




EDITORIAL 

União é a força 
Estatutariamente, a Associação Nacional dos Delegados de 

Polícia Federal (ADPF) é uma Entidade, sem fins lucrativos, 
que visa trabalhar em defesa dos interesses da classe, em sua 
mais abrangente forma de ação, desde que não se volte para in
teresses políticos. 

Como indica a própria denominação, Associação implica, ne
cessariamente, em união de todos aqueles que a compõem. 
União esta que não deverá significar, obrigatoriamente, unida
de de pensamento, até porque esta estória de unidade de pensa
mento é coisa perigosa e tem ranço de autoritarismo, o que não é 
o caso em tela. 

União, sim, em torno de objetivos de luta, quando está em jo
go o interesse comum; em torno até do -mais elementar princípio 
democrático, qual seja o de acatar-se a vontade das Maiorias, 
sem o ônus da humilhação e do destempero contra Minorias 
eventualmente vencidas. 

Com esta visão pragmática de Associação, tem-se imbuído o 
novo Conselho Diretor da Associação Nacional de Delegados de 
Polícia Federal, eleito pela vontade unânime de seus Associados 
que, através de chapa única deram, justamente, uma lição de 
unidade da categoria, respeitadas, obviamente, divergências de 
pensamento sobre determinados enfoques, como ficou demons-
trado no último pleito. · 

Importante e gratificante é ressaltar este avanço de cons
cientização da classe: todos podemos caminhar unidos. Não só 
podemos como até devemos, pois acima de interesses isolados es
tá o interesse comum. 

Animado por este propósito e fortalecido pelo apoio que vem 
recebendo da maioria dos associados, mal tomou posse, o novo 
Conselho Diretor reativou a luta do Conselho anterior, alcan
çando, em pouco tempo, importantes vitórias. Destacamos, en
tre outras, as resultantes de contatos mantidos com Sua Exce
lência o Senhor Presidente da República, Fernando Collor de 
Mello, e com suas Excelências os Senhores Ministros da Justiça, 
Senador Jarbas Passarinho, e da Economia, Fazenda e Planeja
mento, Marcílio Marques Moreira, tendo em vista a solução de 
ingentes problemas da categoria e da própria Instituição. 

Por tudo isto, insistimos em reiterar a convicção de que o su
cesso de todos os pleitos da ADPF, que refletem os anseios de 
seus associados, está umbilicalmente vinculado à união e à par
ticipação de todos. 

Este o dever do associado. Esta a obstinação do novo Conse
lho Diretor. 

NASCIMENTO ALVES PAULINO 
Presidente 
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Dom José Freire Falcão leu e disse que gostou 
da revista PRISMA. 

LÍDER DO PDT 
O senador Maurício Corrêa, 

líder do PDT no Senado Federal, 
também enviou correspondência 
ao presidente da Associação Na
cional dos Delegados de Polícia 
Federal, Dr. Nascimento Alves 
Paulino, registrando o recebi
mento, em seu Gabinete, da edi
ção no 8 da revista PRISMA, 
que teve como capa o ministro 
Neri da Silveira, ex-presidente 
do Supremo Tribunal Federal. 

NOVA FASE 
Srs. Editores 

Congratulo-me com o sucesso 
da revista PRISMA, em sua no
va fase. 

Não poderia ser o contrário, 
pois tem à sua frente, como Pre
sidente do Conselhó Diretor da 
Associação Nacional dos Delega
dos de Polícia Federal, o ilustre e 
combativo Dr. Nascimento Alves 
Paulino, com quem mantemos 
excelente relacionamento, em 
suas visitas ao Congresso N acio
nai, onde vem, com muita fre
qüência, representar os interes
ses de sua valorosa classe. 

Samir Tannús 
DEPUTADO FEDERAL 

PDC-MG 

CARTAS DO LEITOR 

Mensagem episcopal 
O Cardeal-Arcebispo de Brasília, dom José Freire 

Falcão, enviou a seguinte mensagem aos integrantes do 
Departamento de Polícia Federal, com publicação ex
clusiva na revista PRISMA: 

É com particular satisfa
ção que dirijo uma cordial 
mensagem de saudação aos 
integrantes do Departamento 
de Polícia Federal. 

Sua presença na vida de 
nosso País é extremamente 
benéfica para os indivíduos e 
a sociedade pois, de acordo 
com as atribuições que lhe 
confere a Constituição, lhe ca
be, com os demais órgãos de 
segurança pública, contribuir 
para a segurança de todos e 
preservar a ordem pública e a 

DINAMISMO 

llmo. Sr. Dr. 

Nascimento Alves Paulino. 
M.D. Presidente da ADPF. 
Ao dirigir-lhe cumprimentos, 

saúdo, igualmente, todos os com
panheiros Delegados de Polícia 
Federal que têm, agora, à sua 
disposição, uma nova e dinâmica 
revista. 

É muito gratificante ver nos
sa PRISMA melhorar gráfica e 
editorialmente, nestes passos da
dos por iniciativa dos atuais 
membros do Conselho Diretor da 
ADPF, tendo à frente Vossa Se
nhoria que, na presidência de 
nossa Entidade, não tem poupa
do esforços, em busca de nossos 
objetivos comuns. 

Parabéns. 

Milton Omena Farias 
DELEGADO DE POLÍCIA 

FEDERAL 
(Superintendência-AL). 

ALUNO 

Srs. Editores 

Com satisfação, li matéria de 
capa da revista PRISMA, con
tendo entrevista com Sua Exce-

4 

incolumidade das pessoas e do 
patrimônio nacional. 

Que cada integrante da 
Polícia Federal tome sempre 
mais consciência de sua im
portante e grave responsabili
dade na promoção da seguran
ça pública, sem a qual não há 
possibilidade de progresso de 
todos e para todos, na justiça e 
na paz social. 

Cardeal José Freire Falcão 
ARCEBISPO DE BRJ!SÍLIA 

lência o Sr. ministro Neri da Sil
veira, ex-presidente do Supremo 
Tribunal Federal, do qual fui 
aluno , em curso de Direito. 

Com matérias deste porte, 
que se somam a outras não me
nos importantes, estará a revista 
PRISMA enriquecendo cultural
mente os seus leitores, haja vista 
não só a relevância dos temas, 
como também a boa elaboração 
gráfica e jornalística como se 
apresenta esta publicação. 

José do Carmo Andrade 
JORNALISTA E ADVOGADO 

MAIS ANTIGO 

O Dr. Anésio Frota Aguiar, 
companheiro aposentado resi
dente no Rio de Janeiro, enviou 
correspondência ao Conselho Di
retor da ADPF, agradecendo 
particularmente ao Dr. Luís Cló
vis Anconi, pelas gestões que 
empreendeu para solucionar 
questões do interesse da classe. 

Trata-se o nonagenário Dr. 
Frota Aguiar do mais antigo de
legado de Polícia Federal, sendo 
ele egresso da Polícia Civil do 
antigo Distrito Federal, poste
riormente denominado Departa
mento Federal de Segurança 
Pública. 
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NESTA EDIÇÃO 

- O Chanceler Francisco Rezek concede entrevista exclusiva à 
revista PRISMA. abordando temas constitucionais e da 
atualidade mundial. 

- O Conselho Diretor da ADPF apresentou ao Presidente da 
República um verdadeiro diagnóstico do Departamento de 
Polícia Federal. 

- O ministro Jarbas Passarinho recebeu Comissão da ADPF, já 
adotando providências sobre vários itens da pauta de 
reivindicações. 

- O ministro Marcíllo Marques Moreira atendeu a várias 
reivindicações feitas pela Associação Nacional dos Delegados 
de Polícia Federal. 

- Federais protegerão o Papa João Paulo 11, em sua segunda 
visita ao Brasll, que terá início no dia 12 de outubro, 
começando por Natal. 

- Os Superintendentes de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande 
do Sul adotam operação conjunta contra furto de veículos e 
contra as drogas. 
- O presidente Collor e o ministro Passarinho fazem justiça a 
Cid Deocleciano, reintegrando-o, post~mortem , no Departamento 
de Polícia Federal. 

- ADPF repudia calúnia e difamação contra o delegado de 
Polícia Federal Domingos Folganes Neto, citando-o como 
exemplo de honestidade. 
- Novo Conselho Diretor toma posse já adotando várias 
medidas objetivando a dinamizar a Entidade, para melhor 
servir aos associados. 

- Chefe da Divisão de Repressão a Entorpecentes depõe na 
CPI do Narcotráfico e pede condições para a Polícia Federal 
poder trabalhar. 

NOSSA CAPA 

José Francisco Rezek, 45 anos, é um dos mais novos 
integrantes da equipe do Presidente Fernando Collor de 
Mello. Finalidade do seu Ministério: auxiliar o Chefe da 
Nação na formulação da política exterior do Brasil, 
assegurar sua execução e manter relações com 
Governos estrangeiros, organismos e organizações 
internacionais. Em entrevista exclusiva à revista 
PRISMA. o jovem mestre do Direito Internacional mais 
uma vez dá provas de que deu certo na diplomacia. 
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Meta atingida 

I 
nquestionavelmente, a revista 
PRISMA, em sua nova fase, 
mudou para melhor. Esta 

realidade é comprovada através de 
farta correspondência endereçada à 
sua Redação e ao Conselho Diretor da 
Associação N acionai dos Delegados de 
Polícia Federal, algumas das quais 
publicamos, na íntegra, na seção 
Cartas do Leitor. 
Gratificante é para os Editores verem 
reconhecido, publicamente, o esforço 
feito para melhorar, gráfica e 
editorialmente, o nível deste veículo 
de divulgação da ADPF, hoje com 
penetração nos diversos setores 
político-administrativos do País. 
Com a presente edição, de n ° 9, a 
revista PRISMA dá novo passo, 
dentro deste processo de 
aperfeiçoamento. Antes paginada e 

impressa em São Paulo, nossa 
PRISMA é, agora, totalmente editada 
em Brasília: desde a etapa da redação 
até os trabalhos de arte, de paginação 
e de impressão. 
Por sua idoneidade e pela elevada 
qualidade técnica de seu parque 
gráfico, a empresa ENVELOPEL 
Produtos Gráficos Ltda., 
foi escolhida pela 
ADPF, para atingi:r a meta de boa 
qualidade a que se propõe a nova 
PRISMA 
E com isso ganham todos os 
leitores, que continuarão a dispor de 
uma revista dinâmica e atualizada, 
com a vantagem de contar, hoje, com 
melhor sistema de distribuição: 
diretamente de Brasília, _para todos os 
associados, nos diversos Estados da 
Federação. 

EXPEDIENTE 
PrelkMnte: 
Nascimento Alves Paulino 

Conselho Diretor: 
Augusto Konrad, 
Bolivar Steinmetz, 
Edson Antônio de Oliveira, 
Jayme Rubstem, · 
José Carlos F. da Silveira Conceição, 
Luiz Clovis Anconi, 
Nascimento Alves Paulino, 
Orion Alves da Silva, 
Sebastião José !essa, 
Tito Caetano Correa 

Conselho Fiscal: 
José Amauri de Faria, 
Eli Cesar Lisboa Ramos, 
Ed.na Horta Caldeira 

SUplentes do Conselho Fiscal: 
Maria da Glória Chagas dos Santos, 
Rejanete Mendes Pedroza 
Departamento Administrativo: 
Luiz Clovis Anconi 
Departamento de Comunlcaç6o Social: 
Jayme Rubstem 
Departamento de A ... st6ncla Judlcl6rla: 
Murilo Pereira da Fonseca 
Departamento de A ... st6ncla Social: 
Daniel Norberto 
Departamento de RepreMntaçóes 
Regionais: 
José Bonifácjo Gomes de Andrade 
Comlu6o EHca: 
Amaury Aparecido Galdino, 
Augusto Konrad, 
Sebastião José Lessa 

Revista PIIIIMA -órgão Oficial da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal- ADPF- Edição Nacional.- Ednada pela:•ENYILOPIL I'ROD. GIIAF. LTDA - PHOINIX PROPAGAN
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MATÉRIA DE CAPA 

De Rezek, com 
exclusividade 

(*) Em entrevista exclusiva à revista 
PRISMA, o chanceler Francisco Rezek aborda 

temas constitucionais e da atualidade 
mundial, atinentes à sua Pasta, além de 

assuntos que envolvem o trabalho conjunto do 
Itamaraty com a Polícia Federal. 

Com apenas 45 
anos, o chanceler ·Fran
cisco Rezek, nascido na 
cidade mineira de Cris
tina, no dia 18 de janei
ro de 1944, é um dos 
mais jovens integran
tes da equipe do presi
dente Fernando Collor 
de Mello, que não pou
pa elogios ao desempe
nho de seu Ministro das 
Relações Exteriores. 

Bom curriculum 
não lhe faltou para ser 
indicado: enriquece-lhe 
a biografia, além de im
portantes cargos já ocu
pados na área jurídica, 
como a de Presidente do 
Tribunal Superior Elei
toral e de Procurador 
da República - foi, 
inclusive, Sub-Pro
curador Geral -, a 
condição de respeitado 
Mestre, com passagem 
por importantes Uni
versidades internacio
nais, como Harvard, 
Oxford, Haia e París, 
onde fez cursos de Dou-

torado e de extensão ou 
lecionou. 

O Chanceler Fran
cisco Rezek é, de longa 
data, grande amigo da 
Polícia Federal e da As
sociação N acionai dos 
Delegados de Polícia 
Federal. Foi, inclusive, 
agraciado com a Meda
lha do Mérito Presiden
te Humberto de Alen
car Castello Branco, ou
torgada pela ADPF, em 
1990, tendo também si
do Professor da Acade
mia N acionai de Polí
cia, na área de Direito 
Internacional. 

Em entrevista ex
clusiva à revista PRIS
MA, Francisco Rezek 
define a política exter
na brasileira e respon
de a temas constitucio
nais como Mestre que é 
e com a autoridade de 
quem presidiu a pri
meira eleição democrá
tica da História mais 
recente do país. Ele 
também aborda diver-
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O Ministro Rezek é, de longa 
data. grande amigo do Departa
mento de Policia Federal, sendo. 
Inclusive. professor da Academia 
Nacional de Polícia. 

sos temas da atualida
de mundial, com o mes
mo desembaraço e co
nhecimento com que 
trata das questões que 
envolvem o trabalho 
conjunto de sua Pasta, 
com a Polícia Federal, 
como é o caso do comba
te ao narcotráflco inter
nacional e os conflitos 
fronteiriços. Vamos à 
entrevista: 



'' A sociedade 
brasileira já se 

acostumou 
a valorizar o trabalho 
dedicado e profissional 

da Polícia Federal)! 

PRISMA- Sr. Ministro. Defina 
a atual política externa brasileira. 

REZEK - A política externa bra
sileira busca assegurar condições no 
plano internacional para que o Bra
sil alcance inserção efetiva no nú
cleo dinâmico das relações globais 
entre os países e, bem assim, contri
bua para a criação de um mundo 
mais solidário e justo, em clima cres
cente de cooperação, segurança e 
paz. 

PRISMA - Vossa Excelência 
presidiu a primeira eleição demo· 
critica do País, nos últimos anos. 
para em seguida assumir o Ministé
rio das Relações Exteriores. Qual o 
saldo desta caminhada? 

REZEK - À frente do Ministério 
das Relações Exteriores, tenho podi
do exercer a prática democrática que 
tanto defendi na realização do pleito 
de 1989. Aqui, no Itamaraty, esta
mos demonstrando que, a exemplo 
das políticas de habitação, saúde, 
educação e tantas outras, também a 
política externa do Brasil haverá de 
guardar estreita sintonia com a von
tade soberana e majoritária do povo 
brasileiro. 

PRISMA - Como professor de 
Direito Público, Vossa Excelência vê 
defeitos na atual Constituição? 

REZEK - Há um ditado segundo 
o qual não se pode criar por lei o que 
não se conseguir criar pela morali
dade. No Brasil de hoje, estamos res
gatando a ética de nossa sociedade. 
Em seu momento, saberemos, se for 
o caso, corrigir as· nossas leis. 

O ENTREVISTA 

PRISMA - Qual o sistema de 
Governo mais apropriado para o 
Brasil? Parlamentarismo, presiden· 
clallsmo ou monarquia? 

REZEK - O que o povo brasileiro 
vier a escolher no plebiscito previsto 
na Constituição. 

PRISMA- É Vossa Excelência a 
favor da antecipação da revisão 
constitucional? 

REZEK - Ainda temos de ama
durecer o debate sobre essa matéria. 
Em princípio, não me parece uma 
boa idéia. 

PRISMA - Em termos de inte· 
gração regicmal. que fu.turo Vossa 
Excelência vê para o Mercosul? 

REZEK - O Mercosul consolida 
sonho antigo do Continente de inte
gração entre países amigos e vizi
nhos, com a diferença de que, desta 
vez, procuramos valorizar propostas 
mais realistas quanto ao futuro. O 
Mercosul constitui um projeto de in
tegração entre um número limitado 
de países para estender-se, paulati
namente, à totalidade do Continente 
latino-americano. 

PRISMA - Os episódios de Lati· 
ela e, mais recentemente. na frontei· 
ra com a Venezuela, têm prejudica· 
do nossas relações com os países 
vizinhos? 

REZEK -Somos um País privile
giado do ponto de vista de nossas 
fronteiras. Não temos com nenhum 
de nossos dez vizinhos lindeiros pro
blema algum sobre o traçado de nos
sos limites nacionais. Os episódios 
.;!'Jtsionais ultimamente registrados 
são episódios na fronteira, e não de 
fronteiras. 

PRISMA - Como Vossa Exce
lência vê a atuação da Polícia Fede· 
ral nestes episódios? 

REZEK - A sociedade brasileira 
já se acostumou a valorizar o traba
lho dedicado e profissional da Polí
cia Federal no cumprimento de suas 
atribuições legais. Como em outros 
vários casos, também nesses episó
dios de fronteira a atuação do DPF é 
o que se poderia esperar de um órgão 
sério e responsável. 

PRISMA - De que forma o lta~ 
maraty, sob a sua gestão, tem influí· 
do na repressão ao trãfico de dro
gas. tendo em vista o noticiário in~ 
ternaclonal que se refere ao Brasn 
como rota? 

REZEK - É preciso esclarecer 
que a repressão é apenas um dos 
componentes da luta contra as dro
gas ilícitas, que se estende a áreas 
como a prevenção do uso indevido e 
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litação de dependentes, entre 
outras. 

Certamente um dos mais úteis 
instrumentos de que o Itamaraty 
dispõe, nesse campo de atuação, é a 
série de acordos celebrados compra
ticamente todos os países da Améri
ca do Sul, entre os quais Chile e 
Equador, estes últimos assinados 
durante minha gestão. Esses acor
dos prevêem, entre outras coisas, a 
troca ágil de informações entre os ór-

- gãos de repressão dos respectivos 
países, bem como reuniões periódi
cas mais abrangentes, ou seja, que 
não se restringem à área da 
repressão. 

Mas a cooperação não se limita à 
região sulamericana. O Brasil conta 
também com acordos de cooperação 
no combate às drogas com os Esta
dos Unidos, o Reino Unido e Portu
gal. Estão em exame projetos de 
acordo com a União Soviética e a 
Itália. 

" O I tamaraty trabalha 
em estreita colaboração 

com a 
Polícia Federal no 

combate 
ao narcotráfico)) 

No plano multilateral, o Brasil é 
parte das Convenções das Nações 
Unidas de 1961, de 1972 e, mais re
centemente, da Convenção das Na
ções Unidas contra o Tráfico Ilícito 
de Entorpecentes e Substâncias Psi
cotrópicas, assinada em Viena, em 
1988. A Convenção de Viena define 
os crimes relacionados ao tráfico ilí
cito e cria base jurídica ampla de 
cooperação internacional para coibi
los. 

O Ministério das Relações Exte
riores trabalha em estreita colabora
ção com a Divisão de Repressão a En
torpecentes da Polícia Federal, sobre
tudo no tocante ao cumprimento dos 
compromissos internacionais que o 
Brasil assumiu, seja no contexto de 
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suas relações bilaterais, seja no âm
bito de organismos internacionais. 

PRISMA - Tendo em vista o 
grande fluxo na fronteira do BrasU 
com o Paraguai, Vossa Excelência 
não acharia Interessante a crlàção 
de uma Zona Franca em Foz do 
l~açu? 

REZEK- do ponto de vista técni
co, a pergunta poderia ser dirigida 
ao Ministério da Economia. De todo 
modo, a cri:ação de zonas francas não 
é um objetivo explícito de um pro
grama de mercado comum, que visa 
sempre, como é natural, a promover 
uma maior complementariedade e a 
explorar vantagens comparativas 
entre as economias participantes (no 
caso Brasil, Argentina, Paraguai e 
Uruguai). Não é por acaso que, no 
regime de origem previsto no Trata
do de Assunção, o tratamento acor
dado aos itens produzidos nas zonas 
francas já existentes é o mesmo atri
buído às importações de terceiros 
países (ou seja, de países não inte
grantes do Mercosul). 

PRISMA - Terá o nosso País 
uma política migratória compatível 
com as aspirações de Primeiro Mun
do. Isso se analisan:nos sob o ãngulo 
do Investimento externo? 

REZEK - Sim. A legislação vi
gente admite a concessão de vistos 
permanentes .e temporários àqueles 
que vêm ocupar cargos de presidên
cia ou diretoria em empresas estran
geiras que se instalam no Brasil. Pa
ra o caso de pequenos ou médios in
vestimentos, poderá também haver 
a concessão de vistos permanentes 
em favor daqueles que tencionam 
aq~i vir instalar-se. Para tanto, é su
ficiente encaminhar ao Conselho 
Nacional de Imigração projeto deta
lhado do investimento que se preten
de efetuar (no qual estejam especifi
cados os montantes iniciais previs
tos, a região, o eventual aporte tec
nológico, o número de empregados 
que irá ocupar, etc.). O projeto para o 
novo Estatuto do Estrangeiro, elabo
rado pela Comissão Interministerial 
instituída pelas Portarias MJ 
493/90 e 713/90, e que está sendo en
caminhado ao exame do Congresso 
Nacional, também contempla a con
cessão de visto específico ao investi
dor estrangeiro. 

PRISMA - Quando a ONU faz 
solicitação geral. para que outros 
países absorvam excedentes popu
lacionais de outros países, como os 
curdos, por exemplo, sabemos que 
os Estados Unidos o Canadá e a 
Austrália se antecipam e selecio
nam os melhores técnica, científica 
e culturalmente. Qual o procedimen
to do Brasil, em relação a esta 
questão? 

REZEK - O Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Refugia
dos (Acnur), que tem por objetivo de
finir, à luz dos instrumentos jurídi
cos internacionais, os indivíduos que 
se enquadram na categoria de refu
giados, e garantir-lhes a obtenção de 
asilo e de proteção legal, consulta os 
governos dos Estados membros da 
ONU sobre suas possibilidades de 
receber refugiados. As consultas le
vam em consideração, sempre que 
possível, o interesse dos refugiados 

" A satisfação com 
que o Brasil vê o fim da 

guerra fria e a 
-superaçao 

do maniqueísmo 
ideológico 

" 
em serem acolhidos neste ou naque
le país. Os Estados Unidos, Canadá 
e Austrália são, quase sempre, os 
países de preferência dos refugiados. 

O ingresso, permanência e ob
tenção de documentos de identidade 
e trabalho dos refugiados no Brasil 
deverá ser normatizado em breve, 
com a publicação de portaria inter
ministerial (Ministérios da Justiça, 
das Relações Exteriores e do Traba
lho) sobre o assunto. A portaria dis
põe que o Ministério das Relações 
Exteriores, em consulta com os Mi
nistérios da Justiça e do Trabalho, 
examinará as qualificações pessoais 
e profissionais dos refugiados para 
decidir sobre a concessão do refúgio 
no Brasil. 

PRISMA- Qual a orientação do 
ltamaraty, em relação à questão da 
reunião familiar de estrangeiros 
portadores de registros provisó
rios. Há notícias de que estes pedi
dos, junto a alguns consulados, es
tão sendo prejudicados com a obri
gatoriedade de entrada de requeri
mentos (ou entrave nessa entrada) 
nos consulados brasUeiros. 

REZEK - Os portadores dos de
nominados "registros provisórios" 
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são aqueles que se encontravam em 
situação irregular no Brasil até fe
vereiro de 1989, e que foram contem
plados com o disposto na Lei 7 .685, 
de 02.12.88, regulamentada pelo De
creto 97.031/88. No seu Artigo 2°, a 
aludida Lei confere aos detentores 
do registro provisório os mesmos di
reitos e deveres do estrangeiro pos
suidor do visto temporário, item V, 
da Lei 6.815/80. Nessas circunstân
cias, a reunião familiar para os por
tadores de registros provisórios é fei
ta mediante a concessão do mesmo 
visto, com idêntico prazo, aos seus 
dependentes. OS" pedidos devem ser 
formulados diretamente na reparti
ção consular brasileira situada no 
país de residência dos familiares do 
chamante, e os Consulados estão 
instruídos a recebê-los, sem maiores 
formalidades. 

PRISMA - Cal o Muro de Ber
lim, os países do Leste europeu mu
dam Ideologicamente. A própria 
União Soviética nio é mais a mes
ma: os Estados Unidos Interferem 
no lraque. Os paises pobres conti
nuam ã mercê dos ricos. Como vos
sa Excelência encara esta realidade 
mundial? Qual a saída? 

REZEK - Numa resposta resu
mida destacaria, em primeiro lugar, 
a satisfação com que o Brasil assiste 
ao esgotamento da guerra fria e à 
superação do maniqueísmo ideológi
co que, por tantas décadas, imobili
zaram a marcha das relações inter
nacionais. Louvamos, também, a 
tendência ora em curso de prosperi
dade crescente nos centros mais de
senvolvidos do concerto de nações, e 
estamos internamente procedendo 
aos ajustes necessários para que 
também o Brasil participe, em pé de 
igualdade, dessa nova era. Acredita
mos que a construção de um mundo 
melhor dependerá, em grande medi
da, da capacidade que ricos e pobres, 
fortes e fracos, puderem demonstrar 
de fortalecimento e aprofundamento 
da cooperação entre os países e de 
entendimento entre os povos. 

PRISMA - Juiz, Ministro, Pro
fessor: com quem Vossa Excelência 
está mais Identificado? 

REZEK - Quando preencho pa
péis como a ficha de entrada num 
hotel, onde se indaga a "profissão" , 
qualifico-me como professor univer
sitário. Já não posso intitular-me 
magistrado; não tenho inscrição 
atual na Ordem que me permita 
apresentar-me como advogado; e o 
cargo de Ministro de Estado não é 
exatamente profissão. O importan
te, entretanto, para quem nunca 
exerceu qualquer atividade no âmbi
to privado, é preservar o sentido da 
função pública. 



Equilíbrio e serenidade 

Equibõrio e sobriedade são marcas 
da personalidade do ministro 
Francisco Rezek. 

mão é sem razão que o presi
dente Fernando Collor de 
Mello tem elogiado a atua

ção do Chanceler Francisco Re
zek à frente da política externa 
brasileira, como demonstra o no
ticiário da imprensa, em referên
cia a declarações do Chefe de Es
tado, que não poupa encômios à 
postura de seu Ministro, no de
sempenho do cargo. 

Equilibrado e sóbrio, como se 
requer a quem ocupa a Chance
laria, e também como se requer a 
um homem egresso do Magisté
rio e dos Tribunais - ele foi Pre
sidente do Tribunal Superior 
Eleitoral - Francisco Rezek foi 
conduzido ao maior posto diplo
mático da Nação lastreado em 
vasta biografia que o credenciou 
para tanto, deixando claro o 
acerto do Presidente da Repúbli
ca, ao escolhê-lo para compor o 
seu Ministério. 

• Mestre por vocação 

A par de tantos e tão impor
tantes cursos, lastreados~princi
palmente em renomadas Univer
sidades internacionais, Francis
co Rezek confessa-se professor 
por vocação, como, inclusive, dei
xou claro na entrevista exclusi
va que concedeu à PRISMA, 
publicada nesta edição. 

Foi Professor de Direito In
ternacional Público e de Rela
ções Internacionais, no 2 ° ano do 
curso de Doutorado, na Façulda
de de Direito da UFMG; E Pro
fessor da Universidade de Brasí
lia e Diretor da Faculdade de Es
tudos Sociais Aplicados da mes
ma Universidade. 

Professor do Instituto Rio 
Branco (que forma diplomatas), 
ministrando Teoria Geral do Di
reito Público e Direito Interna
cional Público, sendo conferen
cista no Instituto Rio Branco; 
examinador de Direito em diver
sos vestibulares ao Curso de Pre
paração à carreira de diplomata; 
examinador de Diretto Constitu
cional e Direito Internacional 
Público, em concursos de acesso 

direto à carreira de diplomata. 
Francisco Rezek também foi 

Professor na Academia de Direi
to Internacional de Haia, na Ho
landa, até junho de 1986, minis
trando a Cadeira Droit Comparé 
et Droit International en Matie
re de Nationalité (Direito Com
parado e Direito Internacional 
em Matéria de Nacionalidade). 
Foi também professor na Acade
mia Nacional de Polícia, em Bra
sília, na área de Direito 
Internacional. 

CONDECORAÇÕES - En
tre as inúmeras condecorações 
recebidas pelo Chanceler Fran
cisco Rezek, destacam-se: Grã
Cruz da Ordem do Rio Branco; 
Grã-Cruz da Ordem do Mérito, 
de Portugal; Grã-Cruz da Ordem 
do Mérito de Brasília; Grã-Cruz 
da Ordem do Mérito Judiciário 
do Trabalho; Grã-Cruz da Ordem 
do Mérito Judiciário Militar; 
Grande Oficial da Ordem do Mé
rito Militar; Grande Oficial da 
Ordem do Mérito Aeronáutico; 
Grande Oficial da Ordem do Mé
rito Naval; e Medalha do Mérito 
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Com as credenciais de ho
mem culto, probo e de respeitado 
jurista, foi Procurador da Repú
blica, em 1972, e Sub
Procurador-Geral, em 1979. No 
dia 24 de março de 1983, foi indi
cado Ministro do Supremo Tribu
nal Federal, para em 1989 ser 
conduzido à Presidência do Tri
bunal Superior Eleitoral, cargo 
que ocupou até março de 1990, 
quando aceitou o convite a Sua 
Excelência o Senhor Presidente 
da República, para integrar o 
Ministério do Governo Collor, a 
partir do dia 15 de março daque
le ano. 

Como Presidente do TSE, te
ve oportunidade de presidir a 
primeira eleição democrática do 
País, realizado nos últimos anos, 
assumindo uma postura de des
cortino elogiada por todos - pe
los representantes dos Três Po
deres, pela classe política e pela 
própria sociedade. 

Presidente Humberto de Alen
car Castello Branco, outorgada 
pela Associação N acionai dos 
Delegados de Polícia Federal. 

O ministro 
Francisco 
Rezek foi 
um dos 
agraciados com 
a medalha 
Presidente 
Humberto de 
Alencar CasteHo 
Branco. 

•Grande articulador 

Não foi da noite para o dia 
que Francisco Rezek se transfor
mou em grande articular das 
questões internacionaisj como fi
cou evidente desde os primeiros 
contatos externos mantidos após 
assumir o cargo. Preparado já es
tava, senão vejamos: 

Bacharelou-se em Direito, 
pela Faculdade de Direito da 
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Universidade Federal de Minas 
Gerais, tendo sido o orador da 
turma de 1966. Tem diploma de 
Estudos Superiores em Direito 
Público, pela mesma faculdade 
da UFMG. Fez curso de extensão 
na Universidade de Harvard, em 
lnstituições Americanas e Pro
blemas do Desenvolvimento 
Econômico. 

É Doutor em Direito Interna
cional Público, pela Faculdade 
de Direito da Universidade de 
Paris, mediante defesa da tese 
La Con:duite des Relations In· 
ternacionales dans le Droit 
Constitutional Latinoaméri
cain" (A Condução das Relações 
Internacionais no Direito Cons
titucional Latino-americano"). 

Fez curso de Pesquisador
Visitante na Universidade de 
Paris e, em seguida, de Pesquisa
dor de nível pós-doutoral, pela 
Universidade de Oxford, na Grã
Bretanha, em Direito Público 
Comparado~Ttitular do Diploma 
in Law da universidade de Ox
ford, mediante a defesa da tese 
Reciprocity as a basis of Extra
dition (Reciprocidade como a ba
se da Extradição). 

D Nascido na cidade de Cris
tina, em Minas Gerais, no dia 18 
de janeiro de 1944, o Chanceler 
Francisco Rezek é casado com 
Dona Myreia de Castro Rezek e 
tem quatro filhos: Adriana Lúcia 
Cristina de Castro Rezek, Verô
nica Suzana Maria de Castro Re
zek, Francisco José de Castro Re
zek e João Paulo de Castro 
Rezek. -

SÓ ELE É ASSIM 

O presidente Fernando Collor de Mello recebeu documento encaminhado 
pelo Conselho Diretor da ADPF. contendo um verdadeiro diagnóstico da 
atual situação do Departamento de Polícia Federal. 

Solução 
à vista 

Como conseqüência de contatos mantidos pelo 
novo Conselho Diretor, com a Presidência da 

República e com os Ministérios da Justiça e da 
Economia, já se vislumbra a solução de vários 

itens de nossa pauta de reivindicações. 
Desde que tomou posse, no 

dia 27 de março de 1991, o novo 
Conselho Diretor da Associação 
Nacional dos Delegados de Polí
cia Federal (ADPF), tendo à fren
te o Presidente Nascimento Al
ves Paulino, vem se movimen
tando em diversas áreas oficiais, 
com contatos, inclusive, ao nível 
da Presidência da República, do 
Ministério da Justiça e do Minis
tério da Economia, Fazenda e 
Planejamento, objetivando a en
caminhar importantes reivindi
cações do interesse da classe e da 
própria Instituição. 

Como resultado destes conta
tos, já se vislumbra a solução de 
sérios problemas que afligem a 
Polícia Federal, como por exem
plo a possibilidade de breve auto
rização para a realização de con
curso público, de modo a minorar 
o déficit de pessoal que tem difi-
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cultado o trabalho da Instituição. 

PRESIDENTE COLLOR -
Ao presidente Fernando Collor 
de Mello, o Dr. Nascimento Al
ves Paulino, acompanhado do 
Dr. Paulo Fernando da Costa La
cerda, Conselheiro da ADPF, en-
tregou ofício, contendo um ver
dadeiro diagnóstico da atual si
tuação do Departamento de Polí
cia Federal, inclusive, em rela
ção à questão salarial e à neces
sária manutenção do direito ad
quirido da isonomia. 

O ofício encaminhado ao Pre
sidente da República teve tam
bém a finalidade de lhe oferecer 
alguns esclarecimentos, "que se 
revelaram necessários, diante de 
notícias improcedentes e coloca-
ções tendenciosas veiculadas pe
la imprensa", a respeito do DPF 
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e, particularmente, dos salários 
dos Delegados de Polícia 
Federal. 

Sobre a situação do Departa
mento, a Comissão encaminhou 
ao Chefe da Nação cópia de outro 
ofício entre~e em mãos, pela 
mesma Cormssão, ao Ministro da 
Justiça, Jarbas Passarinho, con~ 
tendo um perfil da Instituição, 
relatando-lhe os problemas para, 
ao final, apresentar uma pauta 
de reivindicações que serão ain
da mencionadas nesta 
reportagem. 

No que tange aos Delegados 
de Polícia Federal, o ofício entre
gue ao Presidente da República 
rebate, uma a uma, as <!ríticas 
p,ublicadas na imprensa, sobre 
'salários exorbitantes" que se

riam auferidos pela categoria. 
Após referir-se ao relevante 

trabalho que os Delegados de Po
lícia Federal desenvolvem em 
benefício do País e da sociedade; 
consoante a sua missão constitu
cional, acentua, textualmente, a 
ADPF: " ... Não obstante, por di
versas injunções, incompreen
sões e mesmo preconceitos, algu
mas autoridades, ou setores da 
Administração Pública, relegam 
outros interesses maiores do Es
tado e se ocupam, de forma su
balterna, a denegrir a Polícia Fe
deral, atacando a sua classe diri
gente, com sórdida e mentirosa 
campanha em alusão a salários 
exorbitantes''. 

- Desta, sorte, aludidas pes
soas, ao mesmo tempo em que 
pretendem deter o monopólio da 
digna remuneração, agem em 
desacordo com os elevados prin
cípios de administração, procu
rando confundir a opinião públi
ca e induzir a erro Vossa Exce
lência, ao preconizarem venci
mentos absurdos que estariam 
sendo recebidos pelos Delegados 
de Polícia Federal, paradoxal
mente, como se não fosse estaca
tegoria também importante, no 
contexto da moralização e auste
ridade implantada pelo atual 
Governo. 

D Pela isonomia 
Anexas aos ofício, foram en

tregues ao Presidente da Repú
blica cópias de contracheques 
que comprovam a verdadeira re
muneração da Categoria, <!om a 
observa~ão de que "a fidelidade 
das informações aqui transmiti
das pode ser confirmada junto à 
Secretaria de Administração Fe
deral (SAF)". A ADPF pediu, en
tão, ao Chefe da Nação que con-

O deputado Samir 
Tannús considera 
justa a Isonomia 

sidere "levianas e irresponsá
veis", referidas acusações. 

Esclarece ainda a Associação 
que os rendimentos em questão 
decorrem da condição de isono
mia, criada pelo artigo 241 da 
Constituição Federal. "Isto por
que o legislador constituinte de
Cidiu igualar, num mesmo pata
mar de vencimentos, as carrei
ras de formação jurídica, nive
lando para fins salariais os car
gos cujo provimento exi~e diplo
ma de bacharel em Direito e pa
ra cujo exercício é imprescindí
vel o conhecimento jurídico". 

- Esta posição da Assem
bléia Nacional Constituinte foi 
reconhecida através de sentença 
judicial, vigente há quase dois 
anos, período em que o padrão de 
renda das famílias dos servido
res incorporou a correspondente 
qualidade de vida, a nível com
patível com a responsabilidade e 
o risco do cargo que estes 
exercem. 

Acrescenta o ofício entregue 
pela Comissão do Conselho Dire
tor da ADPF ao Presidente da 
República que "as atitudes pre
conceituosas de alguns, ao tenta
rem violar direito consagrado na 
Lei Maior, atentam não apenas 
contra a garantia fundamental 
da justa remuneração, mas deno-
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tam o indisfarsável desejo de fo
mentar a desarmonia em um 
segmento do funcionalismo pú
blico federal que vem conseguin
do, com quadros reduzidos e difi
culdades de toda ordem, manter 
ascendente eficácia na execução 
de suas atividades-fins, entre as 
quais o exercício, exclusivo, das 
funções de Polícia Judiciária da 
União". 

Ainda a propósito da isono~ 
mia, a Comissão do Conselho Di
retor da ADPF comunicou ao 
Presidente da República o seu 
apoio a emendas Aditivas apre
sentadas ao Projeto de Lei n ° 
910/91, expressas na Medida 
Provisória n ° 296, entre as quais 
se destacam as de autoria dos de
putados Elias Murad, do PSDB 
de Minas Gerais, e Moroni Tor
gan, do PSDB do Ceará que, por 
sinal, também é Delegado de Po
lícia Federal. 

Posteriormente ao contato 
com a Presidência da República, 
o Conselho Diretor da ADPF la
mentou a rejeição daquela medi
da provisória, pelo Congresso 
Nacional, manifestando, ao mes
mo tempo, a certeza de que uma 
outra venha a ser encaminhada 
ao Poder Legislativo, jé. conten
do, em seu bojo, a confirmação 
daquele direito adquirido, com 
base no f.róprio texto 
constituciona . 

Em entrevistas que concede
ram à revista PRISMA, tanto 
Elias Murad como Moroni Tor
gan consideraram "uma anoma
lia incrível" o fato de a isonomia 
ainda não haver sido legitimada 
pelo próprio Poder Legislativo, 
embora tenha sido aquele benefí
cio resultado da vontade da As
sembléia Nacional Constituinte. 

Elias Murad deseja, inclusi
ve, que a isonomia, conforme 
previa sua Emenda, beneficie 
também o Magistério, do qual 
faz parte. Lembrando sua condi
ção de professor universitário, o 
parlamentar mineiro considera 
um absurdo que, por exemplo, 
um laboratorista de nível médio 
venha a ganhar mais do que um 
professor, com 40 horas/aula. In
formou, então, que, em contato 
pessoal com o ministro da Educa
ção, Carlos Chiarelli, colheu dele 
boa vontade para a solução de 
um problema que, a seu ver, 
também conta com o descortino 
do ministro da Justiça, Jarbas 
Passarinho. 

Em relação à isonomia para 
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os Delegados de Polícia Federal, 
Elias Murad e Moroni Torgan 
coincidiram no pensamento de 
que aquele benefício, além de já 
ser consagrado em dispositivo le
gal, virá fazer justiça a uma ca
tegoria profissional ''merecedora 
de melhor tratamento salarial, 
haja vista se tratarem de ho
mens que, não raro, dão a sua vi
da, ao garantirem maior segu
rança para a sociedade". 

Na mesma linha de raciocí
nio, manifestou-se o Deputado 
Samir Tannús, que assim se ex
pressou, ao ser ouvido pela repor
tagem da revista PRISMA: 
"Acho muito justa a isonomia pa
ra os Delegados de Polícia Feae
ral, pois a sua atuação, em muito, 
se confunde com a ação do Minis
tério Público. Além do mais, 
quem haverá de negar os rele
vantes serviços prestados ao 
País, por esta Instituição e por 
seus homens?" 

NAJUSnÇA 
Enquanto isso, atenta 

aos interesses de seus fi
liados, a Associação Na
cional dos Delegados de 
Polícia Federal continua 
acompanhando todos os 
passos das ações em anda
mento, a respeito da iso
nomia, que se encontram, 
em grau de recursos, no 
Tribunal Regional Fede~ 
ral da 1 8 Região, aguar
dando julgamento. 

Com igual empenho, 
vem a ADPF agindo em 
relação a outras causas. 
Recentemente, instruiu, 
por exemplo, os patronos 
da Associação a ingressa
rem administrativamente 
com duas petições: 

1 - Requerendo que a 
Gratificação para Opera
ções Especiais (GOEJ seja 
excluída do teto de remu
neração, por se tratar de 
um dispositivo criado em 
Lei EspeCial. 

:l - Requerendo, da 
mesma forma, que seja ex
cluída do teto de remune
ração dos Delegados de 
Polícia Federal aposenta
dos a Vantagem Pessoal 
estabelecida nos Incisos I 
e II do artigo 184 da Lei 
1.111, de 1952, benefício 
hoje previsto nos Incisos I 
e II do artigo 192 da Lei 
8.112, de 1990. 

O ministro Jarbas Passarinho recebeu Comissão da ADPF, Integrada pelo 
presidente Nascimento Alves Paullno e pelos Conselheiros Luiz Clóvis An
conl, Jayme Rubstem e Paulo Lacerda, fazendo-se acompanhar do deputado 
federal Aldlr Cabral, que tambim é Del~ado de Policia Federal. 

Passarinho 
recebe 
ADPF 
O ministro da Justiça, 
Jarbas Passarinho, 
ouviu atentamente 
Comissao do Conselho 
Diretor da ADPF, já 
madando adotar 
providências sobre 
vários itens de nossa 
pauta de 
reivindicações. 

Ministro da Justiça, Jar
bas Passarinho, recebeu 
em audiência uma Co

missão da Associação N acio
nai dos Delegados de Polícia 
Federal (ADPF), integrada 
pelo Presidente Nascimento 
Alves Paulino e pelos Conse
lheiros Luiz Clóvis Anconi, 
Jayme Rubstem e Paulo La
cerda fazendo-se acompanhar 
do Deputado Federal Aldir 
Cabral, do PTB do Rio de Ja
neiro, que também é Delega
do de Polícia Federal. 

13 

A Comissão entregou ao 
Ministro Passarinho ofício 
contendo um verdadeiro perfil 
do Departamento de Polícia 
Federalt com os problemas 
que enfrenta a Instituição e. 
seus servidores, com a apre
sentação, ao final do docu
mento, de uma pauta de oito 
r e. i vi ndic a.çõe s, abaixo 
discriminadas. 

Em demorada audiência, 
o Ministro Passarinho ouviu, 
atentamente, as explanações 
do Presidente Nascimento Al
ves Paulino e dos demais Con
selheiros da ADPF, chegando, 
inclusive, a fazer apontamen
tos sobre alguns aspectos des
tacados pela Comissão. O De
putado Aldir Cabral, por sua 
vez, externou total solidarie
dade à Comissão, pedindo o 
empenho do Ministro da Jus
tiça para b pronto atendimen
to das reivindicações. 

Segundo o ofício, entregue 
às mãos do Ministro, 
"encontra-se a Polícia Fede
ral em situação sem preceden~ 
tes em sua história, com obs
táculos de toda ordem- insu
ficiência de recursos orçamen
tários, escassez de meios ma
teriais e extrema deficiência 
quantitativa de recursos hu
manos - cuja solução inde-
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pende do próprio órgão, uma 
vez que se subordina a deci
sões superiores, via de regra 
não implementadas sob a ale
gação de contenção de gastos 
do Governo ou por óbices de 
natureza legal". 

Pauta de reivindicações 

Procurando realçar a gra
vidade da situação, esclareceu 
a Comissão que "estão ocor
rendo fatos extremamente 
constrangedores para a Insti
tuição, como o ajuizamento de 
ações de despejo, por falta do 
pagamento de aluguéis de re
partições policiais, sem contar 
sérias deficiências de meios 
operacionais utilizados no 
combate à criminalidade, con
trastando com os sofisticados 
meios e recursos utilizados pe
los delinquentes, em termos 
de armamentos, transportes e 
comunicações". 

Eis a pauta de reivindicações entregue ao minis~ 
tro da Justiça, Jarbas Passarinho, pelo Conselho Di~ 
retor da ADPF, com cópia também encaminhada a 
Sua Excelência o Senhor Presidente da República, 
Fernando Collor de Mello: 

- Ademais, afigura-se ex
tremamente delicada a ques
tão relativa ao reduzido qua
dro de servidores policiais, ha
ja vista a existência de dele
gacias em vários pontos do 
Brasil, sem o efetivo mínimo 
indispensável à segurança e 
eficiência das missões que 
lhes são confiadas. Neste con
texto, registra-se a freqüente 
improvisação na execução das 
tarefas, afastando os consa
grados métodos de trabalho 
que orientam a formação aca
dêmica, com reflexos nocivos 
aos serviços, inclusive com 
graves implicações no campo 
disciplinar acrescentou a 
Comissão. -

1 -Abertura de vagas pa
ra os cursos de Delegados 
de Polícia Federal, Perito 
Criminal Federal, Escrivão 
de Polícia Federal e Agente 
de Polícia Federal. 

2 - Excepcionalidade para 
a realização de concursos 
interno e externos, a fim de 
minorar o déficit de pessoal 
da Instituição. 

3 - Aproveitamento, atra
vés de concurso interno, de 
todos os servidores adminis
trativos do Departamento, 
em todo-s os Estados e nos 
antigos Territórios Fede
rais - Acre, Rondônia, Ro
raima e Amapá -, transfor
mados em Estados. Os ser
vidores que não consegui
rem aprovação ou não 
preencherem os requisitos 
para os concursos internos 
(DPF, PCF, EPF e APF), 
que seus cargos passem a 
compor a carreira de Apoio 
à A ti vida de Policial 
Federal. 

a Suissa NAKA AGÊNCIA 
DE TURISMO 

LTDA. 
80 Anos vendendo jóias, relógios e alianças 

Crédito r'pldo, em 3 pagamentos 
Tudo com garantia 
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Av. Rangei Pestana, 2287 - Brãs - Cep 03001 
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4 - Liberação de recursos 
para a realização dos con
cursos e cursos ministrados 
pela Academia N acionai de 
Polícia. 

5 - Suplementação de ver
bas para viabilizar as remo
ções de policiais, imprescin
díveis para prover outras 
Unidades descentralizadas 
hoje com deficiência de 
policiais. 

6- Imediata liberação de 
recursos específicos para o 
pagamento das dívidas re
lativas à locação de imó
veis, pelo Departamento. 

7- Apoio para a viabiliza
ção da atividade-fim da Po
lícia Federal, com a neces
sária estrutura 
organizacional. 

8 - Encaminhamento da 
Lei Orgânica da Polícia Fe
deral ao Congresso N acio
nai, o mais rápido possível. 

Alameda Lorena, 1471 - Cep 01424- Cerquelra Cesar 
• SAo Paulo • SP • Telex 11 38306 AAJJBR • 

PABX 883-5844 • FAX 011 28Q-0663 
Tel: Dlr. (011) 883-5592 



Marcilio atende 
a nossos pleitos 

da intensa atividade 
pela 

-•·"'"''"v'''a.~,a.v Nacional dos 
de Polícia Federal, 

na defesa dos interesses de seus 
associados e da própria 
Instituição, o novo Conselho 
Diretor da ADPF manteve 
audiência com o Ministro da 
Economia, Fazenda e 
Planejamento, Marcílio 
Marques Moreira, resultando 
deste contato uma série de 
conquistas para a nossa 
categoria profissional. 
Da extensa pauta de 
reivindicações, foram 
praticamente atendidas todas, 
destacando-se a reavaliação do 
limite de utilização de diárias e 
outros recursos. 
Participaram do encontro com o 
novo Ministro da Economia, 
Fazenda e Planejamento, além 
do Presidente Nascimento 
Alves Paulino, os Delegados 
Federais Mário Cassiano Dutra, 
Coordenador Central 
Judiciário, e José Amauri 
Farias, Coordenador de 
Planejamento e Modernização 
da Polícia Federal, que 
compareceram como associados 
da ADPF. 

A convite do Presidente da 
Entidade, o Deputado Aldir 
Cabral, do PI'B do Rio de 
Janeiro, que também é 
Delegado de Polícia Federal, 
compareceu à audiência .com o 
Ministro Marcílio Marques 
Moreira, fazendo questão de 
transmitir-lhe irrestrito apoio 
aos diversos pleitos da 
Comissão da ADPF. 
- O Governo Federal, mais do 
que nunca, precisa da Polícia 
Federal. Mas, para tanto, há 
necessidade de suprí-la de 
recursos fmanceiros e humanos, 
a fim de que a Instituição possa 
realizar, plenamente, suas 
atividades-fins - afirmou, na 
oportunidade, o Deputado Aldir 
Cabral. 
NOVOS CARGOS - Após ouvir 
com atenção exposição feita 
pelo Presidente Nascimento 
Alves Paulino e pelos demais 
integrantes da Comissão, o 
Ministro Marcílio Marques 
Moreira prometeu agilizar o 
cumprimento de praticamente 
todas as reivindicações, entre 
as quais o pedido de 
autorização para a criação de 
1.600 cargos (800 de agentes, 
500 de Escrivães, 100 de 

O ministro Marcíllo Marques Moreira recebeu Comissão da Associação Na· 
clonal dos Delegados de Policia Federal, atendendo a várias reivindicações. 
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Peritos e 200 de Delegados de 
Polícia Federal), em mensagem 
a ser encaminhada ao 
Congresso N acionai. 
O Ministro também prometeu 
atender ao pedido de liberação 
de crédito suplementar, para 
fazer face a despesas de 
exercícios anteriores, relativas 
ao pagamento da GOE, 
decorrente de sentença judicial 
da 4a Vara da Justiça 
Federal/ AL, processo n ° 
89.21266-4 (QDS n ° 
10/DPF/MJ, de 29.04.91), no 
valor de Cr$ 106.406.000,00. 
Da mesma forma, a Comissão 
obteve êxito, ao reivindicar o 
aumento do teto orçamentário 
do Ministério da Justiça, para 
1992, a fim de que possa 
atender aos trabalhos da 
Polícia Federal, durante a 
realização dá EC0/92, no Rio 
de Janeiro, além de outras 
necessidades da Secretaria de 
Polícia Federal. 
Embora parcialmente, o 
Ministro prometeu ainda 
proceder ao 
descontingenciamento dos 
recursos da Secretaria de 
Polícia Federal, a fim de 
viabilizar as despesas que a 
Instituição necessariamente 
terá com o esquema especial de 
segurança, a ser montado 
durante a visita de Sua 
Santidade o Papa João Paulo II, 
que virá pela segunda vez ao 
Brasil, em outubro próximo. 
NOVA DELEGACIA- Por 
coincidência, a Comissão da 
ADPF, liderada pelo Presidente 
Nascimento Alves Paulino, 
encontrou-se no Ministério da 
Economia, Fazenda e 
Planejamento, com outra 
Comi!'lsão, composta de 
Deputados Federais, pelo 
Estado de São Paulo. 
Os parlamentares paulistas 
foram reivindicar ao Ministro 
Marcílio Marques Moreira a 
instalação de uma Delegacia da 
Polícia Federal na cidade de 
Marília, por considerá-la ponto 
de desova de contrabando e de 
drogas. -



Dom 
entrevista à PRISMA. para falar sobre 
a visita do Papa João Paulo 11. 

Sua Santidade chegará ao Brasil no dia 12 de 
outubro, quando desembarcará em Natal, no Rio 
Grande do Norte. 

Federais protegerão 
Papa João Paulo 11 

O Presidente Fernando Collor de Mello assinou decreto, criand..q 
Comissão destinada a cuidar da visita de Sua Santidade, no mês de 

outubro, dela participando funcionários da Presidência da República, 
do Itamaraty e da Polícia Federal. 

partir do dia 12 de outubro, 
o Papa João Paulo li estará 
realizando sua segunda vi

sita ao Brasil, onde permanecerá 
até o dia 21, cumprindo extenso 
roteiro de viagens que o levarão, 
nestes nove dias, a dez capitais 
brasileiras. · 

A visita de Sua Santidade co
meçará por Natal, no Rio Gran
de do Norte, de onde seguirá, cro
nologicamente, para São Luís, 
Brasília, Goiânia, Brasília nova
mente, Cuiabá, Campo Grande, 
Florianópolis, Vitória, Maceió e 
Salvador, de onde partirá no dia 
21, retornando ao Vaticano. 

Tendo em vista a visita pa- apoio relacionadas à visita de 
pal, o Presidente da República, João Paulo li, é chefiada pelo mi-
Fernando Collor de Mello, assi- nistro Flávio Miragaia Perri, do 
nou decreto, constituindo Comis- Ministério das Relações Exterio
são Especial, sob a coordenação res, sendo integrada pelo 
do Ministério das Relações Exte- Capitão-de-fragata Domingos 
riores, com a ~artici~ação de fun- . . Sérgio Meireles, do Gabinete Mi
cionários da Presidencia da Re- r·. litar da Presidência da Repúbli
pública e da Polícia Federal, a ca; segundo-secretário Francisco 
quem competirá garantir segu- Moacyr Fontenelle Filho, do Mi
rança plena de Sua Santidade, nistério das Relações Exteriores; 
enquanto estiver em solo jornalista Irineu Henrique Ta
brasileiro. manini, da Secretaria de Im-

prensa da Presidência da Repú-
A Comissão, encarregada de blica, e o Delegado Celso Apare-

coordenar, com as autoridades cido Soares, do Departamento de 
federais, estaduais e eclesiásti- Polícia Federal do Ministério da 
cas, as medidas operacionais de Justiça. 
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Missão pastoral 
Em entrevista à revista 

PRISMAj o Arcebispo de Brasí
lia, Cardeal José Freire Falcão, 
esclareceu que a visita de João 
Paulo li ao Brasil terá um signi
ficado eminentemente pastoral, 
em sua peregrinação por diver
sas capitais brasileiras. Mas res
salvou gue, como Chefe de Esta
do da Cidade do Vaticano, Sua 
Santidade será oficialmente re
cebido pelo Excelentíssimo sr. 
Presidente da República, Fer
nando Collor de Mello, em Na
tal, no dia 12 de outubro. 

Ao chegar a Brasília, no dia 
14 à tarde, conforme acrescentou 
Dom José Freire Falcão, João 
Paulo li retribuirá o gesto do 
Chefe da Nação, indo visitá-lo no 
Palácio do Planalto. Na noite do 
mesmo dia, ainda dentro da pro
gramação oficial, na qualidade 
de Soberano Pontífice da Cidade 
do Vaticano, o Papa receberá, na 
N unciatura Apostólica, o Corpo 
Diplomático acreditado no Bra
sil. No dia 21, pela manhã, em 
Salvador, o Governo brasileiro 
apresentará ao Santo Padre as 
despedidas, quando de seu retor-
no ao V a ti cano. _ 

De acordo com o Cardeal-

Arcebispo de Brasília, na quali
dade de Pastor Supremo da Igre
ja Católica, João Paulo li virá ao 
Brasil para confirmar, na fé, to
dos os seus irmãos da Igreja Ca
tólica, "e testemunhar a fé em 
Nosso Senhor Jesus Cristo, com 
todas as exigências que dela de
correm para os indivíduos e a 
sociedade". 

- Sua visita estará, assim, 
voltada, primeiramente, para a 
comunidade católica. No entan
to, sua mensagem extrapolará os 
limites da Igreja Católica, pois o 
Papa insistirá sobre valores espi
rituais, religiosos e éticos, sem 
os quais não será possível a cons
trução de uma sociedade verda-

deiramente humana e justa com 
a dignidade da pessoa e seus di
reitos essenciais, a justiça social 
e a fraternidade; a solidariedade 
e a paz; enfim, os imperativos 
morais para o indivíduo e a so
ciedade - acrescentou. 

Por todas estas razões, ainda 
de acordo com Dom José Freire 
Falcão, "a visita de João Paulo 
li, cuja autoridade espiritual e 
moral é hoje reconhecida como a 
mais alta na Terra, haverá de re
percutir sobre toda a sociedade 
brasileira; será não só um memo
rável acontecimento religioso, 
mas um fato cívico marcante". 

Esclareceu ainda o Arcebispo 
de Brasília que, na Capital bra
sileira, a visita papal terá dois 
grandes momentos pastorais: a 
celebração da Santa Missa, na 
Esplanada dos Ministérios, e o 
encontro com os seminaristas, no 
Seminário Maior Arquidiocesa
no Nossa Senhora de Fátima. 

COMPROMISSOS - Nas 
outras capitais, também serão 
muito intensos os compromissos 
pastorais do Papa João Paulo li. 
Participará, em Natal, no dia 13 

VOCÊ NÃO PRECISA DE MUITOS TELEFONES. PRECISA DE MUITOS RAMAIS. 
ALUGUE UM PABX 

Não há número de telefones que cubra a versatilidade de um PABX. Ele 
atende às suas necessidades de comunicação interna e externa, 
distribui ramais por toda a empresa e permite ligações simultâneas. Só 
para completar, a Brasilinvest também compra e vende PABX e FAX, 
tem entrega e instalação imediatas, e serviços de assistência e 
manutenção garantidos. 
Ligue X. O que você pedir a Brasilinvest atende. 

I BRASILINVEST I 
INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES S.A. 

VOCÊ LIGA, A GENTE ATENDE. 

CENTRAL DE LOCAÇÃO: TEL. (011) 222-9226 
223-0842 - 223-5863 - 223-9359 - 220-0913 
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- um dia após a sua chegada -
da Santa Missa de encerramento 
do Congresso Eucarístico, parti
cipando também de encontro 
com bispos e sacerdotes de todo o 
País. No dia 14, estará em São 
Luís do Maranhão, onde celebra
rá missa. 

Em Cuiabá, no dia 16, acon
tecerá um outro importante com
promisso de Sqa Santidade. Ele 
vai manter um encontro com os 
povos indígenas e com os jovens. 
No dia seguinte, em Campo 
Grande, visitará os hansenianos, 
reunindo-se eín seguida com um 
grupo de leigos. 

No dia 18, João Paulo II esta
rá em Florianópolis, tendo como 
principal compromisso um en
contro ecumênico. No dia 19, em 
Vitória, visitará uma favela. 
Ainda no dia 19, ele irá a Ma
ceió. Em Salvador, no dia se
guinte, manterá um encontro 
com as crianças e com o mundo 
cultural brasileiro. No dia 21, 
após o cerimonial de despedida, 
tomará o avião, de retorno ao 
Vaticano. 

ENTREVISTA 

Antes de assumir o Ministério 
das Relações Exteriores, Francisco 
Rezek já havia visitado Súa Santida
de o Papa João Paulo 11, no Vaticano, 
acompanhado de sua esposa, Dona 
Myrela de castro Rezek. 

Uma visita memorável 
Esta lol a oplnlão externada pelo Chanceler Francisco Rezek, em entrevista à PRISMA 

na qual falou sobre a vinda do Papa João Paulo 11 pela segunda vez, ao BrasH, em outubro. 

PRISMA - Líder religioso 
e Chefe de Estado do Vaticano, 
o Papa João Paulo II realizará, 
em outubro, sua segunda visita 
oficial ao Brasil. Sr. Ministro 
Francisco Rezek: qual a impor
tância que Vossa Excelência 
atribui a este acontecimento? 

REZEK- Cuida-se do Che
fe da Igreja Católica, ao mesmo 
tempo de alguém que tem, por 
razões de ordem jurídica, a con
dição de um Chefe de Estado. 
Sucede que, em suas visitas ao 
exterior, o Sumo Pontífice não 
procede como um visitante ofi
cial, na linha dos Chefes de Es
tado. Ele realiza visitas pasto
rais. Assim foi como ele veio, 
quando da sua primeira visita 
ao Brasil. E assim ele voltará 
em outubro próximo. O fato é 
que, embora existam alguns 
sintomas da recepção oficial, 
devida aos chefes de Estado, so
bretudo na chegada e na saída, 
durante quase todo o trajeto 

realizado pelo Sumo Pontífice, 
em território brasileiro, ele se 
atem à sua função pastoral, dis
pensa e recusa aquilo que seria 
normal no dia-a-dia de um Che
fe de Estado visitante. Procede, 
sobretudo, como líder espiri
tual da Igreja Católica. E como 
penso, não há nenhum exagero 
em dizê-lo: um líder espiritual 
cuja qualidade moral o faz exce
der à dimensão da própria Igre
ja Católica e merece o respeito 
e a admiração de todas as ou
tras confissões, e mesmo das 
pessoas que não professa~ 
qualquer espécie de religião. E 
uma pesso~ especialmente cara 
ao Brasil. E alguém de quem os 
brasileiros muito se aproxi
mam espiritualmente; é al
guém que se lembra constante
mente deste País e de seu povo, 
e que faz referência constante a 
quando nos visitou e ao acom
panhamento permanente que 
mantém da nossa realidade, 
sendo especialmente sensível à 
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situação das pessoas menos fa
voreci,das, em nosso quadro so
cial. E uma visita memorável, 
sempre, a do Papa João Paulo 
11. E penso que, desta vez, em 
outubro, ele será de novo aqui 
recebido com todo aquele calor 
e emoção, que caracter~zaram a 
sua primeira vinda. E sabido 
que, a não ser por Brasília e 
Salvador, o Papa visitará, des
ta vez, cidades que ele não visi
tou na primeira ocasião. Por
tanto, não estarão incluídas al
gumas grandes metrópoles bra
sileiras. Estarão incluídas, en
tretanto, outras capitais de me
nor porte. Isso favorece uma 
distribuição mais equitativa da 
presença pontifícia entre os 
brasileiros. Temos a certeza de 
que o Brasil honrará a sua con
dição de grande dimensão cató
lica, mas sobretudo, de grande 
dimensão espiritual, e saberá 
corresponder ao afeto com que o 
Pontífice nos visitará. 



• O perdão 

De Sua Santi
dade o Papa, 
reconhecido 
pela 1greja Ca
tólica Apostó
lica Romana 
como o repre
sentante de 
Cristo na Ter
ra, não se po
deria esperar 
outra atitude, 
senão o gesto 
do perdão. 

Referimo
nos ao atenta
do sofrido por 
João Paulo li, 
no ano de 
1981, nas ruas 
de Roma, quando foi ferido por um jovem 
turco, de nome Ali Agca, contido pela 
guarda especial que protegia o Sumo 
Pontífice, evitando-se o pior. 

Recuperado do ferimento, João Paulo 
fez questão de visitar seu agressor, em 
Sua cela de prisão, chegando, inclusive, a 
perdoá-lo, em nome da fraternidade e do 
amor a Cristo. 

A infalibilidade do Papa é dogma di-

fundido pela Igreja de Roma e reconheci
do pelos católicos do mundo inteiro. Infa
lível em relação às questões teológicas, 
mas falível face à sua condição humana. 

Por esta razão, em todas as suas pere
grinações, mundo afora, não se dispensa 
a ostensiva segurança à incolumidade fí
sica de Sua Santidade. Quanto mais que, 
além de líder religioso, é ele também 
Chefe de Estado do Vaticano, merecen
do, por esta razão, toda a proteção oficial 
garantida aos Altos Dignitários. 

Assim é que o presidente Fernando 
Collor de Mello assinou Decreto criando 
Comissão Especial, envolvendo funcio
nários da Presidência da República, do 
Ministério das Relações Exteriores e da 
Polícia Federal, para tratar, com exclusi
vidade, da segunda visita oficial de Sua 
Santidade ao Brasil, em outubro próxi
mo, inclusive de sua segurança. 

Com esta finalidade, a Comissão es.tá 
se deslocando para cada uma das capi
tais que integram o roteiro da visita pa
pal, em viagens precursoras que têm a fi
nalidade de oferecer a Sua Santidade to
tal segurança e conforto, durante sua 
-permanência em solo brasileiro. 

VISITADO 
PAPA 

ÀS CAPITAIS 

I Dias I Capitais 

12 Natal 
13 Natal 
14 São Luís 

Brasília 
15 Brasília 

Goiânia 
Brasília 

16 Cuiabá 
17 C.Grande 
18 Florianópolis 
19 Vitória 
20 Salvador 
21 Salvador -



Superintendência-se 

Desencadeada uma 
ação conjunta no Sul 

Na solenidade de posse do novo 
Superintendente Regional de Santa Catarina, 
delineou-se uma ação conjunta, envolvendo o 

Paraná e o Rio Grande do Sul, visando, 
principalmente, o combate ao contrabando e às 

drogas. 
Um programa de ação con

junta, envolvendo as polícias Fe
deral e Civil dos Estados de San
ta Catarina, Paraná e Rio Gran
de do Sul, foi delineado pelos Su
perintendentes e pelos Sêcretá
rios de Segurança daqueles três 
Estados, em reunião realizada 
no Gabinete do governador Vil
son Kleinubing, em Curitiba, 
com a presença do secretário da 
Polícia Federal, Dr. Romeu 
Tuma. 

O programa de ação conjunta 
obedecerá a um cronograma de 
combate ao furto de veíéulos e 
tráfico de drogas•na região, den
tro do chamado "Projeto Barrei
ras", que tem por objetivo inibir 

a prática destes delitos, ao longo 
das estradas que demandam os 
três Estados sulinos. 

O anúncio de deflagração do 
projeto foi feito pelo novo Supe
rintendente da Polícia Federal 
de Santa Catarina, Dr. Aroldo 
Boschetti Soster, momentos an
tes de sua investidura, pelo se
cretário Romeu Tuma, em sole
nidade realizada no auditório do 
Palácio Santa Catarina, sede do 
Governo do Estado, no dia 18 de 
junho de 1991. 

O Dr. Aroldo Boschetti 8os
ter, de 42 anos, natural de Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul, subs
titui o Delegado Sérgio Fidélis 

Além do secretário da Poücla Federal, Dr. Romeu Tuma, compareceram 
à solenidade de posse do Dr. Aroldo Boschetti Soster o governador de San· 
ta Catarina, Vilson Kleinublng e o presidente da Assemb{éia Legislativa, de
putado Gilson dos Santos, além de outras autoridades. A mesa também te
ve assento o Dr. Sérgio FidéUs Brasil Fontoura, que ocupava Interinamente 
o cargo. 
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Brasil Fontoura, que ocupava in
terinamente o cargo, desde mar
ço de de 1990, após a remoção do 
titular, delegado Sérgio Antônio 
Schneider. 

Além do Governador Vilson 
Kleinubing e do secretário Ro
meu Tuma, compareceram à so
lenidade de posse os superinten
dentes regionais do Paraná, Dr. 
Rubens Abrahão Tanure; de São 
Paulo, Marcos Antônio Verone
se; do Rio Grande do Sul, Coro
nel Luiz Macksen de Castro Ro
drigues; da Bahia, Paulo Marce
lo Zimermann; da Paraíba, Dr. 
Edmo D' Aquino Salvatori; de 
Goiás, Dr. Antônio Ricardo Car
valho; de Alagoas, Dr. Jairo Hei
vício Kullmann; e de Pernambu
co, Dr. Ayrton Marques Mendes, 
além dos secretários de Seguran
ça Pública dos Estados de Santa 
Catarina, do Paraná e do Rio 
Grande do sul. 

Tratou-se, segundo constata
ram os presentes, de uma das ce
rimônias de posse mais concorri
das dos últimos anos, a ponto de 
o auditório do Palácio Santa Ca
tarina ter ficado literalmente lo
tado. Egresso da Superintendên
cia do Rio Grande do Sul, onde 
durante muito tempo chefiou o 
Serviço de Inteligência, o Dr. 
Aroldo Boschetti atraiu para a 
solenidade quase todo o staff do 
órgão a que servia, em Porto 
Alegre. 

GRANDE EMOÇÃO ~ Toda 
a solenidade foi marcada por cli
ma de grande emoção. Ao dar 
posse ao novo Superintendente, 
em Santa Catarina, o secretário 
da Polícia Federal, Dr. Romeu 
Tuma, destacou as virtudes pes
soais e profissionais do Dr. Arol
do Boschetti, manifestando a 
convicção de que, à sua frente, a 
Polícia Federal, no Rio Grande 
do Sul, continuará desenvolven
do a contento a tarefa constitu
cional que lhe compete realizar. 

Referindo-se às dificuldades 
que o policial enfrenta no cum
primento do dever, o Dr. Romeu 
Tuma deu uni testemunho, 
reportando-se à sua própria tra
jetória, em São Paulo. Visivel
mente emocionado, o Secretário 
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Carreira meteórica 
Aroldo, como é chamado 

pelos colegas, na intimidade, 
construiu uma carreira me
teórica, na administração do 
Departamento de Polícia Fe
deral. Em 1975, concluiu o 
Curso de Direito da Universi
dade de Londrina, no Paraná. 
Um ano depois, foi aprovado 
em concurso público, para o 
cargo de Delegado de Polícia 
Federal indo cursar a Acade
mia de Polícia, no mesmo ano, 
em Brasília. 

Convocado, em 1988, para 
realizar o Curso Superior de 
Polícia - uma espécie de pré
requisito para quem almeja 
ocupar posto de relevância na 
carreira policial- o Dr. Arol
do concluiu com mérito os 
seus estudos. 

Dois anos mais tarde, foi 
convocado, agora, pela Dire
ção Geral da Instituição, para 
chefiar a Superintendência 

da Polícia Federal, tendo ao lado 
o governador Vilson Kleinubing, 
narrou as dificuldades que en
frentou, para, ao lado de sua es
posa educar os quatro filhos. 

"Quantas vezes privei-me do 
convívio familiar, envolvendo
me em investigações policiais", 
afirmou o Dr. Romeu Tuma, sa
lientando que procura se reali
zar em cada uma das profissões 
que seus filhos abraçaram. E fi
nalizou: "Esta é a vida do poli
cial. E quem a escolhe tem que 
encará-la não como simplesmen
te um meio de ganhar dinheiro, 
mas como um verdadeiro 
sacerdócio". 

Calçai as sandálias da paz 
Gaúcho de Porto Alegre, o 

Dr. Aroldo não nega as tradições 
dos Pampas. Em seu discurso de 
posse ele fez questão de invocar 
os ensinamentos de seu mestre 
Eliezer Rosa: 

" ... Calçai as sandálias da paz 
e encontrareis paz pelo vosso ca
minho; vesti o surrão da humil
dade e encontrareis sabedoria na 
vossa jornada; tornai o bordão da 
lei e achareis justiça na vossa pe
regrinação. A autoridade não de
ve ser apenas uma investidura, 
não deve vir apenas dela. Deve 
ser uma conduta, deve resultar 

.. -O Dr. Aro/do Boschettl Soster as-
sina o termo de posse na Supe
rintendência de Santa Catarina, 

Regional em Santa Catarina, 
Estado de grande importância 
para o Departamento de Polí
cia Federal. 

de um comportamento do ho
mem que a tem por força de sua 
função. Não adianta possuí-la, se 
não a tens naturalmente pela 
dignidade de vossa vida pública 
e particular. O policial não é o 
traje... não é a arma... não é a 
carreira ... O policial é o chefe de 
família, é o pai, é o filho, é o ir
mão; é, acima de tudo, o cidadão. 
Ser policial não é uma pose de 
corpo: é uma atitude, um 

O dr. Aroldo Boschettl Soster rece
be os cumprimentos do Coronel 
Macksen, da Superintendência do 
Rio Grande do Sul. 
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comportamento ... " 
Após esta referência ao ilus

tre escritor gaúcho, motivo pelo 
qual foi bastante aplaudido, o 
Dr. Aroldo conclamou a todos os 
presentes a somarem esforços, 
para o êxito de sua missão, à 
frente da Superintendência da 
Polícia Federal de Santa 
Catarina. 

E encerrou seu discurso com 
palavras assemelhadas às profe
ridas pelo Dr. Romeu Tuma, em 
relação ao despreendimento que, 
necessariamente, norteia a ativi
dade policial, em detrimento, 
muitas vezes, d~ um mais estrei
to convívio com a própria 
família. 

Homenageou, então, sua es
posa, D. Liége e os filhos Gui
lherme e Felipe, afirmando tex
tualmente: " ... A vocês, que sem
pre foram o sentido maior da mi
nha existência, não poderia dei
xar de lembrar, neste momento, 
em que assumo importante car
go na estrutura à qual pertenço. 
Unidos em nossa crença e em 
nosso amor, enfrentamos e ven
cemos vários desafios e dificulda
des. Outros, agora, se anunciam. 

Minhas novas atribuições po
derão nos privar de um convívio 
mais intenso. Desculpem-me! 
Vocês, meus queridos, sabem co
mo me dedico às minhas ativida
des profissionais e saberão me 
compreender. Tenho sempre em 
mente, porém, que, em vocês, em 
nosso Lar Cristão, buscarei a for
ça e o apoio moral para bem 
desincumbir-me da missão que 
hoje inicio". 

PELA JUSTIÇA - O Dr. 
Aroldo substitui o Delegado Sér
gio Fidélis Brasil Fontoura, que 
assumirá suas novas funções, na 
Divisão de Polícia Federal, em 
Londrina, Paraná. 

Em seu discurso de despedi
da, ele fez votos de pleno êxito à 
gestão de seu sucessor, ressal
tando, na oportunidade, o grave 
problema criado pelo crime orga
nizado, em detrimento de toda a 
sociedade. E, para enfrentá-lo, 
conforme salientou, tem à sua 
frente apenas o policial. 

" ... O policial é gente e gente 
sofre, chora e luta ... luta por um 
ideal, luta pela sociedade, pela 
Nação, pelos valores e pela Justi
ça", concluiu. -



Um Federal 

em alto posto 
O Delegado ele Policia Federal. Luiz Au· 

gusto BeWnl, assumiu o cargo de Secretário 
de Segurança Pública do Estado do Esplrlto 
Santo, atendend9 a convite do governad.or AI· 
bulno Azeredo. E mais um companheiro nosso 
a ocupar posto de destaque na vida nacipnal, 
para orguJho de todos os que fazem a Policia 
Federal. A sua concorrida solenidade de pos· 
se compareceram destacadas autoridades. 
Na foto, aparecem o Dr. Nascimento Alves 
Paul/no, Chefe da DOPS e Presidente da As
sociação Nacional dos Dele6ados de Policia 
Federal (ADPF}; o Delegado Alan Kardec (apo
sentado) e o Dr. Oscar Camargo Costa FJlho, 
Coordenador da Coordenação Central Pollcial 
(CCP) do Departamento de Policia Federal. 

Cid Deocleciano 

Um exemplo a seguir 
O presidente Fernando Collor de Mello e o 

ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, fizeram 
justiça a Cid Deocleciano e à sua família, ao 

reintegrá-lo, post-mortem, nos quadros da 
Polícia Federal, vítima que ele foi de injusta 

demissão, há 15 anos. 

"Homem s~río, decidido, in
corruptível". Assim foi como o 
Dr. Jayme Rubstem classificou o 
seu velho companheiro Cid Deo-

cleciano Cardoso Nolasco de Sou
za, cuja família vê agora o seu 
nome redimido da mácula causa
da por injusta demissão, ocorrida 

Dona Walderez, viúva de Cid Deocleclano, visitou a ADPF, para agrade
cer pessoalmente ao Dr. Rubstem e ao Dr. Anconi, por tudo o que fizeram. 
Acompanhada das filhas Norma Regina e Cidallna Cardoso e dos netos Ro· 
mário e Mlchell, Dona Walderez concedeu entrevista à revista PRISMA. 
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há 15 anos, no tempo do governo 
Ernesto Geisel. 

Ao recordar os fortes laços de 
amizade e de profissionalismo 
gue sempre o vincularam a Cid 
Deocleciano e à sua família, o 
Dr. Jayme Rubstem lembrou, a 
propósito, ter sido ele se\]. chefe 
de Gabinete, nos idos de 1972, 
quando foi Superintendente Re
gional da Polícia Federal no Dis
trito Federal. 

- Homem sério, decidido e 
incorruptível, Cid foi demitido, 
mas se esqueceu de cometer o 
crime de enriquecimento ilícito, 
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pois, do contrário, estaria muito 
bem situado, como tantos privi
legiados pela impunidade, ao 
praticarem um crime muito fa
moso e comum em nossos dias, 
salientou o Dr. Rubstem, em vá
rias instituições, que é membro 
do Conselho Diretor da ADPF, 
no cargo de Secretário. 

As declarações do Dr. Rubs
tem foram feitas no momento em 
que ele .e o Dr. Luiz Clóvis Anco
ni, também membro do Conselho 
Diretor da Associação, recebiam 
a visita, na sede da ADPF, da 
viúva de Cid Deocleciano, D. 
Walderez Maria Pozes No lasco, 
que se fazia acompanhar das fi
lhas Norma Regina da Cunha 
Cardoso e Cidalma Cunha Car
doso, e ainda dos netos Romário 
e Michell. 

Até os seus últimos dias de vida. Cid Deocleclano recebeu todo o carinho e 
dedicação da famflla. Na foto, aparecem Dona Walderez, a neta lvna. a filha 
Norma e Cid Deocleclano. Já próximo ao falecimento. 

Em entrevista à revista 
PRISMA, D. W alderez fez ques
tão de esclarecer que vinha à 
ADPF para agradecer pessoal
mente, e em nome de toda a fa
mília, de modo especial ao Dr. 
Rubstem, ao Dr. Anconi e ao Dr. 
Eliud Gonçalves Pereira, por tu
do o que fizeram, para ampará
la, nos anos difícéis que se suce
deram à injusta demissão do JI:~.a
rido, a quem se referiu com pala
vras de imenso carinho. 

"Só lamento que ele não este
ja presente, para ver o seu nome 
redimido", enfatizou D. Walde
rez, insistindo em que "só conse
guiu sobreviver graças à ação de 
amigos, verdadeiros irmãos, co
mo o Dr. Rubstem, o Dr. Anconi, 
o Dr. José Sebastião Lessa, o Dr. 
Pedro Carvalho dos Reis e o Dr. 
Jones Gomes Fontenelle, entre 
outros". 

- Só não passei fome graças 
ao Dr. Rubstem, ao Dr. Anconi e 
aos meus filhos, principalmente 
esses queridos amigos de meu 
marido, que chegaram quantas e 
quantas vezes a se cotizar, numa 
atitude de solidariedade que me 
fazia esquecer a vergonha para 
finalmente aceitar a necessária 

• DECRETO 

ajuda - acrescentou D. Walde
rez, sem conter o choro que, se
gundo explicou, eram "lágrimas 
de gratidão". 

GRITANTE INJUSTIÇA -
Contagiado pela emoção, o Dr. 
Rubstem aparteou a entrevista, 
para afirmar textualmente: "O 
que nos emocionou e nos obrigou 
a tomar a defesa post-rnortern 
daquele que foi meu eficiente 
chefe de Gabinete, durante mais 
de um ano, foi a gritante injusti
ça que fizeram a um grande pro
fissional, a um grande amigo, 
punido, embora nunca houvesse 
cometido qualquer falha admi
nistrativa, ou beneficiado a si 
próprio ou à família, na prática 
de atos ilícitos". 

O Dr. Luiz Anconi também 
deu o seu testemunho, reiteran
do a justiça que o Presidente da 
República, e o ministro da Justi
ça, Jarbas Passarinho, fizeram à 
família do Dr. Cid Deocleciano e 
a ele próprio, embora post
rnortern. 

- Registre-se, no entanto, 
por uma questão de justiça, que 
a luta ma1or foi do Dr. Rubstem. 
Desde a demissão do Cid, ele vi
nha dando toda atenção ao caso, 

O PRESIDENTE OA REPOBLICA, no us o de suas atribuições, 
considerando~ disposto na Sümula nQ 473, do Supremo Tribunal f•deral, 
e na formulaçao nQ 222, do extinto DASP, e tendo em vista o que consta 
dos Process~ nQ 00001 . 001179/90-13 e 62 . 420/74-MJ, resolve: 

Anular a demissão de CIO OEOCLECJANQ CARDOS~ NOLASCO DE 
SOU ZA , matricula n9 1 . 641.477, do cargo de Inspetor de Pol1 c1 a Federal, 
CTãSSe C, CÕdigo Pf-502 . 7, referência 47, do Quadro Permanente do Oep ar 
tamento de Policia federal, em razão de nulidade insanável do respectl 
vo procedimento disciplinar. -

B.rasTlia-Df, eml4de junho de 1991; 1709 da Independê_!! 
cia e 1039 da RepÜbljca. 

FERNANDO COLLOR 
Jarba s Passarinho 
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esmerando-se em cuidados, tanto 
na área judicial, como na assis
tência à família. Minha partici
pação, a bem da verdade, foi na 
fase administrativa es
clareceu. 

Na oportunidade, o Dr. Anco
ni informou, a pedido do presi
dente da Entidade, Dr. Nasci
mento Alves Paulino, que, em 
data a ser posteriormente mar-· 
cada, durante reunião ordinária, 
o Conselho Diretor da ADPF en
tregará à viúva certificado de só
cio honorário post-rnortern. 

EXEMPLO DE LUTA - D. 
Norma Regina da Cunha Cardo
so, uma das filhas de Cid e de D. 
Walderez, também fez questão 
de transmitir o seu agradeci
mento, falando em seu próprio 
nome e em nome dos outros dois 
irmãos - D. Cidalina Cunha 
Cardoso, que estava presente, e 
Sebastião Luiz da Cunha Cardo
so, que reside no Acre. 

-Nós ficamos muito felizes , 
ao vermos que, finalmente, se fez 
justiça ao nosso querido pai, de
pois de todos estes difíceis anos 
de luta. Disso tudo, nós podemos 
extrair o exemplo de solidarieda
de humana de dois homens que 
foram incansáveis- o Dr. Rubs
tem e o Dr. Anconi, a quem diri
gimos agradecimentos eternos. 
Estamos muito emocionadas e 
realmente penalizadas, por não 
vermos nosso pai aqui, conosco, 
neste momento de confraterniza
ção- afirmou D. Norma. 

D. Cidalina, por sua vez, con
firmando os agradecimentos fei
tos por sua mãe e pela irmã Nor
ma, lembrou que, graças ao em
penho do Dr. Rubstem, está em
pregada há três anos, aqui em 
Brasília, em melhores condições 
de manter a família. 



Romário, menino esperto de 
13 anos, cursando a 7 8 série, é 
um dos netos do Dr. Cid. Ele 
acompanhava atento a entrevis
ta, ao ladó de sua mãe, Norma, e 
também não escondia a emoção, 
falando com muito carinho sobre 
seu avôÍ às vistas do primo Mi
chell, fi ho de D. Cidalina. 

- Eu tinha 11 anos quando o 
vovô morreu. Mas me lembro 
muito dele. No final, ele já não 
mais falava, mas nos olhava e to
cava. E eu sabia que ele gostava 
muito da gente e a gente dele -
afirmou Romário com a convic
ção e a pureza de um pequeno ho
menzinho, falando sobre um 
grande homem. 

Oito são os netos do casal Cid 
e W alderez: além de Romário e 
Michell, animam a família as 
meninas Ivna e Natasha e os me
ninos Fábio, Gustavo, Felipe e 
Bruno. 

BOM RELATÓRIO - Após 
a entrevista, D. Walderez e suas 
filhas demora:ram-se ainda um 
pouco, na sede da ADPF, em con
versa informal com os diretores e 
associados presentes, todos re
lembrando a figura amiga e cor
dial de Cid Deocleciano. 

O casamento, segundo lem
bra D. Walderez, durou 40 anos. 

Só a morte os separou, como 
exorta a vida cristã. "Bom espo
so1 bom,:pai, bom amigo", resu
miu a v1uva. 

-Um dos poucos que, no De
partamento, sabiam fazer bom 
relatório- salientou o Dr. Jones 
Gomes Fontenelle, ao destacar 
as virtudes profissionais do com
panheiro falecido. 

O Dr. Anconi, por sua vez, 
afirmou ter tido a felicidade de 
conviver com Cid, desde os idos 
de 1969, quando realizaram, jun
tos, o curso de Inspetor de Polícia 
Federal, cargo equivalente ao de 
Delegado de Polícia Federal, nu
ma turma que tinha nomes como 
João Alberto Xavier, Bernardino 
Bochi, Aldinor de Oliveira Luz, 
Waldir Silveira Zacarias, Ansel
mo Jarbas Muniz Freire, Firmi
no Pacheco Arruda e Hélio Ro
mão Damaso Segundo, entre' 
outros. 

Dona Walderez conheceu Cid 
Deocleciano no Rio de Janeiro, 
onde nasceram. Ele ingressou na 
Polícia Federal em 1956, como 
Escrivão. Iniciou o Curso de Di
reito na Universidade Gama Fi
lho, transferindo-se para Brasí
lia, em 196§,~ onde prosseguiu seu 
curso, na unB, bacharelando-se 
na turma de 1968. 

Dona Regina, filha de Cid Deocle
clano, entregou carta aberta de 
agradecimento ao dr. Jayme 
Rubstem. 

Em 1969, fez o curso de Ins
petor de Polícia Federal, cargo 
hoje equivalente ao de Delegado. 
Serviu na DOPS e na DPF AZ, 
em Brasília, tendo sido Superin
tendente Regional no Acre. 

Com este curriculum e com o 
carisma de bom amigo e compa
nheiro, como não se ter saudade 
de Cid Deocleciano, um profissio
nal que, embora falecido, conti
nua sendo um grande exemplo 
para todos os servidores do De
partamento de Polícia Federal? -

HOJE TEM FESTA. 

\ 

~ 
FONTE DE SAÚDE 

Uma boa água é tão importante quanto o ar que você respira. 
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Calúnia contra Folganes 
visa toda a Institui-ção 

impede de continuar advogando 
e ministrando aulas na Univer
sidade de Santa Catarina. Este
ve envolvido na falência da Coo
perativa de Produtores de Cana
de-Açúcar de São João Batista
se, de onde era procurador, ape
sar de ser promotor público, na 
mesma Comarca, viajando, vez 
por outra, ao Rio de Janeiro, pa
ra liberar recursos através do 
tráfico de influência que exercia 
em alguns órgãos públicos" . 

Folganes, vítima da 
lrresponsabilldade 

Tráfico de dro
gas e de in
fluência , cor
rupção e se
qüestros , cri
mes hediondos, 
como o estupro, 
são corriquei
ros, neste final 
de século, em 
todo o mundo, 
i nfelicitando, 
inclusive, a Na
ção brasileira. 
São graves es
tes delitos, co
mo também 

•• ... •••••••• graves e perni-
ciosos são os 
crimes de calú

nia, de injúria e de difamação, 
quantas vezes perpetrados e pre
miados com a impunidade. 

Criminosos desta estirpe con
tinuam fazendo vítimas, a últi
ma das quais foi o nosso compa~ 
nheiro, delegado Domingos Foi
ganes Neto, que serve na Supe
rintendência de Santa Catarina, 
em Florianópolis, irresponsavel
mente acusado de corrupção e 
até de envolvimento com o Car
tel de Medellín, por Fern~ndo 
Nizo Bainha, advogado, e ex
promotor de Justiça daquele 
Estado. 

A Polícia Federa), como Ins
tituição, formada de homens 
cumpridores de seus deveres, 
não pode ficar à mercê de ines
crupulosos provocadores, que 
vão a público denegrir a imagem 
de ilibados profissionais, como é 
o caso do delegado Folganes, com 
a mesma facilidade com que 
usam os meios de comunicação 
para desmentirem-se a si pró
prios, como se isto bastasse para 
anular os efeitos da grosseira 
acusação, junto à opinião 
pública. 

lnquestionavelmente, mais 
do que atingir a honra e a digni
dade de Folganes, o que se pre
tendeu, como pretendem outros 
irresponsáveis, da mesma índo
le, foi atingir a imagem da pró
pria Polícia Federal. Tal objeti
vo, entretanto, jamais será atin
gido, haja vista o conceito de que 
desfruta a Instituição e seus in-

tegrantes, junto à sociedade 
brasileira. 

Quanto a Folganes, como du
vidar da integridade de um pro
fissional exemplar, homem ínte
gro e honesto que tem, entre ou
tros "defeitos" , o de ser austero e 
até mesmo duro e exigente, no 
cumprimento de seu dever? 
Quem sabe, por tantas virtudes, 
tenha sido ele submetido à in
compreensão de alguns de seus 
próprios pares e daqueles cujo 
único interesse é denegrir a ima
gem da Polícia Federal. 

De uma coisa estamos certos: 
não foi esta a primeira nem será 
a última vez que com:r;>anheiros 
nossos estarão submetidos à sa
nha da calúnia, da injúria e da 
difamação. Conscientes estamos 
de que abraçamos uma espinho
sa carreira, que se defronta, ne
cessariamente, com interesses 
em jogo, em uma sociedade à 
mercê do crime organizado, alvo 
do incansável combate de ho
mens como Folganes. 

A mercê de quem -se viu o 
nosso companheiro? Atentemos 
para tópicos da "ficha" de Fer
nando Nizo Bainha, apresentada 
pelo próprio Folganes, em carta 
aberta ao Departamento de Polí
cia Federal: 

" .. . Advogado, ex-promotor 
de Justiça do Estado, conhecido 
em Florianópolis como o margi
nal da advocacia catarinense, 
destaca-se pela defesa que faz 
dos traficantes de drogas .. . " 

" ... Aposentado, fraudulenta
mente, por cardiopatia esquêmi
ca, doença que nunca teve e não 

" ... Não raro, tem ofendido 
policiais federais e até mesmo 
promotores de Justiça, em plena 
audiência, no Forum local, em 
defesa dos traficantes ... " 

" .. . O ódio que nutre pelo 
DPF e, em especial, por mim, 
vem desde 1982, quando teve 
seus filhos envolvidos no inqué
rito policial n ° 106/82, oportuni
dade em que confessaram o hábi
to da compra de 'psicotrópicos e 
receitas para a sua aquisição ... " 

Com tantas referências desa
bonadoras, além de muitas ou
tras aqui não referidas, obvia
mente não se haveria de esperar 
outra coisa deste advogado, se
não uma postura de mesquinha e 
criminosa irresponsabilidade. 

De todo este episódio resta
nos a convicção, mesclada pela 
tristeza, de que, ao anunciar pa
ra breve a sua aposentadoria, o 
delegado Folganes desfalcará o 
Departamento de Polícia Fede
ral de um de seus mais lídimos 
servidores. Mas sua ausência 
não conseguirá diminuir o pro
fundo respeito a um profissional 
que deixou, em seu tempo de ser
viço, o rastro da dignidade, da 
lealdade e do profissionalismo, 
qualidades dignas de serem se
guidas por todos. 

E que o Sr. Bainha nunca 
mais desembainhe a espada da 
injúria, da calúnia e da difama
ção contra homens de conduta ir
retorquível como Folganes. -O NOTA DOS EDITORES: 

Com esta nota de solidariedade ao nosso companheiro, deseja
mos também esclarecer que era propósito do Conselho Diretor da 
ADPF, responsá'l·el pela Revista PRISMA, publicá-la já na edição 
anterior, de n ° 8. Razões técnicas e administrativas, no entanto, 
nos impediram, uma vez que, até então, embora redigida em Bra
sília, a parte gráfica da revista era feita em São Paulo, não -tendo 
havido tempo hábil para aquela providência, uma vez que toda a 
edição estava pautada e "fechada". A partir desta edição, de n ° 9, 
nossa PRISMA está sendo editada, montada e impressa em Brasí
lia. Em nossa próxima edição, estaremos também publicando nota 
de solidariedade aos companheiros Wilson Alfredo Perpétuo e Ar
thur Carbone, igualmente vítimas de acusações irresponsáveis. 
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O Dr. Nascimento Alves Paullno agracedeu a cooperação de todos os associados, prometendo continuar lutando 
em prol da categoria, Juntamente com os demais membros do novo Conselho Diretor. A Assembléia de posse do no
vo conselho foi presidida pelo Dr. Paulo Watanabe e secretariada pelo Dr. Jayme Rubstem. O relatório do Conselho 
em final de gestão foi lido pelo Dr. Sebastião_ José Lessa. 

Novo Conselho 
dinamiza ADPF 

Na cerimônia de posse do novo Conselho 
Diretor, vários associados usaram a palavra, em 
franco debate de avaliação sobre a instituição a 

que servem e sobre a sua entidade de classe, 
prevalecendo o clima de unidade. 

Em Assembléia realizada no 
dia 27 de março de 1991, no audi
tório da Secretaria de Polícia Fe
deral, em Brasília, com a presen
ça de grande número de associa
dos, tomou posse o novo Conse
lho Diretor da Associação N acio
nai dos Delegados de Polícia Fe
deral, para o biênio 199111993. 
Em reunião posterior, o novo 
Conselho reconduziu o Dr. Nas
cimento Alves Paulino à Presi-. 
dência da Entidade, prometendo 
dinamizá-la, com o apoio de to
dos os Conselheiros. 

Farias, Edna Horta Caldeira e 
Eli César Lisbôa Ramos. 

FRANCO DEBATE - A pe
dido do Dr. Nascimento Alves 
Paulino, que presidiu a Entidade 
durante o biênio 1989/1991, o 
Dr. Paulo Watanabe, que é sócio 

I 

da ADPF (ele é Diretor da Aca
demia Nacional de Polícia), diri
giu os trabalhos da Assembléia 
que deu posse ao novo Conselho 
Diretor, tendo como Secretário o 
Dr. Jayme Rubstem. 

Após a leitura, pelo 
Secretário-Geral da Entidade, 
Dr. Sebastião José Lessa, do re
latório do Conselho que se despe
dia, cuja íntegra publicamos nes
ta edição, o Presidente da Mesa, 
Dr. Paulo Watanabe, franqueou 
a palavra à Assembléia, dela fa
zendo uso vários associados, em 
franco debate de avaliação sobre 
a Instituição a que servem e so
bre a sua entidade de classe. 

Trataram, dentre outras coi
sas, da dinamização da ADPF, 
debatendo também sobre proble
mas estruturais da própria Polí-

Compõem o novo Conselho 
Diretor da ADPF os Delegados 
de Polícia Federal Nascimento 
Alves Paulino, Amaury Apareci
do Galdino, Orion Alves da Sil
va, Jayme Rubstem, Bolivar 
Steinmetz, Sebastião José Lessa; 
Luiz Clóvis Anconi, Edson Antô
nio de Oliveira, Aussunto Kon
rad, Tito Caetano Correa e Paulo 
Fernando da Costa Lacerda. O 
novo Conselho Fiscal é integrado 
pelos Delegados José Amauri de 

Após a posse do novo Conselho Diretor, velo a confraternização. Na fo
to, aparecem os Drs. Luiz Clóvis Anconl, Nascimento Alves Paul/no, Sebas
tião José Lessa, Jayme Rubstem, Oscar Camargo Costa Filho, Amaury Antô· 
nlo Galdino, Paulo Fernando da Costa Lacerda, Tito Caetano Correa, Boll· 
var, Stelnmetz, Ell César Lisboa Ramos, Edna Horta Caldeira e Augusto 
Konrad. 
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cia Federal, como a falta de re
cursos financeiros, a necessidade 
de ampliação do quadro de pes
soal para fazer face ao vultoso 
trabalho da Instituição. Na opor
tunidade, foi defendida a reati
vação da Academia Nacional de 
Polícia. 

Participaram dos debates os 
seguintes associados: Dr. Rober
to Scheintzer, representante re
gional da Superintendência do 
Rio Grande do Sul, que veio a 
Brasília especialmente para a 
Assembléia de posse dos novos 
membros do Conselho Diretor da 
ADPF; Dr. Amauri Aparecido 
Galdino, Dr. João José Cury e a 
Dra. Edna Horta Caldeira, entre 
outros. 

D O Relatório 

O novo Conselho Diretor, sob a presidência do Dr. Nascimento Alves Paull· 
no, tem se reunido periodicamente, para anallsar questões de Interesse da 
categoria. 

Eis a íntegra do Relatório do Conselho Diretor da Associação Nacional dos Dele
gados de Polícia Federal, que encerrou o seu mandato em março de 1991: 

"Procuraremos ser breves, 
nesta prestação de contas que, 
mais que um relatório, são pa
lãvras de gratidão e de 
agradecimento. 

Nós que integramos este 
Conselho somos daqueles que 
entendem que o conteúdo das 
palavras está muito próximo 
do poder de síntese, aliado à 
capacidade de trabalho e de 
eficiência que o Conselho Di
retor que ora encerra o seu 
mandato procurou, pragmati
camente, emprestar, neste 
biênio de atuação. 

Estamos conscientes de 
termos procurado fazer o me
lhor, para alcarwarmos o obje
tivo comum de valorização, de 
representatividade e de luta 
em defesa dos interesses de 
nossa categoria profissional. 

Foi com este ímpeto que 
norteamos a nossa gestão e 
com ele colhemos visíveis 
resultados: 

Necessariamente, havere
mos de iniciar este breve rela
tório nos referindo ao exausti
vo embate que nos animou a 
continuar lutando, judicial
mente, para garantir a isono
mia salarial. 

E aqui é justo que se faça 
breve relato: Durante todo o 
processo, não se peca em lem
brar, nós delegados de Polícia 
Federal não ficamos um dia 
sequer sem receber os frutos 
da isonomia. 

Conseguimos julgar nosso 
mandado de segurança em um 
tempo relâmpago - em ape
nas 12 dias - dentro de uma 
justiça morosa, face ao acúmu
lo de processos. 

Nossa isonomia foi cassa
da nada menos de quatro ve
zes. E tantas vezes mais o 
fossem, nossa Associação con-

. tinuaria à frente da luta, re
presentando os seus associa
dos, nesta justa empreitada. 

Como se não bastasse, ga
nhamos uma correição par
cial, por unanimidade, após a 
União ter induzido em erro a 
Juíza da 4a Vara Federal do 
Distrito Federal. 

Hoje, a nossa apelação cí
vel da medida cautelar se en
contra no Tribunal Regional 
da 1 a Região, onde aguarda 
julgamento, tendo como Rela
tor o eminente Juiz José Alves 
de Lima. 
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Como se pôde depreender 
durante todo o percurso. do 
processo, inquestionavelmen
te, a União esgotou todos os 
seus meios, na tentativa de 
podar-nos a isonomia. 

Assim é que, na ação prin
cipal, após a meritíssima Sra. 
Juíza da 4a Vara da Justiça 
Federal dar a sentença a nós 
favorável, a União ainda im
petrou em~argos de decla
ração, para estabelecer como 
se haveria de entender a iso
nomia: se isonomia de venci
mentos, pura e simplesmente, 
ou se isonomia de vencimen
tos e de representação. 

De pronto, a Meritíssima 
Sra. Juíza decidiu os embar
gos, estabelecendo que a iso
nomia seria de vencimentos, 
compreendendo o básico mais 
a representação mensal. 

Como se pode observar, ao 
historiarmos tais fatos, se tem 
havido insistência da União 
em tentar cassar nossa isono
mia, obstinação maior tem si
do a de nossa Associação, em 
fazer prevalecer os direitos de 
seus filiados. 



E ainda a propósito da iso
nomia, haveremos de fazer 
justiça a tantos que nos tem 
ajudado nesta lide à qual está 
diretamente vinculado o nome 
do Dr. Farabulini Júnior. 

· Este grande amigo da Po
lícia Federal e de nossa Asso
ciação, em momento algum 
negou o seu apoio e empenho, 
emprestando inteligência e co
ragem, para tentar aprovar a 
isonomia, no âmbito do Con
gresso Nacional, quando era 
votado o projeto de lei n ° 
3.531 de 1989, relativo ao arti
go 241 da Constituição. 

Infelizmente, nem todos os 
parlamentares tiveram a vi
são de um Farabulini. Nove
lho Congresso, enfrentamos a 
incompreensão de muitos de 
seus pares. 

Mas agora estamos con
fiantes no novo Congresso Na
cional, expressivamente reno
vado nas últimas eleições. 

A propósito, é com imensa 
alegria que vemos chegar hoje 

, 

ao Congresso a nossa Voz, 
através da voz dos Delegados 
Federais Aldir Cabral, do Rio 
de Janeiro, e Moroni Torgan, 
do Ceará, eleitos deputados fe
derais, nesta leva renovadora. 

Não é com menor alegria, 
que registramos a eleição do 
deputado Robson Tuma, Filho 
de nosso estimado Secretário, 
assim como a eleição de seis 
Delegados da Polícia Civil. To
dos, temos certeza, repercuti
rão nossa voz no Poder 
Legislativo. 

Companheiros! 
Durante nossa gestão à 

frente da ADPF, não demos 
exclusividade à isonomia, em 
nossa luta em defesa dos inte
resses dos associados. 

Com o mesmo ímpeto, in
gressamos na Justiça, para 
tentar obter os 84,32%, refe
rentes ao IPC de março de 
1990, cuja tramitação judicial 
segue em curso. 

Apesar da morosidade do 
processo, estamos convictos de 

que, mais cedo ou mais tarde, 
teremos ganho de causa. Para 
tanto, continuaremos vigilan
tes, com os nossos advogados 
acionados, acompanhando, 
atentamente, todos os passos 
dâ lide. E assim tenho certeza 
de que continuará sendo, na 
gestão do novo Conselho 
Diretor. 

Como é do conhecimento 
de todos, por disposição legal, 
noss~ Entidade tem como fi
nalidade estatutária precípua 
defender os interesses da cate
goria, como forma de pressão 
política, em sua mais elevada 
conceituação. 

Temos, é bem verdade, 
uma outra finalidade, embora 
secundária, que é a finalidade 
social, já que pela legislação 
em vigor, por sinal rigorosa~ 
as Associações e Entidades de 
Classe congêneres não dis
põem de recursos para tanto, 
subsistindo com as próprias 
contribuições de seu quadro 
social. 

GRAFICA E EDITORA 
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Brasília-DF 
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SIIQ.DI- llte2151 - WI.:22J·2t111-!21·01n- ...... A-DF 

Preços especiais para 
associados da ADPF. 
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Por esta razão, reconhece
mos ser muito pouco o que 
conseguimos fazer nesta área. 
Mas, de qualquer modo, não 
cruzamos os braços. 

Procuramos, dentro do 
possível, atender aos nossos 
associados, como por exemplo 
concendo-lhes um seguro de 
vida, optativo, que tem sido 
muito bem aceito por todos, 
como constata o elevado nú
mero de adesões: mais de 90% 
de nossos associados aderiram 
ao seguro. 

Conforta-nos constatar os 
resultados positivos desse se
guro, que têm reforçado o am
paro a tantas viúvas de uma 
profissão cujo risco de vida é 
inquestionavelmente, muito 
grande. Sem contar tratamen
tos hospitalares, em casos de 
gravidade, proporcionados pe
la Associação, através deste 
seguro, como um companheiro 
que foi socorrido, na necessá
ria implantação de uma ponte 
de safena, além de interna
mentos outros. 

E é bom que se frise que a 
atuação da ADPF não se pren
de, exclusivamente, a Brasí
lia, onde está sediada, mas a 
todo o território nacional: em 
nossa ótica, o associado de 
Fortaleza, Teresina, Recife e 
Manaus é tão associado quan
to o de Brasília, de São Paulo 
ou do Rio de Janeiro. 

Dentro deste congraça
mento, que é posto em prática 
através dos atos deste Conse-

1lho Diretor, temos conseguido 
uma maior unidade de nossa 
categoria, abrindo, inclusive, 
maiores espaços, para a conse
cução de nossos objetivos 
comuns. 

Preocupado em estimular 
este espírito de solidariedade 
e de união, é que este Conse
lho Diretor decidiu instituir 
nova Carteira de associados, 
com melhor visual gráfico, es
tendida, inclusive, a todos os 
dependentes. 

Estimados Companheiros. 
Todas essas nossas con-

mos, o Dr. Bettiel, o Dr. Ino
cêncio Cordeiro, o Dr. Valdeci 
Mendes de Matos, o Dr. João 
José Cury, e outros. 

Todos estes luminares do 
Direito têm se articulado, den
tro de uma estratégia coorde
nada pelo Conselho Diretor. E 
tudo isso envolvem recursos 
consideráveis, em benefício de 
nossos associados. 

Quantas vezes, ao longo de 

I' 

Dr. Sebastião 
José Lessa 

,, 
, nossa luta, fomos obrigados a 

assumir uma postura mais 
discreta, deixando, delibera
damente, de levar ao conheci-

quistas só a conseguimos atra
vés de muita luta e sacrifícios 
que esbarraram, sempre, em 
dificuldades financeiras, em 
falta de recursos, uma vez 
que, conforme já frisamos, 
nossa associação depende, 
única e exclusivamente, das 
contribuições dos associados. 

E por sinal, nenhum asso
ciado desconhece o nosso em
bate judicial, principalmente 
em relação à questão da isono
mia. Para que avançássemos 
em tantos passos, nesta em
preitada, tivemos de arcar 
com honorários advocatícios. 

Para assegurarmos um 
melhor encaminhamento de 
nossos pleitos judiciais, con
tratamos, como patronos, re
nomados nomes da ciência ju
rídica deste País, onde se des
tacam o ex-ministro Saulo Ra-

Dr. Roberto 
Schelntzer 
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mento de nossos associados al
guns aspectos da questão. 

Se assim procedemos, ja
mais fomos movidos pelo in
tuito autoritário e pernicioso 
da auto-suficiência. 

Moveu-nos. isso sim, a ne
cessidade de levarmos a bom 
termo um processo de articu
lação, cuja ·estratégia, neces
sariamente, implicaria em 
certos momentos de reserva, a 
fim de que pudéssemos coli
mar, satisfatoriamente, os ob
jetivos comuns a cada um de 
nós. 

Fazemos este esclareci
mento, aproveitando para 
agradecer a paciência e com
preensão de todos os nossos 
associados. 

Se assim agimos, às vezes 
cautelosamente, também é 
verdade que procuramos dar à 
nossa administração uma 
transparência em todos os de-
mais atos deste Conselho 
Diretor. 

Hoje, nossa Associação, é, 
inegavelmente, uma Entidade 
com repercussão nacional; ad
quiriu força e representativi
dade, inclusive, junto aos altos 
escalões da República. 

Esta repercussão positiva 
deve-se, em grande parte, a 
uma outra feliz iniciativa do 
Conselho Diretor: a dinamiza
ção e modernização gráfica e 
editorial da revista PRISMA, 
nosso órgão oficial de 
divulgação. 

Sem falsa modéstia, a As
sociação Nacional dos Delega-



dos de Polícia Federal é, hoje, 
conhecida e respeitada a nível 
dos Três Poderes, graças à pe
netração de nossa revista, 
aceita e elogiada por tantas 
autoridades e por todos os nos
sos associados. 

Em suas páginas, informa
mos, detalhadamente, tudo o 
que é feito por nossa Entida
de, em benefício de seus filia
dos, ajudando também a ele
var ainda mais o conceito da 
ADPF, e da própria Polícia 
Federal, como Instituição, jun
to aos diversos segmentos 
SOCiaiS. 

Compete-nos, aqui, desta
car a iniciativa da ADPF de 
homenagear as mais altas au
toridades da República, com a 
concessão das Medalhas do 
Mérito Castello Branco, entre
gues em noite memorável, 
dentro das comemorações do 
14 ° aniversário de nossa 
Associação. 

Caros companheiros. 
Todos esses feitos, todas as 

conquistas, todo esse reconhe
cimento das autoridades à 
nossa Associação e à própria 
Instituição a que servimos, 
tem uma razão de ser: é fruto 
de trabalho sério e perseve
rante, desenvolvido por aque
les em quem nossos associados 
depositaram confiança e que 
hoje encerram o seu biênio de 
atuação. 

Nós, membros deste Con
selho, desejamos externar de 
alma e de coração, nossos 
mais sinceros agradecimen-

. tos, por tanta colaboração e es
pírito de unidade. 

É dever nominar a cada 
um: 

CONSELHO DIRETOR: 
José Carlos F. da S. Concei
ção, Alberto Lesserre Kratzl 
Filho, Bolivar Steinmetz, Ed
son Antônio de Oliveira, Ed
son Resende de Oliveira, Luiz 
Clóvis Anconi, Jayme Rubs
tem, Augusto Konrad, Nasci
mento Alves Paulino, Paulo 
Gustavo de Magalhães Pinto, 
Sebastião José Lessa; CON-

Dra. Edna Horta 
Caldeira 

SELHO FISCAL: José Amau
ri de Faria, Nelson Fernandes 
Martins e Edna Horta 
Caldeira. 

Mas queremos destacar, 
principalmente, a lealdade 
dos Doutores Anconi, Bolivar 
e Rubstem, que garantiram o 
sucesso administrativo de nos
sa gestão, enquanto os demais 
tão bem se houveram no de
sempenho político de sua 
atuação, como conselheiros 
desta Entidade, cujos abnega
dos funcionários também de
sejamos homenagear. 

Dever de justiça é, tam
bém, estendermos agradeci
mentos ao Senhor ministro 
Jarbas Passarinho, e a toda a 
cúpula dirigente da Polícia 
Federal, a começar pelo nosso 
querido secretário, Dr. Romeu 
Tuma, coordenadores, divisio-

Dr.João 
José Cury 
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nários e demais dirigentes, pe
lo indispensável apoio que as
segurou o sucesso de nossa 
gestão. 

Cumpre-nos, agora, for
mular, aos integrantes do no
vo Conselho, votos de felicida
de e de boas realizações. E es
tamos certos de que assim se
rá, haja vista o resultado das 
eleições do novo Conselho, 
trancorridas em clima de uni
dade, refletida na recondução 
de vários nomes, a fim de con
tinuarem dirigindo a nossa 
Entidade, no novo CONSE
LHO DIRETOR: Nascimento 
Alves Paulino, Amaury Apa
recido Galdino, Orion Alves 
da Silva, Jayme Rubstem, Bo
livar Steinmetz, Sebastião Jo
sé Lessa, Luiz Clóvis Anconi, 
Edson Antonio de Oliveira, 
Augusto Konrad, Tito Caeta
no Correa, Paulo Fernando da 
Costa Lacerda; CONSELHO 
FISCAL: José Amauri de Fa
rias, Edna Horta Caldeira e 
Eli César Lisbôa Ramos. 

Antecipamo-nos, inclusi
ve, a destacar quatro grandes 
preocupações, entre outras, do 
novo Conselho Diretor, para
lelamente à continuação do 
trabalho já desenvolvido pelo 
Conselho, ora em final de ges
tão: Auxiliar na elaboração da 
Lei Orgânica da Polícia Fede
ral, mediante apresentação de 
sugestões; acompanhar, per
manentemente, a revisão 
constitucional, inicialmente 
prevista para 1993; lutar pelo 
aprimoramento da hierarquia 
e da disciplina da Polícia Fe
deral; e reforçar a luta, pela 
realização de concursos públi
cos, tão necessários aos qua
dros de nossa Instituição. 

Resta-nos, pois, encerrar 
esta prestação de contas reite
rando nossos propósitos, ao 
tempo em que voltamos às pa
lavras com que iniciamos a 
nossa fala: mais do que um re
latório, estas são palavras de 
gratidão e de agradecimento. 

E que Deus continue a nos 
iluminar a todos!" t>1> 



o Beneficios 
A ADPF, durante a atual gestão, prestou os seguintes benefícios: 
a) - Pecúlios ...................................................................................................... ............ ....... 2.334.000,00 
b) -Auxílio-Funeral ......................................................................... .................................... .. 207.638,74 
c)- Despesas c/ Funerais ..... ......................... .................................. ....... ................... .... ....... .. ... 65.000,00 
d) -Assistência Médica ........................................................ ......................... ..... ... .............. ... 120.000,00 
e) -Assistência Judiciária ....................................................................................................... 14.000,00 
f)- Assistência às Representações Regionais .... ............ ...................................... ...... .......... .455.000,00 
g)- Empréstimos concedidos ............................ ........................ ... ....... ................................. 6.567 .000,00 

Esta instituição conseguiu gerir a situação financeira da seguinte maneira, passando para a no
va gestão o seguinte numerário: 

o Em Cruzeiros 
a) -Caixa (em espécie) .. .................................... ..... ......... ....................... .. ........ ..... ............ ....... .. 23.837,54 
b) -Banco do Brasil S/A ............................ .. .. .... ....... ....... ....... .................... ..... ....... ... .......... ... 367.180,59 
c)- Banco Itaú S/A .......................... ......... ...... ......... ...... .............. .. : ............... .... ............... .. ..... .... 3.358,89 
d) -Banco Industrial e Comercial S/ A .... .. ............. ......... ............ ... .. .. ................ .... ................ 693.625,17 
e)- Banco Real S/A ...................................... ..... ......... ... .......................... .... ...... .............. .... ... . 427 .155,87 
f)- Caixa Econômica Federal. ................................................................................................ 171.799,50 

o Em Cruzados 
a)- Banco Industrial e Comercial S/A. ..... ............... .......... .... .... ......... ...... .............. .. ............... 73.049,15 
b) - Banco Real S/ A ................................................................................................................... 93.537, 79 
c)- Caixa Econômica Federal.. .......... ..................................................... ............ ...... ... ........ .... 38.446,77 

Além dos demonstrativos contábeis globais apresentados aos senhores representantes regionais, 
referentes ao período já citado, encontram-se na sede da ADPF, para manuseio e exame de todos os 
associados, os balancetes mensais com os respectivos documentos. 

Eis, portanto, ilustres membros desta Assembléia G€ral, os principais fatos ocorridos durante es
ta gestão e que, na forma do Estatuto, temos a honra de submeter à apreciação, para exame e apro
vação de Vossas Senhorias. 

Brasília DF, 7 de março de 1991 
Nascimento Alves Paulino 

Presidente do Conselho Diretor 

FALK,O QUE TODO EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO DE 
FORÇA GOSTARIA DE SER. 

Redutor tipo Y -eixos 
paralelos 

Redutores da linha F- tipos 
FC (eixos concêntricos), FCB 
(eixos ern ângulo reto) , FZ 
(motoredutor -eixos 
concêntricos e montagem 
horizontal), FZX (motoredutor
eixos concêntricos e 
montagem vertical), FZB 
(motoredutor- eixos em 
ângulo reto) 

Redutor tipo YB- eixos em 
ângulo reto com saída na 
horizontal · 

Redutores da linha J- tipo JR 
(eixo oco-horizontal), JRV 
(eixo oco-vertical), JF 
(flangeado- horizontal), JFV 
(flangeado-vertical) e JSC 
(rosca transportadora) 
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Redutor tipo YBX- eixos em 
ângulo reto com saída na 
vertical 

t 

.Acoplamento tipo F- steelflex 

Sistema de acionamento 
hidráulico variável 

.Acoplamento tipo G -
engrenagens 

~ 
SUNDSTRRND 

"tJ Sundstrand do Brasil Equipamentos Ltda. 
Rua José Martins Coelho, 300 
Santo Amaro- CEP 04461 
caixa postal- 6064 tel. 548-4011 
telex {11) 56881/56947-São Paulo- SP. FaLK -



CPI DO NAilCOTilÃFICO 

A Polícia Federal pede 
condições para trabalhar 

ão deixem a nossa Casa se 
esfacelar". Este foi o vee
mente apelo feito pelo che-

fe da Divisão de Repressão a En
torpecentes (DRE) da Polícia Fe
deral, Dr. Paulo Gustavo de Ma

-galhães Pinto, ao depor na Co-
missão Parlamentar de Inquéri
to instalada na Câmara dos De
putados, com a finalidade de in
vestigar a impunidade dos trafi
cantes.t. bem como o crescimento 
do tránco de drogas no País - a 
chamada CPI do N arcotráfico. 

- Espero que Deus proteja e 
ilumine Vossas Excelências, nes
ta nossa reivindicação, neste 
projeto de salvar a Polícia Fede
ral. Estamos precisando muito, 
pois apesar dos insistentes pedi
dos do Dr. Romeu Tuma, não 
conseguimos eco até agora. Este 
é um dia inesquecível para mim, 
pois pela primeira vez vim a está 
Casa; a Casa que pode resolver o 

O chefe 
da DRE, 

Dr. Paulo 
Gustavo 

de Magalhães 
Pinto, 

depôs na 
CPJdo 

Narcotráflco, 
que tem 

como 
Relator 

o também 
dele6ado 

de 
Policia Federal, 

deputado 
Moronl Torgan. 

problema. E pude abrir o meu 
coração. 

O Dr. Paulo Magalhães fez 
seu dramático apelo, ao final de 
um depoimento, seguido de in
tensos debates, com todos os 
membros da CPI, em uma pro
longada reunião, que durou mais 
de 3 horas, sob a presidência do 
deputado Elias Murad, tendo co
mo relator o deputado Moroni 
Torgan, autor do requerimento 
de convocação da Comissão. Ele, 
por sinal, é delegado da Polícia 
Federal. 

Em seu depoimento, o chefe 
da DRE afirmou que, "embora 
seja preocupante, a situação das 
drogas no Brasil não chega a ser 
desesperadora, como muitos 
alardeiam. 

- Quando ouvimos algumas 
autoridades dizerem que os car
téis estão instalados aqui, cuida
do, pois é promoção pessoal. Não 
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é verdade, garanto isso a Vossas 
Excelências. Eu e o Dr. Romeu 
Tuma estivemos na Colômbia, 
em contato com o general Gomes 
Padilha, chefe de todas as polí
cias colombianas, tendo ele nos 
enfatizado, peremptoriamente, 
que se algum tipo de cartel - e 
poucos sabem o que é um cartel 
- viesse a ser instalado em nos
so País, nós seríamos os primei
ros a saber- destacou o Dr. Pau
lo Magalhães. Rechacem este ti
po de pressão, pois é pura promo
ção pessoal. 

O Dr. Paulo Gustavo de Ma
galhães Pinto fez questão de 
referir-se ao Brasil como "essen
cialmente um País de trânsito", 
em relação às drogas, e não de 
produção, como querem alguns, 
embora tenha o nosso País a sua 
produção de maconha e de 
"epadu". 



Pais de 
trânsito 

O Dr. Paulo Gustavo de Ma
galhães Pinto iniciou: o seu de~ 
poimento traçando um perfil do 
trabalho desenvolvido pela Polí
cia Federal, através da Divisão 
de Repressão a Entorpecentes, 
por ele chefiada, para ao final fa
zer o veenrente apelo já registra
do no início desta reportagem, no 
sentido de que o Congresso Na
cional adote alguma medida des
tinada a impedir o esfacelamen
to da Instituição a que serve. Ele 
procurou também demonstrar 
que o Brasil é um País essencial
mente de trânsito e não de pro
dução como muitos apregoam. 

~ A política de repressão es· 
tá vivenciada no cumprimento 
da lei. Para tanto, desenvolve
mos programas que servem para 
atender a esta política. Temos 
programas de repressão ao "epa
du", que é a coca brasileira, nor· 
malmente concentrados no Nor
te do País; temos a erradicação 
da maconha, principalmente nas 
regiões de Ouricuri, Floresta, 
Juazeiro, na bacia do São Fran
cisco- frisou o Chefe da DRE. 

Esclareceu ainda que a Polí
cia Federal mantém um progra
ma de combate ao crime organi
zado, através do qual "nossos 
analistas desenvolvem investi
gações, a nível nacional, em um 
perfeito entrosamento das diver
sas Delegacias de Repressão a 
Entorpecentes, com nossa Divi
são, sediada em Brasília, respon
sável, obviamente, pela coorde
nação desse trabalho". 

- Foi-se o tempo em que o 
tráfico de drogas era realizado 
em uma rua, em uma cidade, em 
uma esquina. Hoje em dia, 
localiza-se em vários Estados. 
Por esta razão, necessitamos de 
uma ação integrada, envolvendo 
os Estados e mesmo vários paí
ses. De outro modo, não conse
guiremos levar a bom termo a 
nossa tarefa. 

UNIVERSAL- Completan
do o seu raciocínio, salientou o 
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Dr. Paulo Gustavo de Magalhães 
Pinto que se deixou de ter "aque
la mentalidade microprovincia
na de uma determinada cidade 
ou Estado que enfrenta o proble
ma pois, hoje, o flagelo das dro
gas é um fenômeno de âmbito 
mundial". 

Em decorrência disso, segun
do explicou, a Polícia Federal 
buscou adequar-se à realidade, 
principalmente através do aper
feiçoamento profissional de seus 
quadros, que passaram, inclusi
ve, a participar de eficientes cur
sos no exterior. Deste modo- sa
lientou - não é de se estranhar 
que "desenvolvamos, atualmen
te, um trabalho mais científico e, 
conseqüentemente, mais exato, 
bem diferente dos métodos reali
zados no passado, quando se 
combatia as drogas tão somente 
nas ruas". 

- Atualmente, quando é pre
so um traficante, já temos deli
neado praticamente todo ·o qua
dro, com a apresentação de pro
vas, levadas ao Poder Judiciário. 
Desenvolvemos, pois, um progra
ma de eterna dinâmica no aper
feiçoamento técnico de nossos 
policiais. 

Outro dado importante refe
rido pelo Chefe da DRE diz res
peito à constatação de que 90% 
de todo o trabalho realizado pela 
Divisão efetua-se em conjunto 
pelos Estados. "Não se pode di
zer que uma Delegacia está mais 
enfraquecida do que outra, no 
que diz respeito à injeção de da
dos, haja vista que todas as infor
mações ficam, normalmente, 
centralizadas em nosso 'QG
cérebro', ou seja, na Divisão de 
Repressão a Entorpecentes, em 
Brasília" , à disposição das Dele
gacias de todos os Estados" , 
esclareceu. 

Brasil é 
pioneiro 

Afirmou o Dr. Paulo Gustavo 
de Magalhães Pinto que a Polí
cia Federal tem orgulho de ha-
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ver contribuído para levar o Bra
síl à condição de pioneiro no con
trole dos produtos químicos. Ele 
historiou, então, os primeiros 
passos dados nesta caminhada, 

iniciada em 1977, com a busca 
doe- primeiros dados. 

- O trabalho começou a 
efetivar-se mais intensamente a 
partir de 1983, para configurl!r
se como programa substantivo 
em 1985, de modo que, hoje, esta
mos informatizados, rea.lizando 
um trabalho dígno de ser conhe
cido. Assim é que, na América do 
Sul, nós controlamos estes pro
dutos químicos, juntamente com 
outros países, valendo salientar 
que o segundo, após o Brasil, foi 
a Venezuela. 

Esclareceu em seguida que, 
antigamente, todos os laborató
rios no exterior - da Bolívia, da 
Colômbia e do Peru, que são os 
três principais países produtores 
- de produtos químicos, princi
palmente o éter e a acetona, 
eram de orígem brasileira. À 
época, somente a "Rhodia'j, uma 
multinacional, produzia 85% do 
éter. 

- Então, em todas as reu
niões que mantínhamos no exte
rior sentíamos que o Brasil era 
apontado como responsável pela 
produção da cocaína propria
mente - frisou o dr. Paulo Gus
tavo de Magalhães Pinto, escla
recendo que, para se produzir 
um quilo de cocaína, .precisa-se 
de mais ou menos dez litros de 
éter e acetona. 

Face a esta realidade - con
forme o chefe da DRE - a Polícia 
Federal intensificou o seu traba
lho' de controle na área química, 
a ponto de a própria empresa 
"Rhodia" não ter mais o que fa
zer no Brasil, nesta área. 

Quando houve aquela 
grande apreensão, envolvendo 
perto de 750 tambores de éter, no 
Porto de Santos, começamos a 
sentir que o nosso trabalho esta
va dando certo, começando aí os 
traficantes a enfrentar dificulda
des, como chegaram a reconhe
cer alguns bolivianos presos na 
Estação da Luz, em São Paulo, 

[>(> 



com pequenas quantidades. 
Salientou o Dr .. Paulo Maga

lhães que, a partir dalí, começou 
o Brasil a fixar alguns acordos 
bilaterais com a Colômbia, a Bo
lívia, o Peru e o Paraguai. 
"Avançamos a tal ponto que, re
centemente, estivemos na Co
lômbia, participando da IDEC 
(Conferência Internacional de 
Combate às Drogas) e em ne
nhum momento, o nosso País foi 
apontado como grande fornece
dor de produtos químicos". 

Críticas 
infundadas 

O Dr. Paulo Gustavo de Ma
galhães Pinto queixou-se de al
gumas pessoas, principalmente 
de certos veículos de comunica
ção que, por estarem mal infor
mados, fazem críticas à atuação 
da Polícia Federal, sem conhece
rem as reais dificuldades enfren
tadas pela Instituição, para le-
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vara cabo a sua tarefa constitu
cional, a começar pela deficiên
cia quantitativa de pessoal, além 

de dificuldades materiais e 
financeiras. 

"A Polícia Federal vem tra
balhando no combate aos entor-
pecentes, em seu dia-a-dia, mobi
lizando perto de 500 homens, 
sendo óbvio o déficit de recursos 
humanos. Em decorrência disso, 
temos realizado convênios com 
as Secretarias de Segurança Pú
blica dos Estados, que normal
mente têm as suas próprias De
legacias Especializadas, além de 
convênios com as Polícias Civís e 
Militare. 

Apesar destes convênios, 
conforme frisou o Chefe da DRE, 
a Polícia Federal, betn como as 
Polícias Civís e Militares, en
frentam outro crucial problema, 
que agrava a falta de recursos 
humanos: "É .a grave falta de re
cursos financeiros. Em meio a 
tantos problemas, no entanto, a 
Instituição ainda consegue mui
to realizar, face à obstinação e 
profissionalismo de seus reduzi
dos quadros". I>C> 

M SUCESSO UE CORRE 
DE BOCA EM BOCA. 
Nas melhores bocas de fogão de São Paulo, São José dos Campos, 
Paulínia, Jardinópolis, Rio de Janeiro, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá, 
corre a qualidade, segurança e garantia da marca Copagaz. 
A chama que não falta. Há 36 anos. 

COPAGAZ 
DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. 
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Chefe da ORE debate 
com membros da CPI 

pós seu depoimento, elogia
do pelo presidente e pelos 
demais membros da CPI, o 

Dr. Paulo Gustavo de Magalhães 
Pinto pôs-se à disposição dos Se
nhores Deputados, iniciando-se 
intenso debate, com a interven
ção inicial do relator da Comis
são Parlamentar de Inquérito, 
deputado Moroni Torgan, que, 
coincidentemente, é delegado da 
Polícia Federal. 

Ele quis saber quais os recur
sos que o Governo F~deral desti
na ao Departamento de Polícia 
Federal, para o combate às dro
gas, e se esses recursos são 
suficientes. 

- Os recursos do Governo 
Federal alocados na Polícia Fe
deral, voltados para a repressão 
às drogas, destinam-se quase 
exclusivamente ao pagamento 
do salário de seus funcionários e 
à manutenção de seu espaço físi
co de trabalho, recursos esses, 
evidentemente, nulos e insufi
cientes - afirmou, enfaticamen
te, o Dr. Paulo Magalhães. 

A resposta ensejou outra in
dagação de Moroni Torgan: "Se 
não há dinheiro, de onde advêm 
os recursos que a Polícia Federal 
utiliza, os quais, embora não se
jam o ideal, têm representado 
um esforço muito grande? 

- Os primeiros recursos vie
ram através de convênio, assina
do em 1983, entre o Governo bra
sileiro e o Departamento de Es
tado norte-americano, e não com 
o DEA - que é a Polícia de Re
pressão às Drogas - como muita 
gente pensa. Naquele ano, fomos 
aquinhoados com US$ 
1.940.000,00 (um milhão, nove
centos e 40 mil dólares). 

Esclareceu, a propósito, que 
esses recursos têm, no decorrer 
dos últimos anos, sido sistemati
camente viabilizados mediante a 
apresentação de planos e proje
ções encaminhadas ao Departa
mento de Estado norte
americano, que "graças a Deus 
nunca os questionou, aprovando
os, todos, sem restrições" . 

Outra fonte de recursos, 
mencionada pelo Dr. Paulo Ma-

galhães, é a UNFDAC, órgão de 
repressão às drogas, ligado à Or
ganização das Nações Unidas. 
"Em 1987, conseguimos daquele 
órgão 12 milhões de dólares, dos 
quais 6.500.000,00 (seis milhões 
e meio) foram destinados à área 
de prevenção e 5.500.000,00 (cin
co milhões e meio) para a Polícia 
Federal, especificamente para o 
trabalho de repressão, para se
rem gastos em uma projeção de 
cinco anos, na aquisição de equi
pamentos a serem utilizados, de 
modo especial, na Amazônia e no 
Centro-Oeste. 

O Dr. Paulo Magalhães es
clareceu ainda ao deputado Mo
roni Tor~an que, a partir de ou
tubro proximo, a Polícia Federal 
deverá estar recebendo parcela 
destes recursos da UNFDAC, 
que possibilitarão a realização 
de cursos itinerantes de especia
liza_ção, envolvendo não apenas 
os Policiais Federais, mas tam
bém Policiais Civis e Militares 
de todos os Estados. 

- Nossa meta é especializar 
toda a Polícia Federal e estender 
cursos às demais Polícias, em to
do o País - completou. 

Ainda em resposta a indaga
ções do relator da CPI, que ques
tionou a falta de unidade estra
tégica na luta contra as drogas, 
asseverou o chefe do DRE: "Não 
há dúvida, deve haver maior 
conjunto, maior agregação entre 
os órgãos responsáveis. Na ver
dade, o que tem de haver é um só 
órgão responsável". 

Moroni Torgan também quis 
saber que tipo de atividades de
senvolvem os adidos policiais 
existentes em algumas Embai
xadas acreditadas no Brasil, ob
tendo do Dr. Paulo Magalhães a 
seguinte explicação: "Temos 
aqui em Brasília cinco america
nos, um canadense, um alemão e 
um inglês. São oficiais de enlace, 
conseqüência de acordos entre 
Governos, para a simples troca 
de informações. Se um deles sair 
pelas ruas, em qualquer tipo de 
trabalho operacional, para fazer 
uma investigação, estará come
tendo crime. Repito: nós somente 
trocamos informações". 
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O relator da CPI desejou sa
ber, finalmente, qual o senti
mento da classe policial, ao ver 
vários traficantes presos, para 
logo em seguida serem 
libertados? 

- Nosso sentimento é inver
samente proporcional ao nosso 
tempo de Polícia. Quanto menos 
tempo de Polícia tem, o policial 
mais desanimado fica. Depois, 
vai ficando meio vacinado, mas a 
angústia e amargura nos acom
panham o tempo todo, face a esta 
triste realidade - respondeu. 

Atestado de 
impotência 

O segundo a interpelar o Dr. 
Paulo Magalhães foi o Deputado 
Agostinho Valente, que insistiu 
na questão da impunidade, ao 
mencionar uma extensa lista, 
apresentada pelo Relator, con
tendo nomes de mais de 30 mil 
traficantes impunes, como um 
verdadeiro " atestado de impo
tência". Indagou, a propósito, se 
a Polícia Federal, em relação a 
este aspecto, enfrenta algum 
problema com o Poder Ju
diciário. 

Cada segmento tem de 
:r:esponsabilizar-se por seus atos. 
A Polícia cabe investigar, dilin
genciar, operacionalizar e lavrar 
o competente auto de prisão em 
flagrante delitQ. Ao Minisério 
Público compete fiscalizar a ação 
penal e denunciar ao Judiciário, 
a quem compete julgar. Cada au
toridade age em sua área. Na mi
nha, posso garantir que nem eu 
nem o dr. Romeu Tuma, nosso 
Secretário Geral, recebemos al
guma reclamação de flagrante 
mau lavrado. Mas é bem verda
de, posto que intrinseco, que um 
setor depende do outro -
respondeu. 

Um outro Deputado indagou, 
então, ao chefe da DRE, se a di
vulgação da lista, encaminhada 
à CPI pela Polícia federal, de al
guma maneira atrapalhou as di
ligências em relação ao 
narcotráfico. 



Não, não atrapalhou em na
da. As pessoas são listadas sim
plesmente porque praticaram al
gum delito. Não houve, nem está 
havendo prejuízo nas in
vestigações. 

Falta 
oxigenação 

''Somos menos de 
500 e, projetando para 

o futuro, seremos 
menos de 300" 

Ingressando no debate, o De
putado Valter Pereira desejou 
saber, com detalhes, como a Polí
cia Federal consegue trabalhar, 
C?~ um .reduzido quadro de poli
ciais, como reconheceu o proprio 
Chefe da DRE. 

- Na rotina do trabalho, lan
çamos mão de perto de 500 ho
mens. Agora, há certos trabalhos 
para os quais requisitamos ho
mens de outras áreas, como da 
Marítima, da DOPS ou da Fa
zendária. Como exemplo, damos 
a operação que levou à prisão do 
"Toninho Turco'\ no Rio de Ja
neiro, onde pusemos 250 poli
ciais nas ruas. Estava eu coman
dando pessoalmente a operação. 
Daqueles 250, somente 12 eram 
da DRE do Rio de Janeiro. A 
maioria foi requisitada das de
mais Delegacias. 

- E quantos homens são ne
cessários para desenvolver um 
trabalho efetivo, ao nível deseja
do pela sociedade? - indagou o 
Deputado Valter Pereira. 

-Em 1977, foi feito um estu
do dentro da Polícia Federal, 
concluindo-se, à época, que se
riam cerca de 20 mil homens. Is
to há 14 anos. Estamos em 1991, 
com pouco mais de seis mil e gui
nhentos homens, com a tendên
cia de diminuir, gra
dativamente. 

Ao fazer esta constatação, o 
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Dr. Paulo Magalhães defendeu a 
imediata necessidade de oxige
nação "de um órgão tão impor
tante como é a Polícia Federal". 

- Este é um clamor que faço 
aos senhores Deputados, pois 
não vejo outra saída. Na área de 
entorpecentes, somos menos de 
500 e projetando para futuro pró
ximo, dentro de três anos, sere
mos apenas 300, face a inúmeras 
aposentadorias, sem a realização 
de concursos públicos, para a de
vida reposição. 

Preocupado com a situação, 
alertou o Dr. Pulo Mgalhães que, 
se não houver uma ação rápida 
para garantir esta oxigenação, 
difícil é saber o que irá acontecer 
para o futuro. 

- Deste modo, entendo que, 
conforme já salientei, com base 
em estudo de 1977, o efetivo ha
veria de ser de, no mínimo, 20 
mjl hom~ns. Em dias de hoje, 
nao vou diZer que esta cifra seria 
a ideal, mas chegaria às raias do 
satisfatório, face a tantas 
dificuldades. 

Em reforço à sua argumenta
ção, o Chefe da DRE procurou 
demonstrar o quanto é deficitá
ria a situação de pessoal, na Polí
cia brasile!ra, ~embrando que, 
na pequeruna cidade alemã de 
Mains - "um povo com cultura e 
bons costumes" - existem apro
ximadamente dois mil policiais, 
o mesmo ocorrendo com Miami, 
nos Estados Unidos, com igual 
número de policiais. 

Ressalvou o Dr. Paulo Maga
lhães que a Polícia Federal tenta 
suprir esta deficiência, procu
rando melhorar a qualidade de 
seus quadros, tendo em vista a 
convicção de que "um policial 
preparado e reciclado com técni
cas novas vale por muitos 
homens". 

Alarmado com as informa
ções transmitidas pelo Chefe da 
DRE, o Deputado Valter Pereira 

"O Congreso não 
pode exigir muito de uma 

Polícia desfalcada 
de tantos homens" 
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reagiu afinnandó enfaticamente. 

-Muito bem, Dr. Paulo Ma
galhães. Com as informações 
que nos transmite, sente o Con
gresso N acionai dificuldades em 
fazer cobranças maiores nas 
ações da Polícia Federal, porque 
não se justifica o patrulhamento 
de um País de dimensões consti
tucionais como o Brasil, com ape
nas 500 homens na repressão às 
drogas, flagelo que atinge toda a 
humanidade. 

E completou: "Vossa Senho
ria fala de poucos homens e dis
serta sobre os recursos que vêm 
de fora, para socorrer a repres
são, levando a crer que, interna
mente, não se destina recurso 
nenhum. Isso, certamente, expli
ca por que que alguns Municí
pios, como no meu Estado - o 
Mato Grosso do Sul -não conhe
cem, sequer, a figura de um úni
co Agente da Polícia Federal, 
não sendo de estranhar que lá as 
drogas se disseminem, escanca
radamente, sem nenhuma 
vigilância". 

Federais 
elogiados 

Delegado de Polícia Civil, no 
Rio, G~and~ do Sul, cargo do qual 
esta licenciado, -em face de seu 
mandato parlamentar, o deputa
do Wilson Müller também deba
teu com o dr. Paulo Magalhães, a 
quem se referiu como uma das 
maiores autoridades na área de 
entorpecentes, respeitado não só 
no Brasil, mas no mundo inteiro. 

- Sua equipe conta com os 
mais preparados policiais, tanto 
no aspecto profissional, quanto 
mora~ e ~tic~. São _profissionais 
de pnmeira hnha. O problema é 
que nós, brasileiros, não costu
mamos dar valor ao que é nosso 
- completou o parlamentar 
gaúcho. 

Feito o elogio, ressalvou Wil
son Müller que, no seu entendi
mento, a Polícia Federal, "não 
por culpa sua, mas pela política 
que segue do Governo Federal, 
vêm cometendo equívocos no 
combate às drogas". Explicando 
o seu ponto de vista, salientou 
que os Federais "vêm trabalhan
do, basicamente, para estrangu
lar as rotas de passagem da co
caína para outros países, princi-
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palmente para os Estados Uni
dos, enquanto a fonte produtora 
da cocaína- Peru, Bolívia e Co
lômbia - continua em plena 
ação". 

- Tenho certeza de que a im
punidade dos traficante é mera 
conseqüência da política caótica 
que o Brasil enfrenta em relação 
ao tráfico de drogas. O centro da 
questão não está pois, na impu
nidade, mas na política errada 
posta em prática pela Polícia Fe
deral, por orientação governa
mental - completou Wilson 
Müller, para quem a solução do 
problema depende, necessaria
mente, da solidariedade 
internacional. 

Depois de agradecer os elo
gios feitos à sua pessoa e à sua 
equipe, o Dr. Paulo Magalhães 
contestou as ponderações do de
putado pelo Rio Grande do Sul, 
destacando a necessidade de a 
Polícia Federal eleger objetivos 
em sua luta contra o tráfico de 
drogas, em obediência, obvia
mente, à política governamental 

- Não J?Odemos nem deve
mos ter ma1s mentalidade pro
vinciana. Exemplifiquemos: São 
Paulo tem 572 Municípios. Eu 
disponho de 500 homens. Se fôs-
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semos exercitar a polícia de rua 
propriamente dita, não teríamos 
condições, face ao nosso déficit 
de efetivos. Além do mais, con
fiamos plenamente na ação das 
Polícias Civis e Militares no de
sempenho deste mister. 

Ao pôr em relevo a credibili
dade internacional que desfruta 
a Polícia Federal, como reconhe
ceu o próprio deputado Wilson 
Müller, o dr. Paulo Magalhães 
esclareceu que, "no momento em 
que a Polícia Federal desenvolve 
um trabalho de fechar portos, ae
roportos, estradas e fronteiras, 
realiza uma ação preventiva que 
implica em técnicas policiais 
mais modernas, que evitam o in
gresso da droga no País. 

Informou em seguida o Chefe 
da DRE que sua Divisão preten
de especializar toda a Polícia Fe
deral, estendendo essa especiali
zação, em um prazo de cinco 
anos, às polícias Civis e Milita
res do país inteiro. Lamentou, a 
propósito, que a Academia Na
cionai de Polícia esteja "pratica
mente com suas portas fechadas, 
sem realizar cursos, face a difi
culdades fmanceiras". 

Evitando uma 
outra Colômbia 

Já quase no final da reunião, 
o dr. Paulo Magalhães informou 
sobre a operação '1Safra", a últi
ma realizada pela Polícía Fede
ral, com vistas à erradicação da 
maconha. E passou às mãos do 
Presidente da CPI, deputado 
Elias Murad, uma extensa lista 
contendo a relação de mais de 
500 propriedades onde se desen
volve o cultivo da maconha. 

Ao registrar a importância 
deste documento, como subsídio 
ao trabalho da Comissão, Elias 
Murad comunicou haver apre
sentado prqjeto regulamentando 
o artigo 243 da Constituição de 
1988, dispondo sobre o confisco 
de terras onde se cultiva a maco
nha. "Se bem aplicados, este ar
tigo e seu parágrafo único pode
rão impedir que o Brasil se 
transforme numa segunda Co
lômbia", disse Murad. 

O dr. Paulo Magalhães vin
culou o aumento do consumo de 
entorpecentes no Brasil ao agra
vamento da crise econômica e so
cial que aflige um País onde, se-
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O Dr. Paulo Gustavo de Magalhães Pinto entregou à CPI extensa lista contendo a relação de mais de 500 proprieda· 
des onde se desenvolve o cultivo de maconha. 

gundo salientou, muitos inge
rem drogas para aliviar a pró
pria fome. 
• Dando razão ao chefe da 
DRE, Elias Murad lembrou que 
"seis casos de cólera, registrados 
no País, mobilizaram as autori
dades sanitárias, que aplicarão 
24 bilhões de cruzeiros, para evi
tar o surto da doença". Enquan
to isso, paradoxalmente, confor
me frisou, "nos últimos seis 
anos, somente na Grande Belo 
Horizonte, perdemos 52 jovens 
adolescentes, que ingeriram 
overdoses de xarope ou cheira
ram colas. 

- Se a nossa Polícia for con
venientemente equipada, se os 
recursos forem fornecidos, para a 
ampliação dos quadros, como 
preconizou o dr. Paulo Maga
lhães, provavelmen~ teremos 
uma melhora acentuada no tra
balho de repressão e controle do 
uso de drogas no Brasil. E tenho 
a certeza de que esta CPI tirará 
conclusões que ajudarão a resol
ver o problema - concluiu Elias 
Murad, agradecendo ao Chefe da 
DRE, pelo seu comparecimento à 
CP I. 

Biografia elogiada 

Antes do depoimento, o Presidente da CP/, deputa· 
do Elias Murad, leu e elogiou a biografia do Dr. Paulo 
Gustavo de Magalhães Pinto, onde se destaca: 

Ele é Delegado de Polícia Federal desde 1976; Che· 
fe da Seção de Operações da Delegacia de Repressão a 
Entorpecentes de São Paulo, de 1977 a 1981; Chefe da 
Seção de Operações da Delegacia de Polícia Fazendá· 
ria, de 1981 a 1983; de 1983 a 1984, voltou a chefiar a 
Delegacia de Repressão a Entorpecentes de São Paulo; 
daquela data até hoje, chefia a Divisão de Repressão a 
Entorpecentes, em nível nacional. 

O Dr. Paulo Gustavo de Magalhães Pinto tem vários 
cursos, realizados no Brasil e no exterior, entre os 
quais o promovido pelo Drug Enforcement Administration 
(DEA), dos Estados Unidos, ''uma espécie de FBI das 
drogas naquele País", como esclareceu o deputado 
Elias Murad, médico e professor, também com longa vi· 
vência na área de entorpecentes. 

Como delegado, foi o dr. Paulo Magalhães repre· 
sentante do Brasil chefiando várias delegações em via· 
gens oficiais pelo exterior, sendo membro titular do 
Conselho Federal de Entorpecentes. 
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O ENTREVISTA 

Colhendo os frutos 
O Presidente da CPI, Elias Murad, pedirá pror

rogação de 90 dias, a fim de que a Comissão possa 
concluir todo o seu trabalho 

PRISMA - Acredita Vossa 
Excelência que esta CPI conduzi
rá a medidas concretas para o 
melhor combate ao tráfico e con
sumo de. drogas no País? 

MURAD - Tenho esperan
ças de que sim. Este assunto é 
tão importante e preocupa tanto 
a comunidade e a área política. 
Qualquer pessoa, com o mínimo 
de responsabilidade, está preocu
pada com a situação das drogas 
no País. Por isso, eu tenho espe
ranças de que esta CPI possa, 
realmente, chegar a conclusões 
importantes nesta área. 

PRISMA - Vossa Excelên
cia concordaria em que prevale
ce, no meio social, um certo des
crédito em relação ao trabalho 
das CPis? 

MURAD - A este respeito, 
convém salientar que, muitas 
vezes, aquilo que se interpreta 
como sendo falha das CPis que já 
ocorreram não é exatamente as· 
sim. N' o caso da presente CPI, é 
bom que se diga, não é funÇão de
la meter ninguém na cadeia, le
vantar expectativa de que ela 
prenderá, por exemplo, dois mil 
traficantes, ou mais. A CPI não 
prende ninguém. Ela é uma Co
missão Parlamentar de Inquéri
to e, como tal, tem que inquirir, 
que investigar e, em certos as
pectos, tem até poder de Polícia, 
podendo trazer, por exemplo, al
guém sob Vara, para depor, caso 
seja necessário. Ao final deste 
trabalho, os membros da CPI 
chegam a suas conclusões 
encaminhando-as a quem de di: 
reito: ao procurador geral da Re
pública ou então às autoridades 
Judiciárias. 

. PRISMA - Qual a experiên
cia de Vossa Excelência, em ou
tras CPis? 

MURAD- Já fui membro de 
outras CPis, mas q_uero me re
portar, aqui, especificamente, à 
CPI que, em 1979, investigou o 
problema dos medicamentos no 
Brasil. Dela participei não como 
deputado, mas como depoente. 

O deputado Elias Murad. 
que preside a CP/ do 

Narcotráflco. concedeu 
entrevista à PRISMA 
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Alega-se que ela não chegou a 
conclusão alguma. Ledo engano. 
Recentemente, para ser mais 
preciso no dia 19 de junho, foi 
aprovado um projeto, fruto da
quela CPI, proibindo a comercia
lização, no Brasil, de medica
mentos proibidos no País de ori
gem. Como vemos, sempre há al
gum fruto. E -em relação à CPI do 
N arcotráfico, tenho a esperança 
de que possamos chegar a boas 
conclusões, levando su~estões à 
sociedade e à área política, a fim 
de ajudar a resolver esta chaga 
social que se alastra mundo 
afora. 

PRISMA - Dos depoimentos 
até então ouvidos, seja do chefe 
da DRE, Dr. Paulo Magalhães, 
do Procurador Geral da Repúbli
ca, Aristides Junqueira, e do go
vernador de Pernambuco, Joa
quim Francisco, que de substan
cial foi colhido para subsidiar a 
CPI? 

MURAD - Sem dúvida algu
ma, coisas importantes já frutifi
caram. Por exemplo, no depoi
mento do Dr. Paulo Gustavo de 
Magalhães Pinto, que é o chefe 
da Divisão de Repressão a Entor
pecentes da Polícia Federal, ele 
nos entregou uma relação de 537 
propriedades onde se constatou a 
existência de plantações de ma
conha. Isto é que é curioso. A 
partir do dia 5 de outubro de 
1988, quando foi promulgada a 
nova Constituição, conseguimos 
inserir em seu texto o artigo 243, 
que manda confiscar as terras 
onde forem encontradas planta
ções de psicotrópicos, como a ma
conha. Necessitando de regula
mentação para sua plena vigên
cia, decidimos apresentar projeto 
nesse sentido, coincidindo nossa 
iniciativa com a apresentação 
desta lista à CPI. 

PRISMA - Extensa a lista 
não? ' 

MURAD - Sem dúvida. O 
Dr. Paulo Gustavo de Magalhães 
Pinto nos apresentou uma lis
ta de 537 propriedades, in
formando-nos que, logo após a 
J:!romulgação da nova Carta, a 
Polícia Federal, no cumprimento 
de seu dever, passou a catalogar 
tudo, constatando, por exemplo, 
uma fazenda de 200 hectares, no 
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Estado de Pernambuco, com 
plantações de maconha, se~ndo 
denúncia feita pelo própriO go
vernador do Estado, volume de 
terras este que, praticamente, 
daria para absorver a reforma 
agrária no Nordeste. 

PRISMA - · Entende Vossa 
Excelência que este é um fruto 
concreto da CPI? 

MURAD - Exatamente, se
não vejamos: a partir desta lista, 
passamos a questionar por que, 
tendo a Polícia Federal cumpri
do o seu dever, em mais de dois 
anos, desde que foi promulgada a 
Constituição, por que outros ór
gãos não a fizeram cumprir? Se o 
INCRA e a Procuradoria Geral 
da República tomaram ciência, 
por que não foram tomadas pro
vidências? Procuramos saber is
so e fomos informados de que os 
juízes, em sua maioria, estavam 
alegando que o artigo 243 preci
sava ser regulamentado, para di
rimir dúvidas, como, por exem
plo: se há uma fazenda de 200 
hectares, mas em apenas 100 
registra-se o cultivo de maconha; 
desapropria-se tudo ou apenas 
100 hectares? Apresentamos, en
tão, um projeto de lei comple
mentar, regulamentando esse 
dispositivo. 

PRISMA - Quais são as 
chances de aprovação deste 
projeto? 

MURAD- Na última interi
nidade de Itamar Franco na pre
sidência da República, guando o 
presidente Fernando Collor de 
Mello viajou aos Estados Unidos, 
estive com Sua Excelência, jun
tamente com o ministro da Justi
ça, Jarbas Passarinho, e da Agri-
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cultura;' Antônio Cabrera, opor
tunidaae em que recebi a irifor
mação de que o Executivo estava 
para mandar projeto semelhan
te, para a apreciação do Congres
so Nacional. Vamos então traba
lhar juntos. O projeto do Executi
vo deverá ser apensado ao nosso, 
a fim de tramitarem em regime 
de urgência. Com sua aprovação, 
poderão aquelas terras ser 
confiscadas. 

PRISMA - A CPI tem prazo 
até o dia 16 de agosto, para con
cluir os seus trabalhos. Haverá 
tempo para o relator apresentar 
o seu parecer, ou haverá 
prorrogação? 

MURAD - Pediremos pror
rogação, porque não haverá tem-

po hábil. Basta lembrar o se
guinte: em fins de junho, deveria 
ter deposto na CPI o bispo Edir 
Macedo, da Igreja Universal do 
Reino de Deus, convocado depois 
que um pastor dissidente levan
tou suspeitas e fez denúncias de 
que ele teria conseguido um mi
lhão de dólares dos narcotrafi
cantes da Colômbia, para com
prar a TV Record. E lógico que 
se trata de denúncia gravíssima. 
Mas o bispo Edir Macedo pediu 
prorrogação, alegando que está 
respondendo a processo desse 
mesmo pastor, ficando o seu de
poimento provavelmente para o 
mês de setembro. Por esta e ou
tras razões, pediremos prorroga
ção regimental de 90 dias, de
vendo o relatório da CPI ser 
apresentado em novembro. 

PRISMA - Além do bispo 
Edir Macedo, já existem outros 
depoimentos pautados? 
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MURAD - A CPI tem cuida
do, por enquanto, mais da re
pressão e do controle, em sua pri
meira fase. Na segunda fase, vai 
cuidar do problema da preven
ção, quando pretendemos ouvir 
educadores, especialistas e o pró
prio ministro da Educação e es
pecialistas como o professor Eli
saldo Carlini, da Escola Paulista 
de Medicina e da Universidade 
de São Paulo, considerado um 
dos maiores pesquisadores de 
psicotrópicos do País. Para se ter 
uma idéia, a última pesquisa so
bre o consumo de drogas realiza
do no Brasil é de autoria da equi
pe do professor Carlini, que tem 
os melhores dados sobre o uso de 
psicotrópicos entre estudantes 
secundários e universitários e 
entre os chamados meninos de 
rua. Pretendemos também con
vidar a depor, ainda na segunda 
fase, a presidente do Conselho 
Federal de Entorpecentes, pro
fessora Ester Kosovski, e o presi
dente do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, 
Dr. Marcelo Lavenére Machado. 

PRISMA - E na terceira fa
se da CPI, quem será ouvido? 

MURAD- Procuraremos ou
vir especialistas da área de saú
de, inclusive o ministro da Saú
de. Pretendemos também ouvir 
autoridades responsáveis pelo 
núcleo de prevenção de drogas 
das Nações Unidas, o presidente 
do Conselho Federal de Farmá
cia, além de outras autoridades 
sanitárias. E ainda, na primeira 
fase em curso, pretendemos ou
vir, além de outros, o ministro da 
Justiça, Jarbas Passarinho. 
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O roteiro da CP/ 
Em sua primeira fase, a CPI do Narcotráfico está cuJ ... 
dando da repressão e seus problemas. 

Na segunda fase, os membros da Comissão Parlamen ... 
tar de Inquérito tratarão da prevenção. 

A terceira fase será dedicada à recuperação e à apre ... 
sentação do relatório final. 

Presídio especial 
e confisco de bens 

Ao depor na CPI do N arcotráflco, o 
Procurador Geral da República, Aristides 

Junqueira, sugeriu a criação de um presídio 
de segurança máxima, em Brasília, para os 

traficantes de drogas, principalmente os 
internacionais, e o confisco, pela União, de 
seus bens, que seriam aplicados no combate 
ao tráfico e na recuperação dos viciados. 

Antes de iniciar o debate com 
os membros da CPI, o Procura
dor Geral da República asseve
rou, em seu depoimento, ser o 
tráfico de entorpecentes um dos 
problemas que mais preocupam 
o Ministério Público. Esclareceu, 
então, gue ao Ministério Público 
Federal compete tratar, apenas, 
do tráfico internacional, compe
tindo à Justiça dos Estados ofe
recer denúncia sobre o tráfico 
interno. 

Além do mais, contorme es
clareceu, a legislação específica 
- a Lei n ° 6368176, em seu arti
go 27, já considerado constitucio
nal pelo Supremo Tribunal Fede
ral - dispõe que, mesmo quando 
se trate de tráfico internacional, 
se no local da a_preensão não hou
ver V ara da Justiça Federal -
como é o caso de alguns Estados 
- compete ao Juiz local fazer as 
vezes de Juiz Federal e apresen
tar a denúncia, sendo o eventual 
recurso feito ao Tribunal Fede
ral e não ao Tribunal do Estado. 

- Em muitos casos, o Minis
tério Público Federal passa a 
não ter controle sobre estas 

-Não basta que a substân
cia aP-reendida proceda do exte
rior. E preciso prova de interna
cionalidade do tráfico. De modo 
que, mesmo que a origem seja 
comprovadamente alienígena, se 
já foi intemalizada, com a práti
ca de vários tráficos internos, pa-
ra a Justiça, trata-se de tráfico O Procurador-Geral da República, Aristides Junquelra, foi o segundo a de-
interno e não internacional _ por na CP/ do Narcotráflco. 

acrescentou. 
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ações, justamente em decorrên
cia de referida Lei - salientou 
Aristides Junqueira, ao convidar 
os membros da CPI a meditarem 
sobre a necessidade de modifica
ção do artigo 27' que atribui aos 
Juízes Estaduais competência 
para julgar tráficos internacio
nais. No seu entendimento, o 
ideal é que existam Varas Fede
rais em todos os Estados 
brasileiros. 

Procurando fundamentar as 
suas preocupações, Aristides 
Junqueira citou corno exemplo o 
caso de um traficante condenado 
a mais de dez anos de reclusão, 
em urna cidade do interior de 
São Paulo, porque lá foi onde 
ocorreu a apreensão da substân
cia, sendo ele residente no Acre. 

Requerida a sua transferên
cia para o Estado de origem, a 
pena praticamente não foi cum
prida, porque "ele era conhecido 
dos responsáveis pelos órgãos de 
execução da sentença, havendo 
até mesmo interferência de al
guns membros do Judiciário lo
cal. A pena havia, inclusive, sido 
confirmada pelo então Tribunal 
Federal de Recursos". 

Outro exemplo citado pelo 
Procurador Geral da República 
referiu-se à comemoração, até 
mesmo por membros do Ministé
rio Público local, em urna cidade 
limítrofe com a Bolívia, da absol
vição de alguns acusados de trá
fico, "urna vez que não os posso 
chamar de traficantes, em face 
da absolvição judicial", confor
me frisou. 

Por esta razão, entende Aris
tides Junqueira que o melhor se
ria a instalação de um presídio 
de segurança máxima, que se si
tuaria em Brasília, para acolher 
os traficantes de drogas, princi
palmente os internacionais. 

BENS APREENDIDOS -
Outra questão levantada pelo 
Procurador Geral da República 
diz respeito aos bens apreendi
dos dos traficantes. "Não nos pa
rece que eles se intimidem com a 
pena de prisão, que sabem ser 
temporária e passageira", afir
mou Aristides Junqueira, argu
mentando que "o grande e eficaz 
instrumento de combate é o de
sestímulo ao traficante, fazendo 
com que seus bens sejam confis
cados pela União e o produto em
pregado não só no combate ao 
tráfico, mas também na recupe
ração do vicjado". Lembrou, a 

CPI DO NARCOTRÃFICO 

propósito, os indícios de que tais 
bens sejam, quase invariavel
mente, fruto do produto do 
tráfico. 

vontade 
política 

O Procurador Geral da Repú
blica afirmou lhe parecer que o 
maior problema que o Brasil en
frenta, em relação à impunidade 
dos traficantes, não é o da quan
tidade da pena prevista na Le
gislação em vigor. 

- Não vejo por que modificar 
a Legislação Penal, com relação 
ao tipo e ao grau de punição, pois 
não é esse o problema. A questão 
reside na vontade de punir. Não 
me refiro, aqui, aos políticos, aos 
membros do Poder Legislativo. 
Estou me referindo não apenas à 
vontade política do Executivo, 
que deve dar os meios, mas tam
bém ao Poder Judiciário, em re
lação ao ato de condenar, quando 
é o caso, e fazer valer a 
condenação. 

Dando razão a um dos mem
bros da CPI- o deputado George 
Takair.noto - com quem deba
teu, Aristides Junqueira afir
mou, em apoio ao que dissera an
tes aquele parlamentar, que "a 
maior crise do Brasil é a crise de 
moral e civismo" . 

- Moral e civismo, hoje, se 
aprende na escola, em urna Ca
deira específica. No meu tempo 
de grupo escolar, começava-se 
com os ensinamentos do meu 
pai, de minha mãe, diluindo-se 
esses ensinamentos na sociedade 
inteira. Aprendia-se isso, diutur
nar.nente, até andando nas ruas, 
o que não ocorre mais e esse qua
dro precisa mudar - salientou. 

Sociedade 
despreparada 

Em decorrência da explana
ção de Aristides Junqueira, con
cluiu o relator da CPI, Moroni 
Torgan, que, "infelizmente, a so
ciedade brasileira está totalmen
te despreparada para enfrentar 
um cnr.ne altamente organizado 
corno é o narcotráfico". 

Dando total razão ao Procu
rador Geral da República, disse o 
relator que, para combater o trá-
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fico, "é fundamental que a impu
nidade seja contida, pois se ela 
prosseguir o traficante vai conti
nuar se sentindo muito à vonta
de para alargar os seus passos 

o o ' ' cnr.n1nosos . 
O deputado Moroni Torgan 

também aplaudiu as sugestões 
apresentadas por Aristides Jun
queira, para a criação de presí
dio especial para os traficantes, 
bem corno o confisco de seus 
bens. 

Ainda sobre o problema da 
impunidade, o relator da CPI 
referiu-se ao caso de Gerson Pa
lerr.no, que já teve sete prisões 
decretadas - em Goiás, Mato 
Grosso, Paraná e, a última, em 
São Paulo, onde o Juiz Federal, 
numa atitude elogiada pelo de
putado Moroni Torgan, mandou 
reforçar sua vigilância, deixando 
claro que responsabilizaria os 
policiais que o guarneciam, caso 
houvesse fuga. 

Em acordo com os argumen
tos do relator, o presidente da 
CPI, deputado Elias Murad, afir
mou que, "pelo que se ouviu, 
chegamos à conclusão ~e que te
rnos urna nova categona de pro
fissionais no Brasil, verdadeiros 
PHDs em tráfico de drogas, por
que ser preso 13, 14 vezes, pelo 
mesmo crime, é algo que alarma 
todo cidadão". 

Crianças 
traficantes 

Ingressando no debate, o de
putado Valter Pereira 
manifestou-se estarrecido com o 
que testemunhou, recentemente, 
durante visita que fez à cidade 
de Corumbá, no Mato Grosso do 
Sul, mais precisamente nas cha
madas "bocas de fumo" e de trá
fico de drogas, quando viu crian
ças de 9, 10, 11 e 12 anos já vicia
das e até mesmo traficando o 
produto. 

- E esta cidade, que faz fron
teira com a Bolívia, dispõe de 
apenas 19 policiais -lamentou o 
par lamentar. 

O deputado Valter Pereira 
desejou saber de Aristides Jun
queira se acharia conveniente a 
utilização das Forças Armadas 
em reforço ao combate às drogas. 

..<!:. Tenho a impressão de que 
o trabalho das Forças Armadas 
poderia continuar sendo de auxí-
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lio à Polícia Federal, principal
mente na parte aérea e terrestre, 
pois a tarefa de repressão compe
te à Polícia Judiciária - frisou o 
Procurador Geral da República, 
ressalvando "a valiosa colabora
ção que as Três Armas têm dado 
no combate às drogas". 

A deputada Tereza Jucá tam
bém debateu com o Procurador 
Geral, mostrando descontenta
mento pelo fato de Roraima, que 
passou a ser Estado a partir de 
janeiro de 1991, contar com efeti
vo de apenas 40 policiais e dois 
delegados, embora tenha uma 
área territorial praticamente 
igual à do Estado de' São Paulo 

- De um lado, temos a Guia
na, por onde entra a maconha; de 
outro, temos a Venezuela, por 
onde entra a cocaína - asseve
rou a parlamentar roraimense, 
ao reivindicar um Juiz para o 
seu Estado. 

Concordando com as ponde
rações da parlamentar, Aristides 
Junqueira afirmou que, apesar 
de a Procuradoria Geral estar 
presente naquele Estado, muito 
pouco pode fazer, pelas próprias 
razões expostas por Tereza Jucá. 
Para minorar o problema, defen
deu, então, a necessidade de 
aumentar-se o efetivo da Polícia 
Federal, de modo a atender a si
tuações como a de Roraima e de 
Rondônia, por entender que se 
trata, até mesmo, de uma ques
tão de segurança nacional. 

Deputada denuncia 
envolvimento de 
parlamentares 

Em face de denúncia apre
sentada pela Deputada Raquel 
Cândido, sobre o envolvimento 
de parlamentares de seu Estado 
no tráfico de drogas, a CPI deve
rá se deslocar, no início do mês 
de agosto, para Rondônia, ao 
aprovar requerimento a})resen
tado pelo Deputado Wilson 
Müller. 

Dizendo-se ameaçada "pelos 
poderosos", a ponto de saber que 
iria para Rondônia mas "não ti
nha a mesma certeza de que vol
taria a Brasília", a Deputada 
Raquel Cândido afirmou que, em 
seu Estado "mata-se Senador, 
mata-se o Presidente da Federa
ção das Indústrias e do Comércio 

CPI DO NARCOTRÃFICO 

A Deputada 
Raquel 

Câdldo, 
de Rondônia, 
denunciou o 

envolvimento 
de 

parlamentares 
no 

narcotrállco. 

e outras pessoas", ~m meio a 
uma "cumplicidade generaliza
da, com representação, inclusi
ve, dentro desta Instituição, por 
parte de alguns que chegam até 
a ser agraciados com medalhas 
pela sociedade". 

Ao sustentar que "um bandi
do já convidou um seu filho a tra
balhar em seu Gabinete", numa 
atitude, a seu ver, de ousadia, a 
parlamentar rondoniense afir
mou que estas pessoas, alguns 
dos quais se referiu como ricos 
empresários, "não temem ser 
traficantes, usando o poder, para 
.dele se utilizar em benefício pró
prio". E pediu, a propósito, que a 
Receita Federal investigue as 
grandes fortunas, surgidas nos 
últimos 20 anos, em Rondônia. 

A propósito da denúncia de 
Raquel Cândido, o Deputado 
Eduardo Braga afirmou que, por 
sua gravidade, a acusação não 
podia ficar sem uma investiga
ção, "até mesmo para apurar a 
sua veracidade". Já o Deputado 
Antônio de Jesus salientou que, 
"haja o que houver, envolva 
quem envolver, caso seja com
provada a acusação, que se puna 
os responsáveis, inclusive com 
perda de mandato, pois, só as
sim, se moralizará um Poder ou 
qualquer instituição". 

Sobre a questão do tráfico, 
em Rondônia, após ouvir a de
núncia de Raquel Cândido, o 
Procurador-Geral da República 
reconheceu que "a sensação de 
impotência é muito grande", en1 
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relação aos problemas daquele 
Estado. A seu ver, "a angústia 
aumenta, porque não se vislum
bra uma solução definitiva a cur
to prazo". 

Talvez com o fortalecimento 
da Justiça Federal, do Ministé
rio Público e da Polícia Federal, 
as coisas talvez possam melho
rar- acrescentou Aristides Jun
queira, insistindo na necessida
de de revogação do artigo 27 da 
lei 6368176, que atribui aos juí
zes estaduais competência para 
julgar tráficos internacionais. 

A princípio, os membros da 
CPI deveriam ter-se deslocado 
para Rondônia no dia 19 de ju
nho, como foi previamente apro
vado pelo Plenário da Comissão. 
Entretanto, atendendo a apelo 
do Presidente do Congresso Na
cional, Senador Mauro Benevi
des, o deslocamento foi transferi
do para o início do mês de agosto, 
face à necessidade de os parla
mentares não se ausentarem de 
Brasília, no final de junho, para 
garantirem quorum, na votação 
de importantes matérias. _ 

D NOTA DA REDAÇAO: 
Enquanto esta edição estava 
sendo composta, a CPI do N arco
tráfico dava andamento ao seu 
trabalho, investigando denún
cias de envolvimento de parla
mentares no tráfico de entorpe
centes. Na próxima edição, a Re
vista PRISMA publicará nova 
matéria, sobre o andamento da 
CPI e sobre a ação da Polícia Fe
deral, em relação ao problema. 
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Fogo na maconha 
O governador de Pernambu

co, Joaquim Francisco, (oi a ter
ceira autoridade a depor na CPI 
do Narcotráfico. Em seu depoi
mento, que procurou ilustrar 
com a exibição de um vídeo, o 
Governador confirmou declara
ções que havia feito anterior
mente à imprensa, dando conta 
de que vastas áreas de terras de 
Pernambuco serviam de plantio 
de maconha. 

Alguns jornais chegaram a 
referir-se a 25 por cento do terri
tório pernambucano submetidos 
ao cultivo, área esta, conforme 
enfatizou o Presidente da CPI, 
deputado Eliás ·Murad, suficien
te para dar guarida à reforma 
agrária. Elias Murad, assim co
mo o relator da CPI, deputado 
Moroni Torgan, destacaram a 
valiosa contribuição dada pelo 
governador Joaquim Francisco 
aos trabalhadores da CPI, elo
giando também a sua atuação no 
Governo de Pernambuco, em re
lação ao esforço para a erradica
ção da maconha. 

No vídeo por ele apresenta
do, foram mostradas cenas de 
plantio da maconha, em vários 
municípios pernambucanos, 
principalmente em Floresta, on
de se concentra o maior cultivo. 
Mostrou, também, a queima de 
toneladas do produto, assim co
mo a ação da Polícia Federal e da 

Polícia Militar, em suas opera
ções de busca às plantações 
ilegais. 

Esclareceu Joaquim Francis
co que os agricultores pernambu
canos, envolvidos com aquela 
atividade, estão à mercê de um 
círculo vicioso, vítimas das pres
sões dos proprietários de terra, 
que preferem o cultivo ilegal da 
maconha, mais rentável do que 
qualquer um outro cultivo. 

SOBREVIVENCIA- Além 
do mais, segundo o Governador 
de Pernambuco, trata-se de uma 
questão de sobrevivência, para 
homens humildes que vêem na 
agricultura a sua única forma de 
sobrevivêntia, em uma região 
que enfrenta graves problemas 
econômicos e sociais como é reco
nhecidamente o Nordeste. 

Esclareceu, ainda, Joaquim 
Francisco que as plantações de 
maconha são invariavelmente 
feitas em locais de dificil acesso, 
justamente para camuflar o pro
duto. O Governador referiu-se a 
Pernambuco como o Estado onde 
mais se produz maconha, "talvez 
a maior área de plantio de todo o 
mundo", conforme frisou. 

Ao final de seu depoimento, o 
governador Joaquim Francisco 
debateu demoradamente com os 
membros da CPI, destacando, 
entre outras coisas, a necessida
de, reconhecida por todos, de 

O governador Joaqulm Francisco 
confirmou que vastas áreas de terra 
de Pernambuco servem ao plantio 
de maconha. 
que, para o maior sucesso do 
combate às drogas, inclusive à 
maconha, urge o aUlnento dos 
efetivos policiais. 

O Governador Joaquim Francisco documentou o seu depoimento com a apresentação de vldeo e de fotos sobre as 
áreas onde se cultiva a maconha. Não chega a ser os 25% do território pernambucano, noticiamos pela Imprensa, 
mas a área de plantio é Imensa, conforme reconheceu o Governador. 
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D ENTREVISTA 

O dono da iniciativa 
Relator da CPI dos N arcotráficos, o deputado Moroni Torgan concedeu 
entrevista à PRISMA, revelando o seu otimismo sobre o sucesso desta 

Comissão Parlamentar de Inquérito, criada por sua iniciativa. Eis a 
íntegra da entrevista: 

PRISMA - Acredita Vossa 
Excelência que a CPI do Narco
tráfico chegará a resultados con
cretos e objetivos para ajudar a 
resolver a questão a que se 
propõe? 

MORONI - Sem dúvida al
guma esta Comissão veio para 
demonstrar que uma CPI pode e 
deve chegar a resultados concre
tos. Acho que isso, inclusive, já 
começou a acontecer, pois, em 
suas primeiras semanas de exis
tência, já conseguiu apresentar à 
população brasileira o quadro 
real de impunidade que reinava 
e ainda hoje reina, onde milha
res de traficantes - nós estamos 
com uma lista de mais de 30 mil 
- continuam impunes em nosso 
País. Por mais que reincidam, 
continuam em liberdade, amea
çando, inclusive, os nossos pró
prios filhos. 

PRISMA - Que outras con
seqüências positivas poderão ad
vir desta CPI? 

MORONI ~ Podemos men~ 
cionar o reaparelhamento da Po
lícia Federal, a reconquista da 
dignidade salarial dos policiais 
federais e o aumento de seus efe
tivos, que hoje em dia são de seis 
mil e quinhentos homens, quan
do a Instituição necessitaria de, 
no mínimo, 20 mil, para levar a 
bom termo toda a sua árdua ta
refa. Há necessidade urgente de 
alguma coisa ser feita nesse sen
tido. Por esta razão, fomos ao 
Presidente da República, para 
solicitar providências imediatas. 

PRISMA - E o que acha 
Vossa Excelência da regulamen
tação do artigo 243 da Constitui
ção Federal, que determina o 
confisco de terras onde se esteja 
produzindo maco~ha? 

MORONI- E outra medida 
positiva: Felizmente, o Executi
vo já se aprestou a enviar ao 
Congresso N acionai projeto de 
Lei Complementar nesse senti
do, que deverá tramitar apenso a 
iniciativa semelhante apresen-

Com obstinação, o deputado Moronl Torgan 
Relator da CPI do Narcotráfico. 

tada pelo Presidente da CPI, de
putado Elias Murad. Também 
pedimos ao Presidente da Repú
blica, que encaminhe ao Con
gresso N acionai uma Medida 
Provisória modificando o prazo 
de julgamento dos traficantes. 

PRISMA - O Partido ao 
qual Vossa Excelência está filia
do- o PSDB- é um dos que cri
ticam a emissão de medidas pro
visórias pelo Presidente da Re
pública. Como Vossa Excelência 
JUStifica esta sugestão? 

MORONI - A princípio, so
mos realmente contra a edição 
sistemática de Medidas Provisó
rias. Mas já que o Governo Fede
ral dela tem-se valido para tan
tas coisas, é justo que a utilize 
para uma causa benéfica à socie
dade. Além deste pleito, deseja
mos ver alterado o artigo 16 do 
Código Penal, de modo a se esta-
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belecer a quantidade máxima de 
drogas que diferenciará o trafi
cante do consumidor, a fim de 
evitar o que usualmente ocorre 
hoje, quando muitos traficantes 
são flagrados com três, quatro, 
até cinco quilos e acabam se be
neficiando, sob o argumento de 
que conduzem o entorpecente pa
ra uso próprio. 

PRISMA - Que outras pro
vidências Vossa excelência con
sidera urgentes, para fazer face 
ao problema das drogas? 

MORONI - Como providên
cia extralegislação, insisto em 
defender o aumento imediato dos 
quadros da Polícia Federal. Pre
cisamos liberar verbas, para que 
a Polícia Federal conte com toda 
a aparelhagem, com todo o arma
mento, meios de comunicação e 
Je transportes, indispensáveis 
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ao desempenho de sua tarefa 
constitucional. 

PRISMA - Vossa Excelên
cia não incluiria, aí, a melhoria 
salarial dos integrantes da 
Instituição? 

MORONI - Claro, isso já fa
lamos no início desta entrevista, 
mas nunca é pouco lembrar que 
o Policial Federal está todo o dia 
arriscando a sua vida, em defesa 
da sociedade. Quantos, inclusi
ve, já morreram no cumprimento 
do dever, passando isso, muitas 
vezes, desapercebido pela socie
dade, que tende mais a ver quan
do, em casos isolados, algum po
licial comete algum delito. 
Trata-se de uma pequeníssima 
minoria, enquanto a grande 
maioria arrisca a sua vida, tro
cando tiros com delinqüentes, 
para proteger a sociedade, às 
custas do seu próprio sangue. 
Nada mais justo, pois, que os po
liciais federais , como de resto as 
demais polícias, civis e milita
res, sejam bem remunerados. 

PRISMA - Os membros da 
CPI vão se deslocar para Rondô
nia, onde pesam graves acusa-

ções, envolvendo até parla
mentares .. . 

MORONI -Isso mesmo. Nos 
deslocaremos até lá, em agosto, 
para investigar tais denúncias. 
Se, depois de analisarmos, crite
riosamente, todos os depoimen
tos colhidos, concluírmos pelo 
envolvimento de parlamentares, 
quero ver estes parlamentares 
na cadeia. Da mesma forma, se 
tiver Juiz envolvido, quero ver 
Juiz na cadeia. Se tiver algum 
policial, cadeia nele, porque es
tes, qualquer que seja a profis
são, nunca foram verdadeiros 
membros de suas categorias. Pe
lo contrário, utilizaram-nas para 
per~>_etuar seus atos criminosos. 

PRISMA - Vossa Excelên
cia está completando seu primei
ro semestre como parlamentar. 
Qual o saldo de sua atuação no 
Congresso N acionai, até a pre
sente data? 

MORONI - Felizmente, te
mos um saldo muito positivo. 
Falavam-me muitas coisas, que 
era difícil de se fazer alguma coi
sa no Congresso N acionai. Vejo 
de forma diferente: Se temos 

vontade verdadeira de fazer al
guma coisa, muito pode ser feito 
nesta Casa. Espaço tem, haja 
vista que, em apenas meio ano, 
já consegui o espaço que muitos, 
com 20 anos de mandato, não 
conseguiram. E tudo isso _para 
quê? Primeiramente, para lutar 
contra as drogas. E em segundo 
lugar, para lutar pela minha Ca
sa de origem, que é a Polícia 
Federal. 

PRISMA - Quando Vossa 
Excelência pretende apresentar 
o Relatório final da CPI? 

MORONI- Teremos, neces
sariamente, de pedir prorroga
ção de 90 dias, para o encerra
mento da CPI, inicialmente pre
visto para o dia 16 de agosto. Já 
entregamos relatório parcial ao 
Presidente da República. Em 
agosto, pretendo apresentar ou
tro parcial. Mas o final só será 
possível apresentar em novem
bro, face aos desdobramentos dos 
trabalhos da CPI, que se desen
volverão até o final do ano, em 
face de prorrogação regimental 
de 90 dias, a ser solicitada, no 
momento oportuno. [>t> 

OS PLANOS QUE VÃO TIRAR VOCÊ DA CRISE 
Os planos do Consorcio Nacional ltautec, 
administrado pela Crefisul Consórcios, per
mitem que você adquira um microcompu
tador ou um fac-símile em 12, 24 ou 36 me-
ses. Em seu escritório ou sua casa os equi-
pamentos ltautec podem ajudá-lo a reduzir 
custos e tempo, aumentando sua competiti
vidade. Conheça os planos do consórcio 
que você pode pagar mesmo em tempos 
difíceis. Entre no Consórcio Nacional ltau
tec e saia da crise. 

CONSORCIO NACIONAL 

ltautec 
Microcomputadores • Fac-símiles 

Procure um Revendedor Autorizado ltautec 
Ou entre em contato com as Coordenadorias da Revenda ltau tec em nossas Filiais: Belo Horizonte: (031) 227-8855 c/ Sr. José Lins, Brasília : (061) 321-4800 
c! Sr. Paulo Rober to, Campinas: {0192) 41 .7888 c/ Sr. Djalma, Campo Grande: (067) 382-0262 c/ Sr. Brandão, Curitiba : (041) 225-7355 c/ Sra . Maria 
Aparecida, Goiânia : (062) 212-2555 c/ Sr. Aldo, Porto Alegre: (0512) 22-1733 c/ Sr. Plínio, Recife: (081) 228-0888 c/ Sr. Luiz Gonzaga, Rio de Janeiro: 
(021) 286-4622 c/ Sr. Alexandre, Salvador: (071 ) 371-3246 c/ Sr. Luiz Henrique, São Paulo: {011) 881-3386 c/ Sr. Miguel. 
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foi citado como 
bom exemplo de 

pai e de 
profissional 
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O deputado Robson Tuma vem participando 
Narcotráflco. 

Espelhando-se no pai 
O Deputado Robson Tuma, 

22 anos, também tem participa
do ativamente dos trabalhos da 
CPI dos Narcotráficos, à qual di
rigiu apelo, no sentido de redo
brar todos os esforços, para a ex
tirpação do que qualificou de 
"cancro social", que afeta jovens 
iguais a ele. 

- Como jovem de apenas 22 
anos, como parlamentar e como 
filho de policial que, nos últimos 

anos, foi investigador de Polí
cia, Dele~ado de Polícia e, hoje< é 
Secretário Geral da Polícia Feae
ral, venho fazer este apelo, para 
que, como conseqüência da atua
ção desta CPI, ofereça-se condi
ções à Polícia Federal, em seu 
trabalho de combate às drogas. 

E salientou: "Que o nosso 
trabalho seja um exemplo para 
os próprios Estados Unidos, onde 
se investe, anualmente, uma for
tuna em entorpecentes e, mesmo 
assim, ainda se mantém um dos 
maiores índices de consumo de 
drogas de todo o mundo". 

Ao final de sua intervenção, 
o Deputado Robson Tuma que é 
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por sinal, suplente da Mesa da 
Câmara dos Deputados, manifes
tou a convicção de que o Chefe da 
Delegacia de Repressão a Entor
pecentes (DRE) da Polícia Fede
ral, Dr. Paulo Gustavo de Maga
lhães Pinto, estará sempre à dis
posição da CPI, para ajudá-la a 
levar a bom termo a sua tarefa. 

Ao agradecer a Robson Tu
ma, pela sua participação nos de
bates< o Presidente da CPI, De
putaao Elias Murad, evocando 
sua condição de médico, disse 
acreditar muito na genética. E 
concluiu que "um filho de Ro
meu Tuma, geneticamentE>, tem 
que ser um grande lutador, in
clusive nesta área dos nar
cotráficos". 

- Se um dia puder ser pelo 
menos um décimo do que meu 
pai representa para o Brasíl, já 
me sentirei orgulhoso - afirmou 
Robson Tuma. 

- Feliz do pai que tem filhos 
que o ultrapassem. E Vossa Ex
celência tem idade para chegar 
lá - completou Elias Murad. 

t>t> 



CPI DO NARCOTRÃFICO 

Membros da CPI 

Presidente: Elias Murad 
Vice-Presidente: Pauderney Avelino 
Relator: Moroni Torgan 

PFL 
Titulares 

George Takimoto- MS 
Ivânio Guerra- PR 

PMDB 
Laprovita Vieira- RJ 
Elias Murad- PSDB-MG 
Valter Pereira - MS 

PDT 
Wilson Müller -RS 

PSDB 
Moroni Torgan- CE 

PDS 
Teresa Jucá- RR 

PTB 
Eduardo Braga- AM 

PT 
Agostinho Valente- MG 

PDC 
Pauderney Avelino- AM 

PL 
Robson Tuma- SP 

Suplentes 

Iberê Ferreira - RN 
Jairo Carneiro- BA 

Otto Cunha- PR 

Nilson Gilbson- PE 
Pedro Tassis- MG 

Wanda Reis- RJ 

Osmânio Pereira- MG 

Oscar Travassos- MT 

Alceste Almeida - RR 

Hélio Bicudo -SP 

José Maria Eymael- SP 

Ricardo Izar - SP 

Ativa participação 
A revista PRISMA procura, com esta extensa e detalhada 

matéria, inteirar os seus leitores de todos os passos da CP/ do 
Narcotráfico, justamente por se tratar de um tema relevante e 
de alto interesse social, além de estar diretamente vinculado 
ao trabalho da Policia Federal. 

Relacionamos, a seguir, depoimentos, sugestões, denún· 
elas e outros fatos expostos por diversos parlamentares, des· 
de o início dos trabalhos da CP/, no mês de abril, destacando a 
autoria de cada intervenção, para o pleno conhecimento púbH· 
co daqueles que estão participando ativamente dos trabalhos 
da CP/: 

JACOUES WAGNER - Reque
reu a convocação do Deputado Es
tadual Timóteo Brito e de seu Se
cretário Particular. Salvador Rodri-

gues Brandão Filho. sobre os quais 
pesa a acusação de terem partici
pado do desaparecimento do jor
nalsita Ivan Rocha. na noite ante-
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rior ao dia em que prometera de
nunciar. publicamente. o sindicato 
do crime organizado na Bahia. 

WILSON MÜLLER - Comuni
cou à CPI haver encaminhado ofí
cio ao Presidente da República. 
com cópia ao Ministro da Justiça. 
Jarbas Passarinho. solicitando a 
abertura de concurso público para 
a Polícia Federal. 

LAPROVITA VIEIRA - Depu
tado e Pastor Evangélico. ele nar
rou. na CPI. o caso de uma mãe. 
cujo filho " chegou a vender perten
ces domésticos e até comida. co
mo açúcar e latas de óleo. para 
comprar maconha. chegando até 
ao extremo de bater na própria 
mãe. que. constrangida. muitas ve
zes foi obrigada a amarrá-lo. como 
se fosse um animal". Condenou 
também a "situação de impunida
de dos traficantes e a decomposi
ção das famílias··. 

GEORGE TAKIMOTO - Co
mo médico. atuou 20 anos na me
dicina. na cidade de Dourados. Foi 
Vice-Governador de seu Estado. 
quando desenvolveu trabalho jun
to à Polícia Federal e à comunida
de. relacionado ao combate às dro
gas. "não encontrando ressonância 
pela falta de recursos". Alertou pa
ra a desagregação da família defen
dendo uma mais apropriada edu
cação para a juventude brasileira 
que deverá. no seu entendimento. 
ter à disposição "um adequado tra
tamento psiquiátrico. quando. por 
infelicidade. enveredar pelo cami
nho da droga" 

OSMÂNIO PEREIRA - De to
dos os problemas sociais. conside
ra a droga a mais grave. Analisan
do a situação da América Latina e 
de outros países. até mesmo os 
mais desenvolvidos. constata que 
os entorpecentes estão "destruin
do a célula social. a própria Polícia. 
a economia e a sociedade. Referiu
se. especificamente. à Colómbia. 
onde até políticos já perderam o 
poder. "Não é apenas uma ques
tão de ordem médica. Trata-se de 
uma questão de segurança nacio
nal". argumentou o parlamentar. 
temendo que o Brasil venha. no fu
turo. a enfrenar situação 
semelhante. -
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SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS 
PARA COMPUTADORES 

SCN - Ed. Venâncio, 3000 - Lj. 81 L. Térreo 
Tel. : (061) 225-7969 e 225-8653 

Telex: 612861 JJOB BR - Brasília - DF 



CREDIBILIDADE 
NA INFORMACÃO • 

110S TRÊS PODERES NOS ATESTAM'' 

Escrever é uma arte que se confunde com a arte de pensar, de 
comunicar, de viver em sociedade. 
É arte pelo tempo que corre, pelas idéias que surgem, pela mensagem 

que fica - duradoura e eficaz. 
Boa arte é o que se propõe a continuar fazendo a revista PRISMA, em sua missão de informar com 

objetividade, clareza e profissionalismo a um público leitor especialíssimo, que abrange as mais 
expressivas autoridades do País. 

Não é sem razão que a revista PRISMA, órgão de divulgação da Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Federal (ADPF), com sede em Brasília - centro das decisões nacionais -já 

circula, hoje, no âmbito dos Três Poderes da República, com aceitação plena. 
A Presidência da República, os Ministérios, o Congresso Nacional, os Tribunais Superiores, 

Procuradores, Governadores e Secretários de Estado, Presidentes das Assembléias Legislativas e 
Câmaras Municipais, além de outras altas autoridades recebem e aplaudem a revista PRISMA. 

A nova PRISMA apresenta aos seus leitores com roupagem moderna, em nova fase gráfica, com 
boa diagramação e nova linha editorial, informando tudo o que a ADPF faz por seus associados e 

sobre o bom trabalho que o Departamento de Polícia Federal faz pelo Brasil. 
Afinal de contas, nós que fazemos a PRISMA, estamos convictos de que uma boa revista é fruto 

da qualidade do que nela se venha a ler e do respeito que se tenha por seus leitores e 
anunciantes, ainda mais que esta é uma revista de circulação nacional, com público garantido. na 
comunidade do DPF e ampliado a outros setores da vida nacional, com penetração, inclusive, no 

Exexutivo, no Legislativo e no Judiciário. 
Nós, que acreditamos no Brasil, estamos convictos de que, arrumada como vem sendo a Casa, 

com o esforço do Governo, do empresariado e da sociedade brasileira, vislumbram-se para o País e 
para o seu povo dias melhores que haverão de ser divulgados pela revista PRISMA, sempre em 

forma dinâmica e atual. 
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CAMPARI SODA CAMPARI ON THE ROCKS CAMPARI ORANGE 



Um carro mal conservado pode mudar o seu destino. 

Muitas vezes, para não perder tempo 
no dia-a-dia, você vai deixando a revisão do 
seu carro sempre para depois. 

Mas é bom você pensar que esse tempo 
perdido pode aumentar, e muito, o tempo 
da sua vida. 

Verifique os freios, amortecedores, pneus 
e faróis do seu carro, principalmente antes 

de viajar, pois se algo acontece na estrada 
você pode encontrar dificuldades para con
seguir auxílio. Ou, pior que isso: pode acabar 
enfrentando situações em que nem mesmo 
um auxílio imediato adiantaria. 

Se você gosta de pensar no futuro, mande 
seu carro para a revisão sempre que for 
necessário. Um carro mal conservado pode 

fazer você chegar bem mais cedo onde não 
queria. 

Dirija com atenção e cuidado. 
A Volkswagen quer o melhor para você. 
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