combustível 
para os mais diversos crimes, a 

repressão aumentou, com ope-
rações nas fronteiras integradas 
com o Exército, e a apreensão 
quadriplicou de 2011 para 2012. 
O trabalho de inteligência tam-
bém está tendo bons resultados. 
Como foi o caso da Operação 
Apocalipse, em que foi desarticu-
lada uma organização criminosa 
com ramificações em Rondônia e 
mais 8 estados.

No aspecto preventivo muitos 
trabalhos sociais e educacionais 
têm sido levados a efeito pelas 
polícias e Corpo de Bombeiros 

junto às crianças e adolescentes. 
Bombeiro-mirim, Proerd, guar-
da-mirim, aluno-monitor, são al-
guns exemplos.

|CenÁrios. O secretário Marce-
lo Bessa faz uma análise precisa 
do cenário que influi nos índices 
de segurança do estado. Rondô-
nia possuí vasta fronteira fluvial 
com a Bolívia (1.343 Km), o que 
facilita a entrada de drogas e eva-
são de veículos, objeto de crimes. 
Não bastasse, ainda padece de 
problemas fundiários e, recente-

cia, o que facilita implantar e co-
ordenar ações voltadas à política 
de segurança pública.

Os desafios são imensos nos 
dois estados. Em Pernambuco, 
Damázio elencou como meta 
prioritária a diminuição dos cri-
mes de proximidade com a am-
pliação da Polícia Comunitária 
e a realização de campanhas de 
conscientização da população em 
que a tônica é “dizer não à vio-
lência”. Ele aponta que as drogas, 
em especial o crack, tem afetado 
sensivelmente o estado, com re-
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mente, recebeu um grande fluxo 
migratório com a construção das 
usinas hidrelétricas de Jirau e 
Santo Antônio. O tráfico de dro-
gas, a par dos conflitos agrários, 
fomenta os mais variados crimes: 
homicídios, lesões corporais (in-
clusive e principalmente no trân-
sito), furtos, roubos. 

Assim como nos demais es-
tados, o problema orçamentário 
é sempre um desafio extra no 
combate ao crime. A escassez de 
recursos se reflete, sobretudo, na 
infraestrutura das unidades poli-
ciais, “combalidas pelo tempo, 
sem intervenção preventiva ou 
corretiva”. Mas, para Marce-
lo Bessa, cruzar os braços não 
é uma alternativa. Junto à SE-
NASP - Secretaria Nacional de 
Segurança Pública, o secretário 
obteve R$ 35 milhões de reais 
em investimentos. Com recursos 
do BNDES - Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social, o governo do estado con-
seguiu mais R$ 130 milhões para 
execução de obras estruturantes. 
Serão entregues 19 unidades in-
tegradas de segurança pública, 
o edifício-sede da Polícia Civil, 
diversas unidades dos bombei-
ros, Instituto Criminal de DNA, 
novo Instituto de Criminalística, 
Central de Logística e o Centro 
Integrado de Inteligência.  

Para além dos investimentos 
que vão melhorar a eficiência e 
a eficácia das atividades, uma 

das prioridades da Secretaria é a 
valorização dos profissionais de 
segurança pública. “Concedemos 
reajuste salarial, aumentamos 
o valor das diárias em mais de 
50%, dobramos o valor das ho-
ras-extras, além de instituirmos o 
abono pela apreensão de arma de 
fogo cujo valor varia de R$ 150 a 
R$ 400 reais”, afirmou Bessa. 

Foi criada a Gerência Espe-
cializada em Segurança de Fron-
teira – Gesfron, para coordenar a 
estratégia de fronteira e dar su-
porte logístico e de inteligência 
no combate das atividades ilíci-
tas. Adquiriram-se novas viaturas 
especiais para o Corpo de Bom-
beiros, câmeras de vídeo-moni-
toramento na capital, ampliação 
da aviação operacional e resgate 
aeromédico, fortalecimento do 
núcleo de estatística e análise cri-
minal a fim de orientar o policia-
mento e investigações. 

|inoVaÇÕes. Em busca de melho-
rar a eficiência dos resultados, os 
dois secretários inovam em solu-
ções e projetos. Em Pernambuco, 
foi relançado o programa Patru-
lha do Bairro, lançado o Sistema 
de Contenção do Crime – SCC, 
reforço na atuação da prevenção 
no combate à violência por meio 
de programas como Resgatando 
Cidadania, Proerd, dentre outros. 
Além disso, foi criado o Prêmio 
de Defesa Social, com a premia-
ção semestral dos profissionais de 
segurança que atinge as metas do 
Pacto Pela Vida. Os valores va-
riam de R$ 250 a R$ 2.900 reais. 
A Gratificação Pacto pela Vida – 
GPPV também é outro importan-
te fator de reconhecimento e va-
lorização. O objetivo é estimular, 
reconhecer e valorizar o trabalho 
desempenhado nas Operações de 
Repressão ao Crack (apreensão 

Houve o aumento dos efetivos 
e a promoção funcional dos po-
liciais civis e militares, estagna-
dos na carreira há vários anos, e 
se realizou ações de capacitação 
e aperfeiçoamento para mais de 
mil homens. Houve uma redução 
de 30% no custo unitário das via-
turas locadas, por exemplo. Com 
a economia, foi possível ampliar 
a frota em 66%, com um acrés-
cimo de apenas 18% no contrato. 

Se o delegado de 
polícia é fortalecido 

em suas prerrogativas, 
as investigações 

gaham mais isenção 
e todas as categorias 

são fortalecidas
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|PoLíCia JudiCiÁria. Para além da 
posição atual, Marcelo Bessa e 
Wilson Damázio analisam o que 
pode ser feito para melhorar a Po-
lícia Judiciária como um todo.

“Em primeiro lugar, é propi-
ciar a valorização profissional, 
o que envolve não só a remune-
ração condigna, como capacita-
ção, meios, ambiente adequado”, 
afirma Bessa. “Mas, sobretudo, 
o fortalecimento das prerrogati-
vas da Polícia Judiciária, que tem 
como elemento central o delega-
do de polícia. Se resta fortalecido 
o delegado nas suas prerrogativas 
para que tenha isenção para de-
senvolver suas atividades investi-
gatórias, todas as demais carrei-
ras serão fortalecidas também”, 
destaca o secretário.

 “Diante do papel preponde-
rante que exerce a Polícia Judi-
ciária no sistema de segurança e 
justiça, deveria os delegados de 
polícia ser reconhecidos como 
integrantes das carreiras jurídicas 
contemplando-os com salários 
dignos e prerrogativas, a exem-
plo do que detém os membros 
do Ministério Público e juízes”, 
afirma Damázio. “Outra forma 
de se valorizar a Polícia Judici-
ária seria devolvê-la os poderes 
retirados com a Constituição de 
1988, como por exemplo, o poder 
do delegado expedir mandado de 
busca e apreensão, importante 
ferramenta de controle da crimi-
nalidade”, completa.

de cocaína e seus derivados), ex-
pedição e cumprimentos de man-
dados, destinadas à redução da 
criminalidade no Estado.

Em Rondônia, o carro-chefe 
é o PIDISE - Programa Integra-
do de Desenvolvimento e Inclu-
são Socioeconômica do Estado 
de Rondônia e os investimentos 
na faixa de fronteira, com recur-
sos da SENASP, na Estratégia 
Nacional de Fronteiras. Estão 
sendo implantandas Unidades 
Especializadas em Segurança de 
Fronteira – Unesfron – e Núcle-
os Integrados de Inteligência de 
Fronteira – NIIF. Essas unidades 
especiais irão congregar ações de 
patrulhamento ostensivo, investi-
gações e inteligência, com as três 
corporações integradas. 

Está sendo elaborado o pro-
jeto para o videomonitoramen-
to das fronteiras, com recursos 
da SENASP. Rondônia também 
está bastante avançada no campo 
da identificação civil e criminal, 
com a alimentação de mais de 
80% dos prontuários no sistema 
AFIS. A Secretaria também está 
investindo no sistema de educa-
ção à distância, a fim de reduzir 
custos e ampliar o acesso ao ensi-
no aos profissionais de segurança 
pública, em qualquer lugar que 
esteja. 

|resuLtados. Todo esforço está 
expresso nos bons resultados al-
cançados. Em Pernambuco, por 6 

anos seguidos houve redução na 
taxa de crimes violentos letais in-
tencionais - CVLI (2007 a 2012). 
Isso significa 6.311 vidas salvas 
desde o início do Programa Pacto 
pela Vida, com redução de 38,3% 
nas mortes de mulheres até 2012. 
Em termos de violência, Pernam-
buco conseguiu retomar ao pata-
mar de 13 anos atrás.

Em Rondônia, que já figurou, 
em 2005, como o 7º estado pro-
porcionalmente mais violento 
e chegou a 68,5 homicídios por 
grupo de 100 mil habitantes em 
Porto Velho, em 2010 caiu para 
35,2 mortes. Outra redução sig-
nificativa foi referente ao latrocí-
nio, que caiu 70% em 2011 e 30% 
em 2012. O índice de resolutivi-
dade dos casos de homicídios são 
elevados, cerca de 76%. 

os delegados de 
polícia deveriam ser 
reconhecidos como 

integrantes das 
carreiras jurídicas 

com salários dignos e 
prerrogativas
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|Reforma Política
de Vanessa neGrini

FEchAdO pARA

Casos como o Mensalão (tanto o nacional, quanto o do Distrito Federal 

e o de Minas Gerais), investigados pela PF, comprovam ser urgente a 

necessidade de uma reforma política no Brasil. As manifestações populares 

do final de junho impulsionou o andamento de algumas medidas

REFORMA
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Financiamento público 
exclusivo de campanha, 
fim do foro privilegiado, 

voto aberto. Quais as lições que 
o julgamento do Mensalão, in-
vestigado pela Polícia Federal, 
deixa para o país? O caso expôs 
as fragilidades do nosso sistema 
político, mostrando que é preci-
so avançar numa ampla reforma. 
O assunto ressurgiu com fôlego 
quando milhares de brasileiros 
tomaram as ruas no final de junho 
exigindo mudanças.

A Prisma conversou com ex-
clusividade com o cientista po-
lítico David Fleischer sobre o 
assunto. Para o professor do De-
partamento de Ciência Política da 
Universidade de Brasília (UnB), 
o foro privilegiado dificultou o 
julgamento do Mensalão. Pelas 
regras atuais, parlamentares, mi-
nistros de Estado, membros do 
Ministério Público, presidente, 
governadores, prefeitos e outras 
autoridades políticas, não são jul-
gados pela Justiça Comum. Seus 
casos sobem para o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) ou para tri-
bunais superiores.

Para Fleischer, o foro privi-
legiado é a primeira coisa que 
precisa cair no país para a justiça 
ser aplicada de forma efetiva. Em 
outros países, autoridades que 
comentem crimes são julgadas 
em tribunais de primeira instân-
cia como qualquer cidadão.

Outro ponto defendido pelo 

estudioso é que um parlamentar 
condenado e sentenciado a ir para 
a prisão deve ser desligado auto-
maticamente da Câmara e ou Se-
nado. Ele afirma que há entre 10 e 
12 deputados nessa situação que 
a Câmara resiste em afastar. Na-
tan Donadon foi o primeiro depu-
tado em exercício a ser preso por 
determinação do Supremo desde 
a Constituição de 1988. Ele foi 
recolhido pela Polícia Federal.

Para David Fleischer se a vota-
ção fosse aberta na cassação de 
mandatos, vários parlamentares 
não teriam escapado da punição. 
Como foi o caso da deputada Ja-
queline Roriz, flagrada em vídeo, 
de 2006, recebendo dinheiro de 
Durval Barbosa, delator do es-
quema que ficou conhecido como 
o mensalão do DEM. Em votação 
secreta, o placar final registrou 
265 votos pela absolvição, 166 
pela cassação e 20 abstenções. 
Eram necessários 257 votos para 
tirar o mandato de Jaqueline. 

O financiamento público ex-
clusivo é outra condição para 
evitar que a política se transfor-
me num balcão de negócios, que 
culminem em casos como o do 
Mensalão. Segundo Fleischer, a 
medida reduziria drasticamente 
o custo financeiro das eleições. 
O professor ressalta que uma das 
razões para os pleitos serem cada 
vez mais caros, é a eleição para 
deputado, no sistema de repre-
sentação proporcional com lista 
aberta, em que cada candidato faz 
sua campanha individualmente, 
levanta seu dinheiro e gasta como 
quiser. 

“Se a lista for fechada, todo 
mundo só vota no partido e não 
mais em votos nominais, isso re-
duziria muito o custo da eleição 
e casaria muito bem com o finan-
ciamento público exclusivo”, de-
fende o cientista político.

Ele sustenta ainda medidas 

Financiamento 
público exclusivo 
de campanha, fim 

do foro privilegiado, 
voto aberto. Algumas 
medidas vitais para 
moralizar o brasil

Nesse sentido, uma proposta 
interessante seria a PEC-18/2013, 
que prevê a cassação automática 
de parlamentares condenados por 
improbidade administrativa ou 
crimes contra a administração 
pública, com sentença transitada 
em julgado. De autoria do sena-
dor Jarbas Vasconcelos, o texto 
ficou de fora da agenda positiva 
do Congresso pós-manifestações. 

|Manto de iMPunidade. Apesar 
de já ter caído no Distrito Federal 
e em diversas assembleias legis-
lativas nos estados, o voto secreto 
persiste no Congresso Nacional. 
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como a eliminação das coliga-
ções para o cargo de deputado. 
Cada partido lança sua lista e só 
poderia haver coligação para car-
gos majoritários, como prefeito, 
senador, governador e presiden-
te. A medida ajudaria a reduzir o 
número de partidos, em especial 
os nanicos, sem propostas ou ide-
ologia, que acabam servindo de 
“aluguel” para ocupar espaço no 
horário eleitoral gratuito.

“Hoje temos 21 partidos re-
presentados na Câmara, sendo 
que 7 ou 8 não conseguem sequer 
1% dos votos válidos. São par-
tidos que só conseguem eleger 
parlamentares em coligação com 
partidos maiores”, afirmou Fleis-
cher que defende a adoção de 
uma barreira de 2 a 5% (como é 
na Alemanha) para o partido ele-
ger algum representante.

|fiCHa LiMPa. Na opinião do cien-
tista político David Fleischer, a 
grande reforma política que já 
está em prática desde 2012 é a 
ficha limpa. Ele espera que a Jus-
tiça Eleitoral aplique a lei com 
grande vigor em 2014. Como 
aproximadamente 1/3 da Câma-
ra dos Deputados tem ficha suja, 
muito parlamentar não poderá se 
candidatar a reeleição. A medida 
vai eliminar muita gente com an-
tecedente criminal, que usava o 
mandato apenas para ter impuni-
dade parlamentar.

Entretanto, o professor vê 

uma ameaça à plena execução 
da ficha limpa. “Um dos grandes 
problemas do Brasil se chama li-
minar, você pode conseguir uma 
liminar para fazer praticamente 
qualquer coisa”, ressalta. Fleis-
cher lembra que no início do ano 
houve dezenas de eleições extras 
suplementares, pois candidatos 
eliminados pela ficha limpa con-
seguiram liminares para manter 
as candidaturas. Depois de elei-
tos, finalmente foram eliminados 
pelos tribunais superiores e novas 
eleições tiveram que ser convo-
cadas nessas cidades.

público exclusivo de campanha, 
as doações secretas se tornaram 
práticas comuns na política bra-
sileira. Entretanto, considerado 
uma mera contravenção, de na-
tureza contábil, o caixa dois é 
visto como um tipo penal menor. 
No Brasil, até hoje, ninguém foi 
mandado para a prisão por cau-
sa disso. Com o financiamento 
público exclusivo de campanha, 
qualquer contribuição de pessoa 
física ou jurídica será ilegal e, as-
sim, o caixa dois será finalmente 
criminalizado.

Fleischer aponta ainda o im-
passe do sistema legislativo bi-
cameral. Para ele, “os ciúmes e 
as vaidades” entre as duas casas 
– Senado e Câmara – faz com 
que projetos importantes fiquem 
emperrados. No caso da reforma 
política, ele afirma que o Senado 
Federal já fez o dever de casa, 
analisou e votou as principais 
propostas. Mas, na opinião do 
analista, a Câmara estaria “es-
nobando” o trabalho feito pelo 
Senado, retardando o andamento 
dos projetos.

|reCursos seM fiM. O professor 
David Fleischer chama atenção 
para a necessidade de também 
avançar com as reformas no Ju-
diciário. Ele se lembra da chama-
da “PEC dos Recursos”. O então 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Cezar Peluso, quis apro-
var no Congresso proposta de 

Ficha Limpa foi uma 
grande reforma política, 

que obrigará a uma 
renovação de 1/3 da 

Câmara dos Deputados 
em 2014, se for aplicada

|CaiXa dois. A derrubada da tese 
do caixa dois, sustentada pela 
defesa, foi considerada uma das 
grandes vitórias no julgamento 
do Mensalão. Como grande parte 
dos recursos foi desviada do Ban-
co do Brasil, o STF julgou o caso 
como roubo de recursos públicos, 
o que viabilizou a responsabiliza-
ção dos acusados.

O termo caixa dois refere-se a 
recursos financeiros não contabi-
lizados e não declarados aos ór-
gãos de fiscalização competentes. 
Com a ausência do financiamento 
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emenda à Constituição para im-
pedir que recursos que chegam 
às cortes superiores suspendam 
a aplicação das sentenças de tri-
bunais estaduais e federais de se-
gunda instância. 

A “PEC dos Recursos” pro-
punha a imediata execução das 
decisões judiciais, logo após o 
pronunciamento dos tribunais 
de segunda instância (Tribunais 
de Justiça e Tribunais Regionais 
Federais). Nas hipóteses de ad-
missibilidade dos recursos extra-
ordinário (para o STF) e especial 
(para o STJ), o trânsito em julga-
do da decisão contra a qual se re-
corre seguiria normalmente. Ou 
seja, a PEC acabaria com o efeito 
suspensivo aos recursos.

Para o cientista político, a 
aprovação da PEC seria funda-
mental para se acabar com a sen-

sação de impunidade no país.  Se-
gundo Fleischer, hoje temos “um 
sistema de grande desigualdade 
para alocação da justiça”.

“Se você for ladrão de galinha, 
pobre, sem condições de contra-
tar um grande advogado, em três 
semanas estará na prisão. Quan-
to mais rico e poderoso você for, 
mais tempo levará para ser con-
denado e talvez nem chegue a ser 
preso”, afirmou o estudioso. 

Com a PEC, uma causa que 
levaria em média 20 anos para 
ser concluída, passaria a ser jul-
gada em cinco. Isso representa 
uma resposta, sobretudo à segu-
rança e à expectativa jurídica da 
sociedade. Outra consequência é 
que a proposta desestimularia os 
recursos inúteis porque não have-
ria mais tempo a ganhar com pro-
telações. A valorização dos juízes 

de primeiro grau e dos tribunais 
também está entre as consequên-
cias previstas.

|iniCiatiVa PoPuLar. Para o pro-
fessor David Fleischer a indig-
nação do povo é cada vez maior 
e pode provocar mudanças efeti-
vas. A ficha limpa só foi aprovada 
a partir de um projeto de iniciati-
va popular, que tramitou em me-
nos de um ano. Muitos analistas 
acreditam que a reforma política 
somente será possível via inicia-
tiva popular.

Nesse sentido, a aprovação da 
PEC-3/2011 pode se tornar o im-
pulso decisivo ao andamento da 
reforma política pela via popular. 
A proposição, que tem como pri-
meiro signatário o senador Rodri-
go Rollemberg, diminui o núme-
ro de assinaturas necessárias para 
a apresentação de projetos de lei 
e estabelece que propostas de 
Emenda à Constituição (PECs) 
também possam ser apresentadas 
por cidadãos. Hoje é necessário 
que um projeto de iniciativa po-
pular tenha assinaturas de pelo 
menos 1% do eleitorado nacio-
nal, o que significa algo em torno 
de 1,3 milhão de eleitores. Com a 
PEC 3/2011, será preciso apenas 
0,5% dos votos do eleitorado na-
cional, ou seja, cerca de 650 mil 
assinaturas. A matéria já foi apro-
vada pelo Plenário do Senado Fe-
deral e agora depende de análise 
da Câmara dos Deputados.

Para Fleischer, é preciso 
avançar com a reforma no 
Judiciário e dar fim aos 
recursos intermináveis, 
os quais aumentam a 

sensação de impunidade. 
Hoje, se você é rico e 
poderoso, o processo 

se arrasta e dificilmente 
chegará a ser preso
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A pOLícIA FEdERAL QUE O 
BRASIL QUER
ADPF estuda um conjunto de medidas para preparar a Polícia Federal 

para o enfrentamento da criminalidade organizada do século XXI

Durante V Congresso 
Nacional dos Delega-
dos de Polícia Federal, 

realizado em abril de 2012, no 
Rio de Janeiro, e após a apresen-
tação dos dados da pesquisa do 
CNT-Sensus sobre o perfil dos 
delegados federais, a sociedade 
brasileira deixou claro a institui-
ção que deseja ver consolidada 
no combate à criminalidade orga-
nizado do século XXI.

Com o objetivo que contribuir 
para a concretização desse ideal, 
a Associação Nacional dos Dele-
gados de Polícia Federal (ADPF) 
estuda um conjunto de medidas 
administrativas e legislativas de-
fendidas pela entidade para pre-
parar a Polícia Federal para o en-
frentamento destes desafios.
As propostas estão fundamenta-
das no tripé transparência, efici-
ência e isenção.

|Mandato rePuBLiCano Para o 
CarGo de deLeGado-GeraL da Pf. 

De acordo com a ADPF, a cons-
trução de uma Polícia Federal 

Republicana, que atua a serviço 
do Estado e não de governos, 
passa pela adoção de mandato 
para o cargo de Diretor-Geral, 
escolhido entre os Delegados de 
Polícia Federal, com respeito aos 
princípios basilares da hierarquia 
e disciplina. A relação institucio-
nal de transparência e controle 
democrático da PF não pode se 
limitar ao Poder Executivo, mas 
além do Judiciário precisa passar 

também pelo crivo do Congresso 
Nacional. A ADPF passará a or-
ganizar eleição para apresentar, 
inclusive, uma lista tríplice com 
sugestões de nomes para o cargo.

Nesse sentido, a associação 
defende a aprovação da PEC-
78/2011, a qual estabelece que 
o chefe maior da Polícia Federal 
seja o Delegado-Geral de Polícia 
Federal, nomeado pelo Presiden-
te da República dentre Delegados 

|Propostas
da redaÇÃo

18 | Prisma 74
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de Polícia Federal de carreira, 
maiores de trinta e cinco anos, 
sabatinado pelo Senado Federal. 

|reestruturaÇÃo e Pf Mais efi-

Ciente. Os delegados defendem a 
reestruturação administrativa da 
Polícia Federal. Deve ser buscado 
um modelo que comporte todas as 
suas atividades e seja compatível 
com a missão que desempenha. 
Assim como tem ocorrido com a 
Defensoria Pública da União que 
também está dentro da estrutura 
do MJ, a PF se ressente de me-
lhores condições orçamentárias e 
financeiras para o desempenho de 
suas funções constitucionais.
Para tanto, a ADPF defende a 
aprovação da PEC-412/2009. A 
medida busca proteger a PF con-
tra cortes e contingenciamentos 
de recursos orçamentários e fi-
nanceiros que engessam o seu 
trabalho.

Os delegados querem ain-
da uma reestruturação adminis-
trativa, com foco na criação de 
novas unidades e chefias para o 
enfrentamento da criminalidade 
organizada do século XXI, e a 
adoção de gatilho para realização 
de concurso público. A medida 
visa assegurar uma renovação 
planejada, regular e periódica das 
carreiras policial e administrativa 
da Polícia Federal. 

Além disso, a ADPF entende 
ser primordial uma política para 
fronteiras. Os delegados querem 
criar a ambiência interna neces-
sária ao ingresso, permanência 
e efetivo exercício das funções 
da PF nas fronteiras nacionais, 
como por exemplo, moradias e 
indenização para exercício nas 
unidades de difícil provimento. 

Uma PF mais eficiente passa, 
necessariamente, por investimen-
tos na política de capacitação do 

órgão para gestão policial da in-
vestigação criminal, desenvolver 
estratégias e indicadores de de-
sempenho funcional, valorizar o 
mérito e o perfil profissional para 
chefias, progressão, e promoção 
nas carreiras da PF são algumas 
medidas defendidas.

|Garantias Para a soCiedade na 

inVestiGaÇÃo CriMinaL. A socie-
dade espera da PF a preservação 
de uma investigação criminal 
justa, imparcial e isenta. Foca-
da e preocupada com o respeito 
à dignidade da pessoa humana. 
Protegida legalmente de interfe-
rências internas e externas inde-
vidas a exemplo do previsto na 
Lei 12.830/2013. 

Para tanto, a ADPF defende a 
aprovação do PL-6493/2009, que 
institui a Lei Orgânica da PF, com 
um regime de garantias e instru-
mentos legais para o desempe-
nho das funções constitucionais 
da PF, com isenção e eficiência 
como se espera de uma Polícia 
Republicana que almeja ser uma 
referência no enfrentamento qua-
lificado à criminalidade organi-
zada contemporânea. Além da 
modernização da atividade de 
polícia judiciária com adoção de 
novas tecnologias e técnicas de 
investigação como proposto no 
projeto e-Pol (inquérito eletrôni-
co) ou de experiências de coope-
ração e integração bem-sucedidas 
como no projeto tentáculos.

POLÍCIA FEDERAL EM NÚMEROS

   Jan. 2001 Set. 2009 Abr. 2012
Polícia Federal  7.032  11.524  11.291
Delegados  742  1.836  1.773
Administrativos    2.940  2.590
      13,0% > 50 anos
      32,6% > 40 anos

DELEGADOS FEDERAIS

 Média de vacância/ano: 25 delegados deixam a PF/ano
 10,4% > 50 anos e 25,5%>40 anos (Ou seja, há um grande contin-

gente próximo da aposentadoria)
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|Eventos
da redaÇÃo

AdpF pROMOvE EncOntROS 
cOM ASSOcIAdOS nOS EStAdOS
Maranhão, Rio Grande do Sul, Piauí e Pernambuco realizaram eventos no 

último trimestre com o objetivo de integrar a categoria

Em continuidade à meta 
de colaborar com a in-
tegração e capacitação 

profissional dos filiados, a Asso-
ciação Nacional dos Delegados 
de Polícia Federal (ADPF) rea-
lizou mais uma série de eventos 
nos últimos meses. As atividades 
ocorreram em diversos estados 
do Brasil.

|MaranHÃo. Em março, entre 
os dias 8 a 10, foi realizado o I 
Encontro Estadual dos Delega-
dos de Polícia Federal no Mara-
nhão. O evento ocorreu em Bar-
reirinhas/MA. Na oportunidade 

a ADPF debateu os desafios que 
Polícia Federal precisa enfrentar. 
O diretor regional da ADPF/MA, 
David Farias de Aragão, afir-
mou que o evento foi idealizado 
para promover a integração entre 
os associados de todo o Estado, 
juntamente com suas famílias, e 
estimular o debate sobre questões 
de interesse da categoria.

O presidente da ADPF, Mar-
cos Leôncio Ribeiro, participou 
ainda da abertura do I Ciclo de 
Palestras do Curso de Direito do 
Instituto Florence de Ensino Su-
perior, em São Luís/MA. O tema 
da palestra ministrada por Ribei-

ro foi “A carreira de Polícia Fede-
ral no Brasil”.

|rio Grade do suL. Na cidade de 
Santana do Livramento, entre os 
dias 5 e 6 de abril, foi realizado 
o III Encontro dos Delegados de 
Polícia Federal do Rio Grande do 
Sul. 

Um dos palestrantes desse 
encontro foi o delegado Leonei 
Moura de Almeida, o qual apre-
sentou a problemática da falta de 
critérios mais uniformes entre as 
diferentes unidades descentrali-
zadas da Polícia Federal na hora 
da concessão de porte de arma de 

|acima, iii encontro dos delegados de Polícia federal do rio Grande do sul. na página ao lado, i encontro de delegados de 
Polícia federal em Pernambuco e i encontro estadual dos delegados de Polícia federal do Piauí. 
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fogo. Ele apresentou um formu-
lário padrão para guiar os delega-
dos e demais servidores que atu-
am na área do Sistema Nacional 
de Armas.

O diretor regional da ADPF/
RS, Sérgio Busato, apontou o 
significativo percentual de ar-
mas com registro vencido no Rio 
Grande do Sul, algo aproximado 
à 55%. “Chegamos à conclu-
são da necessidade urgente de 
campanha para esclarecimento 
da população gaúcha a respeito 
da necessidade de renovação do 
registro ou entrega da arma de 
fogo”, declarou. 

No segundo dia do evento, 
o presidente da ADPF proferiu 
uma palestra sobre a Polícia Fe-
deral que o Brasil quer. “É pre-
ciso reconhecer a necessidade 
de reestruturação do órgão e da 
carreira. A definição de um perfil 

profissional para o provimento de 
cargos e a criação de novas uni-
dades e chefias na Polícia Fede-
ral. Além disso, urge investir na 
capacitação profissional”, afir-
mou Ribeiro.

|Piauí. Entre os dias 30 de maio 
e 2 de junho, a ADPF/PI realizou 
o seu I Encontro Estadual dos 
Delegados de Polícia Federal do 
Piauí. O evento ocorreu no mu-
nicípio de Luís Correia. Na opor-
tunidade, o presidente da ADPF 
foi entrevistado pelo programa 
Bom Dia Piauí e na Rádio Clube. 
O dirigente falou sobre a Polícia 
Federal que o Brasil espera ver 
consolidada para o enfrentamen-
to da criminalidade organizada 
do século XXI. Neste mesmo pe-
ríodo, o então superintendente da 
Polícia Federal do Piauí, delega-
do Nivaldo Farias, participou de 

debate sobre a PEC-37 na OAB.
Para o diretor regional da ADPF/
PI, Carlos Alberto Ferreira do 
Nascimento, “o evento teve por 
objetivo promover a integração 
dos associados e familiares, ro-
bustecendo o vínculo profissional 
e pessoal”.

|PernaMBuCo. Durante os dias 5 
a 7 de julho a ADPF/PE promo-
veu o I Encontro de Delegados de 
Polícia Federal em Pernambuco, 
na cidade de Gravata. Os 30 as-
sociados presentes participaram 
de palestras e cursos nos três dias 
do evento, além de desfrutarem 
de momentos de lazer e confra-
ternização. 

No primeiro dia do encontro 
foi realizada a palestra “Como 
Falar com a Imprensa”, ministra-
da pelo professor e especialista 
em gestão de crise João Forni. 

|acima, presidente da adPf em palestra no 
instituto florence de ensino superior, em são 
Luís/Ma, e em entrevista no Bom dia Piauí.
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De acordo com o diretor re-
gional da ADPF em Pernambuco, 
Daniel Silvestre, o tema sempre 
despertou interesse dos associa-
dos. “O professor abordou pon-
tos importantes na relação entre 
a fonte e a imprensa e dicas de 
como o delegado pode lidar com 
isso, principalmente em situações 
de crise. Além disso, também 
mostrou as vantagens de um bom 
relacionamento com a mídia, 
para que a sociedade possa co-
nhecer o trabalho desempenhado 
pela nossa carreira”, explicou.

No segundo dia, os associa-
dos tiveram uma palestra sobre 
o programa de segurança públi-
ca “Pacto pela Vida” ministrada 
pelo secretário de Defesa Social 
de Pernambuco, o delegado de 
Polícia Federal Wilson Damázio.

O diretor da ADPF Pernam-
buco concluiu que o resultado do 
encontro superou suas expectati-
vas. “Foi excelente. Os associa-
dos participaram ativamente das 
palestras, absorveram as infor-
mações passadas e discutiram os 

rumos da cate-
goria, além de 
esclarecerem 
dúvidas com 
o presidente 
Marcos Leôn-
cio”, disse Da-
niel Silvestre.

|aGenda nos 

estados. Além 
de participar 
dos encontros 
realizados no 
Maranhão, Rio 
Grande do Sul, Piauí e Pernam-
buco, o presidente da  ADPF es-
teve reunido com os associados 
do Rio Grande do Norte, Ala-
goas, Paraíba e Sergipe, para 
ouvir as demandas locais.

No Rio Grande do Norte e em 
Alagoas, Marcos Leôncio parti-
cipou de debates sobre a investi-
gação criminal, na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte e 
na Faculdade Estácio de Alagoas, 
e concedeu entrevista à imprensa 
local. Na Paraíba e em Sergipe 

|Presidente da adPf em evento da adPf/PB e em debate na faculdade estácio de alagoas.

participou de eventos das Direto-
rias Regionais com os associados 
e autoridades locais.

|VideoConferÊnCias. Além dos 
encontros presenciais, a ADPF 
realizou videoconferências com 
os associados de todos os 27 Es-
tados da Federação. Mais de 200 
associados, em especial das dele-
gacias do interior, participaram 
dos encontros online, promovi-
dos para falar sobre as estratégias 
legislativas e de comunicação da 
entidade.  

|nas videoconferências da adPf, associados de qualquer 
lugar do país podem participar por meio de um computador 
com acesso à internet, web cam, fone e microfone.
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|Internacional
da redaÇÃo

InScRIçõES ABERtAS pARA O vI MEStRAdO 
EM cIêncIAS pOLIcIAIS 

Estão abertas as inscrições 
para o VI Mestrado em Ci-

ências Policiais com especiali-
zação em Criminologia e Inves-
tigação Criminal, do Instituto 
Superior de Ciências Policiais 
e Segurança Interna (ISCPSI), 
em Portugal. 

Ao todo serão disponibiliza-
das dez vagas para associados 
da Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Federal 
(ADPF). A oferta faz parte do 
protocolo assinado entre a ADPF 
e a instituição portuguesa.

 Os interessados devem pre-
encher a ficha de inscrição até 15 
de outubro e encaminhá-la para 
patricia.nacional@adpf.org.br, 
além de efetuar o pagamento da 
taxa de 300 euros na conta ban-
cária do ISCPSI. 

A ADPF não vai receber valo-
res de alunos. A inscrição deverá 
ser paga diretamente na conta do 
instituto. O valor da matrícula 
é 2.511,00 euros, já com o des-
conto aplicado (valor a ser pago 
no início da fase presencial, em 
Lisboa). O investimento com ali-

mentação e os 90 dias em Portu-
gal é de 2.250,00 euros, totalizan-
do 5.061,00 euros.

Caso o número de concorren-
tes supere a quantidade de vagas, 
será realizada uma análise de cur-
rículo. O curso terá inicio em 4 
de outubro, com uma preparação 
preliminar à distância de quatro 
semanas, até o dia 30. 

A fase presencial, em Portu-
gal, começa em 27 de janeiro e 
vai até 25 de abril de 2014, com 
aulas de segunda a sexta-feira, 
com duração de quatro horas.
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cRIMInALIdAdE 
EcOnôMIcO-FInAncEIRA
Congresso luso-brasileiro contou com a participação de delegados 

federais no rol de palestrantes. Em 2014, o evento será no Brasil

O primado de que pro-
cesso penal é por ex-
celência o direito dos 

inocentes não pode ficar afastado 
do processo-crime quando o ob-
jeto sub judice é um crime eco-
nômico-financeiro. A intervenção 
penal material e processual deve 
obedecer à arquitetura constitu-
cional de equilíbrio entre a tutela 
efetiva de bens jurídicos dignos 
de tutela penal, fundamentais ao 
desenvolvimento harmonioso da 
comunidade, e a defesa do inves-
tigado face ao ius puniendi, direi-
to de punir do Estado.

Com o objetivo de debater o 

|Processo Penal
da redaÇÃo

Fo
tos

: A
DP

F

quadro geral da prevenção e re-
pressão da criminalidade econô-
mico-financeira, a tutela efetiva 
dos direitos, liberdades e garan-
tias dos indivíduos investigados, 
a Associação Nacional dos De-
legados de Polícia Federal 
(ADPF) apoiou a realização do 
IV Congresso de Processo Penal, 
realizado em Lisboa, Portugal. 
Em 2014, será a vez de o Brasil 
sediar o evento.

O Congresso procurou mos-
trar que o desafio aumenta tendo 
em conta a elevada especialidade 
e altíssima complexidade da cri-
minalidade econômico-financei-

ra, ancorada na cibercriminalida-
de cuja ética superior dos Estados 
de direito e democráticos exige 
uma legitimidade e rígida vali-
dade da atuação dos operadores 
judiciários na aquisição e comu-
nicação da notícia do crime, na 
aquisição e preservação da prova 
real e pessoal, e na efetiva garan-
tia dos direitos e liberdades fun-
damentais de todos os cidadãos 
ao longo da lide processual.

Os delegados federais que 
já estavam em Portugal partici-
pando do mestrado em Ciências 
Policiais, pelo Instituto Superior 
de Ciências Policiais e Seguran-

|os delegados federais alexandre da silveira isbarrola e isalino antonio Giacomet Junior foram palestrantes no congresso.
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ções de ensino no Brasil para 
validar os diplomas obtidos em 
Portugal.

Na oportunidade, foi feita 
uma homenagem do Instituto ao 
professor e jurista brasileiro Mi-
guel Reale Júnior, que palestrou 
para os alunos do mestrado em 
Ciências Criminais.

Em conversa com o presi-
dente da ADPF, o ex-ministro da 
Justiça reafirmou sua posição em 
defesa da investigação criminal 
realizada pela Polícia Judiciária, 
devendo o Ministério Público 
manter-se como o órgão respon-
sável pela acusação e controle 
externo da atividade policial.

|interCÂMBio de ConHeCiMento. 

A ADPF realizou uma série de 
visitas institucionais às principais 
forças de Segurança Pública de 
Portugal.

O presidente da ADPF se reu-
niu com o diretor nacional da 
Polícia Judiciária, Almeida Ro-
drigues, e a diretora da Escola 

da Policia Judiciária (PJ), Carla 
Falua. No encontro, foi tratada a 
participação da PJ no Congresso 
de Processo Penal previsto para 
ser realizado em 2014 no Brasil, 
com o apoio da ADPF. Também 
foi discutida a cooperação na 
área de capacitação com a Escola 
da PJ para delegados brasileiros.

No Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF), Ribeiro foi re-
cebido pela diretora nacional Ana 
Isabel Burke Lara e o diretor na-
cional adjunto Paulo Alexandre 
Nunes Nicolau. A SEF tem como 
missão controlar a circulação de 
pessoas nas fronteiras, a perma-
nência e as atividades de estran-
geiros em Portugal. Na reunião 
foram discutidas as experiências 
de cada país na atividade que é 
fundamental para a segurança, 
em especial durante os grandes 
eventos que o Brasil sediará a 
partir deste ano. Na oportunida-
de, a SEF também foi convidada 
a participar da edição brasileira 
do Congresso.

ça Interna, por meio de convênio 
com a ADPF, participaram do 
Congresso. 

Além disso, o evento contou 
com a palestra de dois deles. O 
delegado federal Isalino Anto-
nio Giacomet Junior falou so-
bre o inquérito policial e a ação 
judiciária no Brasil no âmbito do 
crime econômico-financeiro. Já 
o delegado federal Alexandre 
da Silveira Isbarrola abordou 
a questão da prova penal no qua-
dro da criminalidade econômico-
financeira no Brasil.

Para o presidente da ADPF, 
Marcos Leôncio Ribeiro, even-
tos desta natureza servem para 
ampliar a visão dos participantes 
sobre a realidade de cada país, 
propiciando o intercâmbio das 
melhores práticas.

|ParCerias. A ADPF celebrou 
parceria com a Polícia de Segu-
rança Pública (PSP) para viabi-
lizar ações de capacitação em 
Portugal para os delegados bra-
sileiros.

Juntamente com o adido da 
Polícia Federal em Portugal, de-
legado Luiz Pontel de Souza, o 
presidente da ADPF foi recebido 
pelo diretor nacional da PSP, Pau-
lo Valente Gomes, e pelo diretor 
do Instituto Superior de Ciências 
Policiais e Segurança Interna, Pe-
dro Clemente.

Em solo nacional, a ADPF 
está em tratativas com institui-

|adPf firma parceria com a Polícia de seguranca Pública de Portugal.
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|Adidâncias
da redaÇÃo

nO FROnt 
IntERnAcIOnAL
O trabalho de adido da Polícia Federal abre portas e facilita a celebração 

de acordos de cooperação entre países no combate à criminalidade

Em tempos globalizados, 
em que o crime também 
se tornou transnacional, 

o trabalho das adidâncias cres-
cem em importância na Polícia 
Federal (PF). O setor é de respon-
sabilidade da Coordenação-Geral 
de Cooperação Internacional 
(CGCI), atualmente comanda-
da pelo delegado federal Álvaro 
Palharini.

As adidâncias fortalecem a in-
serção internacional da PF, con-
solida a presença da instituição 
no exterior e permite a realiza-
ção de ações efetivas, eficientes 
e eficazes no âmbito da coope-
ração policial internacional, es-
pecialmente interagindo com as 
autoridades, forças e serviços de 
segurança dos países onde as adi-
dâncias estão instaladas.

Cada vez mais a questão do 
combate à criminalidade organi-

zada tem que passar pelas ações 
de cooperação internacional. A 
globalização encurtou distâncias, 
rompeu fronteiras e permitiu que 
os países avançassem nas rela-
ções internacionais em vários as-
pectos econômicos e sociais, em 
busca do desenvolvimento. Con-
tudo, a criminalidade organizada 
igualmente se utiliza das estrutu-

ras de suporte existentes, 
a fim de operar com os 
seus interesses ilícitos. 

O desafio é permi-
tir o desenvolvimento 
socioeconômico dos 
países, fazendo-se o 
filtro necessário para 

identificar ações das 
organizações criminosas, 

seja pela análise do per-
fil das suas operações ou 
por meio do conhecimento 

e do acesso a informações úteis 
para conter o crime, mediante a 
cooperação internacional efeti-
va, proativa e proveitosa para o 
enfrentamento qualificado a esse 
fenômeno. Portanto, as ações no 
campo da cooperação policial e 
jurídica internacional se tornaram 
fator relevante para o sucesso do 
combate à grande criminalidade 
organizada.
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A interlocução com as autori-
dades responsáveis pelas diversas 
áreas de enfrentamento ao crime 
no País onde a adidância está in-
serida tem papel destacado, im-
portante e necessário. 

“O adido policial precisa ter 
conhecimento e experiência mí-
nima sobre as diversas áreas de 
atuação da PF e sobre o Estado 
brasileiro, para se relacionar com 
firmeza e autoridade diante dos 
temas tratados”, afirma o delega-
do federal Luiz Pontel de Souza, 
que foi adido policial em Portu-
gal até junho.

A proatividade para identificar 
situações de interesse da área de 
segurança pública também é uma 
qualidade desejável para quem 
trabalha no exterior, destaca o de-
legado. A troca de informações, a 
confiança e a responsabilidade 
perante os compromissos assumi-
dos são ferramentas importantes 
nas relações bilaterais e servem 
para fundamentar e consolidar as 
ações de cooperação. 

Pontel conta que, em Portu-
gal, há uma grande comunidade 
de brasileiros que residem e que 
transitam pelo país, por várias ra-
zões históricas e culturais, sendo 
que as demandas são muitas e de 
toda a ordem. 

“O que temos feito por aqui 
é dar à Polícia Federal a visibi-
lidade necessária perante as au-
toridades com as quais nos rela-
cionamos, bem como operar com 

muita determinação na resolução 
dos problemas apresentados”, ex-
plica o adido. 

A atuação por lá se tornou de 
tal modo reconhecida e respeita-
da a ponto da adidância ser acio-
nada em praticamente todas as 
situações ou ocorrências envol-
vendo brasileiros e que exijam 
uma maior colaboração, esforço 
ou agilidade nas respostas.

|desafios. Estar em outro país, 
longe de alguns familiares e afas-
tado das rotinas do Brasil, en-
frentar fuso horário diferenciado 
e também diferenças culturais, 
climáticas e gastronômicas, são 
fatores desafiadores para adapta-
ção. Em especial, a cultura local 
exige do adido ajustes em torno 
das diversas variáveis existentes. 
O dia-a-dia impõe um desafio 
constante de entender o porquê 
e como ocorrem certas práticas, 
que acabam afetando tanto a vida 
pessoal quanto profissional. 

“O fato de falarmos o mes-
mo idioma muitas vezes faz com 
que os brasileiros pensem e se 
comportem como se estivessem 
no Brasil, o que é um erro, pois 
o pensamento e a lógica dos ci-
dadãos que aqui vivem são dife-
rentes. Os regramentos e a legis-
lação que regulam essas relações 
evidentemente também são dife-
rentes das que existem no Brasil, 
devendo ser respeitadas”, salien-
ta Pontel. 

|ParCerias. O intercâmbio de 
práticas e conhecimento também 
é outro fator de importância das 
adidâncias. Em Portugal, o dele-
gado Pontel ajudou a intermediar 
a celebração de parcerias e con-
vênios para ações de capacitação 
de policiais brasileiros. 

A capacitação em outros paí-
ses permite conhecer as melhores 
práticas de cada lugar para adap-
tar e aplicar ao Brasil. Foram ce-
lebrados acordos com o Instituto 
Superior de Ciências Policiais e 
Segurança Interna, da Polícia de 
Segurança Pública, e estão em 
tratativas parcerias com a Polícia 
Judiciária, o Serviço de Estran-
geiros e Fronteiras e a Guarda 
Nacional Republicana. 

“Ainda existe um campo fértil 
e espaços a serem ocupados pela 
Polícia Federal na área da capaci-
tação, treinamento e intercâmbio 
internacional não só com Portu-
gal, mas também com os países 
que integram a chamada Co-
munidade dos Países de Língua 
Portuguesa, onde o Brasil pode 
e deve ser protagonista de ações 
nessa área”, afirma Pontel. 

O delegado defende que deve 
se aproveitar tudo aquilo que a 
PF vem construindo ao longo dos 
anos em termos de capacidade 
investigativa e operacional cujo 
“valioso patrimônio institucio-
nal” tem potencial para projetar 
cada vez mais a área internacio-
nal da instituição.
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Especial

REAçãO EM cA dEIA
Debate sobre internação compulsória ganha força e traz novas questões 

como condição das Comunidades Terapêuticas e tratamento adequado 

aos dependentes

|Drogas
Por aManda Bittar

O início de 2013 foi mar-
cado por uma intensa 
discussão a respeito da 

adoção da internação compulsó-
ria no estado de São Paulo. A po-
lêmica aconteceu após o governo 
do estado dar início à parceria 
com o Ministério Público, Tribu-
nal de Justiça e OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil) para plan-
tão especial no Cratod (Centro de 
Referência de Álcool, Tabaco e 
Outras Drogas) para atendimen-
to diferenciado aos dependentes 
químicos. A partir de então, em 
casos extremos, a Justiça poderia 
decidir pela internação compul-
sória. 

Em grande parte contra a me-
dida, entidades do terceiro setor, 
sociedade civil e outros órgãos 
promovem, desde então, debates 

e discussões sobre a temática, 
que dialoga com o Projeto de Lei 
nº 7663/2010, de autoria do de-
putado Osmar Terra. O proje-
to altera a Lei nº 11.343/2006, a 
qual normatiza questões referen-
tes às drogas. Já em março deste 
ano, foi instalada, na Câmara dos 
Deputados, Comissão Externa, 
presidida pelo deputado Givaldo 
Carimbão, destinada a acompa-
nhar a execução das medidas de 
internação compulsória de de-
pendentes químicos no estado de 
São Paulo e outros quesitos abor-
dados pelo projeto de lei.

Desde o lançamento, em 
2011, do projeto “Crack, é possí-
vel vencer”, do Governo Federal, 
por meio da Secretaria Nacional 

de Políticas sobre Drogas, do 
Ministério da Justiça, e em par-
ceria com outros órgãos, o tema 
da internação compulsória ga-
nhou mais força, gerando debate 
até mesmo entre os ministros da 
Saúde e da Justiça. 

De acordo com a psicóloga 
Janete Krissak Pinheiro, dire-
tora da Clínica Renascer de Bra-
sília, a internação é uma medida 
válida, desde que acompanhada 
de um tratamento continuado, 
que possibilite ao paciente pros-
seguir em abstinência. “A inter-
nação sozinha não é eficaz. Para 
além de o dependente chegar a 
uma unidade de tratamento, com-
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|faCetas. Mólecula de cocaína. 
Por trás da química, os dramas 
pessoais de quem enfrenta o vício 
e os dilemas éticos e políticos 
internação compulsória.

pulsoriamente, é preciso fazer 
um trabalho de acesso e constru-
ção ao desejo de tratar-se. Se a 
resistência permanecer, de nada 
adiantou a medida”, comenta.

Para alguns estudiosos da 
área, trazer à tona a internação 
compulsória seria retornar à 
época dos manicômios, em que 

usuários eram presos e, por ve-
zes, sofriam maus-tratos. O pro-
blema foi retratado no polêmico 

filme brasileiro Bicho de Sete 
Cabeças, dirigido por Laís 

Bodanzky, no qual o per-
sonagem de Rodrigo 
Santoro é submetido a 
“tratamento” forçado. A 
comparação com os ma-
nicômios foi realizada 

pelo Conselho Federal de 
Psicologia (CFP), ainda em 

2011, ao divulgar o resultado da 
4ª Inspeção Nacional de Direitos 
Humanos, na qual 68 comuni-
dades terapêuticas foram visto-
riadas, muitas tendo sido encon-
tradas em situações que violam 
direitos de liberdade e até mesmo 
os direitos humanos. 

A discussão sobre as comuni-
dades terapêuticas ganhou mais 
impulso quando o Governo Fe-
deral, em 2012, lançou edital de 
cadastramento dessas instituições 

para o tratamento de usuários, 
como uma forma de auxiliar a 
estrutura do Sistema Único de 
Saúde. O edital visava gerar 
mais de 10 mil novas vagas para 
o acolhimento gratuito de usuá-

rios e dependentes de drogas em 
todo país e também integrava as 
ações da política nacional de en-
frentamento ao crack. Segundo 
o documento, as comunidades 
terapêuticas receberiam os recur-
sos para ação do Fundo Nacional 
Antidrogas, com o pagamento de 
mil reais mensais, pelo serviço 
de acolhimento de adulto e 1,5 
mil reais, por mês, para crianças, 
adolescentes e mães em fase de 
amamentação.

A medida gerou ainda mais 
polêmica, pois era um indício de 
que o SUS, por si só, não teria 
condições de receber os usuários, 
que por sua vez, não teriam con-
dições de arcar com os custos de 
um tratamento em clínica parti-
cular, onde os valores por vezes 
superam mil reais por dia de in-
ternação.

O delegado de polícia federal, 
Cláudio Tusco, diretor de Comu-
nicação da Associação dos Dele-
gados da Polícia Federal (ADPF) 
salienta, entretanto, que não há 
riscos de um retorno à época ma-
nicomial, situação proibida pela 
chamada “Lei da Saúde Mental”, 
em 2001. 

Segundo Tusco, depois do re-
latório do Conselho Federal de 
Psicologia, a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
publicou uma resolução que de-
termina regras para essas institui-
ções. “A Anvisa regulamentou os 
requisitos de segurança sanitária. 

Drogas
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O descumprimento é fiscalizado 
e pode gerar a interdição do es-
tabelecimento”, reforça o delega-
do.

Ainda rondam o debate sobre 
o assunto outras questões deli-
cadas, como a intenção de reali-
zar uma “higienização” da área 
conhecida, em São Paulo, como 
Cracolândia. Segundo o portal 
online do governo do Estado, 
porém, a internação compulsória 
não deverá ser aplicada como re-
gra, e sim como exceção. O indi-
cado é que assistentes sociais ten-
tem convencer o usuário de que 
o tratamento será benéfico a ele. 

O delegado Tusco enfatiza, 
entretanto, que não é dever da 
polícia realizar essa abordagem. 
“A internação compulsória não 
deve ter tratamento policial, mas 
de assistência social e médica. A 
função policial é fazer cumprir a 
lei quanto aos que se aproveitam 
da situação de fragilidade dos 
usuários de drogas, promoven-
do a prisão para que traficantes 
e seus financiadores respondam 
perante o Poder Judiciário pelos 
crimes cometidos”, comenta.

|ProJeto de Lei. A internação 
compulsória não faz parte do 
Projeto de Lei do deputado Os-
mar Terra, que defende, entretan-
to, a internação involuntária, na 
qual a família deve manifestar a 
intenção de internar o dependente 
e este, por sua vez, deve passar 

por médicos especializados que o 
diagnostiquem e validem a indi-
cação da internação contra a von-
tade. Segundo o deputado, essa 
parte do tratamento deve durar de 
15 a 45 dias, com o objetivo de 
desintoxicar o dependente e deve 
ocorrer em ambiente hospitalar, 
pois é uma fase na qual o depen-
dente está condicionado a duras 
crises que podem ser seguidas de 
sintomas mais graves que levem 
ao coma, por exemplo.

“Hoje, no Brasil, temos mais 
de dois milhões de usuários de 
crack, que é um número absur-
do. Só existem duas maneiras de 
a pessoa enfrentar a dependên-
cia química, que é a internação 
voluntária, a qual pouquíssimos 

aceitam, pois na maioria das ve-
zes o usuário só quer se internar 
voluntariamente quando já está 
em um grau muito avançado de 
dependência. O que eu proponho 
é uma internação involuntária, 
para antecipar ao máximo o trata-
mento”, comenta o deputado.

O parlamentar ressalta que o 
Brasil possui legislação ineficaz 
para o tema, pois desde a pro-
mulgação da Lei nº 11.343/2006, 
o número de usuários de drogas 
no país triplicou, com índices 
mais expressivos para o uso de 
crack. “Um dado muito signifi-
cativo é o do Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS), que 
mostra que o auxílio doença por 
dependência química sempre foi 

Foto: Gustavo Lima/Câmara dos Deputados

|PoLÊMiCa. discussão do PL 7663/2010 que trata do sistema nacional de 
Políticas sobre drogas, com o deputado osmar terra na tribuna.
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liderado pelo álcool. Até 2006, o 
álcool, como uma droga legaliza-
da, sempre foi a principal causa-
dora de dependência química. A 
partir de então, o crack passou 
à frente do alcoolismo e, hoje, 
o número de auxílio doença por 
dependência química é três vezes 
maior para o crack e cocaína do 
que para o álcool”, reitera.

O Brasil, assim como outros 
países desenvolvidos, possui le-
gislação que diferencia o usuá-
rio do traficante, mas, por outro 
lado, possui uma série de fatores 
que dificultam o enfrentamento e 
prevenção das drogas. Um ponto 
a se destacar, por exemplo, é que 
o país possui uma grande exten-
são territorial em fronteira com 
países produtores e exportadores 
de drogas como Bolívia e Colôm-
bia. Com a entrada de drogas em 
grande número, aumenta o núme-
ro de dependentes e, por conse-
quência, a necessidade de tratar, 
adequadamente, os usuários. 

Segundo a psicóloga Janete 
Krissak Pinheiro, os tratamentos, 
para obter resultados significa-
tivos, devem ser direcionados, 
respeitando a particularidade 
de cada paciente. “Avaliamos a 
singularidade de cada caso para 
atender a sua individualidade. 
Nesse sentido, o tratamento é di-
ferenciado em âmbito geral, ou 
seja, os pacientes ditos psicóticos 
possuem uma assistência médica/
psiquiátrica e psicológica indivi-

dualizada, além de assistência em 
grupos específicos, respondendo 
satisfatoriamente a regressão de 
seus sintomas. As famílias tam-
bém são assistidas, mas não na 
postura de co-dependentes, mas 
sim, em suas dificuldades em li-
dar com a dependência do outro”, 
reforça.

pliar as alternativas de inserção 
social do usuário ou dependente 
de drogas, promovendo progra-
mas que priorizem a sua educa-
ção, e a qualificação profissional.

Como método de coibir o au-
mento da oferta de drogas, o PL 
aumenta o tempo de prisão por 
tráfico de 5 para 8 anos, medida 
que segundo o deputado Osmar 
Terra é de suma importância, pois 
significa, diretamente, diminuir 
a quantidade de drogas nas ruas 
e, consequentemente, prevenir a 
população de grande exposição a 
elas. “Pelo tamanho que o Brasil 
tem, ele tem que se preparar para 
ter um numero maior de pessoas 
fora de circulação, portanto, pre-
sas, até encontrar uma saída do 
ponto de vista social, econômico, 
que diminua esse tráfico brutal de 
drogas”, fortalece.

Com grande variedade e abor-
dagens de temas, o que se vê é 
que muito ainda se deve discutir 
sobre o assunto. Com a comissão 
instaurada, diversos parlamen-
tares deverão debater e aprofun-
dar o assunto das drogas e com 
a polêmica da descriminalização, 
assim como com outras frentes, 
como a internação compulsória 
e tratamento em comunidades 
terapêuticas. Para avançar, é ne-
cessário que a discussão conte 
com forte participação da opinião 
pública, para que o país não atro-
pele etapas e retroceda tentando 
progredir.

A internação 
compulsória não deve 

ter tratamento policial, 
mas de assistência 
social e médica. A 

função policial é fazer 
cumprir a lei quanto 

aos que se aproveitam 
da fragilidade dos 

usuários de drogas

O Projeto de Lei 7663/2010 
também se refere a outro ponto 
delicado, a reinserção do usuário 
à sociedade. Para isso, visa de-
senvolver programas setoriais e 
intersetoriais destinados ao aten-
dimento das necessidades especí-
ficas dos usuários e dependentes 
de drogas, adotar estratégias de 
articulação entre órgãos públi-
cos e entidades privadas, com 
organismos internacionais e es-
trangeiros para a implantação de 
parcerias para a execução das po-
líticas sobre drogas, além de am-
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O fenômeno da globalização 
se reflete em setores que vão 
além da economia, como por 
exemplo, no tráfico e no consu-
mo de drogas. Começando pela 
produção da matéria prima que se 
encontra espalhada pelo mundo, 
a interconexão entre a produção 
e o refino situado em diferentes 
países, a distribuição interconti-
nental e o aumento do consumo 
urbano, todas essas atividades in-
terligadas à “economia da droga” 

A Divisão de Controle de Produtos Químicos da Polícia Federal é a 

responsável por controlar a circulação de substâncias que podem ser 

utilizadas na fabricação de drogas

Pedras de crack em fraldas 
de bebê, bonecas de por-
celana cheias de papelo-

tes de cocaína, imagens de santas 
recheadas de comprimidos, cami-
nhões com carregamento de soja 
transportando maconha escondi-
da. Seja nas fronteiras, nos portos 
ou nos aeroportos, é função da 
Polícia Federal (PF) a intercep-
tação e apreensão dessas “merca-
dorias” que tentam ingressar de 
forma clandestina no Brasil.

é chamada de narcotráfico. O seu 
combate é de responsabilidade do 
Brasil e dos demais países.

A partir da Convenção de 
Viena, das Nações Unidas, sobre 
Substâncias Psicotrópicas, rea-
lizada em 1988, foi estabelecido 
o compartilhamento de responsa-
bilidades, ou seja, ficou decidido 
que os países ali presentes iriam 
se ajudar mutuamente para resol-
ver problemas relacionados ao 
tráfico e crimes conexos.

|Polícia Federal
Por aLessandra aGuiar

UMA QUíMIcA 
pERIGOSA
UMA QUíMIcA 
pERIGOSA
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Não só os países produtores 
da droga, mas todos aqueles onde 
a substância também possa ser 
consumida, ou existam fornece-
dores em potencial da matéria 
prima para sua elaboração, são 
responsáveis pelo enfrentamento 
ao tráfico de drogas.

“A responsabilidade compar-
tilhada é algo que se concretizou 
na Convenção de Viena, mas, 
já vinha sendo aplicada desde a 
Convenção de Xangai, em 1912. 
A partir daí, foi algo que veio se 
aprimorando durante as outras 
convenções e ficou bem claro 
na de 1988 das Nações Unidas. 
Como o Brasil é signatário dessas 
convenções foi exigido do país 
que fosse desenvolvido um con-
trole em cima dessas substâncias 
ilícitas”, explica o delegado fede-
ral Júlio Danilo Souza Ferreira, 
chefe da Divisão de Controle de 
Produtos Químicos da Polícia Fe-
deral.

Uma das exigências feitas ao 
País foi que deveria desenvolver 
mecanismos de controle seja ele 
administrativo, operacional ou 
repressivo e impedir que estas 
substâncias sejam desviadas e 
cheguem ao crime organizado.

|MeCanisMos de ControLe. O 
controle administrativo é feito 
por meio do cadastro e licen-
ciamento das empresas as quais 
importam e exportam produtos 
químicos. Hoje, a PF possui o ca-

dastro de 20 mil empresas ativas 
que desenvolvem atividades su-
jeitas a controle no país. Anual-
mente, a Divisão tem que cadas-
trar e licenciar essas companhias, 
pois a licença tem validade de 
apenas um ano. 

Desde a década de 90, a par-
tir de um projeto de cooperação 
com as Nações Unidas, a PF é a 
instituição que possui a função 
de desenvolver o controle admi-
nistrativo e formas para punir as 
empresas que comentem alguma 
infração. O setor é regido pela 
Lei 10.357 de 2001.

Para rastrear esses produtos 
químicos, a PF conta com o SI-
PROQUIM, um sistema infor-
matizado que dispõe de todas as 
informações relativas ao cadastro 
e comercialização dessas indús-
trias, considerado um diferencial 
da polícia brasileira.

“A empresa declara que pre-
cisa de um ácido ou de um sol-
vente. A Polícia Federal vai saber 
se no desenvolvimento da ativi-
dade daquela indústria ela precisa 
mesmo daquele produto, naquela 
quantidade e, a partir do cruza-
mento de dados, poderá identifi-
car possíveis desvios”, exempli-
fica o delegado Ferreira sobre o 
funcionamento do sistema. 

O desvio de produtos quími-
cos da indústria farmacêutica, por 
exemplo, é uma das formas que o 
crime organizado se utiliza para 
produzir drogas ilícitas no país. 

|Produtos ControLados. A Di-
visão de Controle de Produtos 
Químicos (DCPQ) da Policia Fe-
deral (PF) é o setor que controla 
todas as empresas que trabalham 
com produtos químicos no Bra-
sil. Mensalmente, as empresas 
cadastradas prestam contas à PF 
do que produziram e para quem 
os produtos foram vendidos. São 
apresentadas 5 listas.

A primeira lista são das subs-
tâncias chamadas de precursores 
químicos, utilizadas para a fa-
bricação das drogas sintéticas. 

A partir 2003, a PF 
passou a controlar 146 

produtos químicos. 
Com o aprimoramento 

dos mecanismos, 
o brasil serve de 

referência mundial

“A partir 2003, a Polícia Fe-
deral passou a controlar 146 
produtos químicos. Com o apri-
moramento dos mecanismos de 
controle, chegamos a um ponto 
onde o Brasil desenvolveu uma 
fiscalização muito bem estrutura-
da, servindo de referência a nível 
mundial”, afirma o delegado Fer-
reira.
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“Aqui no Brasil, não temos uma 
casuística muito grande da pro-
dução interna dessas drogas, ge-
ralmente elas vêm de fora, prin-
cipalmente da Europa”, afirma o 
delegado Ferreira.

As listas 2 e 3 são de produtos 
utilizados para aumentar o volu-
me da droga, conhecidos como 
fármacos, diluentes ou ainda 
adulterantes. Essas substâncias 
têm características básicas e po-
dem ser utilizadas na extração 
da cocaína e na produção da he-
roína. “O próprio rito, o proce-
dimento de extração da cocaína 
é um procedimento acidobásico, 
ou seja, eu posso estar substituin-
do um ácido por outro ou solven-
te orgânico por outro solvente 
orgânico”, afirma Júlio.

Por fim, a lista 4 controla as 
substâncias que possam ser ex-
portadas e utilizadas em alguma 
fase da produção da droga. No 
Brasil não existe o refino da co-
caína, pois não há a folha e nem 
plantação de coca, porém diante 
do princípio da responsabilida-
de compartilhada o país passou 
a vistoriar a exportação de pro-
dutos como cimento, gasolina, 
querosene, carvão ativado para 
países como Colômbia, Peru e 
Bolívia, que produzem e refinam 
a droga.

Se não houvesse este contro-
le da produção e distribuição das 
empresas que produzem acetona, 
por exemplo, um dos componen-

tes básicos para a fabricação de 
cocaína, teoricamente, esta fabri-
cante poderia repassar o produto 
para traficantes. 

As “produtoras clandestinas” 
de substâncias existem, porém 
a Polícia Federal tenta combater 
o ato pelo menos  nas empresas 
registradas, realizando o controle 
do que é comercializado no terri-
tório nacional.

|ControLe Por reGiÃo. O Brasil 
é um país que possui mais de 16 
mil quilômetros de fronteiras e 
para cada região existe um con-
trole maior de certos produtos. 
“Temos uma casuística muito 
grande nos estados do Sul e Su-
deste de utilização das substân-
cias que são adicionadas a coca-
ína para aumentar o seu volume. 
São os fármacos como a cafeína, 
lidocaína, procaína, benzocaina, 
substâncias que possuem efeito 

similar ao da cocaína e são utili-
zadas para batizar a droga”, ex-
plica o chefe da Divisão de Quí-
micos.

Na região de fronteira com 
países que possuem a produção 
da primeira fase da droga, como 
Peru, Bolívia e Colômbia, o foco 
passa a ser em produtos como a 
gasolina, a exportação do cimen-
to, carbonato de sódio.

No centro-oeste, especialmen-
te no estado do Goiás, região que 
é polo da produção farmacêutica, 
a fiscalização é ainda mais rigo-
rosa.

Já o controle de substâncias 
entorpecentes e psicotrópicas não 
é feito pela PF. Essa fiscalização 
é realizada pelo Ministério da 
Saúde e pela Anvisa. Cabe à PF 
o controle de produtos lícitos que 
podem ser utilizados para produ-
zir a droga e a repressão dessas 
atividades ilícitas.
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|Projeto Memória
da redaÇÃo

Com fotos de GaBrieL BHerinG e JirLan Biazatti

FUndAdORES 
REcEBEM hOMEnAGEM
Projeto Memória resgata a história de homens e mulheres que 

construíram a ADPF ao longo do tempo

“Uma entidade sem memó-
ria, não tem futuro”. A afir-
mação é do presidente da 

Associação Nacional dos Dele-
gados de Polícia Federal (ADPF), 
Marcos Leôncio Ribeiro, duran-
te o lançamento oficial do Projeto 
Memória. Na solenidade, foram 
homenageados os Associados 
Fundadores da Associação.

Com o objetivo de resgatar 
a história da ADPF, a atual ges-
tão lançou o Projeto Memória. 
Todo o acervo fotográfico e do-
cumentos históricos estão sendo 
catalogados por uma equipe de 
historiadores e arquivistas. 

“Com essa singela homena-
gem, quero que cada um dos fun-
dadores se sintam reconhecidos 
pelo trabalho que prestaram à 
ADPF. Para uma entidade ter fu-
turo, ela precisa lembrar, precisa 
ser grata, precisa ser leal. Precisa 
reconhecer que tudo o que existe 
hoje foi produto de um trabalho 
que ocorreu antes. Sempre que 
os senhores e senhoras verem um 

elogio à ADPF  sai-
bam que esse elogio 
é a cada um de vo-
cês”, afirmou Leôn-
cio na solenidade.

Também serão 
feitas entrevistas 
com integrantes da 
ADPF que possam 
ajudar resgatar os 
fatos importantes da 
entidade. O conteú-
do será consolidado 
em um livro com a 
história da Associação, com o de-
poimento dos homens e mulheres 
que ajudaram a trilhar este cami-
nho. 

No evento realizado na sede 
da ADPF em Brasília e no Rio de 
Janeiro, os Associados Fundado-
res receberam uma placa em ho-
menagem. 

Em Brasília, o delegado Pau-
lo Watanabe (foto) discursou em 
nome dos homenageados. Ele foi 
o segundo presidente da história 
da ADPF e emocionou a todos 

com o relato da fundação da enti-
dade e dos seus primeiros passos.

Ao todo, 288 delegados figu-
ram como sócios-fundadores da 
ADPF. Todos receberão a home-
nagem em eventos que serão rea-
lizados nos Estados com as Dire-
torias Regionais.

Quem quiser colaborar com o 
Projeto, com fotos, depoimentos 
ou sugestões, podem entrar em 
contato pela Central de Atendi-
mentos da ADPF 0800.721.2373 
(ligação gratuita) ou pelo e-mail 
projetomemoria@adpf.org.br
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|o fundador Luiz Clovis anconi, presidente da adPf entre 81 e 83 e que até hoje comparece todos os dias na associação 
para trabalhar, fez questão de receber a homenagem ao lado da equipe de funcionários que ajuda gerenciar há quase 30 anos.

|alceu andrade rocha |Jaime aires Coelho |arthur Carbone filho |Geraldo Jacyntho de 
almeida Júnior

|sebastião José Lessa |sônia estela de Melo |décio dos santos Vives | José sampaio Braga
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|tito Caetano Corrêa |Lúcio Jaimes acosta |João Batista Campelo |Paulo Gustavo de 
Magalhães Pinto

|amaury aparecido Galdino |Bolivar steinmetz |augusto Konrad |sérgio Weekes Brandão

|Waldir silveira zacarias |Pedro Luiz Berwanger |rodolpho albano |Guilherme Pereira dos 
santos
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Durante os dias 24 a 27 de outubro será realizado o II Encontro 
Nacional de Aposentados e Pensionistas na cidade de Ilhéus, na 

Bahia, promovido pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia 
Federal (ADPF). O evento, que acontecerá no Cana Brava All Inclu-
sive Resort, será uma oportunidade para os associados aposentados e 
pensionistas se reencontrarem com amigos e participar de atividades 
recreativas e culturais. 

As reservas deverão ser feitas até 15 de outubro diretamente com o 
Cana Brava All Inclusive Resort, por meio do telefone (73) 3269-8000 
ou pelo e-mail reservas@canabravaresort.com.br. Os valores das diárias, já 
com descontos, são: Suíte individual R$ 390,00, suíte dupla R$ 495,00 
e suíte tripla R$ 695,00. As tarifas incluem toda a alimentação e bebi-
das. Os valores poderão ser divididos em até seis vezes no cartão de 
crédito e pagamento a vista tem 10% de desconto.

Para informações sobre desconto de 15% na parte aérea (TAM), fale 
com a Patrícia Magalhães pelo 0800.721.2373.
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|agildo soares

|Carlos roberto Lobo de 
albuquerque

|edyr Carvalho, ex-diretor regional da adPf/rJ, recebe a homeagem ao 
lado do presidente da adPf, do atual diretor da adPf/rJ, Márcio derenne, e 
do presidente do sindicato dos delegados de Pf do rio, andré diniz.

|o vice-presidente da adPf, Getúlio Bezerra, 
entrega a homenagem ao fundador ivo 
americano alves de Brito.

|ruth Braga de oliveira |Maria Christina dourado 
e silva

|arandy de abreu Quintella

|eziel ferreira santos |Hélio Mazzeo rodrigues |Manoel Marcílio nogueira

Projeto Memória
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MéRItO tIRAdEntES
ADPF entrega homenagem a autoridades que se destacaram em prol da 

Polícia Federal

|senador Humberto Costa recebe a medalha do Mérito tiradentes em solenidade que contou com a presença do secretário 
de segurança Pública de Pernambuco, Wilson damázio, o diretor regional da adPf/Pe, daniel silvestre, e delegados federais 
do estado.

|ex-diretor geral da Polícia federal, delegado Paulo Lacerda, recebe a homenagem das mãos do vice-presidente da adPf, 
Getúlio Bezerra. a diretora-regional da adPf/se, Maria nelci, entrega a medalha ao deputado federal Mendonça Prado. o 
desembargador federal novely reis recebe a distinção do diretor da adPf, sebastião Lessa.

|Eventos
da redaÇÃo
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A Medalha do Mérito Ti-
radentes é a mais alta e 
significativa distinção 

com que a Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia federal 
(ADPF) manifesta, ao agraciado, 
o seu reconhecimento e gratidão 
pelos relevantes serviços presta-
dos à Instituição e à classe poli-
cial em geral. 

No último trimestre, a ADPF 
homenageou o senador Hum-
berto Costa, relator do projeto 
que virou a Lei 12.830/13; o ex-
diretor-geral da Polícia Federal, 
delegado federal Paulo Lacerda; 
o deputado federal Mendonça 
Prado e o desembargador federal 
do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, Novely Reis. 

“Foi na gestão Paulo Lacerda 
que comecei a querer ser delega-
do. Foi pelas mãos de sua gestão 
que se consolidou uma Polícia 
Federal que enche os brasileiros 
de orgulho; uma imagem que per-
dura até os dias de hoje”, afirmou 
o presidente da ADPF, Marcos 
Leôncio Ribeiro, na solenidade 
realizada em Brasília.

Lembrando já ter sido diretor 
da ADPF e ter ajudado a criar o 
Conselho de Ética, o delegado 
Paulo Lacerda destacou a im-
portância do trabalho da Associa-
ção em defender causas de inte-
resse de toda a instituição.

“Ao acompanhar ao longo dos 
anos a atuação da ADPF, verifico 
que, não raro, ela é acionada a se 

posicionar sobre as carências es-
truturais da Polícia Federal. São 
demandas importantes, as quais 
exigem enfrentamento em para-
lelo as atribuições rotineiras de 
natureza assistencial como tam-
bém aos embates institucionais 
em nome da nossa classe”, afir-
mou Lacerda.

Também em Brasília, o de-
sembargador Novely Reis rece-
beu a homenagem das mãos do 
diretor da ADPF, Sebastião Les-
sa. “O desembargador é merece-
dor da Medalha do Mérito Tira-
dentes por causa da sua atuação 
como magistrado, que sempre 
demonstrou presteza e segurança 
na entrega da tutela jurisdicio-
nal”, afirmou o delegado.

Em Pernambuco, a home-
nagem ao senador Humberto 
Costa contou com a presença do 
secretário de Segurança Pública, 
Wilson Damázio, e do diretor re-
gional da ADPF/PE, Daniel Sil-
vestre.

“Fizemos questão de pres-
tar esta homenagem ao senador 
Humberto Costa, não apenas por 
ele ter defendido o PLC-132/12, 
mas por estar colocando o seu 
mandato a  favor das boas causas, 
defendendo projetos que ajudam 
no bom funcionamento da corpo-
ração”, destacou o presidente da 
ADPF.

Em seu discurso, o senador 
enfatizou se sentir muito hon-
rado em receber a homenagem. 

“Sei da importância da atividade 
de vocês para o nosso País e não 
poderia deixar de colocar o meu 
mandato à disposição. Podem 
contar comigo para avançar no 
debate por outras causas, como a 
indenização de fronteira, a apo-
sentadoria policial, para profis-
sionais que vivem diariamente 
em situação de risco”, disse.

Em Sergipe, foi a vez do de-
putado Mendonça Prado rece-
ber a homenagem.

“Mendonça Prado tem uma 
biografia parlamentar marcada 
por estudos, equilíbrio, pondera-
ção e posições firmes e coerentes. 
Ele sabe fazer a diferença no par-
lamento brasileiro, pois defende 
aquilo que acredita”, , destacou 
o presidente da ADPF. “Como 
profissional do Direito, ele sou-
be compreender o que propunha 
a PEC-37. Por essa razão, o nos-
so reconhecimento ao deputado 
Mendonça Prado, que soube de-
fender seu posicionamento por 
convicção e não se deixou levar 
por pressões e oportunismo do 
momento”, completou Leôncio.

“Minha posição foi tomada de 
forma consciente e com convic-
ção. Não sou um político dema-
gogo ou oportunista. A sociedade 
quer seriedade na política e a mi-
nha posição é de defesa das insti-
tuições e da sociedade brasileira. 
Portanto, fico muito feliz e honra-
do em receber essa homenagem”, 
ressaltou Mendonça Prado.
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A questão do crime orga-
nizado começou a ser 
discutida na área de 

repressão a entorpecentes, nos 
cursos de formação da Acade-
mia Nacional de Polícia (ANP), 
onde o tema era apenas um mó-
dulo da disciplina “PRE - Polícia 

vISãO cApItALIStA
dA REpRESSãO AO cRIME ORGAnIZAdO

|Memória Viva
Por eLiJonas Maia

Getúlio Bezerra foi quem cunhou a expressão que se notabilizou na Polícia 

Federal e até hoje é repetida por policiais de todas as gerações

de Repressão a Entorpecentes”. 
Foi a partir dos anos 80, que o 
tema crime organizado começou 
a se fortalecer e se tornou uma 
disciplina própria na Academia. 
A matéria abrangia várias outras 
modalidades de crimes pratica-
dos por organizações criminosas, 

como o contrabando e a lavagem 
de dinheiro.

Para contar essa trajetória, a 
revista Prisma traz uma entre-
vista histórica. Com a experiên-
cia de quem viveu cada etapa, o 
primeiro diretor de Combate ao 
Crime Organizado da Polícia Fe-
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deral, delegado Getúlio Bezerra 
Santos, relata a evolução das téc-
nicas de repressão a esse tipo de 
crime desde 1990 até os dias de 
hoje.

Em razão de obrigações as-
sumidas pelo Brasil em conven-
ções internacionais e acordos de 
cooperação, o enfrentamento ao 
crime organizado pela Polícia Fe-
deral nasceu com a repressão ao 
tráfico de drogas. Com a intensi-
ficação dos intercâmbios com ou-
tros países e por meio de treina-
mentos internacionais oferecidos 
à Polícia Federal foi possível a 
qualificação dos profissionais e 
acesso às doutrinas de ponta. 

A partir dessa janela aberta 
para o mundo, um segmento da 
corporação passou a conhecer 
novas estratégias e aplicá-las, 
priorizando os trabalhos de inte-
ligência, a descapitalização dos 
grupos criminosos, a investiga-
ção financeira e o controle de 
produtos químicos. 

Outra estratégia foi a adoção 
do princípio da seletividade. A 
Polícia Federal passou a con-
centrar o foco das investigações 
dos grandes grupos, por meio da 
identificação das fontes de produ-
ção das drogas e distribuição no 
atacado. 

|HistÓriCo. O delegado Bezerra 
conta que na década de 90, a Po-
lícia Federal criou, informalmen-
te, no âmbito da Fazendária, uma 

unidade de inquéritos especiais 
para apurar os casos de maior 
complexidade praticados por 
grupos criminosos organizados, 
notadamente aqueles contra a ad-
ministração pública, lavagem de 
dinheiro e o sistema financeiro. O 
esquema PC Farias, por exemplo, 
foi investigado nessa unidade, 
que se tornou embrião da atual 
Diretoria de Combate ao Crime 
Organizado, criada na adminis-
tração Paulo Lacerda.

“Nessa época, começou a se 
falar muito em intercâmbio, em 
que a Polícia Federal recebia 
apoio do exterior para cursos de 
capacitação com ingleses, fran-
ceses, alemães e, principalmente, 
americanos”, conta Bezerra.

Em uma palestra no Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
no ano de 1998, Bezerra decla-
rou que, até a Constituição de 
88, no Brasil não havia nenhum 
dos instrumentos de investigação 
recomendados nas convenções 
internacionais, já utilizados por 
outros países, o que dificultava 
sobremaneira a atuação da PF.

“A gente só tinha o mandado 
de busca, previsto no Código de 
Processo Penal, da década de 40. 
Não tínhamos a entrega controla-
da, infiltração, interceptação tele-
fônica, nem a lei de repressão à 
lavagem de dinheiro”, lembra o 
delegado.

Em comparação com os dias 
de hoje, Bezerra é enfático. “Te-
mos praticamente todos os ins-
trumentos para uma repressão 
eficaz, notadamente após a apro-
vação pelo Congresso do PLS-
150/2006, que aguarda sanção 
presidencial. A partir desses ins-
trumentos consolidados na nossa 
legislação, é preciso que a Polícia 
Judiciária empregue maior ênfa-
se à técnica de investigação fi-
nanceira, para permitir o confisco 
dos bens dos grupos criminosos, 
consolidando a doutrina da visão 

Memória Viva

A nova estrutura criada alcan-
çava além da repressão ao tráfico 
de drogas, os crimes de lavagem 
de dinheiro, tráfico de armas e 
crimes contra o patrimônio, que 
abrange roubo de cargas e assalto 
a bancos.

Até então, na parte operacio-
nal, a Polícia Federal era dividida 
nas áreas de contrabando, crimes 
contra a Fazenda, drogas, imigra-
ção e o Departamento de Ordem 
Política e Social (Dops). 

Convenções e acordos 
internacionais 

impulsionaram a Polícia 
Federal a qualificar 
seus quadros e ter 
acesso a doutrina 

policial de ponta no 
combate ao crime 

organizado
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Memória Viva

capitalista da repressão”, aponta.
“Outra técnica que merece ser 

utilizada com mais assiduidade é 
a entrega controlada e as opera-
ções encobertas, dentro do terri-
tório nacional, uma vez que ainda 
somos muito mais solicitados a 
empregar essa técnica por países 
estrangeiros”, ressalta.

Nessa altura, já se tinha a per-
cepção que o crime organizado 
voltado para o tráfico de entor-
pecentes era um crime diferente, 
profissional, grave e que busca-
va lucro. O combate à lavagem 
de dinheiro também teve início 
nessa época. Foi quando o dele-
gado Bezerra começou a difundir 
a ideia da “visão capitalista de 
repressão ao crime organizado”, 
que consiste em reverter os bens 
apreendidos dos grupos crimino-
sos, em favor das atividades de 
repressão.

“Era preciso descapitalizar o 
crime que visa lucro para poder 
combatê-lo”, explica Getúlio Be-
zerra. O ensinamento se notabi-
lizou, tomou corpo, e se tornou 
uma doutrina operacional aplica-
da pelos delegados daquela época 
e os da nova geração. 

Isso significa que esses recur-
sos servirão para o financiamento 
de novas ações de repressão e re-
aparelhamento das agências res-
ponsáveis pela aplicação da lei. 

“É lançar mão, legalmente, 
dos valores ilícitos e revertê-los 
contra o próprio crime”, explica. 

Isso significa desonerar o 
Estado do financiamento da re-
pressão, que passa a ser custea-
da, em parte, pelo próprio crime, 
liberando parcela significativa 
de recursos públicos para inves-
timento em setores essenciais à 
sociedade como saúde, educação 
e transporte. Essa técnica inves-
te, também, na recuperação de 
dependentes em drogas e equipa-
mentos para a PF. O dinheiro do 
crime ganha um fim social.

|Virada. Segundo Bezerra, foi a 
partir de 2000 que se deu o gran-
de salto da Polícia Federal para o 
enfrentamento do fenômeno da 
criminalidade organizada. Com 
a promulgação da Convenção de 
Palermo da Organização das Na-
ções Unidas (ONU - 2000) para 
repressão ao crime organizado, o 
Brasil foi um dos primeiros sig-
natários. 

Estabeleceu-se então uma sé-

rie de recomendações para ade-
quação das legislações nacionais 
e, por consequência, também das 
estruturas organizacionais das 
agências de repressão. 

Enquanto se encaminhava o 
processo legislativo de retificação 
da Convenção, a Polícia Federal, 
a administração do então dire-
tor-geral Paulo Lacerda (2003 a 
2007) modificou radicalmente 
sua estrutura com a criação da 
Diretoria de Combate ao Crime 
Organizado. A nova estrutura in-
corporou a unidade especializada 
à repressão ao tráfico de drogas 
e produtos químicos, as unidades 
de investigação financeira para o 
combate à lavagem de dinheiro, 
a repressão ao tráfico de armas 
e de repressão aos crimes contra 
o patrimônio. Essa última com 
foco especial na repressão de cri-
me de repercussão interestadual, 
notadamente os assaltos a banco 
e roubos de carga.

|HoMenaGeM: na Galeria de 
Honra do Centro de Preparação 
de oficiais da reserva do recife, 
há uma placa em homenagem 
ao delegado Getúlio Bezerra, ex-
aluno do curso de infantaria.
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|reCeita. Para o delegado Be-
zerra, “não existe improvisação, 
nem experiências exóticas”. O 
Brasil segue na tendência univer-
sal de estratégias já consolidadas 
e recomendadas em convenções 
internacionais. Ou seja, priorizar 
a investigação contra os grupos 
criminosos organizados de maior 
potencial ofensivo, por meio de 
atividades permanentes de inte-
ligência, com ênfase especial à 
investigação financeira. Isso de 
modo a permitir a descapitaliza-
ção dos grupos, que é “o golpe 
mortal para as estruturas ilegais”.

Os fundamentos da estratégia 
da Polícia Federal de enfrenta-
mento ao crime organizado se-
guem o consenso universal ado-
tado nas principais escolas de 
repressão ao crime organizado no 
mundo. 

Getúlio Bezerra explica que, 
basicamente, é focado no institu-
to da cooperação entre países e, 

especialmente, entre os distintos 
níveis de agências nacionais de 
persecução criminal. 

A própria Convenção de Pa-
lermo recomenda aos países sig-
natários a criação de normas que 
facilitem a organização de equi-
pes conjuntas de investigação 
para repressão aos crimes trans-
nacionais. 

|CoMBate. Segundo Bezerra, a 
medida mais eficaz para o en-
frentamento aos grupos crimino-
sos organizados é, sem dúvida, o 
confisco de bens e valores obti-
dos pelas atividades ilegais. 

“Para se chegar a esse obje-
tivo é preciso uma investigação 
financeira criteriosa, obrigatória, 
oferecendo assim instrumentos à 
Justiça para a aplicação da legis-
lação do confisco de bens”, expli-
ca. O resultado é o desestímulo 
ao principal foco dos grupos or-
ganizados: a ganância por lucros.

Uma das técnicas recomenda-
das pela Convenção de Palermo, 
já utilizada é a “entrega contro-
lada”. Na legislação brasileira foi 
recepcionado como uma “ação 
controlada”. 

Consiste na não intervenção 
da polícia - autorizada pela Jus-
tiça - contra ações praticadas por 
grupos criminosos  mantendo o 
controle e vigilância até o mo-
mento oportuno para interven-
ção. Assim serão identificados 
mais criminosos, de maior nível, 

participantes da organização cri-
minosa. A lei brasileira se presta 
para qualquer tipo de delito, des-
de o tráfico de drogas, contra-
bando, moeda falsa, ao tráfico de 
pessoas.

A nova lei de lavagem de di-
nheiro trouxe instrumentos mais 
eficazes para repressão aos gru-
pos criminosos. Eliminou a lista 
de crimes antecedentes, ampliou 
também o número de entes que 
passam a ter obrigação de pres-
tar informações ao COAF - Con-
selho de Controle de Atividades 
Financeiras sobre operações sus-
peitas praticadas por seus clien-
tes.

Considerando a dinâmica do 
crime, para uma repressão eficaz, 
Bezerra recomenda o aperfeiçoa-
mento das estruturas das agências 
de aplicação da lei e a capacita-
ção especializada dos quadros. 

Outro ponto dominante das 
estratégias mundiais é a integra-
ção das agências de polícia, inte-
ligência, fiscalização e controle 
de todos os níveis, de modo a não 
deixar espaço para a atuação das 
organizações criminosas.

Por último, se deve manter 
uma postura vigilante com rela-
ção à adequação da legislação às 
recomendações das convenções 
internacionais. Para tanto não é 
preciso recurso, caso contrário 
já estariam comprometidas com 
o poder econômico, segundo o 
delegado.

Com a visão capitalista 
da repressão ao crime 

organizado é feito o 
confisco de recursos 

milionários dos grupos 
criminosos, para 

reversão dos valores 
em favor da sociedade. 
o dinheiro ilegal ganha 

um fim social
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Na lida diuturna do Estado 
que busca o bem-estar e justiça 
sociais, tudo sob a influência dos 
arts. 3º, incisos e 193, da Cons-
tituição Federal, o exercício da 
função pública deve manter abso-
luto alinhamento com os prima-
dos da competência, probidade e 
eficiência.  

Por isso, é bom assinalar que 
o Estado Democrático de Direi-
to, em verdade, tem sua base de 
sustentação na legalidade, liber-
dade, igualdade, e, sobretudo, na 
responsabilidade.

|aÇÃo PenaL 470 – stf. Como é 
sabido, no segundo semestre de 
2012, o c. Supremo Tribunal Fe-
deral, após 53 sessões plenárias, 
transmitidas ao vivo pela TV 
Justiça, canal 10, concluiu, em 
17.12.12, o julgamento da Ação 
Penal n. 470, acórdão publicado 
no DJe 22.04.13.

Durante os debates, enrique-
cidos inclusive pelas expoentes 
lições doutrinárias e jurispruden-
ciais, e diante da  “extrema com-
plexidade dos fatos e a intensa 
imbricação  dos crimes’’  (AP 470 

– STF, rel. Min. Joaquim Barbo-
sa – STF, Notícias, 17.12.12), o 
Pretório Excelso definiu rumos, 
sempre construtivos, na apuração 
dos crimes de corrupção (passi-
va e ativa), peculato, lavagem de 
bens, evasão de divisas, gestão 
financeira (fraudulenta e teme-
rária), quadrilha ou bando, entre 
outros, e com destaque para a 
qualidade da prova.

Em tal contexto, é pertinen-
te levar em consideração – para 
melhor alcance dos fatos e suas 
circunstâncias – a ambiência que 

|Opinião
Por seBastiÃo Lessa*

cORRUpçãO pASSIvA E 
AtO dE OFícIO
O que mudou depois do julgamento do Mensalão?

O julgamento da Ação Penal 470, conhecido como Mensalão, investigado pela Polícia Federal, foi o 
mais longo da história do Supremo Tribunal Federal (STF). Foram necessárias 53 sessões plenárias 
para julgar o processo contra 38 réus. Quando começou a ser julgada, a ação contava com 234 

volumes e 495 apensos, que perfaziam um total de 50.199 páginas. Dos 38 réus, 25 foram condenados e 
12 foram absolvidos. O acórdão do julgamento, publicado em abril deste ano, conta com 8.405 páginas. 
Por todos esses números impressionantes, mas sobretudo pelas mudanças de paradigmas que provocou, o 
julgamento do Mensalão é visto como um marco na Justiça brasileira. Neste artigo, o diretor da Associação 
Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), Sebastião José Lessa, que acompanhou de perto todo 
julgamento, analisa dois tópicos fundamentais para as atividades de Polícia Judiciária.
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abrigou aqueles embates jurí-
dicos, e, sobretudo, o conteúdo 
agitado das imputações, é dizer, 
notícia de que agentes públicos e 
pessoas físicas ou jurídicas esta-
riam associados para fins ilícitos.

Portanto, é sempre convenien-
te e produtivo o debate jurídico 
envolvendo os mecanismos pre-
ventivos e repressivos, especial-
mente quando se cogita do des-
vio de recursos públicos, fator de 
inquestionável potencial danoso, 
como sustentado pelo Exmo. Sr. 
procurador-geral da República:

“(...) pesquisa realizada pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGF) 
e pela Federação das Industrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp) 
segundo a qual os desvios de re-
cursos públicos no Brasil podem 
chegar a R$ 85 bilhões de reais 
por ano.  De acordo com essa 
pesquisa, entre 2002 e 2008, hou-
ve desvios de cerca de R$ 40 bi-
lhões em contratos do governo e 
o custo médio anual da corrupção 
no país estaria em torno de 1,38% 
a 2,3% do PIB (Produto Interno 
Bruto), ou seja, entre R$ 50 bi-
lhões e R$ 84,5 bilhões’’ (grifei)  
(STF, RE 593727, rel. Min. Cezar 
Peluso, julgamento interrompi-
do, até 25.06.13, com pedido de 
vista. (Revista Síntese de Direito 
Penal e Processual Penal, SP,  n. 
76 – out-nov/2012, pág. 58)

Em pesquisa realizada até 
25.06.13, no Superior Tribunal 
de Justiça e nos Tribunais Regio-

nais Federais, constatou-se um 
número considerável de recursos 
enfocando a questão da corrup-
ção passiva: 
• STJ: 365 documentos
• TRF 1ª R.: 100 documentos
• TRF 2ª R.: 100 documentos
• TRF 3ª R.: 221 documentos
• TRF 4ª R.: 643 documentos
• TRF 5ª R.: 133 documentos

A propósito, já se pensa na 
previsão dos delitos de concus-
são, corrupção passiva e corrup-
ção ativa como crimes hediondos  
(Projeto de Lei do Senado n. 204, 
de 2011, autoria do Senador Pe-
dro Taques).

Neste trabalho, será abordado 
os crimes de corrupção passiva, 
simples e qualificada, na previ-
são do art. 317, caput, e § 1º, do 
Código Penal.

|CorruPÇÃo PassiVa - forMa 

siMPLes   (art. 317, CaPut, CP). 
Dispõe o art. 317, caput, do Có-
digo Penal:

“Solicitar ou receber, para si 
ou para outrem, direta ou indire-
tamente, ainda que fora da função 
ou antes de assumi-la, mais em 
razão dela, vantagem indevida, 
ou aceitar promessa de tal vanta-
gem:

Pena – reclusão, de 2 (dois), 
a 12 (doze) anos, e multa.  (Pena 
alterada pela Lei n. 10.763, de 12. 
de novembro de 2003.’’   (grifei) 

O caput do art. 317, CP, cui-
dou da repressão penal em face 

da conduta censurável do funcio-
nário público que solicita, recebe 
ou aceita promessa de vantagem 
indevida para virtual, potencial 
ou futura prática ou omissão de 
ato ou fato relacionado com a 
função pública.

Aqui, o crime é formal, ou 
seja, de consumação antecipada e 
independe do resultado, como as-
sentam doutrina e jurisprudência:  

“A corrupção passiva é crime 
formal, de consumação anteci-
pada ou de resultado cortado.  
Consuma-se no momento em 
que o funcionário público soli-
cita, recebe ou aceita a promessa 
de vantagem indevida.’’  (Cleber 
Masson, Direito Penal, Parte Es-
pecial, Ed. Método, SP, Vol. 3, 3ª 
ed., 2013, pág. 666) 

“HABEAS CORPUS. COR-
RUPÇÃO PASSIVA. TRANCA-
MENTO DE AÇÃO PENAL. 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAU-
SA. MATERIALIDADE. CRI-
ME FORMAL. ORDEM DENE-
GADA.

Opinião

os desvios de recursos 
públicos no brasil 

podem chegar a R$ 85 
bilhões de reais por 
ano.  o custo médio 
anual da corrupção  

gira em torno de 1,38% 
a 2,3% do Pib
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...
3. Concluir pela ausência de 

justa causa, por força da insu-
ficiência de elementos sobre a 
materialidade delitiva, com base 
na não apreensão das quantias 
supostamente recebidas, não é 
medida apropriada frente a natu-
reza formal do delito de corrup-
ção passiva, que se consuma pela 
simples solicitação da vantagem 
ilícita.’’ (grifei) (STJ, HC 176058 
PA, rel. Min. Marco Aurélio 
Bellizze, DJe 16.08.12)

Logo, na forma simples 
(art. 317, caput, CP), como no 
exemplo do julgado (STJ, HC 
175058 PA), onde não se reali-
zou a  “apreensão das quantias 
supostamente recebidas’’, não se 
apresenta com prioridade para a 
configuração do modelo típico, a 
identificação do virtual ou futuro 
“ato de ofício’’, bastando a pre-
sença do “fato inerente à função 
pública” que deu azo à vantagem 
indevida almejada.

Por isso se diz, que a corrup-
ção “é um crime-tentativa: basta 
que o agente solicite a vantagem, 
ainda que isso não encontre eco 
no extraneus.”  (E. Magalhães 
Noronha, Direito Penal, Ed. Sa-
raiva, SP, 4° vol., 8ª ed., 1976, 
pág. 265)

Nesse panorama, Fernando 
Capez acrescenta que:  “É indis-
pensável para a caracterização do 
ilícito em estudo que a solicita-
ção, recebimento ou aceitação de 
vantagem seja realizada pelo fun-
cionário público em razão da fun-
ção (ainda que fora dela ou antes 
de assumi-la). (grifei) (Obra cita-
da, vol. 3, pág. 436;  TJSP, HC 
261.928-3, rel. Des. Gonçalves 
Nogueira, j. 18.08.98)  

|CorruPÇÃo PassiVa - forMa 

QuaLifiCada  (§ 1º, art. 317, CP). 
Está escrito no § 1º, do art. 317, 
do Código Penal:

“A pena é aumentada de um 
terço, se, em consequência da 
vantagem ou promessa, o funcio-
nário retarda ou deixa de praticar 
qualquer ato de ofício ou o prati-
ca infringindo dever funcional.’’   
(grifei)

É a figura qualificada prevista 
no § 1º do art. 317, CP, tida como 
corrupção própria exaurida, 
quando é de rigor a demonstra-
ção do “ato de ofício’’ que gerou 
a vantagem indevida, porque já 
decidido pelo Pretório Excelso: 

“1.2. Improcedência da acu-

sação. Relativamente ao primeiro 
episódio, em virtude não apenas 
da inexistência de prova de que 
a alegada ajuda eleitoral decorreu 
de solicitação que tenha sido fei-
ta direta ou indiretamente, pelo 
primeiro acusado, mas também 
por não haver sido apontado ato 
de ofício configurador de tran-
sação ou comércio com o cargo 
então por ele exercido.”  (STF, 
AP 307 DF, Pleno, maioria, rel. 
Min. Ilmar Galvão, DJ 13.10.95)   
(grifei)

 É que, a pena será aumentada 
de 1 (um) terço, se, em consequ-
ência da vantagem, ou promes-
sa  ocorre o  ‘’exaurimento da 
conduta’’, consistente no retar-
damento, omissão ou prática do 
‘’ato de ofício’’ com infringência 
do dever funcional.

Nessa hipótese de figura exau-
rida, é de rigor  a identificação do 
“ato de ofício” correspondente.     

Destaque para o ensinamento 
de Fernando Capez:

“Trata-se de forma mais grave 
do crime de corrupção passiva, 
uma vez que a conduta do fun-
cionário vai além do recebimento 
da vantagem indevida, pois ele 
efetivamente: a) retarda a prática 
do ato, isto é, desrespeita o prazo 
para a sua execução; b) deixa de 
praticar o ato, isto é, abstém-se de 
sua prática; c) pratica infringindo 
dever funcional, isto é, a ação é 
contrária ao seu dever de ofício. 
(...) Constituem, na realidade, hi-

Opinião

A corrupção é um 
crime-tentativa: o 

delito se consuma pela 
simples solicitação da 
vantagem ilícita, ainda 
que isso não encontre 

eco no extraneus
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póteses de exaurimento do crime, 
mas que acabam por funcionar 
como causa de aumento de pena.” 
(grifei) (Obra citada, pág. 441)

De igual importância, a lição 
de Cleber Masson:

“O dispositivo legal prevê 
uma causa de aumento da pena, 
aplicável na terceira e derradeira 
fase da dosimetria da pena priva-
tiva de liberdade.  A maior repro-
vabilidade da conduta repousa na 
efetiva violação do dever funcio-
nal, consistente no retardamento 
ou abstenção de ato de ofício, ou 
prática de ato contrário à função 
pública.  Nas duas primeiras hi-
póteses, o ato é lícito (corrupção 
passiva imprópria), mas retarda-
do ou omitido pelo agente;  na 
última, o ato é ilícito (corrupção 
passiva própria), e mesmo assim 
o funcionário público o pratica. 

   Como se sabe, a corrupção 
passiva é crime formal.  No en-
tanto, o legislador deixou claro 
que a superveniência do resultado 
naturalístico apresenta relevância 
jurídica.  De fato, com o exauri-
mento surge a causa de aumento 
da pena disciplinada no art. 317, 
§ 1º, do Código Penal. Por tal 
razão, este crime já foi chamado 
pelo Supremo Tribunal Federal 
de corrupção passiva exaurida.  
(Cleber Masson, Direito Penal, 
Parte Especial, Ed. Método, SP, 
Vol. 3, 3ª ed., 2013, pág. 668)  
(STF, HC 71.125 RJ, rel. Min. Il-
mar Galvão, DJ 05.04.94)

Assaz elucidativo o v. acórdão 
do Superior Tribunal de Justiça, 
onde restaram configurados os 
elementos integrativos do tipo:  
conduta, vantagem indevida, e 
ato de ofício:

‘’Então, entendo presente ní-
tida relação causal entre a contra-
tação de (...), o retardamento na 
concessão do efeito suspensivo, 
com a antecedente burla na distri-
buição do agravo, o recebimento 
dos honorários em espécie, o em-
préstimo à  (...)  e a falta da pro-
va do pagamento deste mútuo, a 
tipificar o delito do § 1º do art. 
317 do Código Penal, sendo seus 
autores (...) e (...), em explícito 
e escandaloso favorecimento ao 
Grupo (...).  Pertinente e atual o 
raciocínio desenvolvido por oca-
sião do recebimento da denúncia 
– fls. 596/597 – e a ele me repor-
to.  É que o exame ora retratado 
demonstra não haver uma sim-
ples suspeita, como normalmente 
se exige para o recebimento da 
acusação, mais certeza evidente e 
clara entre o ‘’fato demonstrado’’  
e o  ‘’fato que se infere’’  (corrup-
ção), suficiente a impor aos en-
volvidos as penalidades previstas 
na lei.  (grifei) (STJ, APn n. 224 
SP, un., rel. Min. Fernando Gon-
çalves, DJe 23.10.08)

De igual modo, mostrando 
prioritário apontar o ato de ofício 
quando se cogita do § 1º, do art. 
317, do Código Penal,  o julgado 
do e. Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região:
“2. Para a existência do de-

lito de corrupção passiva im-
põe-se a identificação do ato de 
ofício – omissivo ou comissivo 
- configurador da transação ou 
comércio com o cargo exercido 
pelo funcionário público. Nou-
tros termos, é necessário apontar 
qual ato específico de sua função 
ou  cargo o agente praticou, ou 
deixou de praticar, em virtude do 
recebimento da vantagem inde-
vida (ou mesmo da promessa de 
vantagem).’’  (grifei) (TRF 1ª R., 
ACR 2013.34.00.033828-8 DF, 
un., rel. Des. Federal Tourinho 
Neto, DJF1, 08.02.13)

Portanto, e para evitar eventu-
al arguição de crime impossível, 
previsto no art. 17, do Código Pe-
nal, ‘’impõe-se a identificação do 
ato de ofício’’, assim assentado no 
julgamento colacionado.  (TRF 
1ª R., ACR 2013.34.00.033828-8 
DF, un., rel. Des. Federal Touri-
nho Neto, DJF1, 08.02.13)

Opinião

É necessário apontar 
qual ato específico de 
sua função ou  cargo 
o agente praticou, ou 
deixou de praticar, em 
virtude do recebimento 
da vantagem indevida
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E destacando destacando o 
fato da  vantagem impossível:  
‘’Embora o crime seja de natu-
reza formal, não se tipifica se a 
vantagem desejada pelo agen-
te não é da atribuição e compe-
tência do funcionário.’’  (TJSP, 
RT 538/324, 526/356,  RJTJSP 
160/306;  Celso Delmanto, obra 
citada, pág. 635)

E mais: 
“Crime impossível na corrup-

ção passiva – TJSP:  “Não ocor-
re o delito de corrupção passiva, 
embora de natureza formal, con-
sumando-se pela simples solici-
tação, se esta é impossível de ser 
cumprida, isto é, não estiver ao 
alcance da pessoa que é solicita-
da.   (RT 505/296 in Júlio Fabbri-
ni Mirabete e Renato N. Fabbrini, 
Código Penal Interpretado, Ed. 
Atlas, SP, 7ª ed., 2011, pág. 1813) 

|o neXo entre a CorruPÇÃo  Pas-
siVa (QuaLifiCada - § 1º, art. 317, 

CP)  e o ato de ofíCio. Durante 
o julgamento da Ação Penal n. 

470 – STF, no segundo semestre 
de 2012, com acórdão publicado 
no DJe 19.04.13, e em razão das 
teses de defesa apontarem como 
precedente a Ação Penal n. 307 – 
STF, DJ 13.10.95, voltou a lume 
saber da prioridade ou não de se 
apontar concretamente o ato de 
ofício configurador de transação 
ou comércio com o cargo.

Na minuciosa fundamentação 
do juízo de censura, ficou regis-
trado na ementa do acórdão: “... 
Vinculação entre o pagamento 
da vantagem e os atos de ofício 
de competência do (...).” (grifei) 
(STF, AP 470, rel. Min. Joaquim 
Barbosa, DJ 22.04.13) 

Logo, para melhor aquilatar 
aquele nexo entre a conduta e o 
resultado, torna-se mais seguro 
analisar a contenda sob o pálio 
dos princípios da legalidade e da 
tipicidade.

|CarGo PÚBLiCo  e  ato de ofíCio. 

De igual pertinência – defronte 
do rigorismo da tipicidade  – os 
indicativos que balizam as atri-
buições do cargo público e do ato 
de ofício.

O cargo público, na expressão 
do art. 3º, da Lei n. 8.112/90, “é o 
conjunto de atribuições e respon-
sabilidades previstas na estrutura 
organizacional que devem ser co-
metidas a um servidor.”  (grifei)

Já o ato de ofício, “É aquele 
que se compreende nas atribui-
ções do funcionário, ou em sua 

competência, ou seja, ato admi-
nistrativo ou judicial.’’  (grifei)   
(E. Magalhães Noronha in Celso 
Delmanto, Código penal comen-
tado, Ed. Renovar, RJ, 6ª ed., 
pág. 637)

Nessa toada, prestigiando a 
segurança jurídica, a jurisprudên-
cia do Pretório Excelso apregoa:

“Denúncia: Deve descrever a 
relação entre a “vantagem econô-
mica’’ recebida ou aceita e a prá-
tica ou omissão de fato inerente 
à função pública do agente, sob 
pena de trancamento da ação pe-
nal por falta de justa causa”  (gri-
fei)    (Inq. 785-4 DF, STF, rel. 
Min. Ilmar Galvão, j.  8.11.95, 
mv, DJU 7.12.00)  (Celso Del-
manto, obra citada, pág. 635)

“Ato de ofício: Para a con-
figuração da corrupção passiva 
deve ser apontado ato de ofício 
do funcionário, configurador de 
transação ou comércio com o car-
go então por ele exercido.”  (gri-
fei)   (STF, Pleno, mv, APn 307-3 
–DF, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 
13.10.95 ).’’  (Celso Delmanto, 
obra citada, pág. 635) 

Pelo que se conclui, como 
implemento configurador da cor-
rupção passiva, na figura qua-
lificada (§ 1º, art. 317, CP), há 
que ser apontado ‘’o ato de ofí-
cio  do funcionário, configurador 
de transação ou comércio com 
o cargo então por ele exercido’’ 
(grifei)  (STF, Pleno, mv., APn 
307-3 DF, rel. Min. Ilmar Gal-

Opinião

Não ocorre o delito 
de corrupção passiva, 
embora de natureza 

formal, se esta é 
impossível de ser 

cumprida, isto é, não 
estiver ao alcance da 

pessoa que é solicitada
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vão, mv., DJ 13.10.95).  No mes-
mo rumo:  STJ, APn 224 SP, un., 
rel. Min. Fernando Gonçalves, 
DJ 23.10.08;  TRF 1ª R., ACR 
2013.34.00.033828-8 DF, un., 
rel. Des. Federal Tourinho Neto, 
DJF1 08.02.13. 

E na corrupção passiva - figu-
ra simples - (art. 317, caput, CP), 
a imputação se contenta com 
a identificação do nexo  entre a  
vantagem econômica recebida ou 
aceita e a prática ou omissão de 
fato inerente à função pública do 
agente. 

Anote-se, por fim, que em 
face da amplitude e complexida-
de do tema, este estudo, embora 
convencido, não tem a pretensão 
de esgotar o debate, ainda mais 
que as decisões do Pretório Ex-
celso foram proferidas por maio-
ria  (STF, APn 307-3 DF, DJU 
13.10.95;  STF, Inq. 7854 DF, 
DJU 07.12.00).

|QuaLidade da ProVa. Por oca-
sião dos debates no Plenário do c. 
Supremo Tribunal Federal, quan-
do do julgamento da Ação Penal 
470, muito se discutiu acerca da 
identificação do  ‘’ato de ofício’’, 
expressão inserida nos §§ 1º e 
2º, do art. 317, do Código Penal, 
sobretudo nos crimes de maior 
complexidade, chegando-se a co-
gitar de certa ‘’elasticidade’’ na 
admissão da prova acusatória.  

E a controvérsia adquiriu 
maior relevo em razão, inclusi-

ve das alterações introduzidas no 
Código de Processo Penal pela 
Lei n. 11.690/08, que, no trato de 
questões sensíveis, mormente em 
torno da qualidade da prova, de-
limitou o caminho a ser seguido 
pelo juiz:

 “Art. 155.  O juiz formará 
sua convicção pela livre aprecia-
ção da prova produzida em con-
traditório judicial, não podendo 
fundamentar sua decisão exclusi-
vamente nos elementos informa-
tivos colhidos na investigação, 
ressalvadas as provas cautelares, 
não repetíveis e antecipadas. 

Parágrafo único. Somente 
quanto ao estado das pessoas se-
rão observadas as restrições esta-
belecidas na lei civil.” (NR) 

“Art. 156.  A prova da ale-
gação incumbirá a quem a fizer, 
sendo, porém, facultado ao juiz 
de ofício:  

I – ordenar, mesmo antes de 
iniciada a ação penal, a produção 
antecipada de provas considera-
das urgentes e relevantes, obser-
vando a necessidade, adequação 
e proporcionalidade da medida; 

II – determinar, no curso da 
instrução, ou antes de proferir 
sentença, a realização de diligên-
cias para dirimir dúvida sobre 
ponto relevante.” (NR)

“Art. 157.  São inadmissíveis, 
devendo ser desentranhadas do 
processo, as provas ilícitas, assim 
entendidas as obtidas em viola-
ção a normas constitucionais ou 

legais. 
§ 1o  São também inadmis-

síveis as provas derivadas das 
ilícitas, salvo quando não evi-
denciado o nexo de causalidade 
entre umas e outras, ou quando 
as derivadas puderem ser obtidas 
por uma fonte independente das 
primeiras. 

§ 2o  Considera-se fonte in-
dependente aquela que por si só, 
seguindo os trâmites típicos e de 
praxe, próprios da investigação 
ou instrução criminal, seria ca-
paz de conduzir ao fato objeto da 
prova.

§ 3o  Preclusa a decisão de 
desentranhamento da prova de-
clarada inadmissível, esta será 
inutilizada por decisão judicial, 
facultado às partes acompanhar o 
incidente. 

§ 4o  (VETADO)‘’  (grifei)
Por conseguinte, voltou a 

lume o questionamento em tor-
no da força probante dos  ‘’ele-
mentos informativos colhidos na 
investigação’’, dado que despro-

Opinião

Ato de ofício é aquele 
que se compreende 
nas atribuições do 

funcionário, ou em sua 
competência, ou seja, 
ato administrativo ou 

judicial
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vidos, na origem, da garantia do 
contraditório (art. 5º, LV, CF).

Vem a tempo, nessa hipótese, 
o entendimento recente firmado 
pelo c. Supremo Tribunal Fede-
ral: “declarações e depoimentos 
de corréus e de outras pessoas ou-
vidas no curso da ação penal, do 
inquérito e da chamada  “CPMI 
dos Correios’’;  tudo isso, ao for-
mar um sólido contexto fático-
probatório, descrito no voto con-
dutor, compõe o acervo de provas 
e indícios que, somados, revela-
ram além de qualquer dúvida 
razoável, a procedência da acu-
sação quanto aos crimes de cor-
rupção ativa e passiva.  Ficaram, 
ainda, devidamente evidenciadas 
e individualizadas as funções 
desempenhadas por cada corréu 
na divisão de tarefas estabeleci-
das pelo esquema criminoso, o 
que permitiu que se apontasse a 
responsabilidade de cada um.’’  
(grifei) (STF, AP 470, rel. Min. 
Joaquim Barbosa, DJe 22.04.13)

Pelo que se constata, malgrado 
a natureza inquisitória do Inqué-
rito e das Comissões Parlamen-
tares de Inquérito (§ 3º, art. 58, 
CF), os “elementos informativos 
colhidos na investigação’’  (art. 
155, caput, CPP), formando um 
conjunto harmonioso, merecem 
real proveito desde que inseridos 
num  “acervo de provas e indí-
cios que, somados, revelaram, 
além de qualquer dúvida razoá-
vel, a procedência da acusação’’, 
como ficou dito na ementa do v. 
acórdão  (STF, AP 470, rel. Min. 
Joaquim Barbosa, DJe 22.04.13).

|PoLíCia JudiCiÁria (Lei n. 

12.830/13). Em arremate, vem a 
lume – no campo da qualidade da 
prova – a recente Lei n. 12.830, 
de 20.06.13, publicada no DOU 
de 21.06.13, que:

“Dispõe sobre a investigação 
criminal conduzida pelo delega-
do de polícia.’’  (grifei)

 É que, registra o § 6º, do art. 
2º, da mencionada Lei:

“O indiciamento, privativo do 
delegado de polícia, dar-se-á por 
ato fundamentado, mediante aná-
lise técnico-jurídica do fato, que 
deverá indicar a autoria, mate-
rialidade e suas circunstâncias.’’ 
(grifei)

Constata-se presente no ato de 
indiciamento, a influência salutar 
do princípio da motivação (art. 
93, IX e X, CF;  arts. 2º, caput, 
§ único, VII, e 50, I, II, VII, e §§, 

Lei  9.784/99), fator de incontes-
tável projeção na qualidade da 
prova e na segurança jurídica.

 Por fim, impende consignar 
que a investigação criminal  é 
elaborada nos autos do inquérito 
policial, conclusão que se extrai 
da leitura do  art. 5º, inc. XII;  art. 
129, inc. VIII; e art. 144, §§ 1º, 
incs. I, e 4º, da Constituição Fe-
deral.

|ConCLusÃo. Posto  tais conside-
rações, forradas na doutrina e na 
jurisprudência, pode-se inferir:

a) O delito de corrupção 
passiva, na forma simples, pre-
visto no art. 317, caput, do CP, 
é de natureza formal, bastando 
para o enquadramento no tipo 
respectivo, a conduta do funcio-
nário que, em razão da função 
pública, solicita, recebe ou aceita 
promessa de vantagem indevi-
da em troca de virtual (possível) 
comportamento funcional irregu-
lar.  (Cleber Masson, Direito Pe-
nal, Parte Especial, Ed. Método, 
SP, Vol. 3, 3ª ed., 2013, pág. 666)  
(STJ, HC 176058 PA, rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, DJe 
16.08.12)

b) Todavia, se a corrupção 
passiva é de índole qualificada ou 
corrupção própria exaurida  (§ 1º, 
art. 317, CP), a pena é aumentada 
de um terço, “se, em consequên-
cia da vantagem ou promessa, o 
funcionário retarda ou deixa de 
praticar qualquer ato de ofício ou 

Opinião

Sólido acervo de 
provas e indícios que, 
somados, revelaram, 

além de qualquer 
dúvida razoável, 

a procedência da 
acusação na AP 470



Prisma 74 | 55

o pratica infringindo dever fun-
cional.’’   (grifei)

Na mencionada hipótese, por 
fidelidade ao princípio da tipici-
dade (art. 5º, XXXIX, CF;  art. 
1º, CP), deve-se apontar o ato de 
ofício  do funcionário, configu-
rador de transação ou comércio 
com o cargo então por ele exer-
cido. (Cleber Masson, Direito 
Penal, Parte Especial, Ed. Méto-
do, SP, Vol. 3, 3ª ed., 2013, pág. 
668)   (STF, AP 307-3 DF, Pleno, 
mv., rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 
13.10.95;  STJ, APn 224 SP, un., 
rel. Min. Fernando Gonçalves, 
DJe 23.10.08;  TRF 1ª R., ACR 
2013.34.00.033828-8 DF, un., 
rel. Des. Federal Tourinho Neto, 
DJF1 08.02.13). 

 E o ato de ofício, - nos ter-
mos do art. 3º, da Lei n. 8.112/90  
- “É aquele que se compreende 
nas atribuições do funcionário, 
ou em sua competência, ou seja, 
ato administrativo ou judicial.’’ 
(grifei)   (E. Magalhães Noronha 
in Celso Delmanto, Código penal 
comentado, Ed. Renovar, RJ, 6ª 
ed., pág. 637)

c) A questão relevante, ou 
seja, a identificação concreta do 
“ato de ofício’’, em verdade, de-
penderá da qualidade da prova, 
seja direta ou indireta.

Vale registrar, como paradig-
ma, trecho da ementa do v. acór-
dão da AP 470 – STF, rel. Min. 
Joaquim Barbosa, DJe 22.04.13: 
“declarações e depoimentos de 

*seBastiÃo José Lessa  é membro do 
Conselho diretor adPf – associação nacional 
dos delegados  de Polícia federal; 2º Vice-Pre-
sidente Jurídico da adePoL-Brasil - associação 
dos delegados de Polícia do Brasil; diretor Jurí-
dico do sindicato dos delegados de Polícia fede-
ral/df. autor dos livros: do Processo administra-
tivo disciplinar e da sindicância, ed. fórum/BH/
MG, 5ª ed., 2009, 1ª reimpressão - 2011; temas 
Práticos de direito administrativo disciplinar, 
ed. Brasília Jurídica, 2005 (esgotado); o direito 
administrativo disciplinar interpretado pelos tri-
bunais, ed. fórum, BH/MG, 2008; a improbidade 
administrativa,  enriquecimento ilícito, seques-
tro e Perdimento de Bens, ed. fórum, BH/MG, 
2011; Juristas do Mundo, vários autores, ed. 
rede, Brasília/df, 2012, págs. 125/135.

Opinião

corréus e de outras pessoas ouvi-
das no curso da ação penal, do in-
quérito e da chamada  “CPMI dos 
Correios’’;  tudo isso, ao formar 
um sólido contexto fático-proba-
tório, descrito no voto condutor, 
compõe o acervo de provas e in-
dícios que, somados, revelaram 
além de qualquer dúvida razoá-
vel, a procedência da acusação 
quanto aos crimes de corrupção 
ativa e passiva.’’  (grifei)

Por fim, no campo da qua-
lidade da prova, o significativo 
avanço introduzido pela Lei n. 
12.830/13, que  “Dispõe sobre a 
investigação criminal conduzida 
pelo delegado de polícia.’’

 É que, destacando o princípio 
da motivação, determinou no art. 
2º, § 6º, que  “o indiciamento, 
privativo do delegado de polícia, 
dar-se-á por ato fundamentado, 
mediante análise técnico-jurídi-
ca do fato, que deverá indicar a 
autoria, materialidade e suas cir-
cunstâncias.’’  (grifei)

d) Na esfera disciplinar, o 
“valer-se do cargo para lograr 
proveito pessoal ou de outrem, 
em detrimento da dignidade da 
função pública’’ (art. 117, inc. IX, 
Lei n. 8.112/90), é transgressão 
disciplinar de índole formal, “e, 
consequentemente, se configura 
ainda na hipótese de o proveito 
pessoal  ilícito não ter sido con-
seguido’’  (grifei)  (Formulações 
ns°. 17 e 18 – DASP);

E mais: não configura injusti-

valer-se do cargo 
para lograr proveito 

pessoal ou de outrem, 
em detrimento da 

dignidade da função 
pública é transgressão 

disciplinar de índole 
formal

ça, ilegalidade e nem desrespeito 
ao princípio da proporcionalidade  
(art. 2º, caput, § único, incs. I e 
VI, Lei n. 9.784/99), a imposição 
de pena demissória na hipótese 
em que a conduta (base factual) 
se ajusta exatamente ao corres-
pondente tipo proibitivo (base 
hipotética).  Precedente: TRF 1ª 
R., AC 2002.36.00005021-0 MT, 
un., rel. Juíza Federal Adverci 
Rates Mendes de Abreu, DJF1 
30.11.12.
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O dEvIdO pROcESSO LEGAL E AS 
REQUISIçõES dE InStAURAçãO 
dE InQUéRItO pOLIcIAL

|Opinião
Por aLdo riBeiro Britto *

Aldo Britto debate as regras para o devido tratamento das requisições de 

instauração de inquérito policial

Ressalvados os casos em 
que o Ministério Públi-
co disponha de elemen-

tos suficientes para proposição 
da ação penal, a instauração de 
inquérito policial representa no 
processo penal brasileiro o mar-
co inicial da persecutio criminis, 
devendo ser precedida por um 
exame de admissibilidade onde a 
prática delituosa é, analisada por 
meio de um juízo de possibilida-
de, ou de probabilidade, nos ca-
sos de autuação em flagrante. A 
partir de então, autoriza-se apura-
ção de fatos supostamente delitu-
osos e correspondente autoria por 
órgão de polícia judiciária a partir 
da sua ocorrência ou notícia, com 
vistas a elucidar se os mesmos 
tipificam ou não alguma infração 
penal.

 A forma de iniciação do in-
quérito policial varia de acordo 
com a natureza do crime investi-
gado e de como a notícia de cri-
me que lhe dá ensejo é veicula-
da, podendo se dar por iniciativa 
da própria autoridade de polícia 
judiciária, ou mediante requeri-
mento ou requisição (art. 5º, I e 
II do CPP):

A autoridade policial tem a 
prerrogativa de instaurar o in-
quérito policial de ofício tão logo 
tome conhecimento da infração 
penal, podendo se dar mediante 
lavratura de auto de prisão em 
flagrante, ou, quando este não se 
mostre cabível, mediante confec-
ção de portaria instauradora, que 
também pode ser decorrente de 
requerimento de qualquer pessoa 
do povo (delatio criminis) ou do 

ofendido nos crimes objeto de 
ação penal privada ou pública, ou 
por representação deste último 
nos crimes objeto de ação penal 
pública condicionada. 

Em todos estes casos, cabe à 
autoridade policial proceder a um 
exame de subsunção dos fatos 
que são levados ao seu conheci-
mento à norma penal, impondo-
lhe não determinar a instauração 
de inquérito policial nos casos 
em que estes não apresentem 
justa causa sequer para a defla-
gração da persecutio criminis, ou 
seja, não veiculem indícios míni-
mos de ocorrência de prática de 
infração penal e correspondente 
autoria. Para tanto, prevê o có-
digo de ritos que o requerimento 
de instauração de inquérito po-
licial contemple a narração do 
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fato, com todas as circunstâncias, 
incluindo a individualização do 
suspeito ou seus sinais caracte-
rísticos e as razões de convicção 
ou de presunção de ser ele o au-
tor da infração, ou os motivos de 
impossibilidade de fazê-lo, bem 
como a nomeação das testemu-
nhas, com indicação de sua pro-
fissão e residência (art 5º §2º do 
CPP). Da mesma forma, a repre-
sentação deverá conter todas as 
informações que possam servir 
à apuração do fato noticiado e da 
autoria (art. 39, §2º do CPP).

No caso da comunicação de 
infração penal gerar dúvida sobre 
a própria existência do fato de-
lituoso em razão da vagueza ou 
indeterminação de alguns de seus 
dados essenciais, faculta-se ain-
da a autoridade policial verificar 
a procedência das informações 
noticiadas, com o fito de viabili-
zar análise da admissibilidade de 
instauração de inquérito policial 
(art. 5º §3º do CPP). Tal verifica-
ção, deve se dar de maneira su-
mária e informal, atentando para 
a simplicidade e celeridade, a fim 
de que nesta não sejam reprodu-
zidos oficiosamente atos instru-
tórios cuja formalização deve se 
dar no bojo do inquérito.

Entretanto, a legislação pátria 
também prevê hipótese em que 
tal exame de admissibilidade da 
instauração de inquérito policial é 
deferido a outros entes que não a 
própria autoridade policial, como 

no art. 5º, II “primeira e segunda 
parte” do CPP, que permite a ins-
tauração de inquérito que verse 
sobre crime objeto de ação penal 
pública mediante requisição da 
autoridade judiciária ou membro 
do Ministério Público , ou o art. 
145, parágrafo único do CP, que 
faculta ao Ministro da Justiça o 
exercício de idêntica prerrogati-
va, nos casos de notícia de crimes 
contra a honra do Presidente da 
República ou chefe de governo 
estrangeiro.

Todavia, provavelmente em 
razão do Código de Processo 
Penal vigente não prever expres-
samente quaisquer requisitos for-
mais para a expedição de requisi-
ção, esta tem sido correntemente 
definida como sinônimo de or-
dem que determina à autoridade 
policial a imediata instauração de 
inquérito, da qual se excetuam 
os casos em que a requisição se 
apresente manifestamente ilegal.

Assim, não raramente obser-
va-se na prática forense requisi-
ções lastreadas, quando muito, 
pela lacônica indicação da inci-
dência sugerida pelo requisitan-
te, e sem qualquer demonstração 
que o fato que esta veicula possui 
indícios mínimos de tipicidade 
penal, abrangendo todos os ele-
mentos da infração que se pre-
tende ver apurada, o que, muitas 
vezes, não permite a autoridade 
policial vislumbrar justa causa 
para instauração de inquérito po-

licial, ao tempo em que também 
não lhe recomenda a restituição 
da requisição, em razão da sua 
obscuridade igualmente não lhe 
permitir fundamentar sua mani-
festa ilegalidade. 

Tal conjuntura tem levado à 
persecução penal notícias de cri-
me que não trazem em si indícios 
mínimos de prática de infração 
penal (ou seja, não apresentam 
justa causa para ensejar a instau-
ração de uma investigação crimi-
nal) tão somente por terem sido 
veiculadas mediante requisições 
não manifestamente ilegais in-
devidamente interpretadas como 
“ordens”, o que acaba por expor 
direitos e garantias fundamentais 
de maneira açodada e até desne-
cessária, além de vulnerar o prin-
cípio da eficiência na administra-
ção pública. 

Diante deste cenário, preten-
de-se neste breve estudo, a partir 
da distinção entre ordem e requi-
sição à luz do princípio do devido 

 A forma de iniciação 
do inquérito policial 
varia de acordo com 
a natureza do crime 

investigado e de como 
a notícia de crime 

que lhe dá ensejo é 
veiculada
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processo legal, fixar balizas para 
o devido tratamento das requisi-
ções de instauração de inquérito 
policial. 

|o deVido ProCesso LeGaL e a 

neCessidade de fundaMentaÇÃo 

das reQuisiÇÕes de instauraÇÃo 

de inQuérito PoLiCiaL. A Consti-
tuição 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 asse-
gura ao indivíduo que todo o pro-
cesso do qual participe obedecerá 
às normas previamente estipula-
das em lei.

Dentre os diversos ritos le-
gais 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 des-
vendar a verdade material de um 
fato supostamente delituoso com 
base em um juízo de probabilida-

de. Destarte, o Inquérito Policial, 
como parte integrante do sistema 
processual penal brasileiro, está 
abrangido no conceito do devido 
processo legal.

Portanto, apesar da jurispru-
dência considerar o Inquérito Po-
licial um procedimento adminis-
trativo informativo prévio a ação 
penal, de “natureza inquisitorial 
(não contraditória) por não ser 
processo (em sentido estrito), já 
que não destinado a decidir lití-
gio algum” , 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 .

Desta forma, a investigação 
criminal deve ser realizada de 
acordo com as regras constitucio-
nais e legais pré-estabelecidas, 
sendo-lhe aplicável, em regra, as 
normas do Livro I, Título II do 
Código de Processo Penal e dis-
posições correlatas, notadamente 
no que diz respeito à autoridade 
competente para presidi-la e seu 
rito de tramitação.

Portanto, o fato de no inqué-
rito policial vigorar a garantia do 
devido processo legal impõe ao 
requisitante a indicação dos fun-
damentos jurídicos que o levou a 
concluir pela instauração de in-
quérito policial, essenciais para a 
realização do referido ato, deven-
do este demonstrar indícios míni-
mos de prática de infração penal 

nos fatos objeto da requisição.
Tal conclusão torna-se ainda 

mais evidente pela simples leitu-
ra dos arts. 98, IX e 129, VIII da 
CF, a seguir transcritos:

Art. 93. Lei complementar, de 
iniciativa do Supremo Tribunal Fe-
deral, disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, observados os seguin-
tes princípios:

(...)
IX todos os julgamentos dos ór-

gãos do Poder Judiciário serão públi-
cos, e fundamentadas todas as deci-
sões, sob pena de nulidade, podendo 
a lei limitar a presença, em deter-
minados atos, às próprias partes e a 
seus advogados, ou somente a estes, 
em casos nos quais a preservação do 
direito à intimidade do interessado 
no sigilo não prejudique o interesse 
público à informação;

(...)
Art. 129. São funções institucio-

nais do Ministério Público:
(...)
VIII - requisitar diligências in-

vestigatórias e a instauração de 
inquérito policial, indicados os 
fundamentos jurídicos de suas mani-
festações processuais; (grifei)

Assim, observa-se que as re-
quisições de instauração de in-
quérito policial devem ser fun-
damentadas sob pena de nulidade 
(art. 564, IV c/c art. 572 do CPP), 
implicando no trancamento da in-
vestigação criminal decorrente do 
seu atendimento, conforme anti-
go julgado do Colendo Superior 

Nos casos em que 
não veiculem indícios 
mínimos de ocorrência 
de prática de infração 

penal, impõe à 
autoridade policial não 

instaurar o inquérito 
policial
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Tribunal de Justiça, cuja ementa 
segue abaixo reproduzida.

“Se a requisição do Ministério 
Público limita-se a dizer que há cri-
me em tese, mas sem descrever a 
conduta típica e sem apontar obje-
tivamente o dispositivo legal que a 
conduta dos agentes teria violado, 
há que trancar-se o inquérito policial 
por falta de justa causa.” (HC 389, 5ª 
Turma do STJ, Rel. Min. Edson Vi-
digal, publ. no DJ de 11/12/1995, p. 
43234 e RT 727, p. 439).

Com efeito, inquéritos poli-
ciais decorrentes de requisições 
como a aludida pela ementa aci-
ma transcrita deveriam sequer ser 
instaurados. Para tanto, imperio-
so se faz desconstruir a corrente 
ideia de se equiparar requisição a 
ordem, como se verá no tópico a 
seguir.

|diferenCiando a reQuisiÇÃo da 

ordeM. Talvez o maior óbice ao 
aperfeiçoamento das requisições 
de instauração de inquérito poli-
cial deriva do equivocado concei-
to de equivalência entre requisi-
ção e ordem, o que, em diversas 
oportunidades, acaba por dificul-
tar ou até mesmo inviabilizar o 
seu questionamento.

Um bom ponto de partida para 
se compreender a natureza jurí-
dica da requisição, se situa nas 
percucientes lições de Guilherme 
de Souza Nucci , a seguir trans-
critas, onde o mesmo esboça um 
a diferenciação entre requisição, 

ordem e requerimento:
Requisição é a exigência para 

a realização de algo, fundamenta-
da em lei. Assim, não se deve con-
fundir requisição com ordem, pois 
nem o representante do Ministério 
Público, nem tampouco o Juiz, são 
superiores hierárquicos do delega-
do, motivo pelo qual não lhe podem 
dar ordens. Requisitar a instauração 
de inquérito policial significa um 
requerimento lastreado em lei, fa-
zendo com que a autoridade policial 
cumpra a norma e não a vontade do 
particular do promotor ou do magis-
trado. Aliás, o mesmo se dá quando o 
tribunal requisita ao juiz de primeiro 
grau informações em caso de habeas 
corpus. Não se está emitindo ordem, 
mas exigindo que a lei seja cumprida, 
ou seja, que o magistrado informe à 
Corte, o que realizou, dando margem 
à interposição da impugnação.

Requerimento é uma solicitação, 
passível de indeferimento, razão 
pela qual não tem a mesma força de 
uma requisição. É lógico que muitos 
requerimentos, quando não acolhi-
dos, podem gerar o direito de inter-
posição de recurso, embora quem o 
rejeite deva fazê-lo dentro de uma 
avaliação discricionária. A parte faz 
um requerimento ao juiz, pleiteando 
a produção de uma prova, por exem-
plo. O magistrado pode acolher ou 
indeferir, livremente, ainda que o 
faça fundamentado. Nesse caso, no 
momento propício, pode o interes-
sado reclamar a realização da prova, 
mas nada obriga o juiz a produzi-la.

(grifei)
Nesta senda, não custa reme-

morar, que a ordem deriva de 
uma relação hierárquica que goza 
de presunção relativa de legalida-
de que em princípio a faz prescin-
dir de fundamentação por parte 
do mandante, tanto que o art. 22 
do CP, ao discorrer sobre a res-
ponsabilidade penal nos casos de 
obediência hierárquica, só prevê 
a responsabilização do subordi-
nado no caso de ordem manifes-
tamente ilegal.

Todavia, mais adiante, o refe-
rido autor assim aborda a possi-
bilidade de restituição de requisi-
ções pela autoridade policial :

É possível que a autoridade poli-
cial refute a instauração de inquérito 
policial requisitado por membro do 
Ministério Público ou por Juiz de Di-
reito, desde que se trate de exigência 
manifestamente ilegal. A requisição 
deve lastrear-se na lei; não tendo, 
pois, supedâneo legal, não deve o de-
legado agir, pois, se o fizesse, estaria 

No caso de dúvida 
sobre a própria 

existência do fato 
delituoso, faculta-se 
a autoridade policial 

verificar a procedência 
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|notas
1) a legislação também prevê hipóte-
ses de notícia de crime que obrigato-
riamente deverão ser encaminhadas ao 
Ministério Público, o que não impede 
que o mesmo requisite a instauração 
de inquérito policial, caso entenda ne-
cessário. o exemplo mais notório des-
ta modalidade é a representação fiscal 
prevista no art. 83 da Lei 9430/1996 
(em esfera federal), também havendo 
disposições assemelhadas no art. 45 
da Lei 6538/1978 em relação aos cri-
mes contra o serviço postal e de tele-
grama previstos naquele diploma legal, 
e no art. 187 da Lei 11.101/2005.
2) stf - HC 87827/rJ - 1ª turma - 
rel. Min. sepúlveda Pertence -j.em 

25/04/2006, dJ 23/06/2006.
3) neste sentido, daura, anderson 
souza, inquérito Policial: Competência 
e nulidades de atos de Polícia Judiciá-
ria. 3ª ed, rev. e atual. Curitiba: Juruá, 
2009. p.122 e 123.
4) nuCCi, Guilherme de souza. Manual 
de processo Penal e execução Penal. 
2ª ed. são Paulo. rt, 2006, p. 135.
5) idem, p. 136.
6) Motivos que, na fase judicial do 
processo penal, dão ensejo ao recurso 
dos embargos, previstos nos arts. 619 
e 620 do CPP.
7) alternativamente, pode a autorida-
de requisitada instaurar inquérito po-
licial com base em tipo penal distinto 
daquele eventualmente constante da 

respectiva requisição, caso vislumbre 
justa causa para instauração infração 
diversa daquela fundamentada pelo re-
quisitante, uma vez que o atendimento 
a requisição se dá por meio da apura-
ção dos fatos, não se impondo que a 
ótica sob a qual a autoridade policial 
entende que estes devam ser apura-
dos necessariamente coincida com a 
do requisitante. em contrapartida, a 
tipificação penal conferida pela auto-
ridade policial aos fatos apurados em 
inquérito policial não tem o condão de 
vincular a formação da opinio delicti 
pelo órgão acusatório, tampouco a 
qualificação jurídica atribuída aos fatos 
pelo magistrado competente, quando 
do julgamento de eventual ação penal.
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cumprindo um desejo pessoal de ou-
tra autoridade, o que não se coaduna 
com a sistemática processual penal.

Registre-se, ainda, que a Consti-
tuição, ao prever a possibilidade de 
requisição de inquérito, pelo pro-
motor, preceitua que ele indicará os 
fundamentos jurídicos da sua mani-
festação (art. 129, VIII). O mesmo se 
diga das decisões tomadas pelo ma-
gistrado, que necessitam ser funda-
mentadas (art. 93, IX). Logo, quando 
for o caso de não cumprimento, por 
manifesta ilegalidade, não é o caso 
de ser indeferida a requisição, mas 
simplesmente o delegado oficia, em 
retorno, comunicando as razões que 
impossibilitam o seu cumprimento.

Em que pese a respeitabilidade 
dos argumentos supra transcritos, 
ousa-se aqui reparar as conside-
rações do ilustre jurista, no ponto 

em que o mesmo admite apenas 
a restituição pelo delegado de 
requisições manifestamente ile-
gais, uma vez que tal concepção 
estaria a promover sua equipa-
ração ao conceito de ordem, que 
ele próprio tomou o cuidado de 
repudiar. Como a requisição é um 
requerimento lastreado em lei (e 
não em uma relação hierárquica), 
deve-se aplicar a esta a teoria dos 
motivos determinantes, larga-
mente difundida no âmbito do di-
reito administrativo, vinculando 
o requisitante à motivação decla-
rada em sua requisição, que há de 
ser aparentemente verdadeira e 
compatível com a medida requi-
sitada, sob pena de nulidade.

Pensar diferente, significa-
ria vulnerar todo um espectro 
de direitos e garantias individu-

ais consagrados na Constituição 
Federal de 1988, em especial a 
inteligência do seu art. 5º, LVII, 
já que a instauração indiscrimi-
nada de inquéritos policiais para 
“procurar crimes”, apurando fa-
tos que não aparentam possuir 
tipicidade penal, perigosamente 
se assemelha a presumir a prática 
delituosa sem supedâneo fático, 
sendo indispensável a demons-
tração do liame entre crime e fato 
quando do início da persecução 
penal, ainda que em patamares 
mínimos.

Desta forma, impõe-se à auto-
ridade policial restituir justifica-
damente a requisição objetivando 
instauração de inquérito policial 
não apenas nos casos em que esta 
se mostrar manifestamente ilegal, 
mas também quando esta não se 
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manifestamente ilegal, mas tam-
bém quando esta não se mostrar 
devidamente fundamentada por 
indícios mínimos de materialida-
de e autoria de infração penal, ou 
traga em seus fundamentos ambi-
guidade, obscuridade, contradi-
ção ou omissão que interfiram na 
aferição da justa causa necessária 
para a deflagração da persecutio 
criminis.  Tal restituição, além de 
se ater aos pontos que aparente-
mente não se afiguram passíveis 
de apuração criminal, deve pro-
vocar o requisitante a fim de que 
o mesmo reaprecie ou reconside-
re a sua requisição, ou, caso en-
tenda diversamente, esclareça ou 
indique os fundamentos jurídicos 
que demonstram que a notícia 
que encaminhou revela indícios 
mínimos de prática delituosa.

*aLdo riBeiro Britto é mestrando em direi-
to Público pela universidade federal da Bahia 
(ufBa); especialista em direito do estado; dele-
gado de polícia federal.

mostre devidamente fundamenta-
da, ou traga em seus fundamentos 
ambiguidade, obscuridade, con-
tradição ou omissão  que inter-
firam na aferição da justa causa 
necessária para a deflagração da 
persecutio criminis .

Caso a deficiência da requi-
sição resida na dúvida sobre a 
própria existência do fato delitu-
oso em razão da vagueza ou in-
determinação da notícia em que 
se embasou a requisição, nada 
obsta que a autoridade policial 
verifique sumariamente a proce-
dência das referidas informações 
antes de ponderar a restituição do 
expediente, com vistas a sanar 
desde logo as referidas inconfor-
midades. 

Assim, promover-se-ia a co-
roação do ordenamento jurídico 
pátrio por meio da devida funda-
mentação do ato requisitório em 
face do suposto cometimento de 
um dado ilícito penal, o que não 
se satisfaz tão somente com a la-
cônica indicação da incidência 
penal sugerida pelo requisitante, 
mas com a efetiva demonstração 
que o fato que esta veicula apre-
senta indícios mínimos de tipici-
dade penal. 

|ConCLusÕes. Ante o exposto, da 
leitura deste breve ensaio, pode-
se chegar às seguintes conclu-
sões:

1- Ordem é a exigência para 
realização de algo lastrada por 

uma relação hierárquica que em 
princípio prescinde de justifica-
ção, uma vez que goza de presun-
ção relativa de legalidade;

2 - Requisição é a exigência 
de cumprimento da lei, devendo 
ser fundamentada à luz do dis-
positivo legal que a autoriza, sob 
pena de nulidade;

3- A instauração de inquérito 
policial deve ser precedida por 
um exame de admissibilidade, 
onde a prática delituosa é ana-
lisada por meio de um juízo de 
possibilidade da subsunção dos 
fatos que são levados ao seu co-
nhecimento à norma penal, ou 
de probabilidade, nos casos de 
autuação em flagrante. A partir 
de então, autoriza-se apuração 
de fatos supostamente delituosos 
e correspondente autoria a partir 
da sua ocorrência ou notícia por 
órgão de polícia judiciária, com 
vistas a elucidar se os mesmos 
tipificam ou não alguma infração 
penal;

4- Nas requisições de instau-
ração de inquérito policial, in-
cumbe ao requisitante proceder 
ao exame que a precede, essen-
cial para a realização de tal ato, 
expondo-o fundamentadamente 
(arts. 5º, LIV, 93, IX e 127, VIII 
da CF);

5 - Impõe-se à autoridade poli-
cial restituir justificadamente a re-
quisição objetivando instauração 
de inquérito policial não apenas 
nos casos em que esta se mostrar 

Requisições externas 
tem levado à 

persecução penal 
notícias de crime 

que não trazem em si 
indícios mínimos de 
prática de infração 

penal 
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Por Luiz fLÁVio GoMes*

pOLícIA cOncILIAdORA 
dE pRIMEIRO MUndO
O jurista Luiz Flávio Gomes fala sobre o projeto Necrim 

Se alguém quiser conhecer 
uma polícia conciliadora 
de primeiro mundo já não 

é preciso ir ao Canadá, Finlândia, 
Noruega, Dinamarca ou Suécia. 
Basta ir a Bauru, Lins, Marília, 
Tupã, Assis, Jaú e Ourinhos (to-
das no Estado de São Paulo). Ne-
crim significa Núcleos Especiais 
Criminais. Pertencem à Polícia 
Civil do Estado de São Paulo. Pa-
ralelamente à função judiciária, 
foram instalados vários Necrims 
nas cidades mencionadas. É uma 
revolução no campo da resolução 
dos conflitos penais relacionados 
com os juizados especiais crimi-
nais. 

Por meio da conciliação estão 
sendo resolvidos muitos confli-
tos. Que essa iniciativa pioneira 
e alvissareira (para além de hu-
manista e sensata) se espalhe por 

todo país, o mais pronto possível, 
até se chegar a uma nova carreira 
(ou uma fase inicial da carreira) 
dentro da polícia civil: delegado 
de polícia conciliador. O ser hu-
mano jamais entenderá seu seme-
lhante enquanto não se debruçar 
sobre seus problemas. “Se você 
não é parte da solução [dos pro-
blemas humanos], então é parte 
do problema” (Eldridge Cleaver, 
americano, ativista).

Vejo os Necrims paulistas 
como empreendimentos parale-
los aos juizados especiais crimi-
nais de Mato Grosso do Sul, no 
princípio da década de 90, regi-
dos por legislação estadual. Na 
época eu disse que para conhecer 
uma Justiça avançada já não era 
preciso cruzar o Atlântico, basta-
va transpor o rio Paraná.  

Sobre a eficácia conciliadora 

dos Necrims acaba de ser apre-
sentada uma monografia de pós-
graduação lato sensu, por Luís 
Henrique Fernandes Casarini, 
sob a orientação de Edson Cardia, 
no Centro de Estudos Superiores 
da Polícia Civil, da Academia de 
Polícia, em São Paulo. Os núme-
ros exitosos das conciliações são 
muito promissores. 

A conciliação, com a presença 
de advogado, é uma forma alter-
nativa e civilizada de resolução 
de conflitos. São iniciativas como 
essas que marcam a inventivida-
de e criatividade do brasileiro 
para o bem. Nem todos os delega-
dos contam com pendor para essa 
atividade. Daí a necessidade de 
escolher as pessoas certas para o 
desempenho da nobre função de 
conciliar. Quem não tem a mente 
aberta para isso não deve assumir 
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tal papel. No início da carreira, 
todo delegado de polícia deveria 
passar um período nesse setor. 

A primeira experiência do 
Necrim ocorreu na cidade de 
Ribeirão Corrente, na região de 
Ribeirão Preto, por iniciativa do 
delegado de polícia Cloves Ro-
drigues da Costa, em meados do 
ano de 2003. Ganhou força a par-
tir de 2009/2010, sobretudo na 
região de Bauru (SP). As Polícias 
Civis de todo país deveriam se 
inspirar nesse trabalho pioneiro 
para inovar, para se reinventar. 
Prevenir maiores conflitos é tão 
relevante quanto reprimir os cri-
mes, porém, a vantagem é que a 
prevenção vem antes da lesão ao 
bem jurídico. Sou favorável aos 
Necrims e pretendo lutar para 
que eles se espalhem para todo 
país. Se você tem interesse nes-

se assunto, leia mais sobre ele no 
meu blog (blogdolfg.com.br). “O 
futuro não é o que tememos. É o 
que ousamos” (Carlos Lacerda, 
brasileiro, político). 

|CriMes de Menor PotenCiaL 
ofensiVo. Com base na mono-
grafia de Casarini (acima citada), 
cabe sublinhar que os Necrims 
desenvolvem suas funções conci-
liadoras nos crimes de menor po-
tencial ofensivo, dependentes de 
“queixa” ou de “representação” 
do ofendido. O delegado de po-
lícia, nesse caso, assume o papel 
de  conciliador, passando a me-
diar as partes e presidir audiên-
cias conciliadoras, formalizando 
o acordo em um documento que 
se denomina “Termo de Compo-
sição Preliminar”. 

Tal documento integra os au-

tos do correspondente Termo 
Circunstanciado, antes de sua re-
messa ao Fórum, para apreciação 
do Ministério Público e eventual 
homologação do Poder Judiciário 
(do juiz).

|PriMeira Portaria e PriMei-
ro nÚCLeo. A monografia citada 
informa que “no ano de 2009, a 
experiência positiva e os resul-
tados obtidos inspiraram o então 
diretor do Departamento de Po-
lícia Judiciária de São Paulo In-
terior – DEINTER 4, sediado em 
Bauru, Licurgo Nunes Costa, que 
já elaborava projeto destinado à 
instalação de órgãos insertos na 
política de Polícia Comunitária e 
que buscavam a melhoria da qua-
lidade do atendimento aos crimes 
de menor potencial ofensivo e a 
consequente padronização dos 

Prevenir maiores 
conflitos é tão 

relevante quanto 
reprimir os crimes, 

porém, a vantagem é 
que a prevenção vem 

antes da lesão ao 
bem jurídico

Foto: Divulgação
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atos de polícia judiciária nos Ter-
mos Circunstanciados, culminan-
do na edição da Portaria DEIN-
TER-4 nº 06/2009”.

O primeiro Núcleo “foi insta-
lado em 11 de março de 2010 na 
cidade de Lins, junto à Delegacia 
Seccional de Polícia, órgão seto-
rial, sendo pioneira a autoridade 
policial em exercício, o delegado 
de polícia, hoje de primeira clas-
se, Orildo Nogueira”.

Diante dos resultados alta-
mente positivos e da repercussão 
e aceitação junto ao Poder Judi-
ciário daquela Comarca, que em-
prestou incondicional apoio pelo 
magistrado Luís Cesar Berton-
cini, que era o titular da 2ª Vara 
Criminal e da Vara da Infância e 
Adolescência.

A Polícia do Rio de Janeiro foi 
a primeira a visitar as unidades 
dos Necrims, com o propósito de 
levar a ideia para aquele Estado. 
Que todos os demais Estados do 
país façam a mesma coisa. “O fu-
turo tem muitos nomes. Para os 
fracos, é o inatingível. Para os te-
merosos, o desconhecido. Para os 
valentes, a oportunidade” (Victor 
Hugo, francês, escritor).

Os Necrims seguem os prin-
cípios inspiradores dos Juizados 
Especiais, Cíveis e Criminais: 
princípios da oralidade, infor-
malidade, economia processual 
e celeridade como se retira dos 
artigos 2º e 62 da lei em comento.

Na monografia acima mencio-

nada Casarini ainda sublinha:
“Em 9 de outubro de 2009, a 

Secretaria da Segurança Públi-
ca editou a Resolução SSP No. 
233/09, de sua parte assenta-
da nos considerandos relativos 
ao cumprimento aos princípios 
constitucionais da eficiência e da 
legalidade e que os órgãos poli-
ciais devem desempenhar suas 
funções com estrita obediência 
às atribuições rigidamente fixa-
dos pelo art. 144 da Constituição 
Federal.”

originados na disposição militar 
de laborar na seara das infrações 
de menor potencial ofensivo, 
chamando a si a competência 
para elaboração dos Termos Cir-
cunstanciados.” 

“Em 2009 as apurações de 
cunho estatístico efetuadas na 
área do DEINTER-4, conside-
rando as 145 unidades policiais 
subordinadas, mostraram que o 
número de Termos Circunstan-
ciados consistiam na quarta par-
te das ocorrências, ou seja, 25% 
delas.”

Os Necrims retratam, no Bra-
sil, total alinhamento com a fi-
losofia da Polícia Comunitária. 
Polícia perto do povo, perto das 
pessoas necessitadas de apazi-
guamento, de conciliação. 

Linhas gerais dos Necrims 
(informadas pela monografia re-
ferida):

“a) as conciliações prelimi-
nares entres as partes envolvidas 
nos delitos de menor potencial 
ofensivo, que dependam de quei-
xa ou representação, formalizan-
do o correspondente Termo de 
Conciliação Preliminar;

“b) Encaminhar ao Poder Ju-
diciário a expressa manifestação 
de vontade dirigida à instauração 
da ação penal, juntamente com 
o respectivo Termo Circunstan-
ciado e demais peças de Polícia 
Judiciária, observando o cumpri-
mento dos princípios da celerida-
de e economia processual consig-

A conciliação, com a 
presença de advogado, 
é uma forma alternativa 

e civilizada de 
resolução de conflitos. 
São iniciativas como 
essas que marcam 

a inventividade 
e criatividade do 

brasileiro para o bem. 

“A Resolução veio regula-
mentar a elaboração do Termo 
Circunstanciado, do Termo Cir-
cunstanciado, previsto no artigo 
69 da Lei 9.099/95, estabelecen-
do a competência exclusiva do 
delegado de polícia para a sua 
lavratura.”

“O objetivo pragmático da 
Resolução foi solucionar e deci-
dir sobre conflitos corporativos 
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nados na Lei 9.099/95.”
A excelente notícia que se lê 

na monografia é a absoluta ine-
xistência em alguns deles e a 
ínfima incidência em outros, da 
reincidência do conflito entre as 
partes conciliadas.

Os Necrims constituem “um 
policiamento preventivo espe-
cializado, da atividade de polícia 
administrativa, e da preservação 
da paz social focada na defesa 
dos direitos da pessoa humana e 
promoção da interação comunitá-
ria, e na busca da excelência na 
qualidade dos serviços prestados 
e no atendimento dispensado aos 
administrados.” 

*Luiz fLÁVio GoMes é jurista e diretor-presi-
dente do instituto avante Brasil. 
http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/

“As lides conciliadas foram 
definitivamente extintas, de-
monstrando o alto grau de efici-
ência do serviço público prestado 
e a realização de trabalho pre-
ventivo. Ao se dirimir de forma 
eficaz os conflitos interpessoais 
que ensejaram crimes de menor 
potencial ofensivo, diretamente 
se previne a incidência de crimes 
mais graves. Também diminuem 
o volume de trabalho nas demais 
unidades policiais de base, am-
pliando e racionalizando o tempo 
necessário para as demais ativi-
dades de Polícia Judiciária. Não 
interferem na atividade privativa 
do Poder Judiciário, ou seja, na 

jurisdição nem do parquet por-
que, como se demonstra, as con-
ciliações alcançadas – e não são 
poucas – ficam condicionadas, 
para o desfecho, à apreciação dos 
magistrados que poderão, ou não, 
homologá-los, diante de prévia 
opinio do órgão ministerial.”

“O futuro depende de muitas 
coisas, mas principalmente de 
você” (Frank Tyger, escritor). 
Que todas as Polícias Civis do 
Brasil se inspirem nesse exemplo 
de criatividade para o bem. Avan-
te!



pILOtOS dE 
ZEppELIn
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Por JorGe BarBosa Pontes *

Jorge Pontes debate sobre a questão das drogas 

e o enfrentamento pela Polícia Federal

Qualquer pessoa que se 
atenha um pouco mais 
às discussões atual-

mente em curso sobre o problema 
que a humanidade enfrenta com 
o consumo de drogas, perceberá 
sem muita dificuldade que posi-
ções mais corajosas vêm sendo 
paulatinamente assumidas e al-
gumas mudanças de maior ângu-
lo estão finalmente a caminho.

Em artigo intitulado “Enfren-
tar ou liberar as drogas?”, recen-
temente publicado no O Globo, o 
Deputado Federal Osmar Terra, 
autor da proposta que, em curso 
no Congresso Nacional, tenciona 
aumentar a reprimenda penal do 
usuário de drogas, parte do prin-
cípio equivocado de que a políti-
ca de “liberar” se contraporia a de 
“enfrentar” o flagelo das drogas.  

Depois de vinte e cinco lon-
gos anos como policial federal, 

sendo oito como agente e dezes-
sete como delegado, nos quais 
ocupei funções como Chefe de 
Operações, Chefe de Divisão, 
Superintendente Regional, Co-
ordenador-Geral, Diretor da In-
terpol no Brasil, Adido Policial 
em Paris/França e membro eleito 
do Comitê Executivo da Interpol, 
alcancei um ponto de amadure-
cimento crítico que me permite 
afirmar que o combate ao tráfico 
de drogas, da forma como é ope-
rado hoje em dia, consiste em um 
redondo equívoco, para não dizer 
uma grande trapaça.    

Sinto muito em assumir pe-
rante alguns dos meus bravos e 
bem intencionados colegas de 
turma que atuam ou atuaram a 
vida toda na temida e honrada 
DRE – Delegacia de Repressão 
a Entorpecentes, que daqui a uns 
60 anos – talvez menos - eles se-

rão lembrados da mesma forma 
que hoje rememoramos os pilotos 
de Zeppelins.  

Como policiais de juramen-
to prestado, sempre buscamos 
cumprir nosso dever legal, sem 
maiores questionamentos de na-
tureza filosófica, mas hoje, con-
tudo, após me submeter a uma 
espécie de exercício de “desen-
tranhamento ideológico”, não 
consigo deixar de enxergar com 
clareza que a repressão às dro-
gas consubstancia-se numa en-
xugação de gelo, numa batalha 
perdida que travamos contra nós 
mesmos, e que talvez alveje mais 
inocentes do que culpados de al-
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guma coisa. 
Desde que o homem é homem 

ele se droga. Existe um percen-
tual da humanidade que, infe-
lizmente, e por diversas razões, 
sempre procurará os entorpecen-
tes, seja por fraqueza, seja por 
fortaleza, seja para fugir, ou para 
se encontrar, por esperança em 
algo ou desesperança em tudo. 
Grande parte dos seres humanos 
tem a natureza de experimenta-
dor, de viajante em si mesmo. 

Para simplificar, haverá sem-
pre homens e mulheres dispostos 
e com necessidade de ingerir dro-
gas, e, por conseguinte, haverá 
sempre aqueles que enfrentarão a 

da proibição talvez sejam muito 
mais devastadoras e prejudiciais 
do que se pode imaginar.

Decerto que os efeitos da li-
beração ou descriminalização 
serão duríssimos para a socieda-
de, contudo, infinitamente menos 
nocivos do que as consequências 
da proibição e da repressão. Não 
será uma decisão fácil e simples, 
e certamente importará em mui-
ta discussão, reflexão, estudos e 
projeção de cenários. 

Como policial federal com um 
quarto de século de experiência 
posso afirmar que a proibição, ao 
deflagrar o comércio ilegal, gera 
uma infinidade de delitos “de su-
porte” ao tráfico de entorpecen-
tes. Sem a pretensão de esgotar o 
rol de condutas, posso citar como 
tais crimes “de suporte” o tráfi-
co de armas de fogo, corrupção 
de menores, homicídios, furtos, 
roubos, lavagem de fundos, cor-
rupção de policiais, juízes e po-
líticos, e muitas outras ofensas 
que são cometidas para garantir 
e suportar o comércio criminoso 
de drogas. 

o combate ao tráfico de 
drogas, da forma como 
é operado hoje em dia, 

consiste em um redondo 
equívoco, para não dizer 

uma grande trapaça 

espada da lei para fornecer, para 
atender a demanda de consumo. 
O Estado, por intermédio da lei 
antidrogas, se interpõe, introme-
tendo-se numa relação totalmen-
te consentida e desejada entre 
fornecedor e consumidor. É nesse 
ponto que subexiste o anacronis-
mo da proibição.              

A criminalização generaliza-
da da questão foi um equívoco, 
uma estrada errada, um rumo que 
precisaria começar a ser repara-
do o quanto antes. A proibição 
é o gatilho para o fenômeno do 
tráfico e, obviamente, é a mãe da 
repressão, da chamada guerra às 
drogas. Mas as consequências 
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O tráfico de drogas é uma 
modalidade criminosa transver-
sal a várias outras atividades, 
acarretando, catalizando e po-
tencializando outras condutas. 
A descriminalização das drogas 
implodiria toda uma plataforma 
nefasta que é suportada e influen-
ciada pelo tráfico. 

Numa outra vertente não me-
nos desastrosa observamos que 
a proibição deu causa a própria 
existência de drogas alternativas, 
mais acessíveis em temos mer-
cadológicos, e, por conseguinte, 
muito mais devastadoras para a 
saúde. Muitas das drogas sintéti-
cas nasceram, de uma forma ou 
de outra, a partir da proibição 
propriamente dita. O crack, por 
exemplo, como subproduto da 
cocaína, alastrou-se como uma 
praga nas grandes cidades brasi-
leiras após o sucesso da política 
de controle de precursores quí-
micos utilizados para o refino da 
cocaína. A droga dita “batizada” 
é mais mortal ainda, e, de certa 
forma, gerada em razão da pró-
pria proibição. 

E, por fim, uma das piores 
consequências do combate ao 
tráfico de drogas: sua natureza 
“distrativa”. Há quatro décadas 
a Polícia Federal “se distrai” per-
seguindo traficantes de maconha 
no sertão nordestino e cocaína no 
Norte, Centro-Oeste e Sudeste, 
enquanto poderia estar destinan-
do mais atenção e recursos para 
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as investigações de fraudes fara-
ônicas cometidas com dinheiro 
público, buscando os rastros de 
desvios de verbas públicas, de la-
vagem de capitais e de corrupção 
de políticos e altos funcionários 
públicos dessas mesmas regiões. 

Em algumas importantes uni-
dades da Polícia Federal no Nor-
deste do Brasil, uma grande parte 
dos canais de interceptação tele-
fônica é utilizada para reprimir 
tráfico de maconha de baixa qua-
lidade e em quantidades invaria-
velmente inexpressivas.  Impen-
de seja registrado que a maioria 
das pessoas envolvidos na con-
dução dessa guerra às drogas é 
gente idealista, bem intencionada 
e que acredita no que faz.

É a repressão a entorpecentes 
sendo usada como boi de pira-
nha. Seria um grande lucro para 
a sociedade se substituíssemos a 
DRE pela DRCP (Delegacia de 
Repressão a Corrupção Políti-
ca), pela DRDVP (Delegacia de 
Repressao ao Desvio de Verbas 
Publicas), pela DRLDCE (Dele-
gacia de Repressao a Lavagem 
de Dinheiro e Crimes Eleitorais) 
e pela DRCA (Delegacia de Re-
pressão aos Crimes Ambientais), 
atividades que protegem interes-
ses difusos, coletivos e que tra-
riam lucros e benefícios para a 
sociedade. 

Tenho fortes suspeitas de que 
essa atividade “distrativa” vem 
sendo alimentada há décadas, de 

cabeça pensada, por aqueles que 
fazem passar a boiada ao largo do 
boi de piranha. Devemos lembrar 
que a “indústria da proibição” é 
uma atividade lucrativa e não é 
a toa que o bicheiro Carlinhos 
Cachoeira, por intermédio do seu 
amigo senador, se empenhava de 
forma ferrenha contra a legaliza-
ção dos jogos de azar. 

No Brasil a corrupção é um 
flagelo muito mais antigo, pro-
fundo, aviltante e deletério do 
que o problema das drogas, e, 
por mais estranho que possa pa-
recer, em Dezembro de 2011, 
das 514.000 pessoas presas nas 
prisões do país apenas 632 cum-
priam pena por corrupção, isto é, 
pífios 0,12%. Quem lê esses nú-
meros pode até pensar que está 
diante de estatísticas da Noruega. 
O reforço na repressão aos cri-



*JorGe BarBosa Ponte é delegado de polícia 
federal, foi idealizador da divisão  de repressão 
aos Crimes ambientais da Policia federal, supe-
rintendente da Polícia federal em Pernambuco, 
diretor da interpol do Brasil, adido da Pf em Pa-
ris/frança e membro eleito do Comitê executivo 
da interpol representando as américas.

mes de corrupção certamente irá 
engrossar esse percentual, e, con-
sequentemente, funcionará como 
elemento intimidador, diminuin-
do também a incômoda sensação 
de impunidade amargada pela 
imensa maioria de brasileiros de-
centes.

Com mais repressão a tais cri-
mes e mais divisas recuperadas 
e poupadas, muitos programas 
de apoio a viciados poderiam 
ser levados a cabo com sucesso; 
muitos hospitais poderiam ser 
construídos e equipados.  Se pa-
rarmos de gastar o equivalente 
a três pontes para construirmos 
uma só ponte; se diminuirmos a 
crônica incidência de fraudes nas 
licitações públicas, muitos recur-
sos sobrariam para projetos de 
apoio e tratamento aos usuários 
de drogas. 

Isso sem falar que, segundo 
censo recente, 25% da população 
carcerária brasileira seria origi-
nária de transgressores às leis 
antidrogas, de traficantes. Abri-
ríamos espaço nas cadeias para 
alojar mais criminosos violentos 
e políticos corruptos.

 Afirmo que a guerra às drogas 
é uma tolice da mesma magnitu-
de da malfadada Lei Seca, que 
vigorou de 1920 a 1933 na Amé-
rica. Tudo que a guerra às drogas 
acarreta de negativo, como efeito 
colateral, foi experimentado pela 
Lei Seca, sem tirar nem por.       

E o álcool sabidamente mata 
milhões de pessoas no mundo e 
é liberado em quase todos os pa-
íses. O comércio de bebidas al-
coólicas tem suas limitações de 
consumo, como parâmetros limi-
tadores de teor alcoólico, proibi-
ções de ingestão em via pública e 
de venda para menores de idade. 
Os países arrecadam centenas de 
milhões de dólares em impostos 
pela venda de bebidas e, ao mes-
mo tempo, experimentam um 
rombo gigantesco com a manu-
tenção de uma guerra sem fim às 
drogas. 

Uruguai, Portugal, Reino Uni-
do, Países Baixos, Guatemala 
e os estados do Colorado e Wa-
shington, nos EUA começaram a 
ensaiar, com variações, mudan-
ças nesse tema. O que estamos 
esperando para iniciar um debate 
rigoroso, ousado e sem patrulha-

mento, sobre o insucesso do mo-
delo atual?

A droga é um problema a ser 
incessante e permanentemente 
endereçado por políticas, ações 
sociais, educacionais e assisten-
ciais, e não por uma guerra mili-
tarizada e desenfreada que acar-
reta danos colaterais de altíssimas 
proporções e mais prejuízos do 
que o próprio objeto guerreado.    

Tenho absoluta certeza de que 
devemos seguir orientando os jo-
vens brasileiros para que fiquem 
longe de drogas, álcool e tabaco, 
em salvaguarda de suas saúdes 
física e mental, assim como de-
vemos reforçar o apoio e recupe-
ração daqueles que sucumbem a 
tais vícios. Para esse assunto ser 
submetido a uma ampla discus-
são precisaríamos da iniciativa de 
politicos sérios, bem intenciona-
dos e sem comprometimento com 
interesses espúrios. 

Entretanto, verdades como 
estas parecem que não foram fei-
tas para serem ditas. A sociedade 
veste máscaras que de tão bem 
ajustadas aparentam ser impos-
síveis de arrancar, e nos faz crer, 
erradamente, que para sacá-las 
teríamos de levar junto o nosso 
próprio rosto.
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A proibição é o gatilho 
para o fenômeno do 
tráfico e é a mãe da 

repressão, da chamada 
guerra às drogas
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|PF em Ação

dELEGAdO dEtALhA ESQUEMA dE SEGURAnçA dO

pApA nO BRASIL
Anderson Bichara foi um dos coordenadores do esquema de segurança 

do papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude

“É prerrogativa da Polícia 
Federal a segurança dos 
chefes de Estado”, afirmou 

o delegado Anderson Bichara, da 
Polícia Federal, em entrevista ao 
portal Terra. Ele é um dos coor-
denadores do esquema de segu-
rança do papa Francisco durante 
a Jornada Mundial da Juventude, 
no Rio de Janeiro. Vindo de todo 
o país, 700 homens destacados 
pela PF foram os anjos da guarda 

mais próximos do papa Francis-
co, durante sua visita ao Brasil. 

De acordo com o delegado, o 
esquema de segurança da Jornada 
Mundial da Juventude foi um tra-
balho em conjunto entre Forças 
Armadas, Forças de Segurança 
do Estado e órgãos municipais. 
“Cada um tem sua parte de res-
ponsabilidade. Mas o modelo de 
segurança que estamos usando 
é um passo à frente na seguran-

ça pública do País, já que reúne 
todas as informações de todas 
as forças no Centro Integrado de 
Comando e Controle”, afirmou.

Para evitar qualquer tipo de 
contratempo, uma equipe de po-
liciais federais passou por dois 
treinamentos, de uma semana 
cada, com a segurança do Vati-
cano, em Roma, conhecendo os 
hábitos do pontífice.

O esquema de proteção e de 
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|Boa Leitura
segurança montado pelo governo 
federal para os dias de permanên-
cia do papa Francisco no Brasil 
envolveu 22 mil homens, entre 
militares das três Forças e agen-
tes de segurança pública. 

Também foram utilizados 
dois aviões, oito helicópteros e 
dois veículos aéreos não tripula-
dos (Vants). Cerca de 3 milhões 
de pessoas, de mais de 190 paí-
ses, compareceram nos eventos 
com a presença do pontífice.

Para complementar as ações 
integradas dos ministérios da De-
fesa e da Justiça, a Agência de 
Brasileira de Inteligência (Abin) 
monitorou os riscos e ameaças 
que pudessem colocar em perigo 
a segurança do papa e da popula-
ção. Entre esses fatores estava os 
incidentes de trânsito, o crime or-
ganizado, organizações terroris-
tas, movimentos reivindicatórios 
e grupos de pressão.

MensaLÃo – diÁrio de uM 
JuLGaMento

org.: Joaquimfalcão
editora Campus

ano 2013,
Preço: r$ 35,90

seGuranÇa – uM 
tÓPiCo JurídiCo eM 
reConstruÇÃo
autor: Manuel Monteiro 
Guedes Valente
ed.: Âncora editora
149 págs.,  ano 2013,
Preço: $ 15 euros
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Aproximar cada vez mais 
a atividade da Polícia 
Judiciária do mundo 

acadêmico. Com esse intuito, fru-
to de atuação da Associação Na-
cional dos Delegados de Polícia 
Federal (ADPF), a Universidade 
de Brasília (UnB) passou a ofere-
cer aos alunos do curso de Direi-
to a disciplina optativa “Polícia 
Judiciária e Investigação Crimi-
nal”, que aborda as duas verten-
tes da atuação policial.

A oferta da disciplina foi efe-
tivada após várias rodadas reuni-
ões entre o coordenador de Gra-
duação da Faculdade de Direito 
da UnB, Othon Lopes, e os dele-
gados de Polícia Federal, Adria-
no Barbosa, Eliomar Pereira e 

Ricardo Saadi, hoje professores 
voluntários da matéria. No pri-
meiro semestre de 2013, a turma 
teve o maior quorum de alunos de 
uma matéria optativa da Faculda-
de de Direito, com 32 inscritos.

A UnB é pioneira em abrir as 
portas para que a Polícia Federal 
possa estar em sala de aula, na 
Universidade. Para o presidente 
da ADPF, Marcos Leôncio Ri-
beiro, a disciplina busca preen-
cher a carência de estudo sobre 
a temática no âmbito do ensino 
universitário e ampliar a refle-
xão sobre a investigação criminal 
como instrumento de garantia 
dos direitos dos cidadãos.

De acordo com o coordena-
dor Othon Lopes, “a disciplina 

é altamente relevante, pois forne-
ce aos alunos um conhecimento 
específico imprescindível para a 
atuação em direito penal, tornan-
do-os aptos a entender a dinâmi-
ca da investigação criminal”.

A boa aceitação fez com que 
a coordenação da Faculdade de 
Direito não interferisse na cons-
trução de suas ementas discipli-
nares. Nesse semestre, os alunos 
terão contato com uma visão mais 
completa, dos pontos de vista ju-
rídico e epistemológico, de todo 
o processo da investigação crimi-
nal. Os alunos terão aulas sobre 
a atividade de Polícia Judiciária, 
a atuação do delegado de Polícia 
como Autoridade Policial, e so-
bre as peculiaridades do Inquéri-

UnB OFEREcE dIScIpLInA SOBRE 

InvEStIGAçãO 
cRIMInAL
ADPF foi quem articulou a parceria

|Panorâmica
Com informações da Comunicação Social da ADPF

Por Laisa Guedes e foto de Luiza noMan
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to Policial, seu fundamento, titu-
laridade, grau de cognição, valor 
probatório, procedimentos inves-
tigativos, indiciamento, garantias 
do investigado, entre outros.

A disciplina, ofertada para 
alunos a partir do 2º período, 
conta com três módulos, e cada 
professor leciona por aproxima-
damente um mês e meio. Um dos 
diferenciais é que, no último mó-
dulo, o delegado da Polícia Fe-
deral Ricardo Saadi leva casos 
reais de investigações criminais 
relacionadas ao crime organizado 
para dentro das salas, enrique-
cendo ainda mais o aprendizado 
dos estudantes.

A aluna de Direito Isabela 
Pannunzio, 19 anos, escolheu a 
matéria por ser uma oportunida-
de para quem quer conhecer um 
pouco mais do sistema policial, 
já que ser delegada é uma possi-
bilidade que ela sempre cogitou. 
“Após essa disciplina, posso afir-
mar que tenho um conhecimento 
muito bom sobre investigação 

criminal, pois a visão do senso 
comum está muito enganada”, 
declarou a aluna.

Lucas de Morais, também es-
tudante de Direito, sempre quis 
seguir a carreira policial e viu na 
disciplina uma oportunidade de 
entender mais sobre a atividade 
que quer abraçar. Ele afirmou 
que a oferta dessa disciplina foi 
um grande passo para os alunos 
da UnB aprender um pouco mais 
sobre o sistema policial. “A dis-
ciplina tem uma grande carga de 
aprendizado por ser uma matéria 
com muitos exemplos práticos”, 
ressaltou. 

O delegado Adriano Barbo-
sa (foto) destacou a boa recep-
ção dos alunos. “Foram muitas 
discussões em sala de aula. As 
perguntas feitas pelos alunos dei-
xaram claro o grande interesse 
deles pela matéria. Além disso, 
recebi convites para ministrar pa-
lestras e fazer parte da comissão 
editorial da Revista dos Estudan-
tes de Direito da UnB. Ou seja, 
a matéria já começou a repercutir 
muito positivamente”, declarou.

|ProCesso. Em um dos ofícios 
enviado pela ADPF à UnB para 
aprovação da disciplina, o presi-
dente Marcos Leôncio justificou 
que o ensino sobre investigação 
criminal no universo acadêmico 
tem sido enfrentado de maneira 
reduzida, caracterizado pelo en-
foque dos conteúdos de forma 

muito redutora. Assim, a ADPF 
recomendou a ampliação dos es-
tudos na comunidade acadêmica 
e jurídica em geral, pois a fase 
preliminar de investigação crimi-
nal pode requerer maior consumo 
de energia do que a fase de so-
lução jurídica compreendida pela 
denúncia, processamento e deci-
são do caso penal.

Conforme o delegado, a in-
vestigação compreende desde o 
conhecimento de um suposto fato 
penal, passando pelas buscas dos 
dados informativos sobre o cri-
me, até a explicação e determina-
ção positiva ou negativa de uma 
conduta criminosa, com caráter 
preliminar e provisório. Muitas 
vezes, chegam a ser desenvol-
vidas investigações sigilosas e 
complexas para acesso a dados 
negados ou de difícil acesso, as 
quais mobilizam recursos logís-
ticos e humanos caros aos cofres 
públicos e as liberdades públicas.

A ADPF agora vai trabalhar 
para que outras universidades e 
faculdades adotem a disciplina 
em suas grades. 

Neste sentido, outra estratégia 
para divulgar a categoria e a ati-
vidade de Polícia Judiciária, bem 
como a importância do inquérito, 
foi o lançamento de um concurso 
de artigos científicos voltado para 
os alunos de graduação e pós-
gradução em Direito. As inscri-
ções estão abertas com prêmios 
para os 3 melhores artigos.
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|LanÇaMento: o novo site da adPf 
foi apresentado pelo vice-presidente, 
Getúlio Bezerra, e o diretor de 
Comunicação, Cláudio tusco.

AdpF LAnçA cOncURSO 
dE ARtIGOS cIEntíFIcOS 
Trabalhos inéditos sobre Polícia Judiciária e 

investigação criminal podem ser inscritos

Com o objetivo de promo-
ver e incentivar a produção 

doutrinária e a pesquisa sobre 
Polícia Judiciária e Investigação 
Criminal, além de interagir com 
as faculdades de Direito e seus 
alunos, futuros integrantes da co-
munidade jurídica, a Associação 
Nacional dos Delegados de Po-
lícia Federal (ADPF) lançará um 
concurso de artigos científicos.

 Os artigos devem ser encami-
nhados para concurso@adpf.org.
br. Cada aluno poderá participar 
com um único trabalho.

Poderão participar alunos de 
graduação das faculdades de Di-
reito que cursaram, com aprovei-
tamento, o 2º período de Proces-
so Penal, bem como os alunos da 
pós-graduação lato e stricto sen-
su, com artigos inéditos de até 20 
laudas. 

Os três melhores artigos serão 
premiados com R$ 5 mil, R$ 3 
mil e R$ 1.500 reais, respectiva-
mente. A data do resultado será 
divulgada posteriormente. O re-
gulamento completo está no site 
da ADPF.

nOvO SItE 
dA AdpF

Pensando em sempre aprimo-
rar a comunicação com os 

seus públicos, a Associação Na-
cional dos Delegados de Polícia 
Federal (ADPF) lançou seu novo 
portal na internet. 

O espaço foi desenvolvido 
com todas as bases de dados da 
ADPF integradas para facilitar o 
acesso a serviços e evitar o retra-
balho dos funcionários. 

No novo portal, o delegado 
interessado em se associar pode 
fazer todo o processo online, com 
muito mais agilidade e conforto. 
E quem já é associado pode al-
terar seus dados como endereço, 
dependentes, lotação, a qualquer 
momento, tudo pelo computador.

Se tiver dificuldades, o usuá-
rio pode solicitar ajuda pelo Fale 
Conosco no site ou pela central 
0800.721.2373, agendando o me-
lhor dia/horário para a assistência 
técnica entrar em contato.

Panorâmica
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Depois da aprovação do Es-
tatuto do Desarmamento, 

os policiais aposentados de modo 
geral, inclusive os delegados fe-
derais, passaram a ser obrigados 
a pagar pela renovação do regis-
tro de armas de fogo.  

A Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Federal 
(ADPF) ingressou com uma ação 
judicial, com pedido de anteci-
pação de tutela, para isentar os 
filiados aposentados da obrigato-
riedade do pagamento dessa taxa.

Além disso, a ADPF elabo-
rou o texto do anteprojeto de lei, 
o qual foi apresentado pelo de-
putado Fernando Francischini 
(PL-4821/12), que isenta os inte-
grantes do sistema de segurança 
pública aposentados.

Enquanto aguarda a definição 
do caso, a ADPF vai custear o pa-
gamento da taxa aos associados. 
Para solicitar o reembolso, basta 

AdpF dEFEndE dEMAndAS 
dOS ApOSEntAdOS

entrar em contato com a Kênia 
pelo 0800.721.2373 ou e-mail 
administrativo@adpf.org.br. 

PeC-555. Em visita ao presidente 
da Câmara dos Deputados, de-
putado Henrique Alves, a ADPF 
integrando comitiva do Fonacate, 
ouviu o compromisso de apoio 
para votação da PEC-555, a qual 
acaba com a taxação das aposen-
tadorias.

instituCionaL. O presidente da 
ADPF, Marcos Leôncio Ribei-
ro, foi recebido pelo diretor-ge-
ral da Polícia Federal, Leandro 
Daiello, para tratar sobre rei-
vindicações dos aposentados. O 
diretor-geral da PF foi bastante 
receptivo aos pleitos.

Dentre as reivindicações está 
a criação de crachá específico aos 
servidores aposentados para in-
gresso nas dependências da PF, 

|diretor-geral da Polícia federal recebe 
presidente da adPf para falar sobre 
demandas dos aposentados

atendimento preferencial nos ser-
viços prestados pela PF e isenção 
de taxas e de exames psicotécni-
cos para obtenção e renovação de 
portes de armas.

A ADPF pede ainda priorida-
de nas investigações em que os 
servidores tenham sido vítimas 
de crimes com a divulgação dos 
resultados a fim de inibir a prá-
tica dessas ações criminosas pela 
marginalidade.

Além disso, a Associação so-
licita que seja facultada a utili-
zação dos estandes de tiro dispo-
níveis nas unidades da PF pelos 
aposentados com supervisão dos 
instrutores credenciados. 
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|No Congresso
Com informações das Agências Senado 
e Câmara

A Presidência da República 
sancionou o projeto de lei 

que regulamenta as atribuições 
e garante mais isenção aos de-
legados nos inquéritos policiais 
(PLC-132/2012). 

A proposta, que teve parecer 
favorável do senador Humberto 
Costa, na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ), 
hoje é a nova Lei 12.830/2013.

A Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Federal 
(ADPF) esteve firmemente em-
penhada na aprovação da Lei. 

Em ofício aos senadores, o 
presidente da ADPF, Marcos 
Leôncio Ribeiro, destacou que 
o projeto “reforça a natureza re-
publicana das Polícias Judiciá-
ria Federal e Estaduais, as quais 
terão garantias legais para pre-
servar as investigações policiais 

contra ingerências indevidas, que 
objetivem perseguir ou proteger 
pessoas eventualmente investiga-
das”.

O dirigente reafirmou o com-
promisso da Polícia Judiciária 
com a busca da verdade e o res-

MAIS ISEnçãO pARA 
InvEStIGAR
A aprovação da Lei 12.830 é uma importante vitória da Polícia Judiciária 

e da sociedade brasileira

peito aos direitos fundamentais 
do cidadão.

Pelo texto, o delegado só po-
derá ser afastado da investigação 
se houver motivo de interesse 
público ou descumprimento de 
procedimentos previstos em re-

Fotos: Senado Federal e Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados

|aProVaÇÃo. o senador Humberto Costa foi o relator do projeto no senado, que 
foi apresentado na Câmara pelo deputado arnaldo faria de sá.
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|atuaÇÃo ParLaMentar. O presidente da ADPF, Marcos Leôncio 
Ribeiro, e o diretor de Assuntos Parlamentares, Anderson Gustavo 
Torres, estiveram com o senador Vital do Rêgo, presidente da Co-
missão de Constituição e Justiça do Senado Federal, para buscar 
apoio de projetos importantes para a categoria. Dois pleitos dos 
delegados foram atendidos neste semestre. Além da Lei 12.830, 
o projeto que define organizações criminosas (SCD 150/2006), os 
meios de obtenção da prova, o procedimento criminal e estabelece 
as punições para quem promover, constituir ou financiar esse tipo 
de estrutura criminosa, também foi aprovado.

A ADPF que já trabalhou no aperfeiçoamento da Lei de Lava-
gem de Dinheiro e da Lei “Carolina Dieckmann”, que pune crimes 
informáticos, agora colaborou em relação ao projeto sobre organi-
zações criminosas. “Isso mostra que, mais uma vez, a ADPF está 
proativa e envolvida em projetos legislativos de relevância para a 
sociedade brasileira”, afirma Leôncio.

gulamento da corporação que 
possam prejudicar a eficácia dos 
resultados investigativos. O ato 
com essa finalidade dependerá de 
despacho fundamentado por par-
te do superior hierárquico.

A exigência de ato funda-
mentado também é prevista para 
a eventual remoção, ou seja, a 
transferência do delegado para 
qualquer outro órgão diferente 
daquele em que se encontra lota-
do.

O projeto, apresentado na Câ-
mara (PL-7193/10) pelo deputa-
do Arnaldo Faria de Sá e rela-
tado pelos deputados Mendonça 
Prado e Francisco Araújo, es-
pecifica que o cargo de delegado 
de polícia é privativo de bacharel 
em Direito. 

Além disso, conforme o texto 
aprovado no Senado, a categoria 
passa a ter o mesmo tratamento 
protocolar dado a magistrados, e 
integrantes da Defensoria Públi-
ca e do Ministério Público.

O senador Vital do Rego aju-
dou no pedido de urgência para 
a votação do projeto, garantindo 
assim que ele fosse apreciado o 
mais rápido possível. 

Em seu relatório, o senador 
Humberto Costa destacou a im-
portância do inquérito policial, 
ainda que visto como procedi-
mento administrativo pré-proces-
sual. Para o parlamentar, trata-se 
de “um instrumento prévio e de 
triagem contra acusações levia-

nas e precipitadas, uma verdadei-
ra garantia do cidadão e da socie-
dade”. 

O senador enfatizou que “um 
inquérito policial bem elaborado 
presta-se tanto à justa causa para 
a subsequente ação penal, quanto 
à absolvição do inocente”.

Em função disso, Humberto 
Costa destacou que “o delegado 
de polícia não é um mero aplica-

dor da lei, mas um operador do 
direito, que faz análise dos fatos 
apresentados e das normas vigen-
tes, para então extrair as circuns-
tâncias que lhe permitam agir 
dentro da lei, colhendo as provas 
que se apresentarem importantes, 
trazendo a verdade à tona”. Daí 
a necessidade de um projeto que 
lhe garanta as condições de rea-
lizar seu trabalho com isenção.
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SEnAdO ApROvA cOncEItO dE 

ORGAnIZAçãO 
cRIMInOSA
Nova lei trará instrumentos fundamentais para a Autoridade Policial 

combater a moderna criminalidade organizada

Os senadores aprovaram 
projeto de lei que inclui 
na legislação brasileira 

o conceito de organização crimi-
nosa e define meios de obtenção 
das provas e procedimentos para 
a investigação desse crime. Até 
então pendente de regulamenta-
ção, o tema já pautou debates de 
ministros do Supremo Tribunal 
Federal durante o julgamento do 
processo do Mensalão. Para a As-
sociação Nacional dos Delega-
dos de Polícia Federal (ADPF), 
que se articulou pela aprovação 
da matéria, a nova lei dotará a 
Autoridade Policial de instru-
mentos imprescindíveis para 
combater a moderna criminalida-
de organizada.

Quando a proposta for san-
cionada pela presidente Dilma 
Rousseff, será tipificado como 
organização criminosa a asso-
ciação de quatro ou mais pessoas 

com estrutura organizacional hie-
rárquica e com definida divisão 
de tarefas entre seus integrantes, 
“ainda que informalmente”. A 
pena prevista para esse crime va-
ria de três a oito anos de deten-
ção, mais o pagamento de multa.

“As novas técnicas de inves-
tigação permitem desarticular as 
organizações criminosas”, ressal-
tou no plenário o relator do pro-
jeto, senador Eduardo Braga. 
Além disso, para o parlamentar, 
o texto  torna mais eficiente a pu-
nição dos crimes de lavagem de 
dinheiro. 

“Há anos que o problema da 
conceituação de organização cri-
minosa é um incômodo em nosso 
sistema jurídico. O projeto de lei 
aperfeiçoa o ordenamento jurídi-
co ao instituir instrumentos que 
aumentam a eficiência na repres-
são e combate ao crime organiza-
do”, disse.

O texto ressalva que para se 
caracterizar o crime os acusados 
têm de ter o objetivo de obter, di-
reta ou indiretamente, vantagem 
de qualquer natureza por meio de 
infrações penais cujas penas má-
ximas sejam superiores a quatro 
anos de detenção ou que sejam 
de caráter transnacional. Entre 
outros pontos, a proposta deter-
mina que o crime de organização 
criminosa pode ser aplicado às 
organizações terroristas interna-
cionais.

De acordo com o presiden-
te da ADPF, Marcos Leôncio 
Ribeiro, criando uma definição 
própria no ordenamento jurídico 
nacional, o texto adapta a legis-
lação brasileira à Convenção de 
Palermo, tratado aprovado, em 
2000, pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU) contra o cri-
me organizado transnacional.

A aplicação dos termos da 
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Convenção de Palermo gerou 
impasse durante o julgamento do 
processo do Mensalão, no ano 
passado. Em meio à análise das 
acusações de que parte dos réus 
da ação penal haviam cometido 
o crime de lavagem de dinhei-
ro para abastecer o esquema do 
mensalão, magistrados da Supre-
ma Corte travaram um intenso 
debate sobre a definição de orga-
nização criminosa.

Os ministros discutiram no 
plenário se havia no Brasil regu-
lamentação suficiente para definir 
o que é o crime de organização 
criminosa. A Procuradoria-Geral 
da República havia apontado esse 
delito como crime antecedente à 
lavagem de dinheiro.

Durante uma das sessões da 
ação penal, o decano do STF, mi-
nistro Celso de Mello, enfatizou 
que, mesmo que a Convenção de 
Palermo fosse usada para orien-

tar os magistrados brasileiros, era 
necessário que uma lei aprovada 
pelo Congresso incluísse os ter-
mos do tratado no arcabouço le-
gal do país.

Apresentado pela senado-
ra Serys Slhessarenko, o texto 
aprovado no Senado é um subs-
titutivo elaborado pelo relator da 
matéria na Câmara, deputado 
Vieira da Cunha. A proposta do 
parlamentar gaúcho havia sido 
aprovada em dezembro de 2012 
pelos deputados federais.

|oBtenÇÃo de ProVas. O projeto 
avalizado pelo Senado lista uma 
série de instrumentos que podem 
ser utilizados pelas autoridades 
policiais para comprovar a exis-
tência da organização criminosa. 
Além da colaboração premiada, 
foram reconhecidos como meios 
de obtenção de provas na inves-
tigação a interceptação telefôni-

ca, a quebra dos sigilos bancário 
e fiscal, a infiltração policial e a 
cooperação entre órgãos de in-
vestigação.

Segundo o texto, a infiltração 
de agentes policiais nas organi-
zações poderá ser autorizada por 
um juiz somente se a prova não 
puder ser produzida por outros 
meios disponíveis.

O substitutivo de Vieira da 
Cunha eliminou uma lista de cri-
mes que os agentes não podiam 
praticar. O objetivo da mudança 
foi evitar que as organizações cri-
minosas criassem “rituais” para 
identificar eventuais infiltrados. 
Após a alteração, foi estipulado 
apenas que o agente responda por 
toda conduta excessiva e despro-
porcional aos objetivos da inves-
tigação.

O acesso a dados cadastrais 
também foi incluído na lista, mas 
o relator alterou a forma de obtê-
los. O ajuste restringiu o acesso 
de delegado e membro do Minis-
tério Público “exclusivamente” a 
informações relativas a qualifica-
ção pessoal, filiação e endereço 
mantidas pela Justiça Eleitoral, 
por empresas de telefonia, insti-
tuições financeiras, provedores 
de internet e administradoras de 
cartão de crédito. Permaneceu a 
dispensa de autorização judicial 
para acessarem os dados.

Com informações da Agência Senado e 
Portal G1.

Fotos: Agência Cãmara e Senado

|aProVaÇÃo. o texto aprovado foi o substitutivo do deputado Vieira da 
Cunha. no senado a matéria foi relatada pelo senador eduardo Braga.



|In Fine

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

Foto: Zulmair Rocha/UOL

Estudante beija policial em manifestação 
contra a tarifa do transporte coletivo no 

Rio de Janeiro.
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