


A atriz Giovanna Antonelli interpreta uma 
delegada da Polícia Federal na novela 
Salve Jorge. Ela trabalha na investigação 
de crimes de tráfico de pessoas, que já 
vitimou 475 pessoas no Brasil, desde 
2005. Na vida real, a delegada Vanessa 
Souza conta como é o trabalho da PF na 
apuração desse tipo de crime. Foto: TV 
GLOBO / Raphael Dias.
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|Editorial

Marcos Leôncio 
Sousa Ribeiro 

PRESiDENTE
DA ADPF

mulheres na segurança pública

Esta Prisma chega a suas mãos, leitor, no mês em que se comemora o Dia 
Internacional das Mulheres. O momento é oportuno para refletir sobre 
o papel e o espaço da mulher no contexto da Segurança Pública. Temos 

conquistas a comemorar, mas ainda cabem avanços. Os postos de comando na 
Segurança Pública ainda são habitualmente ocupados por homens. Basta ver na 
PF em que apenas uma única Superintendência é comandada por uma delegada.

Pesquisa realizada pelo CNT-Sensus, em 2012, revela que há menos de 15% 
de mulheres ocupando o cargo de delegado na Polícia Federal. A primeira mu-
lher a assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Regina Miki, defen-
deu que gostaria de ver uma média de 30% de mulheres nas corporações para 
que haja um equilíbrio. Para discutir a condição feminina na PF, ainda este ano 
a ADPF realizará um encontro nacional das delegadas da Polícia Federal.

Embora minoria, é inegável a contribuição das mulheres na Segurança Pú-
blica como um todo e, em especial, na Polícia Federal. Exemplo disso é o tra-
balhado realizado por delegadas à frente de operações de combate ao tráfico 
de pessoas, tema de capa desta edição. O problema sempre foi visto com pre-
conceito inclusive por parte de alguns policiais. A pessoa que cai na armadilha 
do tráfico para fins de exploração sexual nem sempre foi vista como vítima. A 
atuação feminina vem contribuindo para mudar esta visão. 

No Legislativo, a ADPF é parceira na luta para que outros tipos de explo-
ração sejam reconhecidos como crime, pois o Código Penal brasileiro tipifica 
e pune apenas o tráfico para fins de exploração sexual. A comercialização de 
bebês e crianças para adoções ilegais, o tráfico para trabalho escravo, trabalho 
doméstico, casamento servil e venda de órgãos não estão contemplados e isso 
precisa mudar.

Nesta Prisma, também destacamos eventos jurídicos realizados pela ADPF 
em Goiânia-GO e Ribeirão Preto-SP, onde foram debatidos tema de interesse 
do conjunto da sociedade, como a lavagem de dinheiro e o combate aos crimes 
cibernéticos e de alta tecnologia. Aliás, as duas matérias contaram com a parti-
cipação decisiva dos delegados federais na aprovação de mudanças legislativas 
importantes (Lei 12.683/12 e Lei 12.737/12). Os exemplos mostram que o com-
bate à criminalidade se faz nas ruas, mas também na arena política, promovendo 
as mudanças necessárias para que os criminosos não fiquem impunes. 

Dentre as instituições parceiras para a realização destes eventos, gostaria de 
destacar a OAB. Com a seccional São Paulo selamos parceria para a promoção 
de novos debates. Na oportunidade OAB/SP reafirmou sua posição de apoio à 
aprovação da PEC-37, que garante investigações criminais na forma da lei, pelo 
órgão competente, sem casuísmo, com técnica e imparcialidade. Boa leitura!
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|Quantum

[
21º lugar é a posição do Brasil em 
ranking sobre corrupção mundial, 
segundo pesquisa da ONG Global 
Financial Integrity. A China lidera o 
ranking da corrupção mundial, seguida 
por México e Malásia. 

US$ 3 trilhões anuais, ou 5% do PIB global, 
é o custo da corrupção no mundo. os dados 
são do Business and Industry Advisory Cometee 
(BIAC) da Organização para a Cooperação 
Econômica e Desenvolvimento (OCDE). No 
Brasil, em particular, a corrupção é responsável 
por desviar entre R$ 40 bilhões e R$ 65 bilhões 
por ano, segundo pesquisa realizada em 2010 
pelas Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

192 mil mandados de prisão 
aguardam cumprimento no 
Brasil, de acordo com dados do 
Banco Nacional de Mandados de 
Prisão, do Conselho Nacional de 
Justiça.

670 mil ações sobre 
violência contra mulher 
foram recebidas pela Justiça 
brasileira desde 2006. O Brasil 
ocupa o 7º lugar no ranking 
mundial de homicídios de 
mulheres. Os dados do CNJ.

1,1 milhão de pessoas foram 
mortas vítimas de homicídios nos 
últimos 30 anos, segundo dados do 
Mapa da Violência 2012. 

346% foi o crescimento do número de 
mortes por arma de fogo no Brasil nos últi-
mos 30 anos. Em 2010, quase 40 mil pessoas 
morreram no Brasil após disparos. Em 1980, 
foram menos de 9 mil.

Foto: Divulgação



Diante da crescente disponibilidade de informativos na web, houve uma necessidade de nossa 
redação trabalhar mais a atratividade da revista Prisma para fidelizar seu público. A ação que obteve 
resposta a essa fidelização, foi transparecer aos leitores alguns parâmetros de importância na revista 
impressa, que vão desde entrevistas e matérias com maior credibilidade de fonte, durabilidade do 
conteúdo, periodicidade, sofisticação em design na ilustração das matérias, excelência em fotografias, 
além de dispor maior conforto no espaço e tempo de leitura.

Os assuntos sempre abordados da revista vêm ao encontro do interesse dos associados e do públi-
co em geral, focando interesse na segurança pública, características próprias da direção da ADPF em 
transmitir aos leitores não só suas atividades, mas também a atuação da Polícia Federal.

Aliado a tantas pesquisas e muito trabalho na elaboração da revista Prisma, movido por responsa-
bilidade na publicação, no interesse público, se procurou manter a periodicidade, considerada primor-
dial, pois sem ela não se fixa imagem e, consequentemente, não se forma conceito. Por tudo isso, nos 
sentimos orgulhosos em dirigir, após tantos anos, um órgão de informação com a qualidade que todos 
os leitores merecem. 

Tenha uma ótima leitura!

a web e a revista impressa

|Do Editor

Diogo ALveS De 
AbReU Diretor-
Geral da Prisma, 
Sócio Honorário 
da ADPF

|Parlatório

“Quando dinheiro é desviado para ganho 
pessoal, as pessoas continuam a depender 
de fontes de água inseguras e poluídas”, 
EScRiTóRiO DAS NAçõES UNiDAS SOBRE DROGAS E 
cRimE, em relatório onde destacou os efeitos negativos 
que a corrupção tem na gestão da água doce no mundo.

“A corrupção não deve ser vista de forma 
isolada, mas também tendo em conta a 
forma como afecta os direitos humanos”, 
ANA GOmES, eurodeputada em relatório ao Parlamento 
Europeu sobre a ligação entre corrupção e direitos 
humanos em países de terceiro mundo.

“O demônio 
sempre tenta sujar 
a criação de Deus 
por meio do mal 
deste mundo, do 
sofrimento e da 
corrupção”, PAPA BENTO 16, 
ao renunciar, fazendo uma advertência sobre 
a corrupção na igreja.
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|Entrevista
Da FELLiPE mATHEUS BERNARDiNO

delegados 
federais no 
comando

Em todo o Brasil, há 14 

delegados da Polícia 

Federal que ocupam 

cargos de secretários 

de segurança pública 

em seus estados
Fotos: Elijonas Maia/ADPF e  Paulo Botelho/SSP-RJ
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A posição de neutralidade, 
indispensável para coor-
denar a atuação das Po-

lícias Civil e Militar dos estados, 
além da experiência no combate à 
macrocriminalidade, rendeu aos 
delegados federais o comando de 
catorze Secretarias de Segurança 
Pública. É o caso do Distrito Fe-
deral e do Rio de Janeiro, onde os 
delegados Sandro Avelar e José 
Mariano Beltrame estão provo-
cando profundas transformações 

na gestão do combate à crimina-
lidade.

Na capital do País, Sandro 
Avelar cumpre desafios que, em 
muitos casos, são facilitados pela 
experiência como delegado da 
PF. É o caso, por exemplo, do 
Programa Ação pela Vida, res-
ponsável pela retirada de 2,5 mil 
armas de circulação em todo o 
DF. Para incentivar a atuação do 
policial que trabalha na atividade 
fim, o governo do DF vai criar 

uma bonificação para premiar a 
apreensão de armas de fogo. 

No Rio de Janeiro, quando o 
delegado Beltrame assumiu, não 
havia uma política de segurança 
pública definida. As favelas da 
cidade eram controladas por gru-
pos fortemente armados de trafi-
cantes, que guerreavam entre si 
e com as polícias pela posse dos 
territórios mais rentáveis, usando 
fuzis de guerra. Em consequên-
cia, os indicadores de criminali-

No Distrito Federal, o 
governo vai criar uma 

bonificação para premiar 
os policiais que estão 
atuando na ponta, para 
estimular a apreensão 

de armas de fogo

No Rio de Janeiro, 
foram pagos R$ 36 
milhões de reais, a 

7 mil servidores, em 
premiação pelas metas 
alcançadas na redução 

da criminalidade

dade eram os mais altos em uma 
década. A taxa de homicídios es-
tava acima de 40 por 100 mil ha-
bitantes, colocando o Estado do 
Rio de Janeiro entre os piores no 
ranking nacional de violência. As 
polícias estavam desmotivadas e 
desacreditadas junto à população.

|OS DESAFiOS NA cAPiTAL. No DF, 
os fenômenos criminológicos 
costumam ser cíclicos, além de 
obedecerem a especificidades de 
cada região administrativa, que 

são bastante diferentes entre si. 
Por isso, a Secretaria de Seguran-
ça Pública procura acompanhar 
sistematicamente as tendências 
apresentadas em cada período 
nas respectivas regiões. 

No Plano Piloto da capital, por 
exemplo, tornou-se uma realida-
de recorrente nos últimos anos o 
chamado “sequestro relâmpago”. 
Graças ao Programa Ação pela 
Vida, desenvolvido pela Secre-
taria de Segurança Pública do 
Distrito Federal, em fevereiro de 

2013 foram 47 casos contra 78 no 
mesmo período do ano anterior – 
uma redução de quase 40%.

Considerada uma área crítica 
no Distrito Federal, o Varjão co-
memorou mais de um ano sem 
casos de homicídios. A redução 
da criminalidade também é re-
sultado do Programa Ação pela 
Vida que integrou as forças de 
segurança e a comunidade em 
reuniões periódicas que discutem 
os problemas de segurança.  

Dentro do programa também 
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foi lançado o Observatório de Se-
gurança Pública do Distrito Fede-
ral. Os estudos produzidos pelo 
Observatório servem de base 
para a formulação de políticas 
públicas na área da Segurança e 
no aperfeiçoamento da atuação 
das polícias. 

Todas as regiões administrati-
vas do DF passaram a contar com 
Conselhos Comunitários de Se-
gurança (Consegs). Os membros 
dos Consegs se reúnem todos os 
meses com representantes das 
Polícias Civil e Militar para dis-
cutir e acompanhar problemas de 
segurança pública relacionados à 
região onde vivem. 

Segundo o secretário San-
dro Avelar, a ação conjunta das 
polícias e demais corporações 
subordinadas à Secretaria de Se-
gurança Pública é uma realidade 
que ele administra bem graças à 
origem de delegado da PF, além 
da experiência como diretor do 
Sistema Penitenciário Nacional, 
ligado ao Ministério da Justiça. 
Avelar também destaca a im-
portância dos dois mandatos à 
frente da Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Federal 
(ADPF), que tem ajudado muito 
nas mediações entre os interesses 
institucionais e classistas.

O Distrito Federal tem uma 

população de cerca de 2,6 mi-
lhões de habitantes. Se conside-
rada a população do entorno, são 
aproximadamente 5 milhões de 
pessoas circulando pelas ruas do 
Distrito Federal, que se tornou a 
terceira maior metrópole do Bra-
sil (só perde para São Paulo e Rio 
de Janeiro). Para Avelar, essa re-
alidade exigiu uma série de adap-
tações da política de segurança 
para fazer frente aos novos de-
safios, como o enfrentamento ao 
crack.

Avelar afirma que a especifi-
cidade do DF, que possui ligação 
com cidades do Estado de Goiás, 
é outro ponto em que o histórico 

Fotos: Roosewelt Pinheiro/ABr e Elijonas Maia/ADPF 

Nas comunidades retomadas 
pelo estado carioca, foi 

desenvolvida uma estratégia 
para garantir aos moradores o 
direito de ir-e-vir e o acesso a 

serviços públicos

No DF, os problemas de 
segurança são tratados em 
conjunto com outras áreas. 

Todos conversam entre si para 
identificar falhas que refletem 

nos índices de violência
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como delegado da Polícia Fede-
ral é um ponto a favor. “Inclusive 
porque sou amigo do secretário 
[de segurança pública de Goi-
ás] Joaquim Mesquita”, afirma. 
A cada três casos de roubo com 
restrição de liberdade que acon-
tecem no Distrito Federal, um 
dos autores envolvidos no crime 
vive em alguma cidade goiana do 
entorno.

|A iNOVAçÃO cARiOcA. Para ata-
car o problema identificado ini-
cialmente no Rio de Janeiro pelo 
delegado Beltrame, foi criada 
uma política de segurança calça-
da em dois pilares: uma para as 
comunidades conflagradas e do-
minadas pelo tráfico de drogas; 
e outra para o “asfalto”, voltada 
para a redução dos indicadores 
de criminalidade que afetavam, 
principalmente, a classe média 
da cidade.

Para as comunidades foi de-
senvolvida uma estratégia de 
retomada do território ocupado 
pelo tráfico e sua devolução à 
cidade formal, garantindo para 
esses moradores a volta do direi-
to de ir-e-vir e a possibilidade de 
receber os serviços básicos que 
garantam sua cidadania, além de 
infraestrutura, projetos sociais, 
esportivos e culturais, investi-
mentos privados e oportunidades.

Além disso, para garantir a 
segurança dessas comunidades 
após a expulsão dos traficantes, 

elas passaram a receber Unidades 
de Polícia Pacificadora (UPPs). 
As UPPs – atualmente são 32, 
com previsão de chegar a 40 no 
final de 2014 – implementam o 
policiamento de proximidade, 
pelo qual os policiais atuam de 
forma integrada com a comuni-
dade, em parceria com os mora-
dores na criação de um novo am-
biente de segurança pública.

Paralelamente, foi criada, em 
2009, uma estratégia para reduzir 
gradativamente os indicadores de 
criminalidade que têm maior im-
pacto social e econômico: Letali-
dade Violenta, que compreende a 
soma dos indicadores de mortes 
violentas (homicídio doloso, la-
trocínio, lesão corporal seguida 
de morte e auto de resistência); 
Roubo de Rua, que é a soma dos 
indicadores de roubo a transeun-
te, roubo em coletivo e roubo 
de aparelho celular; e Roubo de 
Veículo.  Por meio da integração 
do trabalho das Polícias Civil 
e Militar, o Sistema de Metas e 
Acompanhamento de Resultados 
determina as metas de redução 
por meio de critérios objetivos e 
atribuição de pontos às unidades 
integrantes do sistema de segu-
rança do Rio de Janeiro.

Outra inovação foi o SIM, 
programa que prevê uma pre-
miação em dinheiro para todos 
os policiais dos batalhões e de-
legacias que alcançarem a meta: 
R$ 9 mil para o 1º colocado, R$ 

6 mil para o 2º colocado e de R$ 
4.500,00 para o 3º colocado. Na 
última premiação – relacionada 
ao primeiro semestre de 2012 – 
foram pagos R$ 36.604.500,00 
para 7.857 servidores.

Como resultado do trabalho 
empreendido sob o comando do 
delegado Beltrame, o Estado do 
Rio saiu de uma média anual de 
41,3 homicídios dolosos por 100 
mil habitantes em 2006 e, hoje, 
chegou a uma média de 24,7 por 
100 mil em 2012. A média anual 
de latrocínios em 2006 era de 1,4 
por 100 mil habitantes. Chegou 
a 0,9 em 2012, uma redução de 
37,0%. O número de autos de re-
sistência teve redução de 63,4% 
em 2012 em relação a 2006 (taxa 
por 100 mil habitantes).

Tanto o Distrito Federal quan-
do o Rio de Janeiro estão inves-
tindo pesado na fiscalização da 
Lei Seca. Além da redução da 
violência no trânsito, os reflexos 
também podem ser sentidos na 
prevenção de crimes.

Nas próximas edições da 
Prisma, serão mostrados outros 
exemplos da atuação de delega-
dos federais à frente das Secre-
tarias de Segurança Pública. Os 
resultados alcançados revelam 
que com técnica, planejamento 
e gestão estratégica é possível 
melhorar a vida dos cidadãos 
brasileiros. Pelo menos num dos 
quesitos que mais preocupam: a 
segurança.

Prisma 73 | 13
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|Funpresp
Por THAíS AFONSO

novo sistema previdenciário 
não vale para 
os policiais 
O Funpresp já nasceu polêmico. Para especialistas, fundo 

não vale para servidores da segurança pública

14 | Prisma 73
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A Fundação de Previdên-
cia Complementar do 
Servidor Público Fede-

ral (Funpresp) divide opiniões. 
De um lado, o governo defen-
dendo o novo fundo de pensão; 
na outra ponta, servidores estão 
inseguros com o futuro. 

Em entrevistas, a ministra do 
Planejamento, Orçamento e Ges-
tão, Mirian Belchior, afirma que 
o Funpresp será em 10 anos o 
maior fundo de pensão da Améri-
ca Latina, e vai reduzir a dispari-
dade entre a previdência privada 
e a do setor público. 

Com o novo regime, os be-
nefícios previdenciários dos ser-
vidores ficarão limitados ao teto 
do regime privado de R$ 4.159. 
Já os contribuintes que ganham 
acima disso, e quiserem receber 
o valor integral na hora de se 
aposentar, vão ter de pagar uma 
parcela de previdência comple-
mentar nos percentuais de 7,5%, 
8% ou 8,5%.

Os servidores rebatem os be-
nefícios anunciados. Para Mar-
cos Leôncio Sousa Ribeiro, pre-
sidente da Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Fede-
ral (ADPF), os argumentos são 
falhos e há uma enorme insegu-
rança. “Se no modelo anterior o 
governo não fez a sua parte, é im-
provável que o faça com o Fun-
presp. A alíquota total que era de 
33% (11% do servidor + 22% do 
governo) será drasticamente re-

duzida, com riscos à sustentabili-
dade do sistema. Em suma, após 
anos de contribuição, haverá ris-
cos do servidor não ter os benefí-
cios assegurados no momento em 
que mais precisar”, pondera. 

O Executivo, por sua vez, 
afirma que o novo regime redu-
zirá o déficit da Previdência dos 
servidores públicos em 20 anos e 
torná-lo superavitário, nos próxi-
mos 35 anos.

|FUNPRESP-ExE. As regras para a 
Fundação de Previdência Com-
plementar do Servidor Públi-
co Federal do Poder Executivo 
(Funpresp-Exe) foram publica-
das no Diário Oficial da União 
no mês de fevereiro. O objetivo 
é aprovar também em fevereiro o 
plano para os servidores do Le-
gislativo. 

De acordo com o Ministério 
do Planejamento, o plano tem 
cerca de 200 patrocinadores en-
tre autarquias, fundações e ór-

gãos da administração direta. O 
plano para o Legislativo deve ter 
como patrocinadores a Câmara e 
o Senado Federal e o Tribunal de 
Contas da União (TCU). O Poder 
Judiciário está encarregado de 
criar o próprio fundo de pensão.

O deputado federal João 
Dado (PDT/SP) não acredita na 
terceirização da gestão dos re-
cursos previdenciários. “O FUN-
PRESP pretende a fragilização do 
Estado por meio da insegurança 
previdenciária de seus agentes 
públicos de carreiras exclusivas, 
num autêntico Cavalo de Tróia de 
longa duração”, afirma. 

O deputado ainda enfatiza que 
não há nenhum fator a favor dos 
Funpresp’s. “A formatação le-
gal do fundo subtrai a segurança 
previdenciária dos participantes 
beneficiários. Há a ampliação do 
ônus aos futuros servidores e par-
ticipantes, que contribuirão com 
igual alíquota a do Estado, ou até 
superior, sendo que no sistema, 

Servidores organizados 
em carreiras, como 

na PF, necessitam de 
garantia e segurança 
previdenciárias, sob 

pena de grave ofensa ao 
princípio da perenidade 

do estado brasileiro
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atual a contribuição do servidor 
é a metade daquela devida pelo 
Estado”. 

Sobre a situação dos policiais 
federais, o deputado reforça a 
tese e defende os direitos das 
categorias. “Os servidores orga-
nizados em carreiras, como na 
Polícia Federal, necessitam da 
preservação da isonomia previ-
denciária e, portanto, de garantia 
e segurança previdenciárias a es-
tes servidores, sob pena de grave 
ofensa ao princípio da perenidade 
do Estado brasileiro e a sua inde-
pendência, o seu funcionamento 
eficaz e eficiente, a composição 
de quadro funcional com a ex-
periência e capacidade técnica 
indispensável ao controle econô-
mico, jurídico e social do país”.

|O PERiGO DO PLP 554. O Projeto de 
Lei Complementar (PLP 554/10), 
que trata da aposentadoria espe-
cial dos servidores que exercem 

atividades de risco, especialmen-
te policiais, é visto com descon-
fiança pelas categorias. 

No serviço público, há profis-
sionais que exercem atividades 
de risco permanente e outros não. 
Logo, o regime jurídico de apo-
sentação deles é distinto, como, 
por exemplo, os militares e os 
policiais. 

A Polícia Federal possui o seu 
regime disciplinado pela LC-51, 
o qual não foi revogado pela lei 
de criação do Funpresp. De acor-
do com o presidente da ADPF, 
com o PLP-554, o Executivo está 
tentando exatamente revogar a 
LC 51, “o que é inaceitável pelos 
policiais federais”.

De acordo com o dirigente, 
deve ser levado em consideração 
que a atividade policial possui 
peculiaridades que não podem 
ser ignoradas. Os desgastes a que 
está submetido o policial durante 
a sua vida funcional impedem o 

prolongamento de sua permanên-
cia em atividade.

Para Marcos Leôncio, o go-
verno tratar de forma igual ser-
vidores com atividades e riscos 
profissionais desiguais, “é uma 
visão meramente econômica sem 
preocupação com o justo e o me-
lhor para a vida do policial e das 
Polícias civis e federais”. 

O delegado argumenta que a 
sociedade sai prejudicada com 
órgãos policiais “envelhecidos”, 
sobretudo num país cuja capa-
cidade de renovação de efetivo 
policial é extremamente baixa. 
O representante dos delegados 
acredita que pessoas deixarão de 
ingressar nas carreiras policiais, 
pois perderá uma de suas prin-
cipais atratividades, que é a apo-
sentadoria diferenciada.

A ADPF e outras entidades de 
classe representativas dos poli-
ciais civis e federais buscam uma 
solução política com o governo 
federal quanto ao PLP-554. “É 
ilógica a solução em que se deixa 
de aplicar o Funpresp para o poli-
cial militar e se deseja aplicar ao 
policial civil ou federal”, conclui 
Ribeiro. 

|FiScALizAçÃO. O relator do PLP 
554/2010, o deputado Policar-
po (PT-DF) vai propor audiência 
pública para esclarecer pontos 
do Projeto de Lei. Além dos po-
liciais, outras quatro categorias 
do funcionalismo vão engrossar 

o governo sinaliza que 
policiais civis e federais 

devem continuar 
com o direito à 

aposentadoria integral, 
mas possivelmente 
não incluirá outras 

categorias
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a batalha judicial pelo direito 
retirado com a criação do novo 
Funpresp. Os fiscais da Receita 
Federal e do Trabalho, além das 
policias do Legislativo e agentes 
de segurança do Judiciário tam-
bém reivindicam o direito ao sa-
lário integral ao saírem da ativa. 

“O governo sinaliza que poli-
ciais civis e federais devem con-
tinuar com o direito à aposenta-
doria integral, mas possivelmente 
não incluirá outras categorias”, 
afirma o parlamentar.

O fator “atividade de risco” 
sempre foi uma das críticas de 
Policarpo desde que começou a 
ser cogitada a criação do Fun-

presp. Para ele, “o fato de você 
contribuir toda vida e não saber 
quanto será o seu benefício certa-
mente não é uma boa coisa”.

O deputado explica como será 
o novo sistema previdenciário do 
país, com o Funpresp em vigor. 
Para os servidores em exercício 
antes de 5 de fevereiro de 2013 
há quatro possibilidades de apo-
sentadoria pelas regras do regime 
próprio, que precisam ser consi-
deradas antes de qualquer deci-
são sobre a adesão ou não à pre-
vidência complementar. Os que 
ingressaram a partir de 5 de feve-
reiro, os novos servidores, serão 
filiados obrigatórios do Regime 

Próprio do Servidor até o limite 
de R$ 4.159,00, que equivale ao 
teto de contribuição e benefício 
do INSS. Se desejarem uma apo-
sentadoria com valor superior ao 
teto do INSS, poderão aderir à 
Previdência Complementar.

Mas a depender da ADPF, os 
delegados federais não deverão 
se preocupar com esses cálculos.

“O Funpresp não vale para po-
liciais. Nós, por lei, temos parida-
de e integralidade na aposentado-
ria. Desempenhamos atividades 
de risco permanente e estamos 
em processo de negociação para 
encontrar alternativa”, destaca 
Ribeiro.
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Especial|Grandes Eventos
Por AmANDA BiTTAR

gol de placa 
na segurança

Municípios, Estados e Governo Federal 

se mobilizam para mostrar ao mundo 

que podem dar exemplo em 

segurança pública nos grandes 

eventos esportivos

O primeiro teste se aproxima: a 
cerca de 3 meses da Copa das 
Confederações, que ocorre a 

partir de 15 de junho deste ano, muito 
se questiona sobre a preparação do Bra-
sil para receber não somente este even-
to, mas uma série deles de agora a 2016, 

como as Olimpíadas, no Rio de Janeiro. 
Com o fluxo de turistas de todas as par-

tes do mundo, o ponto mais delicado des-
sa equação fica com a segurança. Será que o 

país consegue se organizar a tempo de mostrar 
ao mundo que pode garantir o conforto de to-

dos durante os jogos?
De acordo com a Secretaria Extraordinária de 

Segurança para Grandes Eventos (SESGE), Muni-
cípios, Estados e Governo Federal estão mobilizados 

em prol de promover eventos com o máximo de segurança 
e conforto para o público. Para isso, o investimento, somente na 

18 | Prisma 73
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área de segurança, já alcançou, 
até agora, o patamar de R$ 1,8 
bilhão de reais, verba utilizada 
em ações nacionais e também di-
vidida entre os estados-sedes da 
Copa.

As necessidades vão desde o 
patrulhamento comum, nas ruas 
e em torno dos estádios, até as 
fronteiras, que desde já ganham 
proteção. E o Governo Federal 
vai reforçar ainda mais o contro-
le das fronteiras do País durante 
a Copa das Confederações, com 
o objetivo de evitar crimes como 
narcotráfico e contrabando de 
armas, entre outros. Cerca de 20 
mil militares das Forças Arma-
das, além das polícias estaduais, 
devem participar da operação nas 
fronteiras com Paraguai, Bolívia, 
Colômbia e Peru, que possuem 
maior atividade de contrabando e 
tráfico de drogas.

Nos estados não será diferen-
te. Além de Brasília, Rio de Ja-
neiro, Belo Horizonte, Fortaleza, 
Recife e Salvador receberão os 
jogos e, para suprir as necessi-
dades de todos os estados, várias 
medidas de âmbito nacional têm 
sido tomadas visando à integra-
ção das polícias, além da padro-
nização de ações. 

Para isso, no início de março, 
o Planejamento Estratégico de 
segurança pública e defesa para 
a Copa do Mundo de 2014 foi 
aprovado, contendo em seu texto 
algumas regras que devem orien-

tar a segurança das competições 
esportivas e prevê, por exemplo, 
ações na área de defesa cibernéti-
ca e de combate ao terrorismo du-
rante a Copa das Confederações, 
assim como na Copa do Mundo 
de 2014.

De acordo com o secretário 
extraordinário de Segurança para 
Grandes Eventos, o delegado fe-
deral Valdinho Jacinto Caeta-
no, o maior desafio é promover 
o aprofundamento da integração 
entre as forças de segurança esta-
duais e federais. Para ele, o Brasil 
já tem experiência em lidar com 
públicos grandes e de diversas 
nacionalidades em eventos anu-
ais, como os carnavais, princi-
palmente no Rio de Janeiro, Sal-
vador e Recife, assim como nos 
réveillons, com ênfase para o de 
Copacabana, que chega a receber 

mais de 2 milhões de pessoas. 
“As instituições de segurança 

brasileiras já possuem larga tra-
dição em grandes eventos, o que 
faz com que todos os esforços 
voltados para os grandes even-
tos esportivos, que acontecem a 
partir desse ano, sejam realizados 
no sentido de aperfeiçoar tal ex-
periência, dotando-as de novas 
ferramentas tecnológicas e ope-
racionais, o que otimizará a ca-
pacidade de atuação de cada uma 
delas”, comenta Caetano.

E é justamente neste aperfei-
çoamento e na integração que 
estão sendo investidas as maio-
res somas. Este ano, o Ministério 
da Justiça vem promovendo seis 
cursos de treinamento de segu-
rança para os grandes eventos. A 
meta é qualificar 50 mil profissio-
nais das polícias federal, rodoviá-

Foto: Marcelo Casal / ABr

|cAETANO: desafio de promover o aprofundamento da integração entre as forças 
de segurança estaduais e federais.
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rias, militar, civil e dos corpos de 
bombeiros. Até agora, mais de 2 
mil profissionais já passaram pe-
los cursos. Entre as áreas de trei-
namento, a gestão das fronteiras 
e combate ao terrorismo, conta 
com o auxílio da embaixada ame-
ricana.

Em 2012, por exemplo, a Se-
cretaria de Estado de Segurança 
(SESEG) do Rio de Janeiro orga-
nizou, junto com o Ministério da 
Justiça e o Consulado da Alema-
nha, o Simpósio de Segurança em 
Grandes Eventos Esportivos, que 
contou com a participação da po-
lícia alemã em um debate sobre a 
experiência deste país na Copa de 
2006. A Secretaria também parti-
cipou juntamente com as polícias 
estaduais do Seminário Desafios 
da Segurança em Grandes Even-
tos, promovido pelo Consulado 
Britânico, que levou ao estado os 
policiais que coordenaram a se-
gurança dos Jogos Olímpicos em 
Londres. 

As parcerias têm acontecido 
em todos os estados com o in-
tuito de unificar a atuação e as 
ações das Forças durante o mo-
nitoramento e acompanhamento 
da segurança pública nos gran-
des eventos. Os investimentos, 
porém, não se restringem apenas 
aos cursos de aperfeiçoamento. 
Outra preocupação dos governos 
é investir em tecnologia e equipa-
mentos que permitam aprimorar 
os serviços.

Em Salvador, segundo a Se-
cretaria da Segurança Pública 
do Estado da Bahia, o Governo 
Federal investiu, até o início de 
2013, cerca de R$ 28 milhões de 
reais. Até 2014, mais investimen-
tos devem ser realizados em am-
bas as esferas de governo para o 
aumento do efetivo e aquisições 
de utensílios para as polícias. 

De acordo com Roberto Alzir, 
subsecretário de Grandes Even-
tos da Secretaria de Segurança do 
Rio de Janeiro, a previsão é que 
4.520 profissionais, sendo 3.380 
policiais militares e 870 policiais 
civis, sejam capacitados até a 
Copa de 2014 em seu estado. O 
Governo do Rio se comprometeu 
em aportar investimentos na or-
dem de R$ 700 milhões de reais 
em aquisições, obras e remune-
ração extraordinária de policiais, 

nos seus horários de folga. Para o 
valor, os principais projetos são a 
troca do sistema de rádio comu-
nicação do Estado do Rio, a com-
pra de três helicópteros e a aqui-
sição de 45 mil coletes balísticos.

|DiViSÃO DE FUNçõES. De acordo 
com a Matriz de Responsabilida-
des Fiscais, documento que rege 
a preparação do país para 2014 e 
foi assinado pelos governos mu-
nicipais, estados e Governo Fe-
deral em 2010, cabe ao governo 
estadual a coordenação das ações 
na área de segurança pública 
cujas ações devem ser realizadas 
de forma articulada entre as dife-
rentes polícias do país e a nível 
internacional.

O secretário Caetano afirma 
que o trabalho integrado será o 
diferencial dos grandes eventos, 
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|cENTRO DE cOmANDO E cONTROLE: Todos os órgãos de segurança estarão 
juntos e poderão tomar as decisões sobre o que devem fazer.
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e que seguirá as diretrizes estabe-
lecidas por protocolos de atuação 
que foram elaborados por todas 
as forças de segurança, nas Co-
missões Estaduais de Segurança 
Pública e Defesa Civil instituídas 
pela SESGE. Para alcançar a coe-
são necessária, está sendo criado 
um Centro Integrado de Coman-
do e Controle, que será composto 
por 2 centros nacionais, 12 re-
gionais (em cada cidade-sede), 
12 centros locais (em cada uma 
das Arenas), além de 27 centros 
móveis. 

“A adoção da doutrina de co-
mando e controle é uma novidade 
que tornará mais efetivos os es-
forços de segurança pública nas 
cidades. Com a implantação do 
Centro Integrado, o tempo de res-
posta das forças diminuirá subs-
tancialmente, o que melhorará o 

nível do serviço prestado à socie-
dade”, lembra Caetano.

Segundo a Secretaria de Segu-
rança Pública do DF, o trabalho 
entre os estados vem sendo fei-
to de forma parceira, integrada, 
com acompanhamentos, capaci-
tações, treinamentos, seminários, 
workshops, para assim alcançar o 
nivelamento de conhecimentos, 
padronização de ações e divulga-
ção em todas as cidades-sede.

Já de acordo com Secretaria 
de Segurança Pública do Estado 
da Bahia, a SESGE busca sempre 
a integração entre as instituições 
de segurança pública nas três es-
feras de poder. Neste sentido, a 
Comissão Estadual de Seguran-
ça Pública e Defesa Civil, criada 
pela SESGE, tem papel funda-
mental na concretização da inte-
gração do planejamento.

Atualmente, estão em fase de 
conclusão os protocolos integra-
dos de segurança pública que já 
serão testados no mês de abril 
para identificação de inconsis-
tências e aplicados na Copa das 
Confederações. As instituições 
estão desenvolvendo os seus pla-
nos operacionais de acordo com 
as áreas de interesse operacional, 
já identificadas dentro de suas es-
feras de competência.

Sendo assim, segundo Valdi-
nho Caetano, as forças policiais 
continuam a atuar em obediência 
a suas atribuições constitucionais 
e legais. A diferença é o aumento 
da sinergia do trabalho de todos, 
o que eleva a efetividade da se-
gurança prestada. O secretário 
lembra ainda que às Forças Ar-
madas cabe a atuação em caso de 
emergência. “As Forças Arma-
das permanecem cumprindo suas 
atribuições constitucionais, além 
de ser a força de contingência, 
caso necessário”, reforça.

Quanto à utilização da se-
gurança privada, essa responsa-
bilidade está a cargo da FIFA, 
organizadora da Copa das Con-
federações e Copa do Mundo de 
2014. Essa atuação será limitada 
às arenas, visando à segurança 
interna dos torcedores que estive-
rem acompanhando os jogos.

|LEGADO. O que a população bra-
sileira espera é que os esforços 
desempenhados em prol da se-

Foto: Almeida RochaFolhapress

|iNVESTimENTOS: O governo federal já aplicou R$ 1,8 bilhão de reais com ações 
nacionais e estaduais para a segurança dos grandes eventos esportivos.
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gurança nos grandes eventos se 
tornem a realidade do país em 
um futuro próximo. A ocorrência 
de outros eventos, como a Jorna-
da Mundial da Juventude, com 
previsão de receber cerca de 2,5 
milhões de pessoas e as Olim-
píadas do Rio fazem crer que as 
mudanças irão permanecer e que 
o trabalho será continuado.

Os dados são positivos e os 
investimentos feitos desde já 
se mostram legados importan-
tes para a segurança pública do 
Brasil. Os Centros Integrados de 
Comando e Controle, por exem-
plo, poderão, com facilidade, ser 
adaptados e se tornarem ferra-
mentas essenciais para as polícias 
dos estados-sede.

De acordo com o subsecretá-
rio de Grandes Eventos da SE-
SEG no Rio de Janeiro, Roberto 
Alzir, o posicionamento da segu-
rança nesses eventos trará para 
seu estado uma grande visibilida-
de e projeção internacional e isto 
se apresenta como um enorme 
desafio, assim como uma grande 
oportunidade para a consolidação 
da imagem do Rio como um lo-
cal seguro e agradável ao visitan-
te nacional e estrangeiro. “Nosso 
grande desafio é transformar as 
obras e investimentos provenien-
tes dos grandes eventos em um 
legado de segurança e qualidade 
de vida permanente para a popu-
lação que vive, trabalha e estuda 
no Rio de Janeiro”, lembra.

Especialistas em segurança da 
FIFA, do Comitê Organiza-

dor Local (COL) e do governo 
federal detalharam a atuação de 
agentes públicos e privados na 
Copa das Confederações FIFA 
2013. De acordo com o secretário 
extraordinário de Segurança para 
Grandes Eventos do Ministério 
da Justiça, Valdinho Caetano, 
todo o efetivo de segurança pú-
blica em cada cidade-sede será 
mobilizado em dia de jogo.

“Cerca de 2.500 a 3.000 ho-
mens estarão trabalhando no lo-
cal do jogo e nos arredores. Eles 
atuarão em áreas específicas para 
profissionais de segurança públi-
ca, sempre de forma integrada 
com a FIFA e com os seguran-
ças privados”, disse o secretário. 
Caetano explicou que foram in-

vestidos em treinamento, equipa-
mentos, tecnologia e articulação 
das forças de segurança cerca de 
R$ 450 milhões em 2012 e que 
há previsão de outros R$ 350 mi-
lhões em 2013.

O assessor especial para gran-
des eventos do Ministério da De-
fesa, general Jamil Megid, acres-
centou que o número de militares 
em cada sede será de até 5 mil. 

|SEGURANçA PRiVADA. O gerente 
geral de segurança do COL, Hi-
lário Medeiros, explicou que, ao 
todo, serão em torno de 13 mil 
postos de trabalho para agentes 
de segurança privada na Copa 
das Confederações. Ele estima 
que, em cada estádio, serão em-
pregados cerca de 2 mil homens, 
sendo 1.200 para segurança pa-

especialistas detalham plano de ação 
para a copa das confederaçÕes
Representantes da FIFA, do COL e do governo federal 
explicam como será a atuação, por sede, de agentes públicos 
e privados
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Só em Brasília, a Secretaria 
de Segurança Pública do DF, por 
meio de convênio firmado com a 
SESGE, terá mais de 500 agen-
tes capacitados em áreas temáti-
cas correlacionadas aos grandes 
eventos, com a propensão de ter 
este número bastante elevado. 
Esses profissionais, após os gran-
des eventos, permanecem em 
atividade e são incorporados à 
cidade, que ganha em termos de 
segurança. 

Já no Rio de Janeiro, a PM 
será beneficiada com a substitui-
ção das viaturas por outras mais 
econômicas, a nova sede do BP-
Tur, a aquisição de palm tops e de 
equipamentos para patrulhamen-
to aéreo. A Polícia Civil receberá 
investimentos expressivos, com 
destaque para a Cidade da Polí-
cia, que concentrará as delegacias 
especializadas, já em fase final da 
obra, com custo aproximado de 
R$ 60 milhões, além da moder-
nização da Academia de Polícia 
Civil.

Os demais estados também 
serão fortemente beneficiados 
com a modernização de seus 
equipamentos e aumento do efe-
tivo policial, que permitem à po-
pulação visualizar, hoje, um mo-
delo de segurança internacional e 
exemplar para o país. Com todas 
essas ações, mais do que um bom 
resultado em campo, os brasilei-
ros torcem por um gol de placa 
do Brasil também na segurança.

trimonial e 600 a 800 stewards, 
agentes que mesclam a função de 
vigilantes com a de orientadores 
de público.

Hilário explicou que uma 
portaria publicada em dezembro 
de 2012 regulamentou a ação 
de agentes de segurança privada 
para grandes eventos e que eles 
passarão por treinamento especí-
fico, de 50 horas-aula, para que 
estejam aptos a atuar na Copa 
das Confederações e na Copa do 
Mundo.

“A profissão de agente de 
segurança privada era regula-
mentada, mas não voltada para 
grandes eventos. Trabalhamos 
em conjunto com o governo para 
a regulamentação do agente de 
segurança para grandes eventos. 
Precisávamos direcionar a ativi-
dade para isso. Com a publicação 
da portaria, todos os eventos com 
a participação de mais de três mil 
pessoas precisarão da atuação de 
agentes com essa especificação”, 
disse Hilário, acrescentando que 
a portaria tem seis meses para en-
trar em vigor e que, a partir daí, 
terá início a fiscalização pela Po-
lícia Federal.

 
|OBJETOS PROiBiDOS. Hilário Me-
deiros também falou sobre os ob-
jetos que terão entrada proibida 
nos estádios. Ele disse que a lista 
está sendo finalizada e será di-
vulgada até o fim de abril. O ge-
rente geral de segurança do COL 

adiantou alguns itens que estarão 
nessa lista: “Garrafa de vidro, 
garrafas com tampa pet, comi-
das, instrumentos musicais como 
tambores e tamboretes, bandeiras 
com mastro, sinalizadores, laser 
são alguns desses objetos”, disse.

A rigidez no controle de aces-
so foi um dos pontos reforçados 
pelas autoridades. O gerente de 
segurança da FIFA, Serge Du-
mortier, lembrou que a entidade 
tem um manual de regras para es-
tádios a serem seguidas em todas 
as competições da entidade e que 
na Copa das Confederações não 
vai ser diferente.

O secretário Valdinho Cae-
tano disse que está em planeja-
mento a criação de um centro de 
cooperação internacional para a 
troca de informações com outros 
países sobre torcedores que pos-
sam causar problemas durante os 
jogos. “Estamos preparados para 
fazer o acompanhamento desses 
torcedores”, disse.

 
|LiçÃO DA ÁFRicA. Também par-
ticipou do evento o consultor de 
segurança para a Copa do Mun-
do da FIFA 2014, Andre Pruis. 
O sul-africano, responsável por 
coordenar a área no Mundial de 
2010 pelo governo africano, fa-
lou sobre a experiência vivida e 
disse que a maior lição é a impor-
tância da integração do país-sede 
com os demais países.
Com informações do Portal da Copa
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|Seminário
Por VANESSA NEGRiNi

crimes financeiros e 
combate à corrupção
ADPF realiza seminário em Goiânia. Inovações na lei de lavagem de 

dinheiro e o julgamento do Mensalão foram abordados pelos palestrantes

Palco das Operações Vegas 
e Monte Carlos, da Polí-
cia Federal, Goiânia foi 

sede do Seminário sobre Crimes 
Financeiros e Combate à Corrup-
ção, realizado pela Associação 
Nacional dos Delegados de Polí-
cia Federal (ADPF), com a Dire-
toria Regional de Goiás, em mar-

ço. O evento contou a parceria 
das Organizações Jaime Câmara, 
com a Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC-GO) e 
com a Caixa Econômica Federal.

Famoso por mandar prender 
o banqueiro Daniel Dantas, in-
diciado na Operação Satiagraha 
da Polícia Federal, o desembar-

gador federal Fausto Martin de 
Sanctis (foto acima), proferiu a 
palestra de abertura. Magistra-
do há quase 22 anos, De Sanctis 
afirmou que, ao longo do tempo, 
aprendeu a admirar a Polícia Fe-
deral (PF) pelo trabalho quali-
ficado que vem desenvolvendo, 
em especial na última década. 

estão tentando criar obstáculos para 
que as investigações não cheguem 
às elites dominantes que estão a 

serviço do crime organizado
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Para ele, houve uma mudança 
significativa na forma de atuar e 
nas prioridades. De acordo com o 
desembargador, no início só exis-
tia apreensão de mercadorias de 
pessoas que iam ao Paraguai. Os 
ônibus eram apreendidos e isso 
era o bastante para as estatísticas 
da PF e, consequentemente, para 
os demais órgãos do sistema per-
secutório federal. Sem menospre-
zar os crimes como contrabando, 
descaminho, tráfico de drogas, 
De Sanctis afirmou que a PF, as-
sim como a Justiça Federal, des-
pertou para o que de fato importa 
e tem mais impacto ao conjunto 
da sociedade: o crime organiza-
do, a corrupção e os crimes finan-
ceiros. 

O desembargador revelou te-
mor quanto às reformas em cur-
so, no Congresso Nacional, do 
Código Penal e de Processo Pe-
nal. Para ele, muito do que está 
sendo discutido são tentativas de 
se “criar obstáculos para que as 
investigações não cheguem às 
elites dominantes que estão a ser-
viço do crime organizado em to-
dos os Poderes”. Ele acredita que 
as mudanças que estão por vir 
vão dificultar as operações da PF, 
que atingem as elites criminosas.

Com relação aos crimes fi-
nanceiros, as penas ficaram bem 
mais brandas, de acordo com o 
magistrado. Pelo novo projeto, a 
pena para gestão fraudulenta caiu 
para até quatro anos de reclusão. 

Pelos projetos em discussão, não 
há mais crime de contabilidade 
paralela, nem de instituição fi-
nanceira não autorizada. Evasão 
de divisas passará a ser meramen-
te a saída física de moeda, sendo 
que é sabido que hoje em dia isso 
ocorre de forma eletrônica e pela 
compensação de valores. Se per-
sistir esse conceito, De Sanctis 
acredita que vai resultar na des-
truição de tudo o que já foi feito 
até aqui das investigações da PF. 
“Todos os doleiros condenados 
serão agraciados com essa anis-
tia, graça concedida pelo Rei”, 
afirmou.

família em um clã criminoso e a 
amizade em cumplicidade”, ex-
plicou, enfatizando que a atuação 
criminosa tem origem e destino 
no Estado. 

De Sanctis traçou ainda o per-
fil dos criminosos do colarinho 
branco. São ávidos pela busca de 
bens materiais, são egocêntricos 
e compensam sua solidão com 
“generosidades”. Assim, não é 
raro se deparar com criminosos 
que patrocinam causas nobres e 
serviços sociais junto a comuni-
dades carentes. Inegavelmente 
também são marcados pela inte-
ligência e reincidência, a qual é 
proporcionada pelo próprio Esta-
do que não funciona. Por último, 
o desembargador destacou uma 
característica bastante curiosa: 
esses elementos não se conside-
ram criminosos. Aliás, de acordo 
com o magistrado, toda movi-
mentação que está sendo feita no 
país é para se tirar o estigma do 
criminoso econômico. O discurso 
que se prega é que são “pessoas 
de bem, não merecedoras de pe-
nas restritivas de liberdade, não 
merecedoras de algemas, pois 
não oferecem risco à sociedade”.

Para De Sanctis, essa falácia 
já está sendo enfrentada de outra 
forma. Internacionalmente, a ten-
dência é punir crime econômico 
com prisão, para não haver pos-
sibilidade do cálculo de custo/be-
nefício. Assim, o desembargador 
defendeu que a fiança não deve 

Criminosos do 
colarinho branco são 

ávidos pela busca 
de bens materiais, 
são egocêntricos 

e compensam 
sua solidão com 
“generosidades”

Analisando o fenômeno da 
organização criminosa, De Sanc-
tis identificou ser bastante seme-
lhante aos grupos mafiosos. Os 
integrantes do crime organizados 
apresentam valores universais de 
forma deturpada. “Há o discurso 
da fé, moral, família e amizade. 
Onde a fé se transformou em hi-
pocrisia, a moral em vergonha, a 
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ser aplicada em casos de delitos 
econômicos, pois esse tipo de pu-
nição entra no cálculo dos custos 
do negócio criminoso. 

|LUíS FLÁViO zAmPRONHA. O de-
legado federal responsável pelo 
inquérito do Mensalão (foto abai-
xo), afirmou que a decisão do Su-
premo Tribunal Federal lavou a 
alma do povo brasileiro, mas que 
ainda não é possível vislumbrar 
se o fato se repetirá. Cético com 
os resultados, ao contrário de ou-
tros palestrantes, Zampronha não 
viu grandes inovações dogmáti-
cas no julgamento.

Parodiando o ditado popular, 
o delegado federal disse que “di-
nheiro sujo não se lava em casa”, 
assim as organizações criminosas 
enviam o produto de seus crimes 
para outros países. Zampronha 
revelou preocupação com a sim-
plificação das operações de câm-
bio, o que facilitaria ainda mais a 
lavagem de dinheiro. De acordo 

com ele, normas do Banco Cen-
tral estariam esvaziando a lei de 
lavagem de dinheiro e que o país 
precisa enfrentar esse dilema en-
tre modernização das operações 
de câmbio e a segurança.

Zampronha fez um apanhan-
do sobre a relação entre o Estado 
e o setor privado no Brasil. Para 
ele, esse “patrimonialismo esta-
tal” é um dado importante para se 
compreender a origem da corrup-
ção no país. Ele alertou que, ape-
sar de tudo, é preciso ter cuidado 
com “discursos totalitários” de 
que a corrupção seria uma conse-
quência da democracia. Otimista, 
o delegado não acredita que polí-
tica seja sinônimo de corrupção.

|RAPHAEL PERiSSÉ. No que se re-
fere aos crimes de peculato, que é 
cometido por servidor público no 
desvio ou se apropriação de bens 
públicos, o procurador do Núcleo 
de Combate à Corrupção afirmou 
que há dois grandes entraves na 

aplicação da lei penal. O primei-
ro é uma questão de eficácia e 
o segundo é relativo ao padrão 
probatório exigido. Ele conta que 
desde 2009 atua diretamente no 
combate aos crimes de peculato, 
e não tem nenhum réu condena-
do cumprindo pena restritiva de 
liberdade, apenas com prestação 
de serviços a comunidade, o que 
invariavelmente não é levado a 
efeito. 

“O réu hoje cumpre pena res-
tritiva de direitos se ele quiser, 
pois se não quiser não há con-
sequência alguma”, afirmou. De 
acordo com Perissé, para poli-
ciais, delegados e promotores 
que querem zelar pela correta 
aplicação da lei, é frustrante se 
deparar com esse “quadro desa-
lentador de ineficácia na aplica-
ção da sanção penal”.

O procurador disse que hoje 
em dia quanto mais grave o cri-
me maior é o padrão probatório 
exigido, beirando ao impossível. 

embora sem grandes 
inovações dogmáticas, 
a decisão do Supremo 

no julgamento do 
Mensalão lavou a alma 
do povo brasileiro, mas 
ainda é cedo para dizer 

se o fato se repetirá
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Nesse sentido, ele acredita que 
o julgamento do Mensalão pro-
vocou uma “mudança brutal” no 
que se refere ao padrão probatório 
para crime de peculato. Ele des-
tacou a fala da ministra do STF 
Rosa Weber, de que pagamento 
de propinas não se faz perante 
holofotes, daí da dificuldade de 
comprovação, sendo necessário 
se admitir outras evidências.

|JOSÉ ROBALiNHO. O vice-presi-
dente da Associação Nacional 
dos Procuradores da República 
(ANPR) chamou a atenção para a 
diferença de impunidade e da sen-
sação de impunidade. Para ele, a 
Ação Penal 470, o Mensalão, foi 
um ótimo caso, mas que sozinho 
não vai mudar as estatísticas dos 
grandes crimes cometidos no 

Brasil. Ele enfatizou alguns pon-
tos que estão sendo discutidos no 
Congresso, como a unificação 
dos tipos de corrupção passiva e 
corrupção ativa. Ele vê a medida 
de forma bastante positiva, pois 
se é muito difícil condenar um 
funcionário público que recebe 
propina, ou seja, por corrupção 
passiva, muito mais difícil é a 
condenação do corruptor.

Robalinho tratou ainda da 
questão do enriquecimento ilícito 
e a possibilidade de condenação 
penal da pessoa jurídica. Ele lem-
brou que o Brasil assinou tratados 
internacionais se comprometen-
do a reconhecer o tipo penal do 
enriquecimento ilícito, por isso é 
preciso avançar.

Para Robalinho a principal 
inovação do julgamento do Men-

salão foi a mudança de cultura, 
pois enfrentou o “garantismo tu-
piniquim”. Para ele a exigência 
da prova concreta foi desmisti-
ficada, até mesmo porque não 
há prova absoluta no processo 
judicial. Ou seja, o Supremo le-
vou em consideração todo um 
conjunto de provas indiciárias 
durante a Ação Penal 470. “O que 
tem orelha de porco, pé de porco, 
partes de porco e não é feijoada, 
é um porco; não precisa fazer 
um DNA para saber”, comparou 
para deixar claro que não há que 
se falar em provas concretas em 
crimes de corrupção.

|RicARDO SAADi. O delegado fe-
deral, chefe do Departamento de 
Recuperação de Ativos do Minis-
tério da Justiça, falou que o Bra-

|PEcULATO E cORRUPçÃO: Raphael Perissé e José Robalinho, representantes do ministério Público, falaram sobre as 
dificuldades de punição de crimes cometidos por servidores no desvio de bens públicos. O painel foi presidido pelo diretor-
regional da ADPF no Goiás, delegado Humberto Torres (ao centro).
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sil já conseguiu bloquear cerca 
de R$ 3 bilhões no exterior de 
dinheiro fruto da lavagem de di-
nheiro e da corrupção. Mas como 
o dinheiro só pode retornar ao 
Brasil após o trânsito em julgado 
das ações, até agora só foram re-
patriados R$ 20 milhões. 

Para Saadi, o combate da orga-
nização criminosa deve ser feito 
por meio de sua descapitalização. 
“É preciso retirar o combustível 
das organizações criminosas, 
com a sua asfixia financeira”, dis-
se destacando a importância de 
se criminalizar a lavagem de di-
nheiro, que é uma forma eficiente 
de se retirar os bens das organiza-
ções criminosas. 

Ele destacou as inovações da 
nova lei de lavagem de dinhei-
ro, como o fim do rol de crimes 
antecedentes; o acesso a dados 
cadastrais de forma direta pela 

polícia, sem necessidade de or-
dem judicial; a alienação anteci-
pada de bens; a regulamentação 
da delação premiada; o aumento 
do número de pessoas obrigadas 
a informar movimentações sus-
peitas, além do aumento da pena-
lidade administrativa.

Ele enfatizou a que as autori-
dades policiais precisam apren-
der a fazer pedidos de coopera-
ção internacional para investigar 
e bloquear bens das organizações 
criminosas no exterior. Principal-
mente, considerando que o di-
nheiro fruto do ilícito não fica no 
país. No Ministério da Justiça há, 
inclusive, um departamento espe-
cífico – o Departamento de Recu-
peração de Ativos e Cooperação 
Jurídica Internacional – que cen-
traliza as comunicações e orienta 
como os delegados devem proce-
der em cada situação.

|SEBASTiÃO LESSA. O advogado 
falou sobre as inovações ocor-
ridas com a Ação Penal 470, o 
Mensalão cujas sessões analisou 
meticulosamente. Ele destacou 
um dos principais embates duran-
te o julgamento: a necessidade ou 
não de se apontar concretamente 
o ato de ofício do funcionário en-
volvido em corrupção. 

A questão jurídica é que não 
é suficiente receber um presente 
para ser corrupto: é preciso que 
o tal presente tenha sido dado 
porque o presenteado pode fa-
zer algo em troca no seu cargo, 
como facilitar uma concorrência 
ou liberar verbas oficiais para o 
presenteador. Para o estudioso, 
o STF posicionou que diante de 
um crime organizado sofisticado, 
de maior complexidade, é preci-
so ter uma elasticidade maior nas 
provas.

Seminário

|REcUPERAçÃO DE ATiVOS E ATO DE OFíciO: O delegado federal Ricardo Saadi e o advogado Sebastião Lessa também 
palestraram no evento, abordando questões fundamentais para o combate à corrupção e aos crimes financeiros.
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É preciso vencer o 
costume de achar que 
bandido tem cara de 

bandido. De outra forma, 
será bastante difícil 
julgar alguém que é 

“igual” a você, está ao 
seu lado, frequenta os 

mesmos ambientes

Encerrando o Seminário 
sobre Crimes Financei-
ros e Combate à Corrup-

ção, o juiz federal de Goiás Paulo 
Augusto Lima falou sobre o pro-
blema da prova hoje no sistema 
brasileiro. Há falhas tanto na pro-
dução quanto na valorização pelo 
Judiciário. Para ele, é preciso 
superar o vício da prova flagran-
cial ou testemunhal para conde-
nar alguém. “É muito fácil para 
um juiz julgar quando tem uma 
prova flagrante ou uma testemu-
nha ocular”, disse. Mas que essa 
é uma exigência extremamente 
simplista. Sempre haverá dúvida 
e se a pessoa não consegue con-
viver para isso, não serve para ser 
juiz. Para Lima, a condenação 

com base em prova indiciária não 
foi nenhuma grande inovação do 
julgamento do Mensalão, pois ela 
sempre existiu. O magistrado fa-
lou sobre a questão do estereótipo 
do criminoso. Ele disse que é pre-
ciso vencer o costume de achar 
que bandido tem cara de bandi-
do. De outra forma, será bastante 
difícil julgar alguém que é “igual 
a você, está a seu lado, frequenta 
os mesmos restaurantes, mora no 
mesmo condomínio”.

Na absolvição desse tipo de 
criminalidade, a retórica e os 
argumentos são sempre os mes-
mos: ausência de periculosidade 
e endereço fixo. O magistrado 
alerta para a confusão entre pe-
riculosidade e violência, sendo 

que uma coisa não tem nada ha-
ver com a outra. Periculosidade é 
a propensão de cometimento de 
crimes graves e danosos para a 
sociedade, não necessariamente 
violentos. “É muito mais pericu-
loso quem frauda uma licitação 
do que quem assaltou a padaria”, 
afirmou.

Quando se trata de um ele-
mento da classe média ou alta, é 
muito fácil reverter a prisão pre-
ventiva, sob o argumento de que 
“não vai fugir, pois tem endereço 
fixo”. “Pobre também tem ende-
reço fixo, só que um mora no cen-
tro e o outro na periferia; é muito 
raro bandido não ter endereço 
fixo, a maioria tem”, ironizou.

Reflexo dessa concepção que 

a nova cara da criminalidade
Juiz federal destaca ser preciso vencer os estereótipos para enfrentar os 

bandidos e a macrocriminalidade atual
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dificulta o julgamento daque-
le que a sociedade não enxerga 
como criminoso violento, na Po-
lícia Civil quando um ladrão ou 
estuprador é preso ele fica preso; 
mas na Polícia Federal é diferen-
te, por causa do público. Segundo 
o magistrado, isso provoca inclu-
sive o desânimo dos profissionais 
que se dedicam nas investiga-
ções, deflagram operações e uma 
semana depois veem os presos 
libertos, rindo do trabalho feito.

O magistrado destacou a im-
portância da produção da prova, 
sobretudo no âmbito dos inquéri-
tos da Polícia Federal. Em geral 
se aprende que a prova produzida 
no inquérito serve apenas para 
oferecimento da denúncia, de-
vendo ser repetida em juízo, sob 
o crivo do contraditório. Mas na 
prática não é isso que ocorre, se-
gundo o magistrado. 

Ele chamou a atenção para 
dispositivo do Código de Pro-
cesso Penal que excetua a regra 
para casos que necessitem de 
prova cautelar, não repetível ou 
antecipada. “Nos grandes casos 
da Polícia Federal, aquela prova 
produzida no inquérito é a que 
vai ficar em juízo”, afirmou pon-
tuando que crime contra a ordem 
tributária, lavagem de dinheiro, 
tráfico, sigilo bancário, fiscal e 
telefônico são feitos com base 
em prova cautelar, não repetível 
ou antecipada.

Com relação à delação pre-

miada e a infiltração policial, 
para além da discussão da regu-
lamentação de prazos e limites, o 
magistrado revelou preocupação 
com o futuro do policial infiltra-
do. “Um policial na posição de 
agente infiltrado também precisa 
ser premiado e não é com meda-
lha”, afirmou questionando se o 
servidor poderá mudar de nome, 
identidade, se ganhará uma apo-
sentadoria premiada para se mu-
dar de endereço e recomeçar a 
vida, e se receberá alguma pre-
miação por ajudar recuperar mi-
lhões. 

Para finalizar, o magistrado 

afirmou que a grande reforma do 
campo probatório deve ser uma 
reforma de mentalidade. Nesse 
sentido, criticou a nomeação da 
cúpula do Judiciário pelo Poder 
Executivo, por aqueles que even-
tualmente podem se tornar réus. 
Para ele, também não é possível 
se investigar a macro criminali-
dade sem garantias e prerrogati-
vas. “O delegado de polícia tem 
que ter prerrogativa de verdade 
para mexer com os poderosos; 
não pode ter seu estatuto funcio-
nal ligado à Lei 8.112 e trabalhar 
morrendo de medo; ele precisa de 
garantia de verdade”, defendeu.

Seminário

|ADPF NA míDiA. O presidente da ADPF, marcos Leôncio Sousa Ribeiro, visitou 
as redações dos principais veículos de comunicação de Goiânia para divulgar o 
Seminário sobre crimes Financeiros e combate à corrupção. O evento teve co-
bertura das rádios cBN-Goiânia, Universitária UFG e Brasil central. Os jornais O 
Popular, Opção, Diário da manhã, Tribuna do Planalto deram ampla divulgação. O 
evento também foi transmitido na TV Anhanguera (Globo), SBT e Fonte TV.
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direito eletrônico e 
crimes de alta tecnologia
ADPF e OAB realizam congresso em Ribeirão Preto, São Paulo

Em março, a Associação 
Nacional dos Delega-
dos de Polícia Federal 

(ADPF), em parceria com a Or-
dem dos Advogados do Brasil, 
realizaram o I Congresso Regio-
nal de Direito Eletrônico e Cri-
mes de Alta Tecnologia, em Ri-
beirão Preto/SP.  

O evento teve por objetivo 
discutir os crimes cibernéticos, 
abordando temais atuais rele-
vantes e polêmicos, tais como a 
edição da Lei Carolina Dieckman 
(Lei 12.737/2012), a validade ju-
rídica das provas eletrônicas, as 
fraudes no sistema financeiro e 
no comércio eletrônico e a priva-
cidade e segurança em ambientes 
virtuais.

No Brasil, há aproximada-
mente 55 mil casos relacionados 
a crimes eletrônicos que já foram 
julgados pela Justiça. Os crimes 
contra honra estão no topo dessa 
lista. Crimes de fraude bancá-
ria, vazamento de informações e 

violação de direitos autorais vêm 
logo em seguida.

De acordo com o diretor de 
Prerrogativas da ADPF, Carlos 
Eduardo Miguel Sobral, “os 
crimes cibernéticos têm preo-
cupado toda a sociedade”. De 
acordo com o delegado, a esco-
lha de Ribeirão Preto para sediar 
o evento, está na importância 
econômica, política e social da 

região no cenário nacional. Ele 
afirmou que nos próximos meses 
serão realizadas novas edições 
desse debate em outras grandes 
cidades por todo o Brasil. 

Em sua palestra, Sobral apre-
sentou os fatos que deram origem 
à Lei “Carolina Dieckmann”. Ao 
contrário do que a maioria das 
pessoas pensam, a lei não se re-
fere ao vazamento de fotos ínti-

|Congresso
Da REDAçÃO

|LEi cAROLiNA DiEcKmAN. O delegado federal carlos Sobral falou sobre a 
aprovação da nova lei após os ataques de hackers sofridos pelo governo federal.



Prisma 73 | 33

Congresso

mas da famosa atriz, mas sim aos 
ataques hackers que o governo 
federal sofreu em janeiro e junho 
de 2011. Na época, as investidas 
tornaram indisponíveis quase to-
dos os sítios de internet da admi-
nistração pública federal. 

O delegado abordou ainda 
questões jurídicas polêmicas de-
corrente da interpretação da lei 
que entrará em vigor no próxi-
mo dia 2 de abril. Ele enfatizou 

a importância da determinação de 
criação de delegacias especializa-
das no âmbito da Polícia Federal 
e das Polícias Civis.

O perito civil Fernando 
Barreira apresentou as técni-
cas e procedimentos necessários 
para maior segurança em redes 
sociais. O professor de Direito 
Marco Aurélio Florêncio discu-
tiu temas jurídicos e polêmicos 
no campo das fraudes eletrônicas, 

notadamente quanto à tipificação 
atual aceita de “furto mediante 
fraude”.

A delegada federal Cecília 
Machado reafirmou a necessi-
dade de cooperação direta e ágil 
entre os provedores de internet e 
a Polícia Judiciária, notadamen-
te, por meio do fornecimento de 
dados cadastrais e de conexão, 
sem a necessidade de intervenção 
do Poder Judiciário, com base na 
legislação em vigor.

O delegado federal Luiz Au-
gusto demonstrou que as fraudes 
eletrônicas contra a Caixa Econô-
mica Federal foram reduzidas em 
60% após a implementação do 
Projeto Tentáculos, reafirmando 
que a PF deve atuar com inteli-
gência e metodologia científica, 
com foco no crime organizado, 
para cumprir seu papel de prote-
ger a sociedade brasileira.

Por fim, o presidente da Co-
missão de Direito Eletrônico e 
Crimes de Alta Tecnologia da 
OAB/SP, Coriolano Camargo, 
e o presidente da ADPF, Marcos 
Leôncio Sousa Ribeiro, ressal-
taram a importância da parceria 
entre as duas entidades. Ao longo 
de 2013, outros eventos jurídicos 
já estão programados. 

Os dois dirigentes ressaltaram 
ainda a importância da aprovação 
da PEC-37, a qual garante a estri-
ta observação do Estado Demo-
crático de Direito na investigação 
criminal.

|DiULGAçÃO. O presidente e diretor de Prerrogativas da ADPF percorreram a 
imprensa de Ribeirão Preto para divulgar o evento. O interesse da mídia se justifica 
na medida em que qualquer um está sujeito a crimes cometidos na internet.
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|Concurso Público
Por ALESSANDRA AGUiAR 

renovar faz bem
A renovação periódica do quadro de pessoal faz bem para as instituições. 

Daí a importância do concurso público

Próximo aos grandes even-
tos mundiais que o Bra-
sil está perto de receber 

como a Copa do Mundo no ano 
que vem e as Olimpíadas de 2016, 
as carreiras de Estado voltam a 
alertar para a falta de servidores 
públicos em áreas estratégicas 
como a Polícia Federal, o fisco e 
outros órgãos. O tema vem sendo 
debatido no âmbito do Fonacate 
- Fórum Nacional Permanente de 
Carreiras Típicas de Estado.

O Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão (MPOG) 
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tem aprovado a realização de al-
guns certames, mas na maioria 
deles as vagas não suprirão a falta 
de servidores públicos. 

Para o presidente do Fonaca-
te, Roberto Kupski, a prioridade 
do Fórum este ano será lutar por 
concursos públicos mais justos e 
que, principalmente, possam “re-
solver as carências das Carreiras 
de Estado”.

Kupski informa ainda que o 
Fórum já tem previsto uma au-
diência com o secretário de Re-
lações do Trabalho no Serviço 

Público do MPOG, Sérgio Men-
donça, para tratar sobre essa de-
fasagem de recursos humanos no 
serviço público, e que na oportu-
nidade irá apresentar um levan-
tamento dos números de vagas 
que precisam ser preenchidas em 
cada carreira. A reunião está pre-
vista para o começo de abril.

|RENOVAçÃO. Além da necessida-
de natural de reposição do quadro 
de pessoal devido às aposentado-
rias e ao crescimento da popula-
ção, o concurso público traz o be-
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nefício de arejar a instituição. A 
cada certame são novos profissio-
nais que trazem fôlego renovado 
ao serviço público, o que é bom 
para toda a sociedade.

O concurso público passou a 
ser regra para o provimento de 
cargos na Administração Pública 
desde a Constituição de 1988. “A 
ideia do concurso público é recru-
tar no mercado os novos talentos, 
conhecedores de diferentes áre-
as e que entrem para oxigenar o 
órgão público”, declara Wilson 
Granjeiro, diretor-presidente do 
Gran Cursos e coordenador do 
Movimento pela Moralização 
dos Concursos (MMC).

|AmPLA cONcORRêNciA. O nú-
mero de pessoas interessadas em 
concursos públicos é cada vez 
maior. A remuneração, estabili-
dade, aposentadoria, oferta de be-
nefícios como o auxílio alimenta-
ção, saúde e transporte, tudo isso 
é um grande atrativo para os que 
pretendem ingressar na carreira. 
O resultado é que profissionais de 
alto gabarito acabam ingressando 
no serviço público. 

Para o presidente da Associa-
ção Nacional dos Delegados de 
Polícia Federal (ADPF) e vice-
presidente do Fórum Nacional 
Permanente de Carreiras Típicas 
de Estado (Fonacate), Marcos 
Leôncio Sousa Ribeiro, não che-
ga a ser verdade que o Brasil so-
fra com o excesso de servidores. 

“O Estado brasileiro não se 
distancia da realidade do funcio-
nalismo de outros países como os 
Estados Unidos e na União Eu-
ropeia”. Para o delegado, o pro-
blema está na má distribuição. 
“Definidas as políticas públicas e 
as suas prioridades devemos in-
dagar se o número de servidores 
para essa ou aquela atividade está 
adequado”, afirmou.

os cidadãos precisam do servi-
ço público. “Servir os cidadãos 
deve ser a missão e razão de ser 
do Estado e, para isso, é preciso 
haver funcionários em número 
tal que permita a adequada e efi-
caz prestação do serviço”, afirma 
o deputado distrital Chico Leite, 
idealizador da Lei dos Concur-
sos, aprovada no final de 2012, 
na Capital Federal.

|REGRAS cLARAS. A Lei Geral dos 
Concursos, sancionada em Brasí-
lia, é uma norma que estabelece 
regras gerais para a realização de 
concursos públicos pela adminis-
tração direta, autarquias e funda-
ções do Distrito Federal. 

“Essa lei possibilita finalmen-
te que se conquiste espaço no ser-
viço público sem a necessidade 
de apadrinhamentos políticos”, 
avalia Chico Leite.

Outro objetivo da lei é conso-
lidar no mundo jurídico um regu-
lamento único para a realização 
dos concursos públicos, pois in-
corpora as recentes decisões dos 
tribunais. 

Na prática, isso significa que 
todas as seleções do DF serão 
regidas pelas mesmas regras, im-
pondo obrigações à Administra-
ção Pública e trazendo segurança 
e tranquilidade aos inscritos nos 
certames. 

Obrigatoriedade de contra-
tação dos aprovados dentro do 
prazo de validade da seleção, in-

Próximo aos grandes 
eventos mundiais que 
o brasil está perto de 
receber, as carreiras 
de estado voltam a 

alertar para a falta de 
servidores públicos 

em áreas estratégicas 
como a Polícia Federal, 
o fisco e outros órgãos

O dirigente defende que a 
oferta dos serviços públicos de 
qualidade, sobretudo os essen-
ciais como segurança, saúde e 
educação não podem ser prejudi-
cados em função da suposta ne-
cessidade de se reduzir a máquina 
estatal. Para Ribeiro, os funcio-
nários públicos são os agentes 
concretizadores da existência do 
Estado no dia a dia do cidadão.

O Brasil possui mais de 200 
milhões de habitantes. Seja para 
tirar passaporte ou uma certidão, 
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tervalo mínimo de 90 dias entre 
o edital e a realização da prova, 
proibição de provas de dois con-
cursos do GDF no mesmo dia, 
impedimento de repetição de 
questões já cobradas em outros 
exames, são exemplos dos direi-
tos sancionados. 

O exemplo candango está sen-
do exportado para o Congresso 
Nacional. Inspirado no projeto de 
Chico Leite, o senador Rodrigo 
Rollemberg apresentou o PLS 
74/2010 que estabelece regras 
gerais para concursos públicos. 
Com o projeto sendo aprovado, 
as regras passam a valer para to-
dos os concursos realizados pelo 
governo federal.

|cADASTRO RESERVA. A recen-
te decisão do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) estabelece que 
aprovados em concursos públi-
cos dentro do cadastro de reser-
va têm direito à nomeação caso 
surjam novas vagas dentro do 

prazo de validade do processo 
seletivo. Embora não tenha efeito 
vinculante, a determinação gera 
jurisprudência e pode influenciar 
julgamentos em outras esferas da 
Justiça sobre o tema.

“Presume-se que, quando um 
órgão público abre seleção para 
preenchimento de vagas, há va-
cância nos cargos. Um processo 
seletivo é algo complexo, dispen-
dioso para os cofres públicos, que 
gera expectativas nos que se pre-
param para as provas. Não pode 
servir apenas como fonte de ar-
recadação de taxas de inscrição, 
que configura a famigerada ‘in-
dústria dos concursos’”, afirma o 
deputado Chico Leite.

|cAmPANHA DE VALORizAçÃO. Se-
gundo Wilson Granjeiro, o ser-
vidor é o maior patrimônio do 
Estado. “Valorizar o servidor de 
carreira é essencial para assegu-
rar a continuidade do serviço e, 
por conseguinte, a boa prestação 

dos serviços públicos a que a po-
pulação tem direito”, defendeu.

Já para o delegado Marcos 
Leôncio, a valorização do servi-
dor de carreira tem relação com 
reconhecimento e motivação 
funcional e, por conseguinte me-
lhoria no desempenho da própria 
instituição. “Afinal, ninguém co-
nhece melhor a instituição, quer o 
melhor para a instituição, que os 
servidores que a vivenciam dia a 
dia”, pontua. 

As reivindicações do movi-
mento de valorização do serviço 
público encampado pelo Fona-
cate basicamente se resume no 
cumprimento da Constituição 
Federal: o respeito ao concurso 
público e a valorização do ser-
vidor de carreira, dispondo que 
o provimento dos cargos de con-
fiança deve priorizar os servido-
res de carreira; a preservação do 
poder aquisitivo da remuneração 
do servidor e a melhoria das con-
dições de trabalho com a adoção 
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de um processo de negociação 
coletiva com critérios objetivos 
e prazos definidos; a proteção 
da instituição e de seus serviços 
com relação aos cortes e contin-
genciamentos orçamentários e 
a necessidade de investimentos 
permanentes na modernização 
institucional e na capacitação 
funcional.

“A defesa do servidor público 
é muito mais que a defesa das ca-
tegorias: é também a garantia de 
um serviço público de qualidade, 
com um bom atendimento que a 
população tem direito”, afirma 
Chico Leite. Para o distrital, “é 
fundamental incentivar sempre a 
carreira dos policiais, pois é um 
segmento essencial para a garan-
tia da segurança e da paz social”.

|SEGURANçA PúBLicA. Apesar da 
atividade ser uma das maiores 
preocupações do povo brasileiro, 
a segurança pública não tem sido 
priorizada de forma adequada.

Até hoje não existe no país 
um piso salarial nacional para os 
policiais civis, militares e bom-
beiros. Em diversas unidades da 
Federação e na própria União não 
se garantiu até o presente uma 
política de renovação periódica e 
permanente dos efetivos policiais 
mediante a realização regular de 
concursos públicos. 

“Há polícias que há décadas 
não realizam concursos públicos. 
O país não colocou em prática até 
o momento uma política de direi-
tos humanos para os seus poli-
ciais, isto é, assistência à saúde e 
psicossocial, moradia, acidentes 
e invalidez em serviço. Ao con-
trário, o Brasil deseja modificar 
uma conquista histórica dos po-
liciais que é a aposentadoria dife-
renciada por força de sua ativida-
de de risco permanente”, declara 
o delegado Marcos Leôncio.

No Distrito Federal, os qua-
dros de funcionários dos órgãos 
de segurança estão sendo integra-

dos e reestruturados fisicamente 
para a Copa do Mundo. Serão 
realizados dois concursos públi-
cos para aumentar o efetivo da 
Polícia Civil. Segundo, Granjeiro 
hoje existe a necessidade de se 
contratar aproximadamente 4 mil 
policiais militares e 6 mil poli-
ciais civis na capital federal.

Na Polícia Federal, a situação 
também não é diferente. O último 
concurso público para o cargo de 
delegado federal foi realizado em 
2004. Estados de difícil lotação, 
como no Amazonas, tiveram um 
encolhimento de 30% de dele-
gados, desde 2008. Além disso, 
cerca de 45% dos policiais estão 
com mais de 40 anos de idade. 
Isso indica aposentadorias à vis-
ta e cargos vagos precisando ser 
preenchidos. Nesse sentido, a 
ADPF vem lutando pela institu-
cionalização do chamado “gati-
lho”, para garantir a renovação 
periódica e regular do efetivo 
policial.

A defesa do servidor 
público é a garantia 

de um serviço público 
de qualidade. valorizar 
as carreiras policiais 
é fundamental para a 

garantia da segurança 
e da paz social. Na PF, 
o último concurso para 
delegado foi em 2004
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tráfico
humano

Quem são 

as vítimas desse 

tipo de crime?

O tráfico de 
pessoas é 
um crime in-

visível, frequente e preocu-
pante que está em discussão 
não só entre autoridades 
de governo e órgãos poli-
ciais, mas também entre 
a população. A divul-
gação da novela Salve 
Jorge colaborou com o 
aumento desse debate 
sobre a transformação 
de pessoas em mer-
cadorias. Segundo da-
dos da Polícia Federal, 
475 inquéritos foram 
instaurados sobre o 
crime de tráfico in-

ternacional de pes-
soas entre 1999 e 

2011 no Brasil.
Em fevereiro de 2013, 

o 2º Plano Nacional de En-
frentamento ao Tráfico 
de Pessoas foi lançado 
pelo Ministério da Justi-
ça (MJ) e pelas secreta-
rias de Direitos Huma-
nos e de Políticas para as 
Mulheres da Presidência 
da República. Com o 

objetivo de aperfeiçoar a 
legislação brasileira, será 
solicitada aos presiden-

tes da Câmara dos De-
putados e do Senado 

Federal celeridade 

|Capa
Por ALiNE SHAyURi
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De acordo com a legislação 
nacional, o crime de tráfico de 
pessoas se configura e se con-
suma com a saída da pessoa do 
seu país de origem e entrada em 
outro, ainda que não haja explo-
ração.

guém, independentemente de seu 
consentimento”.

No tráfico para fins de ex-
ploração sexual, as quadrilhas 
costumam agir mediante certos 
métodos. Antes da viagem, os 
aliciadores instruem as vítimas 
de como se portar no serviço 
imigratório. Além disso, dão di-
nheiro para que elas comprem 
roupas e vão ao salão de beleza. 
Também compram a passagem 
de ida e entregam muitas notas 
de euro para que elas mostrem ao 
serviço de imigração no aeropor-
to de destino. Assim, fingem que 
são turistas com dinheiro para 
gastar. Quando chegam ao local 
de trabalho, as vítimas têm os do-
cumentos e o passaporte retidos, 
são submetidas a cárcere privado 
e qualquer tipo de violência, com 
privações de liberdade e alimen-
tação. Os criminosos cobram ain-
da o valor da passagem de avião 
e os demais gastos.

“A maioria das vítimas deseja 
viajar e sabe que a finalidade é a 
prostituição. No entanto, o crime 
acontece quando elas sofrem o 
engano”, diz a delegada federal e 
chefe da Unidade de Repressão ao 
Tráfico de Pessoas da Divisão de 
Direitos Humanos da Polícia Fe-
deral, Vanessa Gonçalves Leite 
Souza. Esse engano se refere às 
condições em que a prostituição 
será exercida e que a vítima será 
submetida. “A pessoa sai do seu 
país de origem achando que sua 

na apreciação de projetos de lei 
que ampliem os tipos de crimes 
envolvendo o tráfico de pessoas.

Atualmente, a legislação bra-
sileira pune apenas o tráfico de 
pessoas para fins de exploração 
sexual. Falta previsão legal para 
punir crimes de tráfico para fins 
de trabalho escravo, trabalho do-
méstico, venda de órgãos e de 
adoção ilegal.

O Ministério da Justiça tam-
bém lançou um guia de referên-
cia sobre o Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas. São 148 pá-
ginas escritas pelo Departamento 
de Justiça e pelo Centro Interna-
cional para o Desenvolvimento 
de Políticas Migratórias (Interna-
tional Centre for Migration Po-
licy Development - ICMPD) da 
União Europeia. Quatro capítulos 
abordam temas como imigração, 
tráfico de pessoas no Brasil e no 
exterior, estrutura para o combate 
a esse tipo de crime, entre outros 
aspectos.

|TRÁFicO DE PESSOAS. Pelo con-
ceito do Protocolo de Palermo, 
essa atividade existe para diver-
sas finalidades como exploração 
sexual, comercialização de bebês 
e crianças para casais que não 
podem ter filhos biológicos e não 
querem recorrer aos meios legais 
e burocráticos de adoção, traba-
lho escravo, trabalho doméstico, 
casamento servil e venda de ór-
gãos.

Segundo dados da 
Polícia Federal, 475 

inquéritos foram 
instaurados sobre 
o crime de tráfico 
internacional de 

pessoas entre 1999 e 
2011 no brasil

No Brasil, o Código Penal ti-
pifica como crime e pune apenas 
o tráfico para fins de exploração 
sexual. Dessa forma, a senado-
ra e relatora da CPI do Tráfico 
no Senado Federal, Lídice da 
Mata, propôs a alteração do tex-
to do “crime contra a dignidade 
humana” para o seguinte: “Agen-
ciar, aliciar, recrutar, transportar, 
transferir, alojar ou acolher pes-
soa, por meio de ameaça, coa-
ção ou qualquer outra forma de 
violência, sequestro, cárcere pri-
vado, fraude, engano, abuso de 
poder, financiamento, corrupção, 
ou qualquer outro meio análogo, 
para fins de exploração de al-
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dívida será apenas o valor da pas-
sagem. Entretanto, somam-se o 
valor das roupas que ela comprou 
antes de ir, mais cada dia que ela 
dorme num aposento, mais o que 
ela come e fica difícil de pagar”, 
conta Vanessa. Enquanto a dívida 
não é quitada, os relatos são de 
que a pessoa vira refém dos ali-
ciadores tendo sua liberdade res-
tringida, passaporte retido e fica 
submetida à violência, ameaças 
contra si e sua condição ilegal no 
país, contra seus familiares e pes-
soas próximas.

O aliciamento normalmente 
é feito por uma pessoa próxima. 
“Não raro, é uma tia, uma prima, 
uma vizinha, uma amiga que a ví-
tima tem o mínimo de confiança, 
que ela já sabe que foi para o ex-
terior e voltou com certo dinhei-
ro”, afirma a delegada.

A maior dificuldade encontra-
da pela PF é a falta de conscien-
tização das potenciais vítimas. 
Dessa forma, elas não se veem 
como tal em grande parte dos ca-
sos porque sentem culpa por ter 
aceitado viajar e estar “pagando 
o preço”.

O fato de que as vítimas trafi-
cadas expressavam desejo de mi-
grar para outro país e, em alguns 
casos, consentiram com o exercí-
cio da prostituição, não significa 
que está afastada a configuração 
do tráfico de pessoas. O crime, 
então, subsiste mesmo que haja 
esse consentimento.

|ORiGENS E DESTiNOS. “As possí-
veis origens [de pessoas vítimas 
do tráfico de pessoas] são onde há 
vulnerabilidades econômicas, so-
ciais, psicológicas”, é o que afir-
ma a delegada federal e chefe da 
Unidade de Repressão ao Tráfico 
de Pessoas da Divisão de Direi-
tos Humanos da Polícia Federal, 
Vanessa Gonçalves Leite Souza. 

fico” e “Manual de Combate ao 
Tráfico de Pessoas”.

Os destinos mais comuns de 
brasileiros no exterior são Portu-
gal, Espanha e Itália. Sendo este 
último, bem marcado pelos tra-
vestis e transexuais. Em regiões 
como Suriname e Guiana Fran-
cesa muitas pessoas são levadas 
para trabalhar em garimpos.

Ela afirma ainda que não existem 
principais rotas para esse tipo de 
crime.

“Não há rotas fixas, pois os 
aliciadores podem mudar esse 
caminho enviando a vítima para 
outro local e, posteriormente, por 
meio de outra pessoa contratada 
por terra pela organização crimi-
nosa, enviam a vítima para seu 
real destino”, complementa o 
delegado federal Luciano Fer-
reira Dornelas. Ele é autor de 
duas obras sobre o tema: “Tráfico 
de Pessoa – Cooperação Jurídica 
Internacional no Combate ao Trá-

|ENFRENTAmENTO DA PF. O papel 
da PF como polícia judiciária é 
investigativo por meio dos meca-
nismos e das principais técnicas 
disponíveis. As interceptações 
telefônicas, os depoimentos das 
vítimas e de outras pessoas en-
volvidas, as interceptações am-
bientais (captação de imagens 
em determinados locais de maior 
ocorrência de um determinado 
crime), a produção de relatórios 
dos achados e do que está acon-
tecendo na cena criminosa e a 
investigação de documentos pes-
soais são alguns desses artifícios.
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A Polícia Federal recebe de-
núncias de diversas fontes. “Atu-
almente, a mais importante, em 
volume, é o Ligue 180 da Secre-
taria de Políticas para as Mulhe-
res. Após o início da novela Sal-
ve Jorge, o volume de denúncias 
aumentou consideravelmente”, 
afirma a delegada federal Vanes-
sa Souza.

Vale ressaltar que a Polícia 
Federal combate o aliciamento de 
pessoas para fins de exploração 
sexual, e não a prostituição em si. 
Pois sabe-se que, no Brasil e em 
vários outros países, a prostitui-
ção é uma profissão como outra 
qualquer tendo a exploração des-
sa atividade laborativa o caráter 
criminal.

prostituição e prender pessoas na 
Espanha e no Brasil que faziam o 
aliciamento de brasileiras. A ope-
ração simultânea obteve sucesso 
em razão da intensa colaboração 
da SR/BA, do oficial de ligação 
da Polícia Federal na Espanha e 
da Unidade de Repressão ao Trá-
fico de Pessoas. 

Ainda em outubro daquele 
ano, a Polícia Federal deflagrou 
a Operação Sisifo em três casas 
noturnas dos municípios de Im-
bituba e Imaruí, no Sul catari-
nense. Nesse caso, 21 mulheres 
paraguaias eram exploradas se-
xualmente. Elas foram libertadas 
e trazidas a Florianópolis para 
prestarem depoimentos e, após 
manifestarem interesse, voltaram 
ao país de origem com o apoio 
do Consulado do Paraguai. Cinco 
suspeitos foram detidos.

No início de março de 2013, 
a Polícia Federal também reali-
zou uma operação no município 
de Naviraí, no Estado de Mato 
Grosso do Sul. Sete mulheres 
paraguaias trabalhavam no bar, 
onde funcionava um prostíbulo. 
As vítimas viviam ilegalmente no 
Brasil, eram mantidas em cárcere 
privado e agredidas constante-
mente pelo proprietário do local. 
Todos foram encaminhados para 
a Delegacia da Polícia Federal 
de Naviraí. Após uma entrevista 
com as três mulheres, a PF che-
gou a outra casa onde havia mais 
quatro nas mesmas condições. O 

o tráfico de pessoas existe para diversas 
finalidades como exploração sexual, 

comercialização de bebês e crianças para casais 
que não podem ter filhos biológicos e não querem 

recorrer aos meios legais e burocráticos de 
adoção, trabalho escravo, trabalho doméstico, 

casamento servil e venda de órgãos

A partir das denúncias recebi-
das, a Unidade de Repressão ao 
Tráfico de Pessoas da Divisão de 
Direitos Humanos realiza um le-
vantamento preliminar. Quando 
possível, a pessoa que denunciou 
é contatada para que forneça mais 
dados. Por meio de um trabalho 
de cooperação, estes dados são 
repassados à Superintendência 
pertinente, ou ao adido policial 
ou oficial de ligação no país de 
destino para que se consiga obter 
mais informações relevantes e, se 
possível, seja realizada uma ação 
policial conjunta.

|OPERAçõES DA PF. No dia 30 de 
outubro de 2012, o Ligue 180, 
da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres (SPM), recebeu uma 
denúncia vinda de Salvador/BA. 
A ligação era da mãe de uma jo-
vem levada para trabalhar em 
Salamanca, na Espanha. No dia 
30 de janeiro de 2013, a Supe-
rintendência Regional da Polí-
cia Federal na Bahia deflagrou 
a Operação Planeta, juntamente 
com o Cuerpo Nacional de Poli-
cía (a polícia nacional espanho-
la). Foram feitos levantamentos 
de forma a fechar duas casas de 
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proprietário foi preso e responde-
rá pelo crime de tráfico de pesso-
as para fins de exploração sexual.

|cOOPERAçÃO JURíDicA iNTERNA-

ciONAL. A cooperação diz respei-
to ao auxílio mútuo e recíproco 
entre duas partes sobre uma de-
terminada matéria. No livro “Trá-
fico de Pessoa – Cooperação Jurí-
dica Internacional no Combate ao 
Tráfico”, o delegado federal Lu-
ciano Dornelas aponta a relevân-
cia dessa forma de repressão às 
redes criminosas que permeiam 
os mais diversos países: “[...] 
não é suficiente a adequação do 
ordenamento interno de cada um 
e de uma tecnologia voltada ao 
combate aos ‘fora da lei’: é pre-
ciso também que os governos dos 
Estados envolvidos nessa luta se 
comuniquem de forma adequada, 
respeitando a soberania ao mes-
mo tempo em que cooperam en-
tre si, estabelecendo uma verda-
deira cooperação internacional”.

Nos casos de crime de tráfi-
co de pessoas, as autoridades no 
Brasil e nos países de destino tra-
balham de forma conjunta e har-
moniosa.  A cooperação acontece 
por meio dos adidos policiais e 
oficiais de ligação. Considera-
dos o elo entre a Polícia Federal 
no Brasil e a polícia estrangeira, 
são o adido policial e o oficial 
de ligação, ou seja, os servidores 
agregados a uma Embaixada ou 
a uma legação que representam a 

força policial de seu país na fun-
ção de facilitar o trânsito de in-
formações sobre os delitos trans-
nacionais.

A cooperação jurídica interna-
cional é regida por duas relações 
consulares: as convenções de 
Viena e de Palermo. A primeira 
estabelece parâmetros para a as-
sinatura, adesão, formulação e 
obrigações relativas aos tratados 
internacionais. A segunda trata 
do crime organizado transnacio-
nal.

|cPi ESPEciAL. A Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) do 
Tráfico de Pessoas sugere mu-
danças na legislação brasileira 
que contribuam para o combate 
ao comércio ilegal de pessoas. 
A comissão está discutindo o as-
sunto na Câmara dos Deputados 
e deve apresentar um relatório 
parcial com as sugestões de mo-
dificações legislativas até maio 
de 2013.

O presidente desta CPI, depu-
tado federal Arnaldo Jordy, e os 
demais integrantes da comissão 
reuniram-se com o ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardozo, 
para apresentar um balanço das 
atividades feitas. Ficaram acerta-
das duas colaborações, entre elas 
o reforço da presença da PF em 
algumas localidades, sobretudo 
nas fronteiras.

Jordy destacou a importância 
de ampliar o efetivo policial na 

Capa

área sob influência da constru-
ção da usina hidrelétrica de Belo 
Monte, no rio Xingu, no Estado 
do Pará. No local, uma operação 
conjunta das polícias Militar e 
Civil libertou 16 mulheres, uma 
adolescente e uma travesti man-
tidas em cárcere privado e obri-
gadas a se prostituir. “Em sete 
meses, a população no Xingu au-
mentou de 100 mil para 132 mil 
[em função das obras da hidrelé-
trica]. Enquanto isso, o efetivo da 
PF nesse local reduziu de 32 para 
15 nos últimos seis anos”, desta-
cou.

A PF participa ativamente no 
desenho de alteração da legisla-
ção para que se adeque ao Proto-
colo de Palermo e se aproxime da 
necessidade de se enquadrar à re-
alidade e punir situações que não 
são pontuadas na lei.

|VANESSA SOUzA. Delegada fala 
sobre o trabalho da Polícia Federal no 
enfrentamento do tráfico de pessoas.

Foto: Aline Shayuri / ADPF
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delegada helô

|Em cena
Por VANESSA NEGRiNi

Personagem da atriz Giovanna Antonelli mostra um pouco da rotina e 

dificuldades enfrentadas pelas delegadas da Polícia Federal da vida real

A novela Salve Jor-
ge trouxe à tona 

o problema do tráfico 
humano, que no Brasil 
vitimiza principalmente 
mulheres. Atraídas para 
o exterior por aliciado-
res, com a promessa de 
uma vida melhor, aca-
bam submetidas à ex-
ploração sexual. 

A atriz Giovanna 
Antonelli, no papel da 
delegada Helô, mostra 
um pouco de como é o 
trabalho da Polícia Fe-
deral no enfrentamento 
a esse tipo de crime. 

Em entrevista à Prisma, ela 
contou sobre esse papel. Para 
maior realismo, a novela teve 
cenas gravadas inclusive na Aca-
demia Nacional de Polícia, em 
Brasília.

|como você está encarando o de-
safio de viver uma delegada da PF 
na novela “Salve Jorge”?

Todo personagem que eu faço me 
ensina um pouco e me faz crescer 
como profissional e ser humano.

|como foi a preparação? 
Desde quando recebi o convi-
te para fazer esse papel eu visi-
tei varias delegacias e conversei 
com as delegadas para conhecer 
e entender esse universo mais de 
perto, podendo assim dar vida a 
Helô.

|como você avalia o trabalho 
das delegadas da Polícia Fede-
ral na vida real?
É um trabalho muito bonito 
e corajoso, pois lidam di-
retamente com todo tipo de 
crime e violência. Admiro 
demais essas mulheres.
 
|A novela aborda a questão do 
tráfico de pessoas. Você já co-
nhecia esse problema antes da 
novela; como é lidar de perto 
com histórias tão difíceis?
Conhecia, mas nunca havia 
me aprofundado. Com o con-
vite li varias matérias sobre o 

assunto e assisti filmes indicados 
pela produção. Realmente é mui-
to assustador ver de perto essa 
realidade, e saber que milhares 
de pessoas passam por isso, fico 
muito feliz que com a novela as 
pessoas estão tomando coragem e 
indo atrás de justiça, pois só com 
a ajuda de pessoas especialistas 
no assunto poderemos combater 
esse tipo de crime.

Foto: Reprodução/ Instagram
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No Dia Internacional da 
Mulher, a Associação 
Nacional dos Delega-

dos de Polícia Federal (ADPF) 
premiou a delegada mais antiga 
em atividade na Polícia Federal 
com uma viagem à cidade de 
Buenos Aires, capital da Argenti-
na. A delegada Maria Christina 
Dourado e Silva foi, ainda, ho-
menageada durante almoço pro-
movido pela Diretoria Regional 
do Rio de Janeiro e Sindicato dos 
Delegados, com uma placa co-
memorativa, confeccionada pela 
ADPF, por sua trajetória na Po-
lícia Federal que já tem 43 anos.

A paraense ingressou na cor-
poração em 1969, com 21 anos, 
em uma época em que o início na 
carreira era realizado mediante o 
concurso para Inspetor, haven-
do poucos delegados oriundos 
da Polícia Civil do Rio de Ja-
neiro, que optaram por trabalhar 
no recém-criado Departamento 
de Polícia Federal. Apenas doze 
delegados formaram a primeira 
turma. Somente em 1977 o cargo 

força feminina

|Memória Viva
Por ELiJONAS mAiA

Delegada mais antiga da Polícia Federal recebe homenagem da ADPF

passou a ser chamado de dele-
gado. Em entrevista, a delegada 
Maria Christina, hoje lotada no 
Rio de Janeiro, revela como era 
a corporação na década de 70 e 
destaca algumas dificuldades vi-
venciadas.

“As técnicas de investigação 
eram bem diferentes das atuais, 
mas davam resultado. Hoje te-
mos muito mais recursos à dispo-
sição – quebras de sigilo celular, 
GPS, diversos bancos de dados, 
o que facilita em muita a investi-
gação. Está cada vez mais difícil 
esconder-se da Polícia”, conta.             

Sobre o concurso da PF, a de-
legada conta que antigamente era 
mais fácil conseguir passar. “O 
concurso hoje está muito difícil 
em comparação com o da época 
em que entrei, e essa dificuldade 
só tende a aumentar”, diz a dele-
gada. Maria Christina revela tam-
bém que preconceitos em relação 
às mulheres existiam naquela 
época dentro da Polícia Federal, 
mas afirma que nunca sentiu. 
“Algumas amigas contavam que 

a PF não gostava de mulheres na 
atividade, mas eu mesma nunca 
senti”.

|ARTE imiTA A ViDA. Na televisão, 
a atriz Giovanna Antonelli está 
interpretando a delegada da Po-
lícia Federal Helô, que preside 
uma investigação sobre tráfico 
de pessoas. A novela remete lem-
branças do primeiro inquérito 
sobre tráfico de mulheres, instau-
rando e presidido pela delegada 
Maria Christina. 

O trabalho resultou, inclusive, 
na CPMI sobre tráfico de pessoas, 
em 1996, quando a delegada foi 
ouvida. As investigações revela-
ram que várias mulheres eram le-
vadas de Goiânia para a Espanha, 
para se prostituirem. Chegando 
lá, passavam a ser escravas da 
prostituição, pois os passaportes 
eram retidos e as mulheres eram 
encarceradas.  

O diretor regional da ADPF 
no Rio de Janeiro, Márcio De-
renne, admira Maria Christina e 
destaca algumas características 
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da delegada: “Ela é exemplo para 
todos. Seja homem ou mulher, to-
dos a admiram”. E complementa: 
“Ela poderia, com certeza, estar 
aposentada, mas, não, vem tra-
balhar todo dia feliz, sorridente, 
sempre disposta”.

Já o delegado Paulo Rober-
to Falcão Ribeiro, que traba-
lha com Maria Christina, revela 
como a delegada é no dia a dia. 
“Ela sempre chega cedo ao tra-
balho, é rigorosa e eficiente”. 
Segundo Falcão, Christina foi 
a delegada que mais relatou in-
quéritos em 2012. Ficou três me-
ses em missão fora, em Cuiabá 
(MT), e, mesmo assim, superou 
os demais delegados da região. 

Sobre conciliar a vida profis-
sional e particular na época de 
inspetora, quando era casada com 
um também inspetor, a delegada 
revela que contou com o apoio da 
mãe e de empregada, que a aju-
daram muito, já que, segundo ela, 
“nunca foi boa dona de casa”.

Aos 65 anos, Maria Christina 
recebeu um comunicado infor-
mando sobre sua aposentadoria 
compulsória, segundo as normas 
que regem a PF. Para a delega-
da, “essa lei vai na contramão da 
atualidade, nos dispensa antes da 
verdadeira compulsória”. Já que 
não queria se aposentar, Maria 
entrou na Justiça e, com a ajuda 
da ADPF, conseguiu reverter a 

decisão. “Por isso, principalmen-
te, e por muitas outras benfeito-
rias, que eu agradeço à ADPF, 
que esteve sempre presente”, 
conta. 

No Dia Internacional da Mu-
lher, a delegada acredita que há 
muito a se comemorar. “As mu-
lheres conseguiram se firmar em 
todas as carreiras, inclusive, em 
uma carreira que trata de matéria 
tão árida quanto o Direito Penal 
e, em especial, a investigação cri-
minal que tem a peculiaridade de 
exigir a resposta rápida, imediata 
e eficiente aos ilícitos a ela apre-
sentados”, afirma. Para Maria 
Christina as mulheres conquista-
ram seu espaço na Polícia Fede-
ral, mas foi a instituição que mais 
saiu ganhando: “O ingresso da 
mulher, por ser cuidadosa nos de-
talhes, sensível e observadora , só 
veio  a engrandecer e humanizar 
a carreira de delegado da Polícia 
Federal”.

Memória Viva

|PiONEiRAS: Há 43 anos, na turma da 
maria christina, havia apenas cinco 
mulheres se formando na Academia de 
Polícia. De pé, da esquerda para direita, 
as baianas Lícia margarida Ferraz 
Pinheiro, que faleceu no final de 1970, 
e márcia Dometila Benevides Lima, 
que chegou a subprocuradora-geral 
da República. Agachadas, da esquerda 
para a direita, as três paraenses, 
Joselita Viana e Silva, Odete Pacheco 
de Almeida, atual presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho, em 
Belém-PA, e maria christina.
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impossibilidade de investigação 
criminal monopolizada pelo mp

|Opinião
Por ANTONiO cARLOS cUNHA SÁ*

Neste artigo, o delegado federal Antonio Carlos Cunha Sá enfatiza 

a necessidade de se manter um sistema de freios e contrapesos para 

garantir a imparcialidade das investigações

Muito se tem discuti-
do nos dias atuais 
sobre o poder de 

investigação criminal realizada 
com exclusividade pela Polícia 
Judiciária com o objetivo de se 
garantir, com argumentos ardi-
losos, uma “exclusividade sem 
controle” pelo Ministério Público 
na titularidade de investigações 
criminais. O debate em torno do 
tema espinhoso da titularidade da 
investigação criminal, com claros 
contornos jurídico-científicos, foi 
midiatizado de forma inoportu-
na, vez que verdadeiros “planos 
de marketing” sem compromisso 
com a realidade foram criados 
pelo Ministério Público para ten-
tar induzir o raciocínio de parte 
da sociedade leiga e de setores da 
grande mídia. Nos termos atuais, 
polarizou-se a discussão em dois 
pontos. De um lado, membros 
do Ministério Público se levan-
tando contra um suposto mono-
pólio do poder de investigação 
criminal pelas Polícias Judiciá-
rias. Doutra banda, a OAB e as 

Polícias Judiciárias defendendo 
não o monopólio da investiga-
ção pelas polícias (como alguns, 
com desonestidade intelectual, 
querem fazer crer ao grande pú-
blico e à classe política), mas a 
impossibilidade de que o MP o 
faça sem qualquer participação 
das Polícias Judiciárias, de ma-
neira subterrânea, sem qualquer 
controle pelo Poder Judiciário, 
sem publicidade, ou seja, feita 
por um membro do “ministério 
público investigador” que se auto 
controla e, por consequência, 
investiga sem qualquer limite. 
Inicialmente, portanto, é preciso 
que a discussão seja colocada nos 
verdadeiros trilhos, quais sejam: 
“não se trata de alijar o ministé-
rio público de qualquer acesso 
e participação em investigações 
criminais, mas de impedir que 
ele seja autor isolado, sem qual-
quer controle, em detrimento de 
direitos e garantias fundamentais 
do cidadão, em uma concentra-
ção de poderes que não faz bem 
a nenhuma instituição, pois que 

ingrediente para o cometimento 
de abusos e arbitrariedades”.

Em um congresso, ainda nos 
tempos de faculdade, recordo-me 
que se discutia sobre a definição 
de Direito. Em um dado momen-
to, um conferencista, o ilustre 
professor e jurista Hugo de Brito 
Machado, expressou a seguinte 
opinião: “verdadeiros compên-
dios foram escritos sobre a de-
finição de Direito, mas nenhum 
deles é, minimamente, válido se 
não contiver a limitação de po-
deres e, por conseguinte, a con-
tenção ao arbítrio”. A limitação 
de poderes, verdadeiro bastião do 
Estado Democrático de Direito é, 
pois, o argumento inicial e incon-
trastável que impede o desenvol-
vimento de investigação criminal 
de maneira isolada pelo Ministé-
rio Público.  

Em termos constitucionais, 
é de hialina clareza a opção do 
legislador pelo modelo de in-
vestigação criminal conduzida, 
exclusivamente, pela Autoridade 
Policial com a participação de 
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membros do Ministério Público, 
senão vejamos o art. 144, § 1º, IV, 
que determina que cabe à Polícia 
Federal “exercer, com exclusivi-
dade, as funções de polícia judi-
ciária da União”. É evidente; e 
para isso basta consultar os anais 
do Congresso Nacional em torno 
dos debates sobre a questão; que 
quis o legislador constituinte que 
apenas a polícia judiciária, embo-
ra com amplo acesso do Ministé-
rio Público e, por óbvio, sobre o 
controle de legalidade do Poder 
Judiciário, exerça tal função. 
Sinteticamente, é patente, óbvio 
ululante, que não há qualquer dis-
positivo no ordenamento jurídico 
pátrio que permita ao Ministério 
Público conduzir investigações 

qualquer outra instituição sejam 
alienígenas, dotados de caráter 
divino, detectado durante os con-
cursos de ingresso nas respecti-
vas carreiras. Percebido qualquer 
envolvimento do investigador 
policial com o crime investigado 
ou em benefício do criminoso, 
diversos mecanismos de contro-
le podem frustrar a empreitada, 
haja vista o acompanhamento 
do próprio Ministério Público, 
o controle de legalidade do Po-
der Judiciário e, ainda, a atuação 
das Corregedorias De Polícia. De 
modo diverso, o que dizer de uma 
investigação conduzida apenas 
por um membro do MP, sozinho, 
sob seu próprio controle? Certa-
mente, caso o condutor da inves-
tigação incorra em crime, dificil-
mente os fatos criminosos virão 
a lume, eis que acessível apenas 
ao “investigador ministerial”. 
Exemplo atual da inconveniência 
da tese defendida pelo Ministé-
rio Público reside nas suspeitas, 
ainda que possam ser indevidas, 
de que o atual procurador-geral 
da República teria deixado de 

A corrupção é um 
fenômeno humano e não 
parece razoável crer que 

membros de qualquer 
outra instituição sejam 
alienígenas, dotados de 

caráter divino

criminais e, muito menos, de for-
ma isolada.

Em posturas claramente apai-
xonadas, com evidentes contor-
nos institucionais, alguns defen-
sores da tese encampada pelo 
Ministério Público fazem o se-
guinte questionamento: “o que 
fazer se membros das instituições 
policiais estiverem envolvidos 
com o crime?” Por essa eventual 
possibilidade, alguns dizem que 
o Ministério Público deve con-
duzir o processo investigatório, 
bem como capitanear investiga-
ções autonomamente. Simplista e 
até ingênuo é o referido argumen-
to. Em verdade, a corrupção é um 
fenômeno humano e não parece 
razoável crer que membros de 
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atuar, criminosamente, após rece-
ber inquérito policial que aponta 
o suposto envolvimento do ex-
senador Demóstenes Torres com 
o “bicheiro Carlos Cachoeira”. 
Caso a investigação tivesse sido 
levada a efeito, isoladamente, 
pelo Ministério Público, os fatos 
viriam à tona? Seriam de conheci-
mento da sociedade brasileira? A 
resposta razoável é, com grandes 
chances, que não. Parafraseando 
o ilustre ex-Procurador Geral da 
República Antonio Fernando de 
Souza, diria que “instituição sé-
ria e democrática não é, sendo 
isso possível, apenas a instituição 
onde não existam criminosos, 
mas sim aquela em que detectado 
um membro criminoso, este seja 
combatido, expurgado, punido de 
maneira exemplar, com rigor”.

Salutar seria que o Ministério 
Público, o fiscal da lei, institui-
ção de incomensurável importân-
cia para o Estado Democrático 
de Direito, atuasse ombreado às 
Polícias Judiciárias no sentido de 
fortalecer essas instituições para 
um combate efetivo ao crime e 
não, por mera política de fortale-
cimento institucional, tentar con-
centrar poderes que não possui, 
em afronta evidente ao diploma 
constitucional em vigor e ao in-
dispensável pilar de sustentação 
do Estado Democrático de Direi-
to, a limitação de poderes.
*ANTONiO cARLOS cUNHA SÁ é delegado da 
Polícia Federal, especialista em Direito Público 
pelo instituto Brasiliense de Direito Público.

Opinião

O programa da Miriam Leitão, da Globo News, promoveu um 
debate sobre a PEC-37 com o procurador-geral de Justiça de 

São Paulo, Márcio Elias Rosa, e com o presidente da Associação 
Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), Marcos Leôn-
cio Sousa Ribeiro. 

 Márcio Elias afirmou que a investigação de natureza criminal é 
uma “tarefa precípua da Polícia Judiciária”. Para Marcos Leôncio, 
a PEC-37 traz a grande oportunidade de discutir o modelo de inves-
tigação que o Brasil quer. O representante dos delegados federais 
enfatizou que não defende a exclusividade da investigação pela Po-
lícia Judiciária, mas um trabalho colaborativo, com o princípio de 
o cidadão brasileiro ser investigado sem casuísmo, na forma e nos 
termos da lei, pelo órgão competente para fazê-lo.

 De acordo com Ribeiro, a inserção da expressão “investigação 
privativa” pela PEC-37 no texto Constitucional visa evitar as inves-
tigações paralelas e concorrentes do Ministério Público, o que não é 
permitido pela Constituição de 1988, e a usurpação das atribuições 
da Polícia Judiciária por outras forças policiais.

 O presidente da ADPF provocou o procurador-geral de Justiça a 
dizer qual lei disciplina a investigação criminal pelo Ministério Pú-
blico. Entretanto, Márcio Elias citou uma resolução interna do órgão 
para justificar. Para Ribeiro, se o Ministério Público quer realizar 
investigação criminal precisa de uma lei e não pode se guiar apenas 
por uma resolução baixada por ele próprio.

 Na conclusão, Miriam Leitão perguntou ao presidente da ADPF 
os motivos para dizer “sim” a PEC-37. Ribeiro pontuou: 

 “Digo sim à PEC-37 para que o MP investigue com a Polícia Ju-
diciária e não com a Polícia Militar, nem com a Polícia Rodoviária; 
para que o MP não faça concorrência, mas trabalhe em colaboração; 
digo sim para que a investigação seja feita na forma da lei e não 
com base em resoluções; sim para que a investigação seja feita com 
controle, regras claras e objetivas, sem casuísmo; sim para que a 
investigação seja técnica e sejam investigados fatos e não pessoas; 
sim para que o direito constitucional do investigado, que não é ne-
cessariamente um criminoso, seja respeitado”.

“investigação de natureza 
criminal é tarefa precípua da 
polícia Judiciária”
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segurança pública e 
papel das polícias civis

|Opinião
Por FÁBiO ScLiAR*

Fábio Scliar defende o protagonismo do delegado de polícia na condução 

do inquérito, como peça fundamental do sistema criminal

Muito se fala de se-
gurança pública em 
tempos em que sua 

deficiência é sentida por todos 
nós, suscitando intensos debates 
a seu respeito em uma discussão 
plural que envolve profissionais 
de diversas categorias, como so-
ciólogos, cientistas políticos e 
quem mais se dispõe a apresentar 
soluções ou simplesmente criti-
car o estado da arte atual sobre o 
tema.

Por sorte são poucos os ato-
res que não compreendem que a 
discussão pertence a todos, e não 
apenas porque é um problema 
que aflige a sociedade por intei-
ro, mas também por conta de uma 
confusão acerca de qual seguran-
ça pública está em debate, ou se 
é de fato a segurança pública que 
está sendo debatida.

Evidentemente se a discussão 
parte de uma premissa equivoca-
da a conclusão também o será.

 Precisamos saber com preci-

são se o que se quer debater é a 
Ordem Pública, a Segurança Pú-
blica em uma de suas várias acep-
ções (inclusive a constitucional), 
ou o sistema que abrange esses 
aspectos, sob pena da obtenção 
de resultados infrutíferos ou dis-
torcidos que ao invés de contri-
buir para a melhoria da situação 
apenas a pioram.

Ao final dessa curta digres-
são, cujo objetivo é identificar 
conceitos de segurança pública e 
outros aliados a ele, será possível 
afirmar o verdadeiro papel das 
Polícias Civil e Federal e a real 
posição do inquérito policial em 
nossa Ordem Jurídica.

Outra confusão corriqueira 
que precisa ser desfeita é o nome 
pela qual são chamadas as Polí-
cias Civis e Federal. É que ambas 
tomam o apelido de Polícia Judi-
ciária quando essa designação se 
aplica apenas a uma das funções 
que exercem, porque na verdade 
funcionam mais como Polícias de 

Apuração de Ilícitos Criminais, 
como se verá abaixo. Por outro 
lado, se ambas não são militares, 
evidentemente são civis, termo 
que utilizaremos para identificar 
a Polícia Civil da União e as Po-
lícias Civis das unidades federa-
tivas.

Antes de prosseguirmos na 
busca da inteligência do artigo 
144 da Constituição e sua conse-
quente repercussão na ordem ju-
rídica, cabe conhecer o conceito 
de segurança pública em sentido 
amplo, e para tanto vamos nos 
valer da lição de Diogo Figuei-
redo que, utilizando a teoria dos 
sistemas, situa o assunto no que 
chama de “sistema de convivên-
cia social” e identifica respecti-
vamente a ordem pública como o 
pressuposto funcional deste siste-
ma, ou seja, o conjunto de princí-
pios e normas que o regem e a se-
gurança pública como o processo 
homeostático deste mesmo siste-
ma, isto é, a atividade por meio 
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da qual se pretende preservar o 
sistema de convivência social. 

Vale a pena transcrever a lição 
do mestre para melhor compreen-
são:

“Sistema de Convivência Pú-
blica

Para convergirmos ao tema 
de nosso estudo deve-se partir 
também, de um sistema social es-
pecífico: o sistema da convivên-
cia pública, que será conceitua-
do substantivamente para que se 
possa analisar sua organização 
e sua ordem características e, a 
partir daí, chegar-se à seguran-
ça pública, como conceito adje-
tivo”.

“Na acepção sistêmica, a 
ordem pública é o pré-requisito 

de funcionamento do sistema de 
convivência pública. Não só ele 
contém no polissistema social 
como é imprescindível a seu fun-
cionamento, uma vez que viver 
em sociedade importa, necessa-
riamente, em conviver publica-
mente.

................................
No sentido formal, ou norma-

tivo, a ordem pública é um con-
junto de valores, de princípios e 
de normas que se pretende devam 
ser observados numa sociedade, 
impondo uma disposição ideal 
dos elementos que nela intera-
gem, de modo a permitir-lhe um 
funcionamento regular e estável, 
assecuratório da liberdade de 
cada um.”

Em termos de teoria geral dos 
sistemas, o problema está, pois, 
em assegurar dinamicamente a 
‘disposição harmoniosa’, que 
vem a ser o equilíbrio do sistema. 
Dá-se-lhe o nome de homeosta-
sia: um conjunto de processos 
que devem atuar para manter a 
estabilidade do sistema pela pre-
valência de sua ordem, a despei-
to das perturbações de qualquer 
natureza.

Segurança Pública como con-
junto de processos homeostáticos 
da ordem pública.

...............................
Conceito de Segurança Públi-

ca
Esta, também, é a razão pela 

qual, sinteticamente, definimos a 

Foto: Divulgação
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segurança pública como a garan-
tia da ordem pública, e expus ser 
esta o objeto daquela, no artigo 
inserto na coletânea Direito Ad-
ministrativo da Ordem Pública.

Por isso concluímos que se-
gurança pública é o conjunto de 
processos políticos e jurídicos, 
destinados a garantir a ordem 
pública na convivência de ho-
mens em sociedade.

Em termos de funcionalidade 
homeostática, a segurança pú-
blica é o conjunto de estruturas 
e funções que deverão produzir 
atos e processos capazes de afas-
tar ou eliminar riscos contra a 
ordem pública.” 

Portanto, em sentido amplo, é 
possível vislumbrar aspectos de 
segurança pública em atividades 
como urbanismo, saneamento, 
educação, saúde etc. E é por isso 
que além do aspecto democrático 
de que qualquer um pode partici-
par dos debates acerca do tema, é 
preciso reconhecer que profissio-
nais das mais diversas áreas es-
tão legitimados academicamente 
para apresentar seus pontos de 
vista.

Mas o conceito jurídico-cons-
titucional do que seja segurança 
pública em sentido estrito, inega-
velmente foi fornecido no dispo-
sitivo antes mencionado, porque 
é evidente que ao abrir um capí-
tulo denominado “Da Segurança 
Pública”, e composto de apenas 
um artigo, o texto constitucional 

está estabelecendo o que seja esta 
atividade.

Enfim, segurança pública para 
a Constituição de 1988 é: a ativi-
dade desempenhada pelos órgãos 
que ficaram enumerados no art. 
144 da Lei Maior.

nal, que é sempre realizada por 
meio do inquérito policial é ati-
vidade de segurança pública em 
sentido estrito por excelência.

Esta constatação simples con-
firma a autonomia do inquérito 
policial em relação ao processo 
criminal, e por isso o inquérito 
não é apenas fase pré-processual 
ou preliminar do processo crimi-
nal, ele é antes de tudo atividade 
de segurança pública em sentido 
estrito exercida pelo Poder Exe-
cutivo, e apenas eventualmente 
será também, quando houver de-
núncia ou queixa, aquela fase ini-
cial do processo criminal.

É possível afirmar ainda que 
as atividades do Judiciário e do 
Ministério Público na instrução 
processual criminal também são 
atividades de segurança pública, 
mas sempre em sentido amplo, 
pelo simples motivo de que não 
estão incluídos no artigo 144 da 
Lei Maior. 

Nesse ponto é conveniente di-
rimir a dúvida que se põe na dou-
trina acerca da diferença entre a 
apuração de ilícitos penais e as 
atividades de polícia judiciária.

A relação entre elas é de con-
tinente e conteúdo porque a pri-
meira é o gênero que designa 
toda a atividade investigativa das 
Polícias, sempre por meio do in-
quérito policial, ao passo em que 
a segunda acontece apenas no 
decorrer da instrução processual 
criminal, isto é, uma vez que haja 

o inquérito não é 
apenas fase pré-

processual ou 
preliminar do processo 

criminal, ele é antes 
de tudo atividade de 

segurança pública em 
sentido estrito exercida 

pelo Poder executivo

Ocorre que o mesmo artigo, 
como se viu, enumerou as atri-
buições dos órgãos ali elencados, 
cometendo às Polícias Civis a 
atribuição da investigação crimi-
nal, que é por isso, atividade de 
segurança pública em sentido es-
trito.

Por outro lado o art. 129, que 
trata das atribuições do Minis-
tério Público, ao mencionar o 
inquérito policial, instituciona-
lizou esta forma de investigação 
policial, vinculando as Polícias 
à sua utilização na investigação 
criminal.

Pode-se concluir por conse-
guinte que a investigação crimi-

Opinião
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denúncia ou queixa recebida. 
Nestes casos, estipulou o legisla-
dor constituinte qual Polícia deve 
atuar junto ao Judiciário, coisa 
que aliás raramente acontece, 
porque cada vez mais as provi-
dências que deveriam ser toma-
das em sede judicial, debaixo dos 
princípios do contraditório e da 
defesa de forma ampla, são trans-
feridas para as delegacias, que se 
possuem estrutura para investi-
gar, não possuem nem de longe a 
estrutura cartorária e burocrática 
das Varas Criminais, até porque 
não é para isso que elas existem.

Embora não seja esse o nos-
so tema, devemos mencionar que 
essa política de transferência faz 
com que os delegados tenham 
que realizar um trabalho que é 
dos juízes e ainda por cima levem 
a fama por serviços lentos, justa-
mente porque não é para isso que 
estamos preparados, mas tão so-
mente para investigar até um de-
terminado nível de cognição que 
é o sumário, característica funda-
mental do inquérito policial.

Claro que é muito mais fácil 
para o Ministério Público produ-
zir provas no inquérito policial, 
onde os envolvidos não tem os 
mesmos direitos que na instru-
ção processual, nem o advogado 
pode agir com a desenvoltura que 
age no processo criminal.

Mas o delegado não está tra-
balhando para acusar ou absol-
ver, ele é figura imparcial que 

age no interesse da descoberta da 
verdade até determinado nível de 
conhecimento, o que robustece o 
seu papel como ator da segurança 
pública.

a exclusividade no inciso IV do 
dispositivo supracitado, não ha-
vendo motivo para tratar dife-
rentemente a Polícia Federal das 
Polícias Civis dos Estados, mas 
quanto a apuração dos ilícitos 
criminais, não inseriu o termo ex-
clusividade ou privatividade.

Ora, já está claro que, quanto 
à apuração dos ilícitos criminais, 
não havia necessidade de repetir 
nos parágrafos e incisos aqui-
lo que o caput do dispositivo já 
havia deixado alinhavado: que a 
investigação criminal, enquanto 
parcela da atividade de segurança 
pública em sentido estrito deve 
ser desenvolvida apenas pelas 
Polícias Civis através do inqué-
rito policial conforme ficou de-
monstrado acima.

É por esses motivos que a 
investigação criminal só pode 
ser levada à efeito pela Polícias 
civis, sem deslembrar que no 
artigo 144 o constituinte estava 
distribuindo as funções da perse-
cução criminal em obediência ao 
princípio republicano, de acordo 
com o princípio da separação de 
poderes e seu consectário sistema 
de freios e contrapesos, sendo 
por isso materialmente constitu-
cional.

Tomara que o Congresso Na-
cional restabeleça a verdade das 
coisas.

*FÁBiO ScLiAR é delegado da Polícia Federal, 
professor, mestre em Direito Público.
fabioscliar.blogspot.com

o delegado não está 
trabalhando para 

acusar ou absolver, ele 
é figura imparcial que 
age no interesse da 

descoberta da verdade, 
o que robustece o seu 

papel como ator da 
segurança pública

Há quem afirme ainda que as 
Polícias Civis não tem exclusi-
vidade na atuação da investiga-
ção criminal porque o legislador 
constituinte distinguiu estas ati-
vidades em dois momentos: o 
primeiro quando no inciso IV do 
artigo 144 afirmou que a Polícia 
Federal exerceria com exclusi-
vidade as funções de Polícia Ju-
diciária da União e o segundo, 
quando ao tratar das Polícias Ci-
vis strictu sensu no §4º do art.144 
disse que caberia a elas as ati-
vidades de “policia judiciária e 
apurações de ilícitos penais”.

Argumenta-se também que a 
exclusividade das polícias civis 
seria apenas quanto a função de 
polícia judiciária porque, quanto 
a esta o constituinte mencionou 

Opinião
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banco nacional de 
mandados de prisão: 

o Que faltou?

|Opinião
Por VANESSA SOUzA*

A delegada federal Vanessa Souza sugere melhorias no sistema 

A Lei 12.403/2011 trouxe 
importantes mudanças 
para o Código de Pro-

cesso Penal no que se referem à 
prisão, medidas cautelares e seu 
cumprimento. Desde a entrada 
em vigor da referida alteração 
legislativa, os doutrinadores re-

nomados já atualizaram seus ma-
nuais e códigos de processo penal 
comentados, trazendo-nos impor-
tantes interpretações sobre dis-
torções corrigidas e novas cau-
telas e procedimentos e a serem 
adotados, razão pela qual, neste 
breve espaço, não pretendemos 

atrever-nos a comentar sobre o 
que grandes autores já se debru-
çam, atendo-nos tão somente à 
inovação do Banco Nacional de 
Mandados de Prisão (art. 289-A 
do CPP) e propondo reflexões es-
pecialmente sobre o que faltou.

Definitivamente, a criação de 

Foto: Divulgação
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um banco de dados onde todos os 
mandados de prisão expedidos no 
país devem ser registrados, sen-
do seu conteúdo gerenciado pelo 
próprio judiciário, é uma segu-
rança e tanto para os agentes de 
segurança pública. Até bem pou-
co tempo, nossa única fonte para 
consulta geral sobre a expedição 
de mandado de prisão para um 
indivíduo era o INFOSEG, um 
sistema que integra, entre outras, 
informações de processos judi-
ciais e mandados de prisão, mas 
cuja alimentação automatizada é 
feita mediante convênios, sendo 
que nem todos os tribunais do 
país o têm, o que resulta em re-
corrente prejuízo na qualidade da 
informação judicial ali divulga-
da, já que eventuais informações 
daqueles tribunais eram incluídas 
por terceiros, como a Polícia.

 Muitos de nós já nos depa-
ramos não só com mandados de 
prisão que aparentavam estar 
pendentes no INFOSEG, mas 
que já haviam sido cumpridos há 
anos, bem como com indivíduos 
contra quem havia mandado em 
aberto, embora o referido siste-
ma nada acusasse. Tal situação 
podia resultar no absurdo de um 
cidadão procurado ser parado em 
uma barreira policial de rotina, 
ter seus documentos verdadei-
ros checados e ainda receber um 
“boa noite e dirija com seguran-
ça” do policial! 

Com o Banco Nacional de 

Mandados de Prisão – BNMP, 
regulamentado pela Resolução 
137 de 13/07/2011 do Conselho 
Nacional de Justiça, esse tipo de 
inconsistência deve ser reduzido 
drasticamente, pois a respon-
sabilidade pela atualização do 
conteúdo ali disponibilizado será 
exclusivamente dos tribunais e 
autoridades judiciárias responsá-
veis pela expedição dos manda-
dos de prisão (art. 2º, §3º), todos 
eles, sem a necessidade de convê-
nios ou qualquer intermediário. 

causa-nos estranheza que o §4º  
do mesmo artigo traga à autorida-
de policial o dever de averiguar 
a autenticidade do mandado de 
prisão constante do BNMP. Ora, 
a verificação de autenticidade do 
mandado é um dever incontestá-
vel da autoridade policial quando 
diante de uma ordem impressa 
em papel, porque este pode ser 
facilmente falsificado, seja mate-
rial ou ideologicamente. Quando 
estamos diante do BNMP, man-
tido pelo Conselho Nacional de 
Justiça e cujo conteúdo é dispo-
nibilizado e atualizado exclusi-
vamente pelos tribunais e auto-
ridades judiciárias responsáveis 
pela expedição dos mandados de 
prisão, foge à nossa compreensão 
a obrigação de checar a autenti-
cidade de um mandado constante 
daquele, sendo mais compreensí-
vel se o dever se referisse à ve-
rificação da autenticidade da cer-
tidão  expedida pelo BNMP  ou 
da validade/atualidade da ordem 
de prisão, considerando o prazo 
de 24 horas para a atualização do 
Banco pelo próprio judiciário, a 
contar da revogação da prisão ou 
do conhecimento do cumprimen-
to da ordem (art. 5º). 

A regulamentação da Lei 
12.403/2011 trouxe ainda a 
obrigatoriedade de interessan-
tes registros no BNMP, como a 
inclusão dos mandados expedi-
dos antes da entrada em vigor 
da Resolução 137 e ainda não 

A criação de um banco 
de dados onde todos 

os mandados de prisão 
expedidos no país 

devem ser registrados 
é uma segurança e 

tanto para os agentes 
de segurança pública

Segundo as páginas do CNJ 
e do INFOSEG na Internet, já se 
iniciaram os trabalhos para a in-
tegração do BNMP (e não mais 
dos bancos de dados dos tribu-
nais conveniados) ao INFOSEG, 
o que deverá facilitar ainda mais 
as pesquisas dos agentes de segu-
rança pública. 

 Diante da responsabilidade e 
exclusividade figuradas no §3º do 
art. 2º da Resolução 137 do CNJ, 
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cumpridos, bem como o registro 
sobre a conversão de uma prisão 
em flagrante em prisão preventi-
va (art. 5º, § 2º). Considerando a 
compulsoriedade benéfica de tais 
registros, reportamo-nos a dois 
artigos do Código de Processo 
Penal que particularmente nos 
intrigam e que, infelizmente, não 
recebem críticas ou comentários 
dos autores dos principais Manu-
ais e Códigos de Processo Penal 
Comentados: os artigos 683 e 
684 do CPP.

depende de prévia ordem judi-
cial. Então nosso questionamento 
se impõe: se o diretor da prisão 
comunica ao juiz a fuga para que 
tal circunstância conste dos au-
tos e o juiz não tem o dever de 
expedir uma ordem de recaptura, 
como a Polícia saberá que o in-
divíduo precisa ser recapturado? 

A fuga constará dos autos, 
mas não haverá publicidade sufi-
ciente sobre a necessidade de re-
captura. Ainda que o juiz expeça 
um ofício à Polícia Civil ou Fe-
deral mais próxima de sua juris-
dição solicitando diligências para 
o restabelecimento da prisão, 
num país de dimensões continen-
tais como o Brasil, perguntamos: 
como os policiais (por exemplo, 
Policiais Rodoviários Federais) 
que estão numa barreira policial 
a dois mil quilômetros do local 
da fuga saberão que aquele in-
divíduo que apresenta seus do-
cumentos verdadeiros durante a 
fiscalização é foragido e deve ser 
reconduzido à cadeia?         

Conforme comentamos ante-
riormente, a inclusão de informa-
ção sobre fuga no INFOSEG pelo 
organismo policial que recebeu o 
ofício com a ordem de recaptura 
não nos parece o procedimen-
to mais indicado, pois não será 
aquela a entidade a ser informa-
da sobre o eventual restabele-
cimento da prisão, mas o juízo 
que expediu a respectiva ordem. 
Tal procedimento perpetuaria in-

consistências do INFOSEG, pois 
sendo este um índice nacional, 
necessariamente deve fazer refe-
rência à fonte primária da infor-
mação. No caso dos mandados de 
prisão, a Polícia não o é. 

Parece-nos que, assim como 
nos casos da obrigatoriedade do 
registro no BNMP sobre a con-
versão de uma prisão em flagran-
te em prisão preventiva e da in-
clusão dos mandados em aberto 
e vigentes quando da entrada em 
vigor da Resolução 137 do CNJ, 
deveria haver igualmente a obri-
gatoriedade de incluir no BNMP 
a informação sobre a fuga de in-
divíduos do sistema penitenciário 
e a necessidade de sua recaptura. 
Concordamos que a efetivação 
desta não deva estar condiciona-
da a prévia ordem judicial escrita, 
já que não seria razoável tolher 
a atividade policial quando da 
oportunidade de devolver o indi-
víduo à prisão. No entanto, sem a 
expedição de ordem de recaptura 
ou obrigatoriedade de registro da 
fuga no BNMP, especialmente 
depois de decorrido certo tempo 
desta, ficam consideravelmente 
reduzidas as chances de restabe-
lecer-se a custódia.    

Por fim, a Resolução 137 do 
CNJ cria para o Processo Judicial 
Eletrônico – PJe a previsão de 
uma interessante funcionalida-
de, considerando o tema que ora 
abordamos: a edição de manda-
dos de prisão com alimentação 

Opinião

Se o diretor da prisão 
comunica ao juiz a 
fuga para que tal 

circunstância conste 
dos autos e o juiz 

não tem o dever de 
expedir uma ordem 

de recaptura, como a 
Polícia saberá que o 
indivíduo precisa ser 

recapturado? 

Quando um detento foge de 
uma penitenciária qualquer no 
país, reza o art. 683 do CPP que o 
diretor da prisão deverá comuni-
car imediatamente a fuga ao juiz 
para que tal circunstância conste 
dos autos. Já o art. 684 afirma que 
a recaptura do réu evadido não 
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automática do BNMP (art. 9º). 
Guardando o mesmo raciocínio 
e sem pretensões de reinventar a 
roda, acreditamos que uma ma-
neira simples de executar-se o 
anteriormente proposto seria que 
o PJe dispusesse, igualmente, da 
funcionalidade de editar ordens 
de recaptura com alimentação au-
tomática no BNMP, procedimen-
to que seria adotado logo após a 
autoridade judicial ter tomado ci-
ência da fuga, nos termos do art. 
683 do CPP. Mais: nem seria ne-
cessário alterar o formulário ele-
trônico que serve de suporte para 
as certidões expedidas após con-
sulta ao BNMP com retorno po-
sitivo, pois dele já consta o item 
“Recaptura”, onde se registra 
a informação “Sim” ou “Não”, 
caso haja sido expedida alguma 
ordem neste sentido.

Tendo compartilhado inquie-
tações sobre a regulamentação do 
Banco Nacional de Mandados de 
Prisão, guardamos a esperança 
de que as opiniões aqui apresen-
tadas possam despertar o interes-
se do legislador e do Conselho 
Nacional de Justiça sobre estes 
temas, dentre os quais a sugestão 
de aumento da publicidade sobre 
a necessidade de recaptura de in-
divíduos foragidos nos é o mais 
caro.

Opinião

*VANESSA SOUzA é delegada da Polícia Federal.

Levantamento feito pela Corregedoria Nacional de Justiça a par-
tir de informações contidas no Banco Nacional de Mandados 

de Prisão (BNMP) mostra que, de um total de 268.358 mandados de 
prisão expedidos de junho de 2011 a 31 de janeiro de 2013, 192.611 
ainda aguardam cumprimento.

Tanto em números absolutos quanto relativos, os estados com 
as maiores quantidades de mandados de prisão ainda a serem cum-
pridos pelas polícias são Paraná (30.431), Minas Gerais (28.641) e 
Goiás (20.885). Nos três casos, os mandados de prisão em aberto fo-
ram expedidos pelos Tribunais de Justiça estaduais e correspondem, 
respectivamente, a 15,79%, 14,86% e 10,84% do total de mandados 
de prisão em aberto no País.

Do total de mandados expedidos de junho de 2011 até o último 
dia 31 de janeiro, 65.160 foram cumpridos, ou seja, resultaram efe-
tivamente em prisões, e 10.587 tiveram expirado o cumprimento.

O estado do Rio de Janeiro é onde foi constatado o maior número 
de mandados de prisão cumpridos, em números absolutos: 14.021 
mandados. Em segundo lugar aparece o estado de Pernambuco, com 
7.031 mandados cumpridos, e em terceiro o Espírito Santo, com 
6.370 prisões.

Criado pela Lei n. 12.403/2011, ao indicar o número de manda-
dos de prisão cumpridos e a cumprir, o BNMP é também importante 
instrumento no auxílio à formulação da política criminal e peniten-
ciária brasileira. O Banco reúne informações lançadas por tribunais 
estaduais e federais. 

No início de março, três tribunais ainda não conseguiram atua-
lizar suas informações no Banco: Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul e Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba. Esses tribunais devem regularizar o 
serviço no prazo máximo de 60 dias. A consulta pública ao BNMP 
pode ser acessada pelo endereço www.cnj.jus.br/bnmp.

192 mil mandados de prisão 
aguardam cumprimento

Mais de 13 mil já perderam o prazo
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|PF em Ação
Com informações e imagens da 
Comunicação Social da Polícia Federal

PARÁ

trabalho escravo
A PF autuou em flagrante os 
proprietários de um restaurante. 
Um deles, que é boliviano, 
recrutou funcionários em seu 
país mediante promessas de 
salário fixo, carteira assinada 
e condições de vida melhores 
das que na Bolívia. Uma 
vez aqui, esses funcionários 
eram tratados em condições 
análogas à escravidão. Os dois 
bolivianos que vieram para o 
Brasil em fevereiro deste ano 
eram obrigados a trabalhar das 
sete da manha até o início da 
madrugada, mediante um salário 
mínimo, sem intervalos de 
descanso, sem folgas semanais e 
com acúmulo de dívidas com os 
patrões devido ao fornecimento 
de pouso, comida e passagens de 
deslocamento concedidas para 
suas vindas.

TOcANTiNS

carga roubada
A Polícia Federal 
recuperou a carga roubada 
de eletroeletrônicos, no 
Posto Fiscal de Talismã-
TO. A mercadoria foi 
encontrada na cidade de 
Luis Eduardo Magalhães-
BA e trazida para a sede 
da Polícia Federal em 
Palmas-TO.

AmAPÁ

operação azougue 
A Polícia Federal desencadeou operação com o objetivo de colher 
provas a respeito de empresas que comercializam mercúrio metálico 
(conhecido popularmente como azougue), sem autorização do 
órgão ambiental. As empresas fomentavam a extração de ouro 
nos garimpos, podendo causar poluição e problemas de saúde 
pela manipulação incorreta da substância. Foram cumpridos seis 
mandados de busca e apreensão, no município de Macapá, expedidos 
pela Justiça Federal no Estado do Amapá, que culminaram na 
apreensão de 25 quilos de mercúrio e 1 kg  de ouro. A investigação 
teve início em 2011. O mercúrio é um metal líquido muito usado nos 
garimpos, facilitando a identificação do ouro “in natura”, em meio 
a outras substâncias sólidas. O quilo da substância era vendida a R$ 
600 aos garimpeiros. No entanto, a substância pode transformar-
se em vapores tóxicos e corrosivos, e, quando inalado ou ingerido, 
pode causar sérios danos à saúde, 
atacando órgãos e sistemas mais 
vulneráveis, tais como o sistema 
nervoso central, bem como o renal e 
o pulmonar.
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AmAzONAS

fraude na caiXa
A PF prendeu quatro pessoas 
por tentativa de fraude na 
Caixa Econômica Federal, 
no município de Educandos. 
Eles tentavam conseguir 
valores elevados em linhas de 
financiamentos. A própria CEF 
detectou a tentativa de fraude e 
acionou a PF, no momento em 
que os acusados se encontravam 
na agência. Eles foram autuados 
por estelionato.

AcRE

droga em caminhão
A Polícia Federal apreendeu carreta com mais de 
90 kg de cocaína em tanque falso de combustível. 
O motorista da carreta e o auxiliar foram presos 
em flagrante e indiciados por tráfico internacional 
de drogas. A dupla teria passado pelos municípios 
de Brasiléia e Epitaciolândia, cidades que 
fazem fronteira com a Bolívia, onde a droga foi 
adquirida e a dupla pretendia seguir viagem ao 
sudeste do País onde a cocaína seria entregue.

RORAimA

operação 
curaretinga
A Polícia Federal deflagrou 
operação para coibir o 
garimpo ilegal em área 
indígena. A ação prendeu 34 pessoas nas proximidades do Rio 
Uraricoera, na Terra Indígena Yanomami. Além disso, foram 
apreendidos materiais e ferramentas utilizadas na atividade 
garimpeira, além de realizada a destruição de balsas e apreensão de 
barcos. Com a retirada dos garimpeiros dessas áreas, será possível 
assegurar a construção de uma base de proteção etnoambiental e 
evitar que o garimpo continue nessa região.
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mARANHÃO

operação 
acauã
A PF desencadeou operação com 
o objetivo de obter provas rela-
cionadas à má gestão de recursos 
federais repassados ao Servi-
ço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) administrado 
pelo município de São Luís. 
O Governo Federal repassa ao 
município de São Luís aproxi-
madamente R$ 250 mil por mês 
para serviços de manutenção e 
aquisição de combustível das 
ambulâncias do SAMU. No en-
tanto, das 35 ambulâncias dispo-
níveis em São Luís somente duas 
funcionariam regularmente.

PARAíBA

operação 
premier
A PF deu cumprimento a 
15 mandados de busca e 
apreensão em endereços de 
ex-secretários municipais da 
cidade de Conceição e do 
filho da ex-prefeita daquele 
município, por fraudes em 
obras licitadas. Verbas oriun-
das de convênios federais e 
contratos de repasse com a 
União eram rateadas entre ele 
e os empresários contrata-
dos. No total foram apuradas 
ilegalidades em dez licitações 
cujos valores totais ultrapas-
sam R$ 7 milhões de reais.

cEARÁ

captura de 
foragido
A Polícia Federal prendeu um 
dos homens mais procurados 
pela justiça estadual cearense 
pelos crimes de tráfico de 
drogas,  homicídio e for-
mação de quadrilha. A ação 
ocorreu na rodovia BR 050, 
na cidade de Uberaba/MG. 
Na residência do preso foram 
encontrados uma pistola cali-
bre 45, munições e maconha. 
Suspeito por praticar 39 ho-
micídios, o foragido figurava 
na lista de procurados  da 
justiça cearense com 5 man-
dados de prisão em aberto.

PERNAmBUcO

operação sossego
A Polícia Federal deflagrou 
operação com o intuito de 
desarticular uma quadrilha 
armada de assaltantes de banco 
com atuação interestadual. As 
investigações começaram há um 
ano. Dez bandidos foram presos 
e apreendidas armas, veículos, 
munições e dinheiro.

BAHiA

operação cris ii
A PF desencadeou operação 
visando combater crimes 
contra a previdência e a 
assistência social. Um 
mandado de busca foi 
cumprido na residência de 
um suposto advogado onde 
funcionava o escritório 
especializado em fraudar o 
INSS. O falso advogado atuava 
como procurador de ciganos 
perante o INSS para aquisição 
de benefícios assistenciais 
ao idoso e aposentadorias 
especiais rurais. O esquema 

envolvia falsificação de 
documentos, de contratos de 
comodato e obtenção de notas 
fiscais falsas de produtos 
agrícolas. Foram apurados 
64 casos de benefícios 
habilitados nestes moldes 
pelo falso advogado, além de 
aproximadamente 200 outros 
benefícios com a participação 
dele em outros tipos de fraudes 
previdenciárias. Durante as 
investigações constataram-se 
indícios de que o “advogado”  
atuava desde 2008.
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RiO GRANDE DO NORTE

assalto aos 
correios
A PF prendeu o líder de 
uma quadrilha que vinha 
assaltando agências dos 
Correios no interior do Rio 
Grande do Norte. Já foi 
comprovada a participação 
do bando chefiado por ele 
em sete assaltos.

PF em Ação

ALAGOAS

lotes para
o incra
Lotes da reforma agrária 
ocupados de maneira irregular 
foram retomados pela PF. A 
ação ocorreu no assentamento 
Dom Hélder Câmara, em 
Murici, no interior de Alagoas. 
Houve reação por parte de 
um dos ocupantes irregulares, 
mas com a ajuda dos policiais 
federais e de técnicos do Incra, 
a desocupação se deu de forma 
pacífica.

PiAUí

operação 
catavento
A PF deflagrou operação que 
visa combater o tráfico de 
drogas. Ao todo 37 policiais 
federais participaram da ação, 
motivada pelo aumento no 
índice de violência no Bairro 
São Vicente de Paula, conhecido 
popularmente por “Catavento”. 
Foram presas três pessoas e 
apreendidos maconha, crack, 
três armas de fogo e dinheiro em 
espécie.

SERGiPE

100Kg de 
maconha
A PF apreendeu cerca de 
100 kg de maconha que era 
transportada no porta-malas 
de um táxi. O veículo vinha 
de Salvador/BA. A partir 
de denúncia anônima, os 
policiais pararam o carro na 
rodovia estadual de acesso ao 
município de Arauá. A equipe 
policial localizou a droga em 
forma de tabletes dentro de 
caixas de papelão.
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GOiÁS

850Kg de maconha
A Polícia Federal apreendeu um caminhão, próximo de Santo 
Antônio do Descoberto/GO, com mais de 850 kg de maconha, dentro 
de compartimentos da carroceria. Durante a ação, três pessoas foram 
presas. Uma delas dirigia o caminhão e outras duas estavam dentro 
de outro veículo, também envolvidas no carregamento da droga.

mATO GROSSO DO SUL

operação 
sangue frio 
A PF deflagrou operação com o 
objetivo de combater quadrilha 
que fraudava licitações e 
superfaturava serviços médicos. 
A operação contou com cem 
policiais federais e cumpriu 
25 mandados judiciais. As 
investigações apontaram que 
os pacientes estavam sendo 
encaminhados para atendimento 
em hospital filantrópico de 
propriedade de médico público. 
O lugar era mantido em grande 
parte por recursos públicos, com 
serviços superfaturados.

mATO GROSSO

maconha 
apreendida
A PF apreendeu cerca de 70 
kg de maconha em ônibus 
que vinha do Paraguai.  A 
apreensão ocorreu numa barreira 
policial na rodovia BR-163. 
A ação contou com o apoio de 
um cão farejador da PF que 
indicou bagagens suspeitas nos 
bagageiros de dois ônibus. Em 
vistoria, os policiais federais 
identificaram diversos tabletes 
de maconha. Os passageiros 
responsáveis pelo transporte 
da droga – duas mulheres e um 
homem – foram conduzidos para 
a Delegacia da Polícia Federal 
em Rondonópolis.

DiSTRiTO FEDERAL

operação pícaro
A Polícia Federal cumpriu seis 
mandados de prisão e treze 
mandados de busca e apreensão. 
Em decorrência das investigações 
foi constatado que os criminosos 
praticavam crime contra o Siste-
ma Financeiro Nacional e crime 
de receptação. Ficou demonstrado que os investigados obtiveram em-
préstimos em instituições bancárias, entre elas, a Caixa Econômica 
Federal, mediante fraude, consistente na apresentação de documentos 
falsos e utilização de “laranjas”. Foram identificados dois núcle-
os criminosos. Um deles responsável por celebrar os contratos de 
financiamento para a aquisição de veículos e o outro que receptava 
os automóveis. A operação contou com aproximadamente 75 poli-
ciais federais. Três pessoas foram presas. Dois veículos receptados e 
apreendidos 40 mil dólares em esmeraldas.

PF em Ação
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RiO DE JANEiRO

operação evenboX 
A PF deflagrou operação para apurar as atividades de uma empre-
sa supostamente instalada no Rio de Janeiro que teria fraudes no 
Reino Unido. O dinheiro fraudado chega a 60 milhões de libras, 
valor que corresponde a aproximadamente R$ 180 milhões de re-
ais. A operação teve origem a partir de um pedido de cooperação 
internacional solicitado pelo governo inglês. A fraude consistia em 
um esquema de evasão ilegal de impostos com base em informa-
ções falsas relacionadas a investimentos em tecnologias verdes. 
As investigações apontaram que 379 empresas envolvidas.

miNAS GERAiS

operação cerração 
A Polícia Federal deflagrou operação com o objetivo de cumprir  
cinco mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca 
e apreensão nos municípios mineiros de Caratinga, Manhuaçu, 
Medina, Santa Bárbara do Leste e Piedade de Caratinga. Em 
virtude das investigações iniciadas há um ano e meio, policiais 
rodoviários lotados nos Postos de Realeza (Manhuaçu) e 
Caratinga faziam uso do cargo público para obtenção de 
vantagens indevidas, por meio da solicitação ou exigência de 
valores como condição para não autuação ou liberação de veículos 
em situações irregulares.

PF em Ação

SÃO PAULO

operação paiol
A  Polícia Federal deflagrou operação com o objetivo reprimir a 
comercialização e a posse ilegal de armas de fogo e munições em 
Jales. Aproximadamente 100 policiais federais e militares foram 
mobilizados para dar cumprimento a 15 mandados de busca e 
apreensão no interior paulista. Após o recebimento de diversas 
denúncias e informações que indicavam o comércio ilegal de 
armas de fogo e munições utilizadas principalmente em atividades 
de caça.  Parte das armas de fogo e munições comercializadas 
ilegalmente promove crimes contra a vida e o patrimônio.

ESPíRiTO SANTO

tv a cabo 
clandestina
A PF realizou ação destinada a 
desarticular uma rede clandestina 
de TV a Cabo, no município de 
Bom Jesus do Norte. Durante 
a diligência, foi encontrada 
uma central clandestina que 
continha diversos equipamentos 
utilizados para obter e propagar 
ilegalmente canais de TV. Além 
disso, foi constatada a existência 
de diversos amplificadores 
instalados irregularmente na rede 
da concessionária de energia, o 
que caracteriza o furto de energia 
elétrica. Um homem foi preso 
em flagrante.



66 | Prisma 73

SANTA cATARiNA

operação fim de festa
A Delegacia da Polícia Federal em Itajaí deflagrou operação 
destinada à repressão ao tráfico ilícito de drogas sintéticas, 
especialmente ecstasy e LSD, que seriam distribuídas no 
Balneário Camboriú, Itajaí e região. As investigações iniciaram 
a partir da verificação da comercialização da droga em 
menor escala, especialmente em festa eletrônicas. Trata-se de 
indivíduos jovens, de classe média, assíduos frequentadores de 
festas eletrônicas, que não se desempenham qualquer atividade 
lícita. Ao longo das investigações foram apreendidos mais 43 
mil comprimidos de ecstasy, cumpridos 9 mandados de prisão 
preventiva e 10 de busca e apreensão.

RiO GRANDE DO SUL

operação 
sentinela
A Polícia Federal descobriu 
15kg de cocaína escondidos em 
um botijão de gás de cozinha. 
A apreensão ocorreu no Porto 
Seco, na capital gaúcha, onde 
os policiais revistaram um 
caminhão paraguaio com três 
ocupantes. Durante entrevista, 
um deles admitiu a posse e 
apontou o local onde estaria a 
droga. Os policias constataram 
havia gás de cozinha dentro do 
botijão e acionaram o Corpo de 
Bombeiros para auxílio.
O caminhão foi apreendido 
e os três suspeitos, dois 
brasileiros e um paraguaio, 
presos. Eles responderão por 
tráfico internacional de drogas 
e associação criminosa. A soma 
da pena dos dois crimes pode 
chegar a 25 anos de prisão.

PF em Ação

PARANÁ

tráfico de 
drogas
A Polícia Federal 
prendeu três pessoas em 
flagrante, por tráfico de 
drogas. Foram apreen-
didos na cobertura de 
um apartamento, 300 
gramas de cocaína, 725 micro pontos de LSD, além de comprimidos 
de ecstasy, talões de cheques falsificados, documentos e cartão de 
crédito falsificado, uma balança de precisão, joias roubadas.  
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Cuidar da segurança do Papa 
Francisco no Rio de Janeiro 

— primeira cidade prevista para 
ser visitada no exterior pelo novo 
pontífice — exige um trabalho 
tão minucioso quanto tecnica-
mente perfeito. Prova disso é que 
a Polícia Federal já se prepara 
para rastrear a origem de todos os 
alimentos que serão consumidos 
pelo Santo Padre entre os dias 23 
e 28 de julho, durante sua parti-
cipação na Jornada Mundial da 
Juventude.

A logística envolve saber, por 
exemplo, quem são os produtores 
e fornecedores de todas as verdu-
ras, legumes, frutas e carnes que 
forem à mesa do líder católico. 

“Em segurança, a gente tem 
que imaginar o pior cenário”, ex-
plicou o coordenador Regional 
de Grandes Eventos, delegado 
federal Victor Cezar Carvalho, 
que afirmou que o Papamóvel 
será dirigido por um policial fe-
deral, treinado no Vaticano.

Nenhuma hipótese é descar-
tada — e, neste cabedal de pos-
sibilidades, estão tentativas de 
envenenamento, de agressão, 
atentado. Ou seja, todo cuidado 
é pouco.

polícia federal de olho 
na segurança do papa
Novo pontífice deverá visitar o Brasil em julho

LiSTA LONGA. A PF já tem levanta-
do nomes e informações de pes-
soas que de alguma forma estarão 
envolvidas em atividades próxi-
mas ao Santo Padre. E a lista é 
ampla. Passam pela “varredura” 
desde cozinheiros que vão pre-
parar a alimentação do líder ca-
tólico, até porteiros, empregados, 
assessores e assistentes que tive-
rem qualquer acesso ao Papa ou 
a algo com que ele tiver contato. 
E engana-se quem pensa que se 
trata apenas de um levantamento 
da ficha policial. Todo histórico 
do profissional é analisado para 
saber se a pessoa oferece risco.

O carioca deve se preparar 
para viver dias complicados du-
rante a JMJ. A demanda no Ae-
roporto Internacional aumentará 
em 30%. A PF calcula sete mil 
ônibus de peregrinos chegando 
ao Rio.     Com informações de O Dia

goiás tem novo 
superintendente 

O delegado Geraldo André 
Scarpellini Vieira é o novo 
superintendente da Polícia 
Federal em Goiás.

delegado assume 
secretaria 

O delegado Wesley Sirlam 
Lima de Aguiar é o novo  
secretário de Estado de Jus-
tiça e Direitos Humanos no 
Amazonas.

Foto: Andrew Medichini/AP
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Com problemas na estrutura 
física, desativada em março 

de 2009, a Base Anzol – recebeu 
este nome, pois o Rio Solimões, 
nesta localidade, aparenta a for-
ma de um anzol – acaba de ser 
reerguida pela Polícia Federal.

A unidade desempenha um 
papel estratégico fundamental no 
combate ao tráfico transnacional 
de drogas, armas e munições, 
além de garantir a presença do 
Estado brasileiro na região geo-
gráfica da Amazônia Legal, es-
pecificamente na região de con-
fluência de grandes rios e bacias 
amazônicos na tríplice fronteira 
Peru-Colômbia-Brasil.

Cabe ressaltar o empenho dos 
servidores da Superintendência 
Regional da PF no Estado do 
Amazonas que não mediram es-
forços para que a nova base flu-
vial fosse concluída, para a con-
tinuidade dos relevantes serviços  
prestados nessa região tão caren-
te do poder público.

A solenidade de inaugura-
ção contou com as presenças do 
diretor-geral da Polícia Federal, 

Leandro Daiello Coimbra, do su-
perintendente da PF no Amazo-
nas, Sérgio Lúcio Mar Fontes, do 
governador do amazonas, Omar 
Aziz, dentre outras autoridades.  

O governador Aziz destacou a 
importância da PF nos relevantes 
serviços prestados ao Brasil e ao 
povo do Amazonas, reconhecen-
do as mais difíceis realidades de 
logística para combater o tráfico 
de drogas nessa região onde os 
vizinhos são os maiores produto-
res mundiais de cocaína.

A nova Base Anzol, cons-
truída em dois pavimentos, tem 
286m2 de área construída. É do-
tada de infraestrutura que propi-
cia segurança e conforto aos ser-

vidores que irão realizar os seus 
trabalhos e tem capacidade para 
vinte e quatro policiais e seis tri-
pulantes. Está equipada com os 
mais modernos equipamentos, 
como embarcações de aborda-
gem, radar, iluminação, visuali-
zadores, comunicação, informá-
tica, armamento, equipamento 
de visão noturna, mapas, além 
de outros. Possui dois grupos de 
geradores com capacidade para 
sustentar toda a demanda elétrica 
da base, estruturada com auditó-
rio, refeitório, cozinha, sala de 
observação, depósito, ambientes 
para descanso, sendo todos esses 
ambientes climatizados.

Com informações de Darlan Silva

base anzol é reconstruída pela 
polícia federal no amazonas
Com capacidade para 24 policiais, unidade fluvial vai atuar no combate 

transnacional de drogas e armas na região da tríplice fronteira
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adpf firma parceria 
com oab são paulo
As duas entidades irão realizar uma série 

de eventos jurídicos

Depois do sucesso da reali-
zação do I Congresso Re-

gional de Direito Eletrônico e 
Crimes de Alta Tecnologia, em 
Ribeirão Preto/SP, a Associa-
ção Nacional dos Delegados de 
Polícia Federal (ADPF) e a Or-
dem dos Advogados do Brasil, 
seccional São Paulo (OAB/SP), 
resolveram firmar parceria para a 
realização de novos eventos jurí-
dicos.

A intenção é debater diver-
sos temas atuais de interesse da 
sociedade, como a PEC-37, que 
regulamenta a investigação cri-
minal. A OAB/SP manifestou 
oficialmente o apoio à aprovação 
da proposta, por considerar que 
a investigação direta e autônoma 

do Ministério Público contraria 
as normas constitucionais.

Os advogados defendem que 
a Constituição Federal estabelece 
um sistema de equilíbrio  na fase 
de investigação , visando o inte-
resse da Justiça. Por isso, quem 

acusa, não pode comandar a in-
vestigação para não comprometer 
a ótica da isenção. Dessa forma, o 
texto constitucional atribuiu o in-
quérito penal   exclusivamente à 
autoridade policial, que comanda 
a investigação.

|Panorâmica
Com informações e imagens da Agência Brasil 
e Comunicação Social da ADPF

Foto: Ricardo Sanchez
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adpf contesta afirmação de 
gurgel sobre mensalão
Procurador-geral da República teria dito que sem a atuação do 

Ministério Público investigações teriam terminado em “pizza”

não defender a exclusividade da 
investigação pela Polícia Judi-
ciária, mas um trabalho colabo-
rativo, com o cidadão brasileiro 
investigado sem casuísmo, na 
forma e nos termos da lei. 

“O Ministério Público não 
pode sozinho e paralelamente 
disciplinar quando, quem e como 
investigar crimes no Brasil. A in-
vestigação criminal não pode ter 
dono!”, finaliza a nota da ADPF.

A Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Fede-

ral (ADPF) criticou a manifesta-
ção do procurador-geral da Re-
pública, Roberto Gurgel (foto), 
de que sem o trabalho de inves-
tigação do Ministério Público o 
escândalo do mensalão não teria 
sido condenado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF).

 “A manifestação é no mínimo 
desrespeitosa com os policiais 
federais, ministros do STF, parla-
mentares da CPMI dos Correios, 
jornalistas e com a opinião públi-
ca, pois ignora a contribuição de 
cada um para o desfecho da Ação 
Penal 470”, diz a ADPF, em nota.

Segundo os delegados da PF, 
“não se conhece trabalho do MP 
sem uma prévia e robusta investi-
gação policial”. “No caso especí-
fico das investigações que culmi-
naram com a Ação Penal 470, do 
mensalão, o que houve foi uma 
atuação colaborativa, com cada 
instituição cumprindo com o seu 
papel, como deve ser feito, em 
prol da apuração da verdade dos 
fatos”, continua a ADPF.

 Para a entidade, o MP não 
pode ser visto como “uma insti-
tuição acima do bem e do mal, 
acima de qualquer falha e erro”. 
“Instituições são feitas de pesso-
as e os seres humanos são falhos. 
Até parece que diante de tanta 
`independência` o comando do 
Ministério Público ou a designa-
ção para vagas nos tribunais não 
são indicações dos chefes do Po-
der Executivo.”

A ADPF lembrou ainda que 
“o Ministério Público tão pre-
ocupado em apontar as falhas 
das outras instituições ainda não 
mostrou à sociedade sua capaci-
dade de cortar na própria carne na 
correção e punição transparente 
dos desvios de condutas de seus 
próprios membros”. Ao contrá-
rio, na Polícia Federal, de acordo 
com a entidade, “se demite e não 
se aposenta aqueles que traem 
seu juramento institucional de 
servir bem a sociedade”.

Em campanha pela aprova-
ção da PEC-37, motivo dos co-
mentários do procurador-geral, 
os delegados federais afirmam 

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr

Panorâmica
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Foi publicado o Decreto 
7.590 que regulamenta o 

funcionamento do banco de 
dados de DNA para investigar 
crimes em todo o País. A nor-
ma institui o Banco Nacional 
de Perfis Genéticos e a Rede 
Integrada de Bancos de Perfis 
Genéticos. Além disso, cria 
um comitê gestor com a fina-
lidade de coordenar as ações 
dos órgãos que vão gerenciar 
esse banco de dados e a inte-
gração dos dados em todo o 
País.

A lei, sancionada em de-
zembro último pela Presi-
dência da República, torna 
obrigatória a identificação 
genética, por meio de DNA, 
de condenados por crimes he-
diondos ou crimes violentos 
contra a pessoa, como homi-
cídio, extorsão mediante se-
questro, estupro, entre outros.

No Brasil, existem 17 la-
boratórios para análises gené-
ticas com o sistema Codis. E 
cabe à Polícia Federal centra-
lizar o cruzamento de dados.  

dna contra
o crimestf diz Que concurso da 

pf é válido
Editais deverão prever participação de 

portadores de deficiência

A ministra Cármen Lúcia, do 
Supremo Tribunal Federal 

(STF), esclareceu que o concurso 
público para delegado, escrivão e 
perito criminal da Polícia Fede-
ral (PF), suspenso desde julho do 
ano passado, é válido. Para tanto, 
como antes determinado, é preci-
so reserva de vagas para pessoas 
com deficiência. A novidade é 
que esses candidatos deverão se 
submeter à seleção “em igual-
dade de condições aos demais 
concorrentes, apenas na cota que 
lhe seja reservado”. Segundo a 
magistrada, a banca organizadora 
- no caso, o Centro de Seleção e 
de Promoção da Universidade de 
Brasília (Cespe/UnB) -, deverá 
declarar se tais concorrentes são 
aptos ou não para exercer as atri-
buições dos cargos em aberto.

Para a Associação Nacional 
dos Delegados na Polícia Federal 
(ADPF) este é um sinal de que a 
polêmica que sonda o concurso 
deva acabar logo. “A PF esta-
va com dificuldade de entender 
a decisão anterior do STF e por 
isso o concurso estava parado. 

Agora, com a explicação da mi-
nistra, acredito que em breve será 
lançado novo edital de retificação 
com a reserva das vagas para de-
ficientes”, declarou o presidente 
da ADPF, Marcos Leôncio Sou-
sa Ribeiro.

“Desde 2004 não é realizado 
concurso para o cargo de delega-
do de PF. Estados de difícil lota-
ção, como no Amazonas, tiveram 
um encolhimento de 30% de de-
legados. Então, é um alento mui-
to grande ver a perspectiva de re-
tomada deste concurso”, afirmou. 

“A decisão da ministra foi sá-
bia, compatibilizou o texto cons-
titucional com as exigências dos 
cargos. Não podemos fechar a 
porta previamente, mas também 
não podemos garantir a reserva 
para candidatos com qualquer 
tipo de deficiência ”, disse Ribei-
ro. O presidente da ADPF ainda 
lembrou-se do concurso da Polí-
cia Civil do Distrito Federal em 
que dois candidatos com defici-
ência passaram em todas as fases 
do certame e foram contratados.  

Com informações do Correio Braziliense

Foto: Divulgação
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adpf realiza palestras 
institucionais
O objetivo é valorizar o cargo de delegado

O presidente da Associação 
Nacional dos Delegados de 

Polícia Federal (ADPF), Marcos 
Leôncio Sousa Ribeiro, realizou 
uma palestra na Academia de Po-
lícia de São Paulo (Acadepol). 
Foram apresentadas as perspec-
tivas legislativas para a carreira 
de delegado de polícia, por meio 
dos trabalhos realizados no Con-
gresso e no Senado Federal, bem 
como os avanços nos Projetos de 
Lei e de Emenda Constitucional, 
de interesse das Polícias Civis e 
Federal, em tramitação. 

O delegado de polícia e di-
retor da Academia de Polícia de 
São Paulo, Mário Leite de Bar-
ros Filho, disse ter sido de suma 

importância a presença do presi-
dente da ADPF na palestra, pois 
ele transmitiu todo seu conheci-
mento e experiência aos delega-
dos de polícia do Curso de For-
mação Técnico-Profissional da 
Acadepol. 

“A palestra também foi re-
levante porque prestou escla-
recimentos sobre os principais 
projetos de lei que tramitam no 
Congresso Nacional de interesse 
das autoridades policiais paulis-
tas”, afirmou o diretor da institui-
ção. 

Barros Filho finalizou ressal-
tando que a visita propiciou con-
dições para o início de tratativas 
com relação ao intercâmbio de 

conhecimentos entre a Polícia 
Civil e a Polícia Federal.

SEmANAS JURíDicAS. Em março, 
o presidente da ADPF participou 
também da abertura do I Ciclo de 
Palestras do Curso de Direito do 
Instituto Florence de Ensino Su-
perior em São Luís, no Estado do 
Maranhão. Em outra oportunida-
de, o delegado federal Adriano 
Mendes Barbosa ministrou pa-
lestra, durante a Semana das car-
reiras Jurídicas na Universidade 
Federal do Ceará (UFC), tratando 
da atuação profissional dos dele-
gados de polícia federal.

 As palestras têm como foco 
apresentar o delegado de polícia 
como autoridade pública de car-
reira jurídica, responsável pela 
presidência do inquérito policial 
e da gestão da Polícia Judiciária. 
É o delegado de polícia o primei-
ro a zelar pelos direitos e garan-
tias fundamentais dos cidadãos e 
é quem zela pela legalidade dos 
procedimentos investigativos e 
pela licitude e legitimidade pro-
batória do inquérito policial.

A ADPF está participando 
dessas semanas jurídicas para 
apresentar a carreira de delega-
do de polícia federal ao público-
alvo, ou seja, aqueles que estão 
em busca da escolha de uma car-
reira jurídica a seguir. A próxima 
palestra, prevista para maio de 
2013, será na Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte.

|AcADEPOL. O presidente e diretor de Prerrogativas da ADPF foram recebidos por  
dirigentes da Polícia civil de São Paulo

Foto: Divulgação
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|Boa Leitura

mANUAL DE cOmÉRciO 
ExTERiOR E cRimES 

ADUANEiROS
Autor: Paulo Víbrio Júnior

Ed.: iOB
335 pág., Ano 2012

Preço: R$  99,00

mANUAL DE cOmBATE 
AO TRÁFicO DE PESSOA

Autor: Luciano Ferreira 
Dornelas

Pedidos pela Lojinha da 
ADPF: ivone@adpf.org.br

Preço: R$  60,00

mANUAL DE 
PLANEJAmENTO E GESTÃO 

DA iNVESTiGAçÃO POLiciAL
Autor: Romero meneses

Ed.: Livro Rápido
302 págs.,  Ano 2012,

Preço: R$ 50,00 

clima positivo A Delegacia da Polícia Federal em 

Ribeirão Preto é exemplo para o Brasil

Em visita a delegacias da Polícia Federal no 
interior de São Paulo, o presidente e diretor 

de Prerrogativas da Associação Nacional dos De-
legados de Polícia Federal (ADPF), Marcos Le-
ôncio e Carlos Sobral, se surpreenderam positi-
vamente com o clima organizacional encontrado.

O espírito de equipe, respeito mútuo, confian-
ça e compromisso com os resultados é a tônica 
entre os servidores.

Sob o comando do delegado Lindinalvo Ale-
xandrino Almeida Filho, a unidade mostra que, 
ao contrário do que pregam determinadas lideranças sindicais, as diversas categorias que integram a Polícia 
Federal podem conviver de forma harmoniosa em prol da missão maior que é servir a população. Parabéns, 
Ribeirão! Que o exemplo se espalhe pelo Brasil.

Foto: Divulgação
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|No Congresso
Com informações das Agências Senado 
e Câmara

A Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Fede-

ral (ADPF) participou do Encon-
tro dos Servidores Públicos Ati-
vos, Aposentados e Pensionistas. 
O evento foi realizado na Câmara 
dos Deputados com o objetivo de 
aprovar a Proposta de Emenda 
Constitucional 555/2006.

Os parlamentares Arnaldo 
Faria de Sá e Rodrigo Rollem-
berg prestigiaram o movimento. 
Rollemberg defendeu os aposen-
tados e pensionistas dizendo que 
“é injusta a diminuição de impos-
tos a grandes empresários e au-

mento para nossos aposentados”. 
Arnaldo Faria também é a favor 
da PEC-555/2006 e defende que 
os aposentados não devam pagar 
INSS.

 Para a representante da Di-
retoria de Aposentados e Pensio-
nistas da ADPF/DF, Viviane da 
Rosa, é importante que os apo-
sentados unam força para a apro-
vação da PEC-555/2006, pois a 
proposta reflete diretamente no 
bolso deles. Para o secretário-ge-
ral da ADPF, Bolivar Steinmetz, 
o encontro na Câmara contou 
com discursos interessantes e ele 

pelo fim da taXação dos inativos
ADPF participou de mobilização pela aprovação da PEC-555

espera que a PEC-555 entre na 
pauta do Plenário para votação e 
seja aprovada.

|PEc-555. De autoria do ex-depu-
tado Carlos Mota, a Proposta de 
Emenda Constitucional 555/2006 
propõe a revogação do artigo 
4º da Emenda Constitucional 
41/2003 (Reforma da Previdên-
cia), que instituiu a cobrança da 
contribuição previdenciária so-
bre os proventos dos servidores 
públicos aposentados e pensio-
nistas. A PEC encontra-se pronta 
para ser votada no Plenário.

Foto: W
illiam de Brito / ADPF
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ministro da Justiça pede apoio para 
proJetos de segurança
Uma das prioridades é a aprovação da indenização de fronteiras

Durante a comissão geral na 
Câmara dos Deputados, o 

ministro da Justiça José Eduar-
do Cardozo pediu empenho dos 
parlamentares para a aprovação 
de propostas relativas a seguran-
ça pública e do trânsito.

“A sociedade exige que este-
jamos juntos nessa hora. Segu-
rança pública não é programa de 
governo, é programa de Estado”, 
disse o ministro.

|PL 4264/12. Uma das prioridades 
elencadas é projeto que cria in-
denização para policiais federais, 
policiais rodoviários federais e 
auditores da Receita Federal em 
exercício em localidades frontei-
riças. Como ressaltou o ministro, 
uma das dificuldades no plano de 
fronteiras é a fixação de policiais 
nessas regiões, o que justificaria a 
necessidade de criar o incentivo. 
No caso dessa proposta, Cardozo 
pediu aos parlamentares que não 
incluam outras categorias profis-
sionais, além dos policiais, para 
não inviabilizá-la.

|PROGRAmAS DO GOVERNO. Cardo-
zo mencionou ainda, na comissão 
geral, diversos programas do go-
verno de combate à violência:

- Sistema Nacional de Esta-
tística e Informação em Segu-
rança Pública (Sinesp): busca 
enriquecer o sistema de informa-
ções sobre crimes, uma vez que 
hoje os diferentes profissionais 
da área de segurança não têm, 
muitas vezes, informações sobre 
os locais e as circunstâncias dos 
delitos. 

- Plano Estratégico de Fron-
teiras: programa de controle dos 
16 mil quilômetros de fronteiras 
terrestres e 8 mil marítimas. Car-
dozo disse que o controle só se 
viabilizará quando houver total 
integração das forças policiais do 
País e a colaboração com forças 
estrangeiras.

- Plano de Modernização 
do Sistema Penitenciário Na-
cional: o ministro destacou a 
necessidade dessa modernização 
como forma de combater a ações 
de organizações criminosas que 

atuam dentro dos presídios. Hoje, 
segundo ele, há 60 mil presos em 
delegacia de polícia, em condi-
ções inaceitáveis do ponto de vis-
ta humano ou da segurança.

- Programa Crack, É Possí-
vel Vencer: visa ao enfrentamen-
to das drogas, particularmente do 
crack. Conta com R$ 4 bilhões e 
inclui ações de repressão do cri-
me organizado e também na área 
de saúde.

- Brasil Mais Seguro: tem o 
objetivo de reduzir a taxa de ho-
micídios no Brasil, focando em 
estados com altos índices de vio-
lência. Um primeiro teste foi fei-
to em Alagoas, onde, em menos 
de um ano, o número de assassi-
natos diminuiu em 15%. Paraíba 
e Rio Grande do Norte serão os 
próximos estados.

- Plano de Enfrentamento 
aos Acidentes de Trânsito Vio-
lentos: programa baseado no 
desenvolvimento de ações pla-
nejadas de fiscalização. Uma das 
ações do plano é justamente a Lei 
Seca, aprovada pelo Congresso.



|In Fine

crônicas, charges, fotografias. Envie sua sugestão ou colaboração para a coluna in Fine para o 
e-mail prisma.revista@gmail.com
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