


O Supremo Tribunal Federal começou 
a julgar se o Ministério Público pode 
ou não realizar investigações criminais 
autônomas. O voto do ministro Cezar 
Peluso foi uma bri lhante aula de 
hermenêutica constitucional e um balde 
de água fria as investidas ilegais e 
inconstitucionais do parquet. Foto: Felipe 
Sampaio/STF.
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|Editorial

Marcos Leôncio 
Sousa Ribeiro 

PreSidenTe
da adPF

A quem interessA A desmotivAção e 
desvAlorizAção dos servidores dA 
PolíciA FederAl?

Esta Prisma chega a suas mãos, leitor, com uma preocupação 
latente que assombra os brasileiros e brasileiras de uns tempos 
para cá: a quem interessa a desmotivação e desvalorização dos 

servidores da PF? Certamente não à população, que reconhece na Po-
lícia Federal um importante instrumento de combate à corrupção e à 
criminalidade organizada, evitando a dilapidação dos cofres públicos.

Depois de tempos áureos, durante os primeiros anos do Governo 
Lula, os investimentos na instituição nunca mais foram os mesmos. 
Ultimamente, combater o crime organizado e a corrupção não tem sido 
os únicos desafios diários na Polícia Federal. Para vencer a criminali-
dade, antes é preciso driblar os cortes no orçamento, a falta de pessoal, 
a capacidade operacional reduzida e a indefinição de postos estratégi-
cos na administração. 

Do jeito que as coisas andam, parece milagre a Polícia Federal ain-
da consiga realizar operações de vulto. Certamente, isso só tem sido 
possível graças à determinação e ao comprometimento daqueles que, 
mesmo com todas as dificuldades, não abrem mão da missão que esco-
lheram para suas vidas: ser Policial Federal.

Com salários inferiores ao das polícias legislativas do Senado e Câ-
mara e das polícias civis de vários estados; gratificação de chefia dez 
vezes menor do que a Polícia Civil do Distrito Federal; menos gratifi-
cações e chefias do que a Funai; a falta de uma estrutura administrativa 
adequada; a não reposição da inflação; a demora na implantação de 
benefícios para os policiais lotados nas fronteiras e com a iniciativa le-
gislativa de esvaziamento da aposentadoria policial, a Polícia Federal 
ruma a um quadro de descontentamento generalizado. 

Graças ao trabalho realizado até aqui a instituição conta com o 
apoio da sociedade. Espera-se, entretanto, que o Governo reconheça 
o que o povo brasileiro atento já o fez: a Polícia Federal é um instru-
mento para a promoção da cidadania, da democracia, da proteção dos 
direitos fundamentais e do próprio Estado Democrático de Direito. A 
Polícia Federal é um patrimônio de todos nós e precisa ser defendido.
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|Parlatório

“A corrupção desvia recursos de 
atividades vitais à erradicação da pobreza, 
o combate à fome e o desenvolvimento 
sustentável. Estamos determinados a 
seguir no combate a esse crime em todas 
as suas manifestações, o que requer 
instituições fortes em todos os níveis”, 
tópico 266 do documento final da riO+20
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“Um bom exemplo 
vale mais que mil 
palavras. A Polícia 
Federal tem dado 
mais do que um 
exemplo de que a 
excelência do seu 

trabalho se compara às maiores 
instituições de polícias judiciárias 
do mundo”, MeSSOd azulay neTO, 
desembargador federal do TrF-2ª região, durante 
o congresso dos delegados de Polícia Federal

“A corrupção é um 
retrovírus. Ela resiste a 
tudo, sempre lutando 
contra as evidências, como 
dólares na cueca e maços 
de grana filmados sendo 
entregues”, arnaldO JabOr 

“A miséria só 
existe porque tem 
corrupção”, música de 
Gabriel O PenSadOr, entoada por 
manifestantes nas ruas de Corumbá 
contra a corrupção denunciada na 
prefeitura da cidade

“Se o crime é feito contra 
o policial, está sendo feito 
contra a sociedade, contra 
o cidadão”,  MarCel SOFFner, 
major da Polícia Militar do estado 
de São Paulo, após ataques que 

resultaram na morte de 7 policiais. 

“Eu não imagino procurador com 
estrela no peito e arma na cintura 
para enfrentar criminosos na rua 
como se fosse polícia”, 
MarCO auréliO MellO, ministro do STF, contra a 
investigação criminal pelo Ministério Público
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dirigir uma revista da complexidade de assuntos de segurança pública sempre foi um desafio para 
a direção da Prisma desde seu lançamento em maio de 1988. impulsos como modo de simplificar 

matérias tornando-as mais “imediatas” e “aproximáveis” com temas de sua publicação e porque não 
dizer “consideráveis” direcionados a seus associados e a vários segmentos da sociedade e mesmo sob 
exigência de prazos, evitamos jargões e com isso brechas para críticas indesejáveis.

Matérias com palavras pouco compreensíveis e as não usuais somente são colocadas em textos 
onde se permitam sua conotação.

a nova direção da adPF nos concedeu a honra de continuar dirigindo e publicando a Prisma, e 
como primeira matéria, a escolhida foi sobre o Vi Congresso nacional dos delegados de Polícia Federal 
realizado no rio de Janeiro, devido a sua importância, como um dos temas principais da revista, entre 
outros.

Como dito acima, esmiuçar a complexidade é não fugir. é dar ao leitor da revista Prisma conhecer 
melhor e julgar os assuntos nela publicados.

desejamos a todos uma boa leitura.

um novo desAFio

|Do Editor

Diogo ALvES DE 
AbREu diretor-
Geral da Prisma, 
Sócio Honorário 
da adPF

|Quantum é Assim que o governo PriorizA seus investimentos...
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|Nesta Prisma

24|CONCURSO
Reivindicação antiga da 
categoria, seleção para 
delegado de polícia federal 
segue moldes das demais 
carreiras jurídicas

16 |POLÍCIA FEDERAL
Pesquisador garante que graças ao trabalho 
da instituição hoje o brasil conhece melhor 
o fenômeno da corrupção

20 |PEC 549
Delegado de polícia rumo ao 
resgate da carreira jurídica

12 |ENTREVISTA
o novo presidente da ADPF fala sobre 
os desafios e metas que tem à frente da 
entidade que congrega os delegados de 
polícia federal em todo o País

26 |PEC 102
unificação das Polícias Civis 
e Militares em discussão no 
Congresso Nacional
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projeto de Marco Civil



|Entrevista

|OrGanizaÇÕeS CriMinOSaS. As 
organizações criminosas como se 
fossem empresas é uma das novi-
dades dos tempos modernos, que 
torna mais difícil o seu combate. 
O caso Carlos Cachoeira inves-
tigado nas Operações Vegas e 
Monte Carlo é emblemático des-
se novo estilo de crime. Até ser 
descoberto, Cachoeira era tratado 
como empresário. As investiga-
ções da Polícia Federal depara-
ram com um esquema sofistica-
do, com diversas ramificações 
e capacidade de influência em 
governos e infiltração no Estado. 
Combater tal realidade implica 
uma modernização de métodos 
e ferramentas que não estavam 
previstas quando foi criada a 

Por VaneSSa neGrini

|auTOnOMia da PF. A Polícia Fe-
deral é uma instituição de Esta-
do e não de governo. Inclusive, 
muitas vezes, seu trabalho a leva 
investigar integrantes do próprio 
governo. Os conflitos são inevi-
táveis. Para garantir que a insti-
tuição possa realizar seu trabalho 
com tranquilidade, sem sofrer 
retaliações, a legislação precisa 
dotar a Polícia Federal de auto-
nomia. Hoje, a Polícia Federal 
tem que conviver com seguidos 
cortes no orçamento e contingen-
ciamento, o que acaba afetando o 
planejamento. O diretor-geral da 
Polícia Federal não tem manda-
to e não há sequer uma regra que 
garanta que o cargo seja ocupado 
por um membro da instituição. É 

“o BrAsil PrecisA mostrAr que 
não é tolerAnte com o crime 
orgAnizAdo e A corruPção”
Para o novo presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia 

Federal, é imprescindível aprovar um conjunto de leis que dotem as 

polícias de ferramentas investigativas capazes de enfrentar as sofisticadas 

organizações criminosas da atualidade. Nesta entrevista à Prisma, Marcos 

Leôncio Sousa Ribeiro aborda esse e outros assuntos polêmicos, sem 

se esquivar de nenhum tema.

maior parte das leis e códigos que 
tratam da atividade criminal no 
país. As leis, assim, precisam ser 
revistas para que se tornem capa-
zes de atacar essa nova realidade. 
Temos um conjunto de leis trami-
tando no Congresso Nacional que 
são fundamentais para o trabalho 
da Polícia Federal. Um desses 
projetos é o PL-6578, pois traz 
modernas técnicas de investiga-
ção imprescindíveis para lidar 
com o alto grau de sofisticação 
das organizações criminosas atu-
ais. A aprovação dele conjunta-
mente com a nova lei de lavagem 
de ativos é uma sinalização posi-
tiva inicial de que o Brasil não é 
tolerante com o crime organizado 
e a corrupção.
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Entrevista
Foto: Vinicius Loures / ADPF

inadmissível que a Polícia Fede-
ral até hoje se ressinta de uma lei 
dispondo sobre a sua organização 
e funcionamento, que assegure e 
preserve prerrogativas e direitos 
durante a investigação criminal. 
Não  se pode imaginar uma polí-
cia verdadeiramente republicana 
regrada por decreto presidencial 
e portaria do Ministro da Justiça.

|POlÍCia JudiCiÁria VerSuS MP. O 
Ministério Público (MP) foi uma 
das instituições que mais saíram 
fortalecidas da Constituição de 
88. Nenhum MP no mundo tem 
tanto poder quanto o brasileiro. 
A história nos mostra que quem 
detém poder e não tem rigoro-
so controle pode naturalmente 
cometer abusos. Por isso, sabia-
mente, o constituinte previu um 
sistema de freios e contrapesos 
para evitar abusos e proteger os 
direitos dos cidadãos. Assim, no 
Brasil, o MP não pode realizar in-
vestigações criminais autônomas. 
Esse trabalho é feito de forma 
isenta, imparcial e técnica pelas 
Polícias Judiciárias. O promotor, 
no Brasil, é a parte interessada 
na acusação. Admitir que o pro-
motor produza a prova é aceitar 
que essa prova foi produzida no 
interesse da acusação. Como te-
remos o equilíbrio entre acusação 
e defesa se a prova foi feita pela 
acusação? Num sistema justo, a 
Polícia Judiciária busca a verda-
de, que não tem interesse nem na 
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o modelo de 
segurança pública 

centrado na atuação 
das Forças Armadas 

não deixa legado

acusação nem na defesa, é quem 
deve produzir a prova. Ademais, 
como é possível admitir uma in-
vestigação pelo Ministério Públi-
co sem qualquer previsão legal 
sobre o procedimento, os limites 
e o controle dessa atividade?

CPI. A PEC-37 não vai eliminar 
o controle externo do MP, não vai 
eliminar o poder de requisição 
do MP, não vai eliminar o poder 
da CPI e vai coexistir de forma 
harmônica com todas as demais 
regras constitucionais vigentes. 

|GrandeS eVenTOS. É preciso 
atenção ao movimento que o 
Exército brasileiro está realizan-
do nos bastidores da República 
para assumir a coordenação da 
segurança pública nos próximos 
grandes eventos. Esse modelo 
traz consigo o risco de não deixar 
legado aos órgãos de seguran-
ça pública. Quem acompanhou 
os Jogos Militares e a RIO+20 
sabe que os recursos aplicados 
não ficaram no Rio de Janeiro. 
As Polícias estaduais, Corpo de 
Bombeiro, Defesa Civil, Órgãos 
de Trânsito, Guardas municipais 
e as Polícias Federais foram sim-
plesmente esquecidos. Os recur-
sos foram completamente absor-
vidos pelo Exército. Uma semana 
depois da  RIO+20 a população 
carioca já reclamava pelo des-
monte do aparato de seguran-
ça do evento. Não ficou legado 
algum. Não é esse o modelo de 
segurança pública que a socieda-
de precisa. Ademais, dentro de 
uma normalidade democrática, 
um país que deseja ser referência 
mundial sinaliza muito mal com 
o emprego das Forças Armadas 
em substituição aos órgãos regu-

lares de segurança pública. Algo 
impensável nas nações mais de-
senvolvidas, repudiado pelas 
organizações internacionais que 
promovem a Copa e a Olimpíada.

|inQuériTO POliCial. Para apri-
morar a tramitação do inquérito 
policial, a Polícia Federal precisa 
atualizar suas normas internas. 
A Instrução Normativa 11, que 
regulamenta como se faz a ati-
vidade de Polícia Judiciária e se 
desenvolve os inquéritos, preci-
sa ser modernizada e atualizada 
dentro de dois conceitos: inova-
ção tecnológica e seletividade 
na investigação. Nesse sentido, 
projetos como o E-POL, que pos-
sibilita a tramitação eletrônica 
do inquérito policial, devem ser 
priorizados e a instituição precisa 
desenvolver modelos e práticas 
de seletividade nas investigações. 
Precisamos de uma instrução nor-
mativa que priorize a tramitação 
mais dinâmica e menos burocrá-
tica. Devemos combater a cultura 
da burocracia, a cultura cartorá-
ria de excessos de documentos 
de despachos, enfatizando o que 
realmente é essencial para a dinâ-
mica da investigação criminal. 

|SeleTiVidade naS inVeSTiGaÇÕeS. 
A sociedade espera que a Polícia 
Federal se ocupe dos delitos que 
envolvam um potencial lesivo 
maior. Dessa forma, a institui-
ção não pode ficar engessada por 

|PeC-37. A PEC-37 – a PEC da 
Cidadania – foi apresentada com 
o objetivo de deixar claro o pen-
samento do constituinte de 88. 
O Ministério Público não pode 
realizar investigações de forma 
independente. Se ele já é o ti-
tular da ação penal e o fiscal da 
atividade policial, não precisa 
também exercer essa atividade 
de investigação, devendo atuar 
de forma complementar e su-
plementar ao trabalho da polícia 
judiciária. Não é verdade que a 
PEC-37 queira diminuir as atri-
buições do Ministério Público. 
A proposta só aborda os órgãos 
de segurança pública, contidos 
no art. 144 da Constituição; a 
PEC-37 não aborda o art. 129, 
que trata do Ministério Público, 
nem os dispositivos que fala de 
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uma obrigatoriedade de investi-
gar tudo o que lhe é apresentado. 
Para tanto, é preciso estipular re-
gras claras e objetivas para que 
o delegado possa fazer a seleção 
daquilo que é prioritário para a 
instituição em termos de inves-
tigação criminal. Por exemplo, 
delitos com insignificância pe-
nal não devem ocupar a mesma 
prioridade dos delitos que en-
volvam organizações criminosas 
complexas.  A vocação da Polícia 
Federal deve ser o enfrentamento 
à delinquência organizada trans-
nacional e ao desvio de recursos 
públicos.

|aPOSenTadOria POliCial. Du-
rante a 1ª Conferência Nacional 
de Segurança Pública (Conseg), 
a garantia de aposentadoria para 
profissionais de segurança pú-
blica com proventos integrais e 
paridade entre ativos e aposen-
tados foi aprovada como a sexta 
diretriz mais votada. Todavia, um 
ano depois, o Poder Executivo 
apresentava o PLP 554/2010, que 
traz um novo e terrível forma-
to para a aposentadoria policial. 
Em sua proposta, o Executivo 
elimina a integralidade no ato da 
aposentadoria policial e a pari-
dade entre ativos e aposentados. 
Além de postergar, em muito, o 
exercício da atividade de alto 
risco que exercem os operadores 
da segurança pública com a exi-
gência cumulativa de tempo de 

exercício, tempo de contribuição 
e idade mínima. A aprovação da 
referida proposição legislativa 
representa o esvaziamento da 
aposentadoria policial no Brasil 
e terá reflexos imediatos e pro-
fundamente negativos no ânimo 
dos profissionais de segurança 
pública envolvidos na realização 
dos grandes eventos internacio-
nais de 2014 e 2016 no país. Em 
suma, os profissionais de segu-
rança pública são desrespeitados 
agora na atividade e futuramente 
durante a aposentadoria. 

crescente nos estados para reco-
nhecimento da carreira jurídica 
dos delegados de Polícia. Há uma 
dezena de Constituições estadu-
ais prevendo esse reconhecimen-
to, o que cedo ou tarde também 
ocorrerá no âmbito da Constitui-
ção Federal.

|neGOCiaÇÕeS COleTiVaS e GreVe.

Desde a estabilização econômica 
dos anos 90, se inicia um movi-
mento de recuperação do poder 
aquisitivo dos trabalhadores do 
setor privado. É assegurada a 
negociação e o dissídio coletivo, 
regras para reposição inflacioná-
ria e ganhos de produtividade. 
Enquanto isso, os trabalhadores 
do setor público, notadamente 
do executivo federal, passam por 
processo inverso. A regra cons-
titucional de reajuste anual da 
remuneração do funcionalismo 
é simplesmente ignorada. Ano 
após ano o governo federal não 
negocia efetivamente. Os direitos 
de greve e de dissídio coletivo 
são negados aos policiais como 
se não fossem trabalhadores civis 
dignos de proteção constitucio-
nal. Isso tudo associado à inten-
ção do governo de trazer para a 
realidade policial regras de apo-
sentadoria comum do setor pri-
vado estão minando a Polícia Fe-
deral do Brasil num processo de 
estagnação onde quem é o grande 
beneficiário é a criminalidade or-
ganizada.

o governo ignora 
a Conseg e tenta 

aprovar  um projeto 
que vai esvaziar a 

aposentadoria policial

|Carreira JurÍdiCa. O novo con-
curso para o cargo de delegado de 
Polícia Federal já saiu seguindo 
o modelo das demais carreiras 
jurídicas. Essa foi uma conquis-
ta importante. O próximo passo 
é garantir uma formação diferen-
ciada para o delegado desde o seu 
ingresso na Academia. Como os 
delegados são os dirigentes e ges-
tores da Polícia Federal  é impor-
tante que sua formação contem-
ple disciplinas específicas para 
essa tarefa. Há um movimento 

Entrevista
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|Polícia Federal

esPeciAlistA 
no comBAte à 
corruPção

Por VaneSSa neGrini

A Polícia Federal pode ser 
considerada a maior no-
vidade institucional no 

Brasil contemporâneo. A opinião 
é do pesquisador Rogério Aran-
tes. Para ele, as operações, que 
são a face mais conhecida dessa 
atuação perante a opinião públi-
ca e demais atores institucionais, 
políticos e sociais do Brasil, de-
monstram essa grande novidade 
institucional. 

As operações da Polícia Fede-
ral são como a ponta de um ice-
berg: representam um ponto de 
inflexão no combate ao crime or-
ganizado e à corrupção no Brasil. 

Elas permitem visualizar a pró-
pria natureza e as características 
principais do crime organizado e 
da corrupção. Hoje, o Brasil co-
nhece mais esses problemas gra-
ças à atuação da Polícia Federal 
do que conhecia antes dela. 

“Corrupto não dá entrevista, 
nem em juízo. De modo que a 
mensuração do fenômeno cor-
rupção é sempre uma tarefa mui-
to difícil para o pesquisador, seja 
no Brasil ou em qualquer lugar 
do mundo”, afirmou Arantes que 
é coordenador do curso de pós-
graduação em Ciência Política da 
Universidade de São Paulo.

Para o estudioso, a Polícia Federal pode ser 

considerada a maior novidade institucional 

no Brasil contemporâneo, pois graças à sua 

atuação, hoje se conhece melhor o fenômeno 

da corrupção
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Polícia Federal
Foto: Renato W

robel / ADPF

|rOGériO aranTeS. Pesquisador tem estudado 
a evolução institucional da Polícia Federal sob a 
ótica da Ciência Política
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|reSGaTe dO inQuériTO. Rogério 
Arantes lembrou que logo após 
1988 o inquérito policial esteve 
em vias de extinção no Brasil. Se 
não de modo direto, de modo in-
direto pela tentativa ou pela ideia 
de que talvez não coubesse mais 
a polícia o papel da investigação 
e que ele deveria ser transferido 
para o Ministério Público. 

Para o pesquisador é surpre-
endente que hoje se esteja dian-
te da recuperação do papel e do 
prestígio do inquérito policial. 
Para ele, esse fenômeno se deve 
fundamentalmente ao papel de-
sempenhado pela Polícia Federal 
no resgate da dimensão da inves-
tigação criminal. 

O cientista político lembra 
que, nos anos 90, a aposta de 
combate à corrupção foi centrada 
na atuação do Ministério Público 
a partir das ações de improbidade 
administrativa, portanto, ao largo 
da esfera criminal strictu senso. 

A ideia era que a ação de im-
probidade administrativa fosse 
suficiente para o combate ao 
crime de corrupção. Entretanto, 
para o estudioso, um balanço de 
20 anos da Lei de Improbidade 
Administrativa não é muito posi-
tivo. 

“Quem olhar os números vai 
verificar que a quantidade de re-
cursos que nós conseguimos re-
cuperar por essa via é mínimo; 
que a quantidade de condenações 
é mínima”, afirmou.

Polícia Federal

Arantes analisou de forma 
sistemática 600 operações con-
duzidas pela Polícia Federal des-
de 2003. O pesquisador se disse 
impressionado com o leque de 
crimes que pode catalogar nas 
operações: mais de 50 tipos. A 
corrupção ocupa o topo da lista 
das investigações da Polícia Fe-
deral, sendo o crime principal em 
67% das operações analisadas. 
A corrupção pública representa 
22% das ocorrências. 

Para o pesquisador, merece 
reflexão a constatação que do 
conjunto de operações estudadas, 
uma média de 60% ocorrem em 
apenas um estado por vez, mas 
não no mesmo. Isso significa de 
fato uma presença federal nos es-
tados que a República brasileira 
nunca conheceu antes. Arantes 
ressaltou que o pacto oligárquico 
que fundou a República brasileira, 
em 1889, não admitia a presença 
efetiva de uma força policial de 
caráter nacional com capacidade 
de atuação nos estados. Arantes 

destacou que em 238 operações 
cerca de 50% dos agentes públi-
cos presos eram de nível estadu-
al, o que significa uma presença 
federal nos estados muito forte 
hoje, graças às operações da PF. 
Esse é um ponto que representa 
uma grande novidade, na opinião 
do estudioso.

|MaPa da COrruPÇÃO. A partir 
dos seus estudos, Arantes iden-
tificou ainda o perfil da corrup-
ção e descobriu que esse tipo de 
crime acompanha exatamente a 
silhueta do orçamento público 
federal no Brasil. Numa análise 
por estados, o pesquisador iden-
tificou uma relação direta entre 
números de operações e a distri-
buição do PIB. 

“Onde tem mais dinheiro, tem 
mais operação, o que sugere ter 
mais corrupção. As relações não 
são diretas e causais, mas o per-
fil acompanha de maneira muito 
rente a silhueta do próprio orça-
mento brasileiro”, afirmou.

o fenômeno da 
recuperação do prestígio 
do inquérito policial se 
deve fundamentalmente 
ao papel desempenhado 

pela Polícia Federal
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Com as operações da Polícia 
Federal, de acordo com Arantes, 
houve um deslocamento no ra-
ciocínio anterior. Enquanto na 
improbidade administrativa a 
apuração ocorre principalmen-
te em nível estadual, até mesmo 
pela própria natureza da ação de 
improbidade administrativa, com 
as operações da Polícia Federal 
tem-se um deslocamento para a 
esfera federal. O segundo des-
locamento constatado pelo estu-
dioso é que a corrupção sai da 
esfera cível de volta para a esfera 
criminal. Para Arantes, o resgate 
da dimensão criminal da corrup-
ção é um fato extraordinário que 
revela a importância do papel da 
Polícia Federal. 

|eM alTa. Arantes enfatizou da-
dos de pesquisa feita pela Asso-
ciação dos Magistrados Brasilei-
ros em 2008. Abaixo das Forças 
Armadas e da Igreja Católica, 
que sempre ocuparam o topo do 
ranking de confiança da opinião 
pública nas instituições, a Polícia 

Federal aparece em terceiro lugar, 
acima do Ministério Público, o 
que demonstra um reconheci-
mento público muito significati-
vo. O cientista político revelou 
ainda que em outra pesquisa mais 
recente, feita pelo Vox Populi, 
84% dos entrevistados afirmaram 
que as operações da Polícia Fe-
deral ajudam a combater de fato 
a corrupção no Brasil. 

Após uma série de entrevistas 
com membros da Polícia Federal, 
Rogério Arantes afirmou que há 
uma percepção bastante enrai-
zada de que a afirmação institu-
cional do órgão passa necessaria-
mente por um respeito às regras 
fundamentais do estado demo-
crático de direito. “Há pouco es-
paço para servidores no interior 
da polícia que não compartilhem 
com este princípio básico funda-
cional da democracia brasileira”, 
afirmou. Nesse sentido, Arantes 
destacou especialmente a preocu-
pação da instituição com a quali-
dade da prova. 

Para Arantes, a Polícia Fe-
deral tem conseguido se afirmar 
como um órgão de estado que 
tem por definição e natureza a 
proteção dos interesses do estado. 
Por isso mesmo, o cientista polí-
tico defende que a Polícia Fede-
ral não pode estar a reboque da 
liderança política ou mesmo das 
pressões da opinião pública. Para 
ele, isso sim leva uma instituição 
a se afirmar.

o resgate da dimensão 
criminal da corrupção é 
um fato extraordinário 

que revela a 
importância do papel 

da Polícia Federal

|Boa Leitura
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Por SiMOne SCHMidT

|PEC 549
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Alagoas, Amapá, Cea-
rá, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio 
de Janeiro, Santa Catarina e São 
Paulo já devolveram ao cargo de 
delegado de polícia a condição de 
natureza jurídica em suas Cons-
tituições. O movimento iniciado 
nos Estados deve reforçar a tra-
mitação da PEC 549/06 no Con-
gresso Nacional, para reinserir na 
Constituição Federal o delegado 
de polícia como carreira jurídica.

Para o autor da proposta, de-
putado Arnaldo Faria de Sá 
(PTB-SP), o objetivo é “restaurar 
os princípios reitores da carreira 
do delegado de polícia, conforme 
a vontade do poder constituinte 
originário, reconduzindo a car-
reira à sua posição justa e cons-
titucional”. A PEC 549/06 “rein-
sere” os delegados nas carreiras 

A PEC 549 devolve a 
condição de natureza 
jurídica do cargo de 
delegado de polícia, 

resgatando a vontade 
do constituinte 

originário, desvirtuada 
após emenda em 1998

o resgAte dA 
cArreirA jurídicA
Diversos Estados brasileiros já incluíram em suas constituições o delegado 

de polícia como cargo de natureza jurídica. O movimento deve fortalecer 

a tramitação de proposta no Congresso Nacional que pretende resgatar 

essa condição, alcançando as Polícias Civis e Federal.

Adepol Brasil, atuam no sentido 
de sensibilizar os parlamentares 
e a sociedade em geral sobre a 
importância da implementação 
do ordenamento jurídico para a 
categoria. 

“A ADPF quer a aprovação 
desta proposta, e por isso esta-
mos trabalhando diuturnamente 
no Congresso Nacional mostran-
do a importância da PEC 549/06 
e a relevância do tema no atual 
momento vivido pela segurança 
pública de nosso país”, afirma o 
delegado Torres.

Para ingressar na carreira de 
delegado, existe como pré-re-
quisito, ser bacharel em Direito. 
O candidato deve ser aprovado 
em concurso de provas e títulos 
(veja nesta edição matéria com 
as novidades no concurso para 
delegado de polícia federal) 
composto, inclusive, por um re-

PEC 549

jurídicas porque antes da Emen-
da Constitucional 19/98 o artigo 
241 da Constituição já previa esta 
condição.

O diretor Parlamentar da As-
sociação Nacional dos Delegados 
de Polícia Federal (ADPF), dele-
gado Anderson Gustavo Torres, 
garante que as entidades de classe 
estão empenhadas na aprovação 
da PEC 549/06. De acordo com 
ele, a ADPF, em conjunto com a 



22 | Prisma 70

PEC 549

presentante da OAB. Na segunda 
etapa os candidatos ao cargo de 
delegado participam do curso de 
formação da Academia de Polícia 
e, a partir daí, passam a assumir 
o posto de chefe da instituição 
policial, ou seja, chefe da Polícia 
Judiciária. Por este motivo, se es-
pera o reconhecimento de carrei-
ra jurídica. 

O delegado Torres defende 
a categoria. “A classificação do 
cargo de delegado como car-
reira jurídica se dá em razão de 
sua própria natureza, que a todo 
o momento demanda a utiliza-
ção dos conhecimentos jurídicos, 
oriundos de uma formação aca-
dêmica, na interpretação e aplica-
ção de normas a fatos concretos, 
na tipificação de condutas e, prin-
cipalmente, na garantia dos direi-
tos dos cidadãos”, justifica.

Existe a premissa que o reco-
nhecimento da carreira jurídica 
modernizará a segurança pública 
do País, pois refletirá diretamen-
te na independência funcional do 
delegado, e no exercício de suas 
funções com maior segurança, 
livre de pressões e influências 
indevidas. Prerrogativas como 
a vitaliciedade, inamovibilidade 
e irredutibilidade, garantem que 
o delegado não poderá perder o 
cargo senão por sentença judicial 
transitada em julgado e só pode-
rá ser removido de um setor ou 
delegacia por motivo de interesse 
público justificado. 

“Não há razão para se ofere-
cer tratamento diferenciado ao 
delegado de polícia em relação 
aos demais cargos integrantes das 
carreiras jurídicas. Assim como 
o promotor e o juiz, o delegado 

também é um operador do direi-
to que geralmente atua e decide 
primeiro diante dos fatos e acon-
tecimentos, prestando um serviço 
relevante e essencial à manuten-
ção da ordem pública e da paz 
social”, afirma o delegado Torres.

De acordo com o deputado 
Arnaldo Faria, um dos maiores 
obstáculos para a aprovação da 
PEC, são os oficiais das Polí-
cias Militares e os promotores 
de justiça, que trabalham contra. 
O delegado Torres não entende 
o porquê de tanta oposição, pois 
se trata de tema já decidido pelo 
constituinte inaugural e que  trará 
benefícios  à persecução penal, 
com a valorização do cargo res-
ponsável pela condução das in-
vestigações criminais no Brasil. 

A PEC 549/06 já passou pelo 
Plenário da Câmara dos Depu-

|eXPeCTaTiVa: O deputado arnaldo Faria de Sá, autor da PeC 549/06, batalha 
para colocar a proposta na Ordem do dia para votação no Plenário.

Foto: Alexandra Martins/Agência Câmara

Não há a menor dúvida 
de que a carreira de 

delegado de polícia tem 
natureza jurídica tanto 

pelas exigências de 
sua investidura quanto 
pelas características 
específicas do cargo
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tados para ser apreciada, po-
rém não chegou a ser votada na 
época. “Estamos no aguardo de 
nova inclusão na Ordem do Dia 
do Plenário”, afirmar o deputado 
Arnaldo. 

Este é um assunto muito dis-
cutido, não só nos três Poderes 
como em diversos segmentos da 
sociedade. A grande questão é: o 
delegado de polícia deve ou não, 
ser reconhecido como sendo da 
carreira jurídica?  

Para alguns o inquérito poli-
cial, não passa de uma mera peça 
informativa, razão pela qual, o 
delegado é um funcionário pú-
blico com a função específica 
de chefiar a polícia, arrecadar e 
juntar as provas para fornecer as 
informações à justiça. 

Para outros, entretanto, o in-
quérito policial é considerada 

peça fundamental do processo 
criminal, pois é nela que o pro-
motor irá se basear para formar a 
sua opinião, ou seja, é por meio 
do inquérito que o processo se-
gue para fazer justiça. Desta for-
ma, o delegado de polícia é ele-
mento primordial na operação do 
Direito Processual Penal. 

Afinal, o processo criminal, 
com raríssimas exceções, tem seu 
início e garantia de sucesso a par-
tir do trabalho de investigação, 
coleta de provas e execução de 

atos de autoridade desenvolvidos 
pelo delegado de polícia, na sua 
função de polícia judiciária e de 
apuração de infrações penais.

Prisão em flagrante, arbitra-
mento de fiança, apreensão de 
objetos de interesse criminal e 
provas, interrogatórios, depoi-
mentos, buscas pessoais, des-
pachos, intimações, condução 
coercitiva de pessoas (atos se-
melhantes aos praticados pelo 
juiz); representação por prisão 
temporária e preventiva (atos 
semelhantes aos praticados pelo 
Ministério Público), interpreta-
ção da Constituição, legislação 
ordinária e, em especial, da lei 
penal e processual para a prática 
de atos privativos (semelhante às 
atividades desenvolvidas por to-
das as demais carreiras jurídicas) 
são atos de rotina inerentes ao 
exercício do cargo de delegado.

Para o deputado Arnaldo Faria 
de Sá, “não há a menor dúvida de 
que a carreira de delegado de po-
lícia tem natureza jurídica tanto 
pelas exigências de sua investi-
dura quanto pelas características 
específicas do cargo”.

o delegado se utiliza 
de conhecimentos 

jurídicos na 
interpretação e 

aplicação de normas 
a fatos concretos e 
principalmente, na 

garantia dos direitos 
dos cidadãos

|COnVenCiMenTO: Para o diretor Parlamentar da adPF, anderson Torres, é 
fundamental o trabalho das entidades de classe para aprovar a PeC 549/06

Foto: Renato W
robel / ADPF
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|Concurso

o novo concurso 
PArA delegAdo
Reivindicação antiga da categoria, a seleção agora segue os moldes 

das demais carreiras jurídicas, inclusive com prova oral

da redaÇÃO

Conforme a Associação 
Nacional dos Delega-
dos de Polícia Federal 

(ADPF) vinha anunciando, o edi-
tal para o cargo de delegado de 
polícia federal chegou com gran-
des novidades. 

O novo concurso é uma con-
quista para a categoria que pleite-
ava diversas modificações, dentre 
elas a inclusão da prova discursi-
va, que antes se restringia à reda-
ção, e agora inclui a produção de 
uma peça processual. Além dela, 
outra inovação é a realização da 
prova oral. 

A ADPF comemora as con-
quistas obtidas. “A ADPF pa-
rabeniza a Administração pelos 
primeiros passos no processo 
contínuo de aperfeiçoamento da 
carreira de delegado de Polícia 
Federal. Desejamos que esse edi-
tal seja o início de muitas outras 
novidades”, afirma o presidente 
da Associação, Marcos Leôncio 
Sousa Ribeiro. A última seleção 

uma avaliação que oficializa a 
carreira jurídica para o delega-
do, que é real, mas não era con-
solidada na admissão dos novos 
delegados, pois as provas não 
abordavam as especificidades da 
área”, explica. 

A seleção ocorrerá em etapas, 
obedecendo a seguinte ordem: 

para delegado ocorreu em 2004, 
quando 422 profissionais foram 
selecionados. O atual certame irá 
preencher 150 novas vagas.

O delegado Adriano Barbo-
sa, diretor da Escola Superior de 
Polícia, aprova o novo modelo. 

“A grande conquista desse con-
curso é que, finalmente, temos 

|adrianO barbOSa: edital próprio e diferenciado é apenas uma das etapas. 
O delegado de polícia federal deverá ser submetido à formação distinta logo no 
curso de formação, com matérias que o preparem para a gestão policial.

Foto: Vanessa Negrini/ADPF
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uma prova objetiva, que inclui 
questões de Direito Administrati-
vo, Constitucional, Penal, Direito 
Processual Penal, Criminologia, 
Direito Processual Civil e Civil, 
Direito Financeiro e Tributário, 
Direito Previdenciário, Direito 
Internacional Público e Direito 
Empresarial; uma prova discursi-
va, em que o candidato agora de-
verá produzir uma peça processu-
al, em vez de uma redação com 
tema genérico, como era antes; o 
exame de aptidão física; o exame 
médico; a avaliação psicológica; 
a avaliação de títulos e; uma pro-
va oral. 

Somente após a aprovação em 
todas as etapas anteriores o can-
didato poderá fazer o curso de 
formação profissional, de caráter 
eliminatório. O candidato será 
ainda submetido à investigação 
social, de caráter unicamente eli-
minatório, no decorrer de todo o 
concurso público, desde a inscri-
ção até o ato de nomeação.

Para o presidente da ADPF, 
é importante salientar que nesse 
novo modelo as provas abordam 
as várias especificidades do car-
go de delegado e selecionam os 
candidatos aptos para assumir 
uma função que inclui grandes 
responsabilidades para com a so-
ciedade e o Estado. 

|SeleÇÃO SuSPenSa. Mal foi lan-
çado e, por conta de reclamação 
ajuizada pela Procuradoria-Geral 

da República (PGR), o concurso 
para delegado da Polícia Federal, 
assim como para escrivão e pe-
rito criminal, foi suspenso pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
A PGR alegou que os editais de-
vem estabelecer reserva de vagas 
a deficientes físicos. 

PGR não observou a regra ora 
imposta à Polícia Federal. 

De acordo com a Associação, 
as atribuições inerentes aos car-
gos de delegado, escrivão, perito, 
papiloscopista e agente da Polí-
cia Federal não são compatíveis 
com nenhum tipo de deficiência 
física, pois todos os titulares des-
ses cargos estarão sujeitos a atuar 
em campo, durante atividades de 
investigação, podendo ser expos-
tos a situações de conflito arma-
do, que demandam pleno domí-
nio dos sentidos e das funções 
motoras e intelectuais.

 O próprio concurso em si 
exige rigorosos testes físicos, em 
que o candidato precisa apre-
sentar condições físicas acima 
da média, inclusive na etapa do 
curso de formação, com extenso 
conteúdo prático, com aulas de 
abordagem, armamento e tiro, 
atividade física policial, circuito 
operacional, defesa pessoal poli-
cial, direção operacional, orien-
tação e navegação terrestre, e 
segurança de dignitários. Além 
disso, é preciso ter em conta que 
a lotação inicial, em geral, ocorre 
em áreas caracterizadas pela difi-
culdade de acesso, em regiões de 
fronteira ou de intensa criminali-
dade.

A ADPF afirmou que vai bus-
car a Advocacia-Geral da União 
(AGU) para recorrer da decisão 
do Supremo e tentar reverter a 
situação.

 Para ADPF, a medida resulta-
rá em atraso no ingresso de novos 
servidores no órgão, o qual já so-
fre com o encolhimento do qua-
dro de pessoal. De acordo com 
o representante dos delegados, 
Marcos Leôncio Sousa Ribeiro, 
em meados do Governo Lula, a 
Polícia Federal chegou a contar 
com um efetivo de 14 mil servi-
dores policiais. Hoje, o número 
foi reduzido para aproximada-
mente 11 mil policiais. Em vés-
pera dos grandes eventos espor-
tivos internacionais que o Brasil 
se prepara para receber, a PF já 
está mais do que atrasada no pro-
vimento de pessoal.

A iniciativa do Ministério Pú-
blico Federal causou estranhe-
za, pois concurso realizado para 
determinados cargos da própria 

PgR quer impor vagas 
para deficientes no 
concurso da Polícia 
Federal, mas em seu 

próprio concurso ignorou 
essa condição
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|PEC 102
Por SiMOne SCHMidT e aManda biTTar

uniFicAção 
dAs PolíciAs
Proposta de Emenda Constitucional sugere a criação de uma 

polícia única nos estados brasileiros

Foto: Marcello Casal Jr./Abr

|COnVerGÊnCia: Policiais e bombeiros militares fazem manifestação na esplanada dos Ministérios para chamar a atenção 
de deputados e senadores para a valorização das carreiras ligadas à segurança pública. eles defendem a aprovação da PeC 
300 que estipula um piso salarial nacional único para os policiais civis e bombeiros. Será que a coesão será a mesma quando 
a pauta for a PeC 102/2011, que autoriza os estados a unificarem suas Polícias Civil e Militar?
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é uma proposta equilibrada, 
que trará benefícios à sociedade 
brasileira, o que tornará a 
instituição policial mais eficiente 
e capacitada para proporcionar 
um atendimento adequado à 
população. 

“Atualmente temos duas 
polícias que fazem metade da 
prestação de serviço devida. 
Enquanto a Polícia Militar é 
responsável pela prevenção e 
repressão dos delitos, a Polícia 
Civil fica responsável pela 
investigação e instrução judicial”, 
explica o senador. Para o 
parlamentar, “não raramente, em 
meio ao conflito de atribuições, 
surgem as vaidades institucionais 
e as rivalidades, deixando o 
cidadão desassistido”.

O presidente da Associação 
dos Delegados de Polícia 
(Adepol Brasil), Paulo Roberto 
D’Almeida, também destaca 
benefícios. “Em tese, com a 
união das polícias não existiria 
mais a repetição de tarefas e a 

No vácuo da Proposta de 
Emenda Constitucional 
300/2008, que propõe 

estabelecer um piso salarial 
nacional para os policiais civis 
e bombeiros, o senador Blairo 
Maggi (PR-MT) apresentou uma 
nova proposta no Congresso 
Nacional, a PEC 102/2011, que 
autoriza os estados a unificarem 
suas Polícias Civil e Militar em 
uma única corporação. Cabe 
destacar que a Polícia Federal 
está fora dessa discussão, afinal, 
a instituição já é unificada, com 
atribuições tanto de segurança 
quanto judiciária.

A nova proposta tem sido tema 
recorrente de discussões entre 
policias, políticos e estudiosos de 
segurança pública, que debatem 

o assunto expressando as mais 
diversas opiniões. A unificação 
resultaria no surgimento da 
Polícia Estadual, que passaria a ser 
a responsável pelo policiamento 
ostensivo e preventivo além das 
funções de polícia judiciária. 

Para o senador Blairo Maggi, 
os benefícios da unificação 
seriam inúmeros. Ele defende sua 
proposta com base em estudos 
diversos e teses acadêmicas, que 
apontam uma necessidade real 
da reformulação do atual modelo 
de segurança pública brasileiro. 
“O momento é oportuno. O País 
passa por uma crise na segurança 
pública, com índices crescentes 
de violência a sociedade clama 
por segurança”, sustenta. 

O senador acredita que esta 

Confira os principais itens da PEC 102:

 Criação de piso salarial nacional para a polícia rodoviária e ferrovi-
ária federal, polícias civis, militares e corpos de bombeiros militares, 
mediante subsídio fixado em parcela única;

 designação de um fundo nacional (vinculando percentuais do orça-
mento), com participação da união, dos estados e dos Municípios, 
visando a suplementação do Piso Salarial;

 Faculta união e estados a adoção de polícia única, cujas atribuições 
congregam as funções de polícia judiciária, apuração de infrações, 
polícia ostensiva, administrativa e preservação da ordem pública;

 Organização das polícias únicas com base na hierarquia e disciplina, 
e estruturação em carreiras, sendo os oficiais das polícias militares 
transpostos para o cargo de delegados de polícia;

 Criação de um Conselho nacional de Polícia;

 autorização às guardas dos Municípios do exercício de atividade 
complementar de policiamento ostensivo e preventivo, mediante con-
vênio com o estado.

Atualmente temos duas 
polícias que fazem 

metade da prestação 
de serviço devida. Em 

meio ao conflito de 
atribuições, cidadão 

fica desassistido
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sobreposição de ações. Haveria 
uma melhor distribuição do 
efetivo para atuação policial nos 
âmbitos preventivo e repressivo”, 
defende.

Segundo o sociólogo e 
professor da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro 
(UERJ), Ignácio Cano, a 
possibilidade de uma única 
polícia aumentaria a eficiência 
das ações e possibilitaria o maior 
diálogo interno e externo, o que 
se voltaria a favor da sociedade.

Há, porém, segundo o 
estudioso, uma discordância 
entre as Polícias Civis e Militares 
quanto á esta unificação. “Os 
policiais militares consideram 
a Polícia Civil mal estruturada, 

pouco integrada. A Polícia Militar, 
com razão, tem muito receio de 
que a união com a Civil venha 
fragmentá-los. Por outro lado, 
os policiais civis, também com 
razão, receiam que a integração 
leve a uma hierarquia muito 
forte, com ênfase em questões 
militares”, observa Cano.

|uM CaMinHO. Alguns estados, 
percebendo a necessidade de 
otimizar o sistema de segurança 
pública têm tomado providências. 
No Ceará, por exemplo, as 
Polícias já dividem a mesma 
sede, de modo que o trabalho 
fica bastante facilitado, em 
decorrência da possibilidade de 
atuação conjunta e cooperativa 

entre Polícia Civil e Militar.
Na teoria, a unificação cria 

a um ciclo policial completo, 
ou seja, uma instituição que 
será responsável por prevenir, 
combater, apurar, periciar, 
prender e investigar. 

A unificação reduziria a 
estrutura burocrática, diminuiria 
os custos administrativos e 
liberaria os policiais para a sua 
atividade fim. Ainda assim a 
proposta divide opiniões. 

Os críticos da unificação 
acreditam que a medida não 
é suficiente para melhorar o 
sistema de segurança pública, 
com o objetivo final de diminuir 
a violência. Além disso, como a 
Polícia Militar e a Polícia Civil 

Foto: Márcia Kalume/Agência Senado

|inCerTezaS: o senador blairo Maggi e o presidente da adepol brasil, Paulo roberto d’almeida, acreditam nos benefícios 
para a sociedade da aprovação da PeC 102/11. Principal dificuldade talvez seja em trazer para o “mesmo teto” duas corpora-
ções com origens históricas e formação policial distintas.
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possuem origens e funções 
distintas, inclusive com formação 
diferenciada de seus integrantes, 
há dúvidas de como essa 
unificação se daria na prática. 

“As divergências estão 
em diversos embates das 
categorias que compõem as duas 
instituições, principalmente no 
que diz respeito à transposição 
dos cargos no novo modelo 
proposto”, avalia o presidente da 
Adepol.

A Polícia Civil exerce as 
funções de polícia judiciária 
e a Polícia Militar cumpre as 
funções de polícia ostensiva. 
Este tem sido o sistema adotado 

pelo Brasil desde o século 
XVIII. O presidente da Adepol 
Brasil destaca que os países que 
adotaram o modelo de polícia 
única, o fizeram ao longo de 
décadas, de forma paulatina e em 
etapas. 

Ele ressalta que o Brasil, 
com sua dimensão continental 
e cultura diversificada, se 
comporta diferentemente dos 
países europeus que, em sua 
maioria absoluta, adotaram 
o modelo de polícia única. 
“Portanto, somente com 
exaustivas discussões e estudos 
aprofundados, poderemos obter 
a real expectativa em relação 

PEC 102

ao resultado dessa unificação”, 
afirma o delegado.

Neste contexto estão sendo 
promovidos debates com as 
entidades representativas de 
delegados de polícia de todos os 
Estados e do Distrito Federal. A 
Polícia Federal está fora desta 
discussão, pois já atuaria dentro 
de um modelo de ciclo completo. 
Entretanto, o senador Blairo 
Maggi considera importante a 
participação da Polícia Federal 
na discussão da PEC 102. De 
acordo com o parlamentar, a 
instituição pode contribuir com 
a sua experiência e auxiliar no 
aperfeiçoando da matéria.
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|Lavagem de Dinheiro
da redaÇÃO

Presidenta Dilma sanciona, sem vetos, a nova lei. ADPF enviou nota 

técnica defendendo a íntegra da proposta que chegou a correr risco de 

ser barrada devido ao lobby dos provedores de internet.

30 | Prisma 70

sem BrechAs PArA A 
lAvAgem de dinheiro
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Lavagem de Dinheiro

O jogo do bicho e a ex-
ploração de máquinas 
caça-níqueis são exem-

plos de contravenções que podem 
ser punidas com mais rigor a par-
tir de agora. A presidente Dilma 
Rousseff sancionou, sem vetos, 
a nova lei de combate à lavagem 
de dinheiro, aprovada no início 
de junho pelo Senado.

A nova lei amplia os tipos de 
crimes que podem ser enquadra-
dos como lavagem de dinheiro. 
A legislação anterior, de 1998, 
considerava lavagem de dinheiro 
apenas a maquiagem de recursos 
ligados ao tráfico, ao terrorismo 
ou a crimes contra a administra-
ção pública.

A lei também ampliou os ti-
pos de profissionais obrigados a 
enviar informações ao Conselho 
de Controle de Atividades Eco-
nômicas (Coaf), órgão ligado ao 
Ministério da Fazenda que mo-
nitora transações suspeitas. En-
tre as categorias incluídas, estão 
doleiros, comerciantes de artigos 
de luxo, empresários de atletas, 
contadores, consultores e audito-
res. A nova lei também abrange 
os sistemas de mercado de balcão 
organizado (negociações de com-
pra e venda de ativos financeiros 
registradas fora das bolsas de va-
lores).

As penas, entre três e dez anos 
de reclusão, foram mantidas, com 
a possibilidade de serem eleva-
das em até dois terços, em caso 

de reincidência, e reduzidas na 
mesma proporção se o acusado 
colaborar com as investigações.

A nova lei também elevou as 
multas. O valor máximo foi mul-
tiplicado em cem vezes, passan-
do de R$ 200 mil para R$ 20 mi-
lhões. A venda de bens em nomes 
de laranjas agora poderá ser feita 
antes do fim do julgamento final, 
para evitar a deterioração de bens 
como veículos e imóveis no de-
correr do processo judicial.

de ser vetada. Era grande o lobby 
dos provedores de internet, inte-
ressados em não ter que informar 
os cadastrais de clientes.

Preocupada com a possibili-
dade de veto, a Associação Na-
cional dos Delegados de Polícia 
Federal (ADPF) encaminhou 
à presidenta da República nota 
técnica defendendo a íntegra do 
projeto. 

Além do lobby dos provedo-
res de internet, a lei corria risco 
em virtude de manifestação da 
Associação Nacional dos Procu-
radores da República (ANPR), 
que sugeriu à presidenta barrar o 
artigo 17-D. O dispositivo prevê 
o afastamento cautelar do servi-
dor público de suas funções no 
curso da investigação ou de ação 
penal por lavagem de dinheiro, 
pelo fato de ter sido submetido 
ao indiciamento policial. 

 Para a ADPF, ao lado do aces-
so aos dados cadastrais, previsto 
no artigo 17-B, a possibilidade 
de afastamento preventivo apre-
senta-se como um dos maiores 
avanços da nova lei de combate à 
lavagem de dinheiro. Na nota téc-
nica, a Associação sustentou que 
no atual ordenamento jurídico 
brasileiro já há a possibilidade do 
afastamento administrativo em 
processo disciplinar. Dessa for-
ma, com a nova lei de lavagem, o 
afastamento de servidor indicia-
do na seara criminal mostrava-se 
bastante razoável.

Empresas públicas 
e privadas possuem 

dados cadastrais 
que eram negados à 
autoridade policial, 

dificultando e onerando 
o trabalho da Polícia 

Judiciária

A chamada “delação premia-
da”, já prevista na legislação an-
terior, poderá agora ser feita “a 
qualquer tempo”, ou seja, mesmo 
depois da condenação, por aque-
les que quiserem colaborar com 
as investigações a fim de se bene-
ficiar pela redução da pena.

|PreSSÃO Pela aPrOVaÇÃO. De 
autoria do senador Antônio Car-
los Valadares (PSB/SE), a nova 
lei que fortalece o combate à la-
vagem de dinheiro correu o risco 
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Foto: Vanessa Negrini/ADPF

|COnGreSSO eM FOCO. neste ano, a adPF está apoiando o Prêmio 
Congresso em Foco na nova categoria “Combate ao Crime Organizado”. 
no lançamento oficial da parceria, o presidente da adPF, Marcos leôncio 
Sousa ribeiro, afirmou que o brasil ainda não está plenamente estruturado 
para combater o crime organizado. de acordo com o delegado, há várias 
leis modernizadoras que estão paradas no Congresso e precisam ser apro-
vadas. “Há, porém, parlamentares preocupados com isso, e queremos 
distingui-los”, diz ribeiro. a solenidade contou com a presença do senador 
antônio Carlos Valadares, autor da lei contra a lavagem de dinheiro. na 
foto, o parlamentar está acompanhado do presidente da adPF e do diretor 
do Prêmio Congresso em Foco, Sylvio Costa.

Lavagem de Dinheiro

De acordo com o presidente 
da ADPF, Marcos Leôncio Sousa 
Ribeiro, “guardadas as devidas 
proporções, o afastamento pre-
visto na lei de lavagem nada mais 
é que o afastamento previsto na 
lei do servidor cuja inconstitucio-
nalidade ou ilegalidade nunca foi 
questionada por ninguém”.

|riSCO de VeTO. A ADPF também 
estava especialmente preocupada 
com o possível veto do artigo 17-
A. O dispositivo permite que, in-
dependentemente de autorização 
judicial, a Autoridade Policial 
e o Ministério Público tenham 

acesso aos dados cadastrais do 
investigado, mantidos pela Jus-
tiça Eleitoral, pelas empresas 
telefônicas, pelas instituições fi-
nanceiras, provedores de internet 
e administradoras de cartão de 
crédito.

A situação era no mínimo 
curiosa. Hoje, o nome, filiação 
e endereço de qualquer cidadão 
encontram-se à disposição de 
instituições estatais, como Cor-
reios, Receita Federal e empresas 
prestadoras de serviço público de 
água, luz e telefone. Todavia, as 
instituições incumbidas no escla-
recimento de crimes e localiza-

ção de pessoas desaparecidas não 
podiam ter acesso a essas infor-
mações.

Como via de regra, as Polícias 
Judiciárias vinham sendo vetadas 
de requisitar tais informações. A 
saída era fazer diligências para 
identificar o endereço da pessoa 
e só então intimá-la. Além de ser 
um método oneroso, pois impli-
ca gasto de combustível e, por 
vezes, o deslocamento a outra 
cidade, a polícia acaba perdendo 
tempo que poderia estar nas ruas 
investigando.

“Mostrava-se completamente 
desarrazoado que o Estado tives-
se que se utilizar de meios mais 
antiquados para localizar um in-
divíduo, quando o mesmo Estado 
detém a sua disposição as infor-
mações necessárias para tornar a 
identificação mais célere”, justifi-
cou o presidente da ADPF.

O método mais moderno e rá-
pido, menos oneroso e invasivo, 
é a autoridade policial requisitar a 
um órgão público as informações 
de uma determinada pessoa e, em 
seguida, intimá-la com o envio de 
uma correspondência. Exatamen-
te como prevê a nova lei.

Para a ADPF, a sanção sem 
vetos da lei contra lavagem de di-
nheiro foi uma importante sinali-
zação do Governo de que o Brasil 
está firme no enfrentamento da 
criminalidade organizada trans-
nacional.
Com informações da Agência Brasil
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|PEC 37
de VaneSSa neGrini

o BrAsil diz sim A 
Pec dA cidAdAniA

Na mesma semana em 
que o ministro do Su-
premo Tribunal Fede-

ral (STF) Cezar Peluso se mani-
festou contrário a investigação 
criminal autônoma feita direta-
mente pelo Ministério Público, 
a Associação Nacional dos Pro-
curadores da República (ANPR) 
lançou um manifesto contrário à 
PEC 37/11.

A proposta, de autoria do de-
putado federal Lourival Mendes 
(PTdoB-MA), nasceu da neces-
sidade de retomada da segurança 

jurídica para o cidadão no que 
concerne à condução das inves-
tigações criminais, ante as reite-
radas tentativas de usurpação de 
poderes pelo Ministério Público.

Em resposta aos ataques da 
ANPR, a Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Federal 
(ADPF) e a Associação dos Dele-
gados de Polícia do Brasil (Ade-
pol Brasil) lançaram um texto em 
que rebatem ponto a ponto todas 
as inverdades difundidas.

As duas entidades estão preo-
cupadas com as consequências da 

atuação do promotor na produção 
direta e ilegal da prova. Entre 
os problemas, apontam a grave 
lesão à segurança jurídica do ci-
dadão; violação ao princípio da 
legalidade; quebra do equilíbrio 
natural entre as partes no pro-
cesso; atuação direcionada aos 
casos potencialmente midiáticos; 
possibilidade de perseguição por 
interesses pessoais e do emprego 
político dessa prova; possibili-
dade real de casos de abusos de 
poder pelo promotor, por falta 
de limites legais nessa atuação; e 

ADPF e Adepol Brasil 

saem em defesa da 

PEC-37 e rebatem 10 

mentiras que estão 

sendo difundidas

|lOuriVal MendeS: deputado apresentou a PeC-37 com o objetivo de resguardar 
a higidez do sistema jurídico e os direitos basilares do cidadão

Foto: Divulgação
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condenações baseadas em provas 
produzidas pelo acusador.

De acordo com o presiden-
te da ADPF, Marcos Leôncio 
Sousa Ribeiro, “não se pode 
conceber uma sociedade na qual 
qualquer órgão, sem expressa au-
torização legal, realize investiga-
ções, construa dossiês ou realize 
levantamentos sobre a esfera ínti-
ma do cidadão, com o condão de 
devassar-lhe, de maneira irrepa-
rável, a privacidade”. 

O legislador pátrio sempre 
adotou o sistema no qual a polí-
cia judiciária é a responsável pela 
investigação. Por sua vez, ao Mi-
nistério Público incumbe o papel 
de órgão acusador, cabendo, fi-
nalmente, ao Judiciário, a instân-
cia julgadora do cidadão.

Nos moldes desse sistema é 
que reside a segurança jurídica do 
cidadão, pois a atividade da po-
lícia judiciária é desenvolvida e 
formalizada na figura do inquéri-
to policial e do termo circunstan-
ciado, previstos e sistematizados 
na legislação processual penal, 
que contam com mecanismos de 
controle pelo Ministério Público 
e pelo Poder Judiciário.

Nesse contexto, a ADPF e a 
Adepol Brasil consideram inad-
missível que o Ministério Pú-
blico, como parte acusadora no 
processo penal, também funcione 
como investigador/inquisitor e 
produza a prova somente para a 
acusação. 

1) Retira o poder de inves-
tigação do Ministério Público. 
MENTIRA. Não se pode retirar 
aquilo que não se tem. Não há 
no ordenamento constitucional 
pátrio nenhuma norma expressa 
ou implícita que permita ao Mi-
nistério Público realizar investi-
gação criminal. Pelo contrário, a 
Constituição impede a atuação do 
MP ao dizer que a investigação 
criminal é exclusiva da Polícia 
Judiciária. 

2) Reduz o número de ór-
gãos para fiscalizar. MENTI-
RA. Muito pelo contrário. Quan-
do o Ministério Público tenta 
realizar investigações criminais 
por conta própria ele deixa de 
cumprir com uma de suas princi-
pais funções constitucionais: o de 
fiscal da lei. Além disso, não dão 
atenção devida aos processos em 
andamento, os quais ficam esque-
cidos nos armários dos Tribunais 
por causa da inércia do MP. Os 
criminosos agradecem.

3) Exclui atribuições do Mi-
nistério Público reconhecidas 
pela Constituição, enfraque-
cendo o combate à criminalida-
de e à corrupção. MENTIRA. A 

Constituição Federal foi taxativa 
ao elencar as funções e compe-
tências do Ministério Público. 
Fazer investigação criminal não é 
uma delas. Quando o Ministério 
Público, agindo à margem da lei, 
se aventura numa investigação 
criminal autônoma, quem agra-
dece é a criminalidade organiza-
da, pois estas investigações serão 
anuladas pela justiça. 

4) Vai contra as decisões 
dos Tribunais Superiores, que 
já garantem a possibilidade de 
investigação pelo Ministério 
Público. MENTIRA. A matéria 
está sendo examinada no Supre-
mo Tribunal Federal. Em vez de 
tentar ganhar poder “no grito”, 
o MP deveria buscar o caminho 
legal que é a aprovação de uma 
Emenda Constitucional. 

5) Gera insegurança jurídi-
ca e desorganiza o sistema de 
investigação criminal. MENTI-
RA. O que gera insegurança ju-
rídica é o órgão responsável por 
ser o fiscal da lei, querer agir à 
margem da lei, invadindo a com-
petência das Polícias Judiciárias. 
A investigação criminal pela 
Polícia Judiciária tem regras de-

10 Mentiras sobre a PEC 37

 Diga SiM à PEC da Cidadania
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finidas por lei, além de ser con-
trolada pelo Ministério Público 
e pelo Judiciário. Por ser ilegal e 
inconstitucional, na investigação 
criminal pelo Ministério Público 
não há regras, não existe contro-
le, não há prazos, não há acesso 
à defesa e a atuação é arbitrária.

 6) Impede o trabalho coo-
perativo e integrado dos órgãos 
de investigação. MENTIRA. 
Cooperação e integração 
não são sinônimas de in-
vasão de competência. 
Quando cada um atua den-
tro dos seus limites legais, 
a Polícia Judiciária e o 
Ministério Público traba-
lham de forma integrada 
e cooperada. Entretanto, a 
Polícia Judiciária não está 
subordinada ao Ministério 
Público. O trabalho da Po-
lícia Judiciária é isento e impar-
cial e está a serviço da elucidação 
dos fatos. Para evitar injustiças, a 
produção de provas não pode es-
tar vinculada nem à defesa, nem 
a acusação.

 7) Polícias Civis e Federal 
não têm capacidade operacio-
nal para levar adiante todas 
as investigações. MENTIRA. 

O Ministério Público não está 
interessado em todas as investi-
gações, mas só os casos de po-
tencial midiático. É uma falácia 
dizer que o Ministério Público 
vai desafogar o trabalho das po-
lícias. 

8) Não tem apoio unânime 
de todos os setores da polícia. 
FALÁCIA. Quem estiver contra 
a PEC da Cidadania deveria ter 

a coragem de revelar seus reais 
interesses corporativos, os quais 
estão longe do ideal republicano. 
Não é possível conceber uma de-
mocracia com o Ministério Pú-
blico reivindicando poderes su-
premos de investigar e acusar ao 
mesmo tempo. 

9) Vai na contramão de tra-
tados internacionais assinados 

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) e a Associação 
dos Delegados de Polícia do brasil (ADEPoL brasil) são a favor da PEC 37. 

Defenda a PEC da Cidadania e ajude a desmascarar as mentiras que prejudicam 
o combate à corrupção.

pelo Brasil. MENTIRA. Os tra-
tados internacionais ratificados 
pelo Brasil, entre eles a Conven-
ção de Palermo (contra o crime 
organizado), a Convenção de 
Mérida (corrupção) e a Conven-
ção das Nações Unidas contra o 
Crime Organizado Transnacional 
determinam tanto a participação 
do Ministério Público quanto da 
Polícia Judiciária. Entretanto a 

participação de cada um, 
assim como das demais au-
toridades, está regulada no 
ordenamento jurídico pátrio 
que não contempla a inves-
tigação criminal autônoma 
produzida diretamente pe-
los membros do MP.

 10) Define modelo 
oposto ao adotado por pa-
íses desenvolvidos. MEN-
TIRA. O Brasil, junto com 

os demais países da América La-
tina, comprometeu-se com o sis-
tema acusatório, onde a Polícia 
Judiciária investiga e o Ministé-
rio Público oferece a denúncia. 
Os países europeus que atual-
mente adotam o sistema misto, 
com juizado de instrução, estão 
migrando para o mesmo sistema 
adotado pelo Brasil.
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|Prerrogativas
da redaÇÃO

“não há Previsão 
constitucionAl 
PArA o ministério 
PúBlico exercer 
investigAções 
criminAis”
Ministro Cezar Peluso do STF profere voto histórico 

em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 

593727. Nas próximas páginas, confira trechos de sua 

sustentação que deixam claro não há no ordenamento 

jurídico nenhuma dúvida de que não compete ao MP 

exercer atividades de polícia judiciária.
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Especial

No caso, a questão nodal 
está em saber se o Mi-
nistério Público possui, 

concorrente ou concomitante-
mente, atribuição constitucional 
para, sozinho, de maneira dire-
ta e autônoma, realizar também 
atos de investigação e instrução, 
na chamada primeira fase da per-
secução penal. O Tribunal ainda 
não firmou posição sobre o tema. 

   A disquisição do tema pas-
sa pela necessária delimitação 
constitucional do que sejam (i) 
função, (ii) competência e (iii) 
procedimento. Entendo que este 
proceder metodológico nos con-
duz de forma mais clara e sere-
na à solução constitucional do 
tema, objeto teórico da discussão 
central da causa. Por isso, entro 
à análise da função e da ativi-
dade dos órgãos da persecução, 
sempre com os olhos voltados à 
Constituição da República.

As funções e as competên-
cias, tanto do Ministério Público, 
como da Polícia, como já se viu, 
vêm delimitadas na Constitui-
ção da República. O Ministério 
Público está regulamentado na 
Seção I do Capítulo IV – Das 
funções essenciais à Justiça –, do 
Título IV – Da organização dos 
Poderes. Segundo o art. 127, inc. 
I, da Constituição, é “instituição 
permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incum-
bindo-lhe a defesa da ordem ju-
rídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individu-
ais indisponíveis”. No art. 129, 
estão taxativamente arroladas as 
funções institucionais do Minis-
tério Público.

Friso, logo, que não existe, em 
nosso ordenamento constitucio-
nal, norma expressa que permita 
ao Ministério Público realizar 
investigação e instrução crimi-
nal preliminar ou preparatória da 
ação penal de conhecimento, de 
caráter condenatório. Pretende-se 
inferir tal atribuição à leitura con-
jugada da Constituição da Repú-
blica, do Código de Processo

podem ser assim resumidos: 
(i) por ser o Ministério Pú-

blico o titular da ação penal de 
conhecimento, de caráter con-
denatório e de iniciativa pública 
(art. 129, inc. I, da Constituição 
Federal), teria, por conseguinte, 
em razão da chamada teoria dos 
poderes implícitos, poder de rea-
lizar diligências investigatórias e 
instrutórias diretamente, quando 
entendesse necessário;

(ii) para tanto, haveria legiti-
mação constitucional, fundada no 
art. 129, inc. IX, da Constituição 
da República, e base legal, reve-
lada pelo art. 5º, inc. VI e § 2º, 
e art. 8º, inc. V, da Lei Comple-
mentar nº 75, de 20 de maio de 
1993. Os poderes de investigação 
do Ministério Público decorre-
riam da amplitude da norma in-
serida no inc. IX do art. 129 da 
Constituição da República, que 
lhe faculta o exercício de “outras 
funções que lhe forem conferi-
das, desde que compatíveis com 
sua finalidade”.

(iii) o inc. VI do art. 129 da 
Constituição teria ido além, atri-
buindo ao Ministério Público o 
poder de expedir notificações e 
requisitar informações e docu-
mentos nos procedimentos admi-
nistrativos de sua competência, 
na forma da lei complementar 
respectiva, a Lei Complementar 
nº 75, de 20 de maio de 1993, ou, 
ainda, do art. 26, inc. I, alíneas a 
e b, da Lei nº 8.625/93 (Lei Or-

o Ministério Público 
pode sozinho, de maneira 

direta e autônoma, 
realizar atos de 

investigação e instrução 
criminal? o ordenamento 
constitucional pátrio diz 

que não.

Penal, da Lei Orgânica Na-
cional do Ministério Público e da 
Lei Orgânica do Ministério Pú-
blico da União.

Os argumentos alinhavados 
para sustentar a legitimidade de 
investigações criminais pelo Mi-
nistério Público – denominadas 
“investigações preliminares”, 
“procedimentos investigatórios 
preliminares”, ou “procedimen-
tos administrativos criminais” – 

Prerrogativas
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gânica Nacional do Ministério 
Público);

(iv) inexistiria o monopólio 
da polícia para a realização da 
primeira fase da persecução pe-
nal. O art. 144 da Constituição 
da República teria tido o só es-
copo de distribuir as atribuições 
entre as diversas polícias – fede-
ral, rodoviária, ferroviária, civil e 
militar. O parágrafo único do art. 
4º do Código de Processo Penal 
admite, expressamente, que auto-
ridades administrativas, diversas 
das de polícia judiciária, possam 
exercer função investigatória, 
como acontece, v.g., no âmbito 
das Comissões Parlamentares de 
Inquérito;

(v) sustenta-se, pois, que não 
faria sentido manter o titular da 
ação penal de iniciativa pública 
como mero espectador das ati-
vidades desenvolvidas pela po-
lícia. Argumenta-se, ao depois, 
que não é esse o modelo adotado 
nos sistemas processuais penais 
europeus contemporâneos. Além 
disso, admitindo-se formulação 
de denúncia que prescinda de in-
quérito policial, como o autoriza 
o art. 12 do Código de Processo 
Penal, deveria também poder o 
Ministério Público, por boa razão 
lógica, investigar direta e autono-
mamente.

Argumenta-se que, sendo o 
Ministério Público o titular da 
ação penal de iniciativa pública 
(art. 129, inc. I, da Constituição 

da República), estaria, por conse-
quência, em razão da teoria dos 
poderes implícitos (quem pode o 
mais, pode o menos), autorizado 
a realizar diligências investigató-
rias, quando necessário. Aduz-se, 
nesse sentido, que tais poderes 
de investigação decorreriam da 
abertura dada pela norma inscrita 
no inc. IX do art. 129 da Consti-
tuição da República.

rio Público certas funções, fê-lo 
empregando a locução no sentido 
de competência, entendida como 
autorização de exercício do poder 
(atividade) para proteção dos ci-
dadãos, sem cometer-lhe função 
nem competência de apurar in-
frações penais. É o que se tira ao 
disposto no inciso. I: “Art. 129. 
São funções institucionais do 
Ministério Público: I. Promover, 
privativamente, a ação penal pú-
blica, na forma da lei.”

Como se vê logo sem grande 
esforço, o preceito cuida apenas 
da legitimidade para promover a 
ação penal de iniciativa pública, 
sem menção alguma à função de 
conduzir inquérito, nem à apura-
ção preliminar de infrações pe-
nais. Não custa, aliás, observar 
que a Constituição da República 
até relativizou o monopólio do 
Ministério Público no tocante à 
legitimação para mover ação pe-
nal de iniciativa pública, ao esta-
belecer, no art. 5º, inc. LIX, que 
“será admitida ação privada nos 
crimes de ação pública, se esta 
não for intentada no prazo legal”.

Ademais, isenta leitura do 
disposto no inc. III do art. 129, 
onde se estatui que são funções 
institucionais do Ministério Pú-
blico “promover o inquérito ci-
vil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público 
e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coleti-
vos”, demonstra, de modo nítido, 

A Constituição exigiu 
que o Ministério Público 
deva requisitar a outro 

órgão diligências 
investigatórias e 

instauração de inquérito 
policial

O que extraio, porém, dessa 
norma, é exatamente o oposto. 
Penso que o texto constitucional 
deixa muito claro que não consti-
tui função do Ministério Público 
apurar infrações penais mediante 
atos próprios de investigação e 
de instrução, na primeira fase da 
persecução penal.

O art. 129 da Constituição 
Federal, ao atribuir ao Ministé-

Foto: Carlos Humberto/STF
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que, quando pretendeu atribuir 
função investigativa ao Ministé-
rio Público, a Constituição o fez 
em termos expressos.

Provê, ainda, o inc. VIII do 
art. 129:

 “Art. 129. São funções institucio-

nais do Ministério Público:

(...)

VIII. Requisitar diligências investi-

gatórias e a instauração de inquérito poli-

cial, indicados os fundamentos jurídicos 

de suas manifestações processuais.”

Esta outra norma revela, às in-
teiras, que, longe do que poderia 
sugerir visão apressada do inciso 
III, a Constituição da República 
discerne muito bem, das outras 
fases da chamada persecução 
penal, a primeira ou preliminar, 
correspondente ao escopo do in-
quérito policial, cuja condução 
não incluiu entre as funções defe-
ridas ao Ministério Público. Não 
só não a incluiu, como lhe exigiu, 
antes, que, quando deva, requisi-
te, evidentemente a outro órgão, 
diligências investigatórias e ins-
tauração de inquérito policial, 
sempre indicando os fundamen-
tos jurídicos de suas manifesta-
ções.

E por que lhe não impôs igual 
zelo ao outorgar a função de pro-
mover o inquérito civil? A única 
resposta jurídica sensata está em 
que a Constituição Federal tim-
brou em distinguir e separar, en-
tre dois órgãos, polícia judiciária 
e Ministério Público, as funções 

respectivas de apurar infrações 
penais e a de acusar em juízo, di-
versamente do que dispôs sobre 
o inquérito civil, na óbvia pressu-
posição da grave, mas necessária 
e regulamentada restrição que a 
persecutio criminis representa 
aos direitos fundamentais. Daí 
vem, não só a distinção e a sepa-
ração daquelas funções, mas ain-
da a necessidade de fundamenta-
ção jurídica, a qual, note-se mais 
uma vez, não é sequer demanda-
da à instauração de inquérito civil 
(art. 129, inc. III, da Constituição 
da República).

E, em eloquente coerência e 
disciplina sistemática, ao excluir 
da esfera de atuação institucional 
do Ministério Público a função 
de apuração prévia de infrações 
penais, a qual delegou, expres-
sa e exclusivamente, à Polícia, 
incumbiu o Ministério Público 
do relevante controle externo da 
atividade policial, demonstran-
do ipso facto que, pela razão já 
exposta de necessário resguardo 
aos direitos fundamentais do ci-
dadão contra eventuais abusos, 
as investigações preliminares da 
prática de delitos postulam fisca-
lização heterônoma. Veja-se:

 “Art. 129. São funções institucio-

nais do Ministério Público:

(...)

VII. Exercer o controle externo da 

atividade policial, na forma da lei com-

plementar mencionada no inciso ante-

rior.”

Do conjunto dessas provisões 
constitucionais, vê-se, à margem 
de qualquer dúvida razoável, que 
a Constituição não conferiu ao 
Ministério Público a função de 
apuração preliminar de infrações 
penais, de modo que seria fraudá-
las todas (fraus constitutionis) 
extrair a fórceps tal competência 
à leitura isolada do disposto no 
inc. IX do art. 129, onde consta, 
dentre suas funções institucio-
nais, a de “exercer outras funções 
que lhe forem conferidas, desde 
que compatíveis com sua finali-
dade, sendo-lhe vedada a repre-
sentação judicial e a consultoria 
jurídica de entidades públicas”.

E isto percebeu-o, com seu ha-
bitual descortino, JOSÉ AFON-
SO DA SILVA, ao repudiar, neste 
caso, invocação da doutrina dos 
poderes implícitos:

“[...] poderes implícitos só existem 

no silêncio da Constituição, ou seja, 

quando ela não tenha conferido os meios 

expressamente em favor do titular ou em 

favor de outra autoridade, órgão ou ins-

tituição. Se ela outorgou expressamente 

a quem quer que seja o que se tem como 

meio para atingir o fim previsto, não há 

falar em poderes implícitos. Como falar 

em poder implícito onde ele foi explici-

tado, expressamente estabelecido, ainda 

que em favor de outra instituição?

[...]

No caso sob nossas vistas, a Cons-

tituição se ocupou do tema, conferindo 

a investigação na esfera penal à polícia 

judiciária, logo, ela não cabe a nenhum 
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outro órgão ou instituição, nem, portan-

to, ao Ministério Público”.

No artigo 144, § 1º, a Consti-
tuição estabelece:

“§ 1º A polícia federal, instituída por 

lei como órgão permanente, organizado 

e mantido pela União e estruturado em 

carreira, destina-se a:

I - apurar infrações penais contra 

a ordem política e social ou em detri-

mento de bens, serviços e interesses da 

União ou de suas entidades autárquicas 

e empresas públicas, assim como outras 

infrações cuja prática tenha repercussão 

interestadual ou internacional e exija re-

pressão uniforme, segundo se dispuser 

em lei;

[...]

IV - exercer, com exclusividade, as 

funções de polícia judiciária da União.”

No art. 144, § 4º, determina:
“§ 4º Às polícias civis, dirigidas por 

delegados de carreira, incumbem, ressal-

vada a competência da União, as funções 

de polícia judiciária e a apuração de in-

frações penais, exceto as militares.”

A transparência semânti-
ca desses enunciados evidencia 
que a Constituição da Repúbli-
ca, de modo expresso, cometeu 
a função e a competência para 
apuração de infrações penais tão 
somente às polícias (federal e ci-
vis), sem as partilhar, em texto e 
modo algum, com o Ministério 
Público, cujas atribuições, posto 
conexas, são distintas. E sua ma-
nifesta ratio iuris diz com a intui-
tiva necessidade de delimitação 
e distribuição, entre organismos 

públicos diversos, dos poderes 
inerentes a todas as atividades e 
fases da persecução penal, com 
vistas à estrita observância da lei 
e à consequente proteção dos ci-
dadãos.

É esta a razão substantiva 
por que não vejo como a Lei nº 
8.625, de 12 de fevereiro de 1993 
(Lei Orgânica Nacional do Mi-
nistério Público) ou a Lei Com-
plementar nº 75, de 20 de maio de 
1993 (Lei Orgânica do Ministério 
Público da União) poderiam, sem 
incorrer em grossa inconstitucio-
nalidade, ter atribuído também 
ao Ministério Público funções e 
competências que, reservadas às 
instituições policiais, lhe foram 
negadas pela Constituição Fede-
ral.

Mas o fato é que lhas não atri-
buíram. Antes, o primeiro desses 
diplomas legais, a Lei Comple-
mentar nº 75, de 1993, só reafir-
ma as dicções constitucionais:

“Art. 7º Incumbe ao Ministério Pú-

blico da União, sempre que necessário 

ao exercício de suas funções institucio-

nais:

I - instaurar inquérito civil e outros 

procedimentos administrativos correla-

tos;

II - requisitar diligências investigató-

rias e a instauração de inquérito policial 

e de inquérito policial militar, podendo 

acompanhá-los e apresentar provas;

III - requisitar à autoridade compe-

tente a instauração de procedimentos ad-

ministrativos, ressalvados os de natureza 

disciplinar, podendo acompanhá-los e 

produzir provas.”

É verdade que, no artigo sub-
sequente, lhe prevê poderes de 
realização direta de diligências 
instrumentais ou instrutórias. 
Mas basta atentar no expressivo 
fraseado que compõe a disposi-
ção do caput para arredar logo 
qualquer tentação de entrever, 
na discriminação desses poderes, 
outorga de função e competência 
para apuração preliminar de in-
frações penais. 

Leia-se:
“Art. 8º Para o exercício de suas atri-

buições, o Ministério Público da União 

poderá, nos procedimentos de sua com-

petência:

I - notificar testemunhas e requisitar 

sua condução coercitiva, no caso de au-

sência injustificada;

II - requisitar informações, exames, 

perícias e documentos de autoridades da 

Administração Pública direta ou indire-

ta;

III - requisitar da Administração Pú-

blica serviços temporários de seus servi-

dores e meios materiais necessários para 

a realização de atividades específicas;

IV - requisitar informações e docu-

mentos a entidades privadas;

V - realizar inspeções e diligências 

investigatórias;

VI - ter livre acesso a qualquer local 

público ou privado, respeitadas as nor-

mas constitucionais pertinentes à invio-

labilidade do domicílio;

VII - expedir notificações e intima-

ções necessárias aos procedimentos e 

Prerrogativas
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inquéritos que instaurar;

VIII - ter acesso incondicional a 

qualquer banco de dados de caráter pú-

blico ou relativo a serviço de relevância 

pública;

IX - requisitar o auxílio de força po-

licial.”

Como ressalta vistoso ao 
enunciado normativo, a previsão 
de tais poderes, longe de instituir 
conjunto de atribuições autôno-
mas, serve apenas como instru-
mento operacional para o exercí-
cio das atribuições do Ministério 
Público, nos procedimentos de 
sua competência, a qual é defi-
nida pela Constituição Federal e 
por normas subalternas que lhe 
sejam compatíveis, entre as quais 
não se encontra nem descobre a 
de exercer poder de polícia judi-
ciária. E escusa advertir que sus-
tentar coisa contrária, recoberta 
por qualquer etiqueta linguística, 
sobre caracterizar interpretação 
forçada do texto, cujos limites 
léxicos não toleram distorção se-
mântica, a qual seria já contra le-
gem, implicaria fraude escanca-
rada à Constituição da República.

Não se tira tampouco outra 
conclusão ao disposto no art. 26 
da Lei nº 8.625, de 1993, cujas 
proposições, de igual modo, só 
confirmam os preceitos constitu-
cionais e as regras corresponden-
tes da Lei Complementar nº 75, 
do mesmo ano:

“Art. 26. No exercício de suas fun-

ções, o Ministério Público poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outras 

medidas e procedimentos administrati-

vos pertinentes e, para instruí-los:

a) expedir notificações para colher 

depoimento ou esclarecimentos e, em 

caso de não comparecimento injustifica-

do, requisitar condução coercitiva, inclu-

sive pela Polícia Civil ou Militar, ressal-

vadas as prerrogativas previstas em lei;

investigatórias junto às autoridades, ór-

gãos e entidades a que se refere a alínea 

anterior;

II - requisitar informações e docu-

mentos a entidades privadas, para ins-

truir procedimentos ou processo em que 

oficie;

III - requisitar à autoridade compe-

tente a instauração de sindicância ou pro-

cedimento administrativo cabível;

IV - requisitar diligências inves-

tigatórias e a instauração de inquérito 

policial e de inquérito policial militar, 

observado o disposto no art. 129, inciso 

VIII, da Constituição Federal, podendo 

acompanhá-los.”

Do ponto de vista específico 
do ordenamento institucional, 
não subsiste, pois, nenhuma dú-
vida de que não compete ao Mi-
nistério Público exercer ativida-
des de polícia judiciária, as quais, 
tendentes à apuração das infra-
ções penais, seja lá o nome que 
se lhes dê aos procedimentos ou 
aponha na capa dos autos, foram, 
com declarada exclusividade, 
cometidas às polícias, federal e 
civis, pela Constituição da Repú-
blica, segundo cláusulas pontuais 
do art. 144.

No quadro das normas e das 
razões constitucionais, a institui-
ção que investiga, não promove 
a ação penal, e a que a promove, 
não investiga.

Não por acaso, senão por deli-
berada congruência, deram-se ao 
Ministério Público, no art. 129, 
VII, da Constituição, como já en-

Não subsiste no 
ordenamento 

institucional nenhuma 
dúvida de que não 

compete ao Ministério 
Público exercer 

atividades de polícia 
judiciária, na apuração 
das infrações penais

b) requisitar informações, exames 

periciais e documentos de autoridades 

federais, estaduais e municipais, bem 

como dos órgãos e entidades da admi-

nistração direta, indireta ou fundacional, 

de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Mu-

nicípios;

c) promover inspeções e diligências 

Prerrogativas
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fatizei, a função e a competência 
de exercer o controle externo da 
atividade policial, por ser intuiti-
vo que quem investiga não pode 
ao mesmo tempo controlar a le-
galidade das investigações.

Não me escapa a importância 
das preocupações sobre eventual 
necessidade, ditada por exigên-
cias da disforme realidade bra-
sileira, de mudança do regime 
adotado, na matéria, pela Cons-
tituição da República, e, em par-
ticular, sobre situações extremas, 
como a de supostos ilícitos pra-
ticados por policiais, a cujo res-
peito se questiona se a autoridade 
policial teria a isenção suficiente 
para sua apuração rigorosa.

A estas responde o próprio 
sistema jurídico-constitucional, 
em que se entregou ao Ministé-
rio Público o conspícuo dever 
de controle externo da atividade 
policial, mediante exercício de 
todos os poderes indispensáveis 
ao formal escrutínio da regulari-
dade das investigações oficiais da 
polícia mesma.

Àquelas observa-se, mais uma 
vez, que não é papel desta Corte 
atuar como legislador positivo, 
inovando, sob pretexto de mera 
interpretação, o teor de normas 
constitucionais ou legais desti-
tuídas de qualquer vício, para 
remediar eventuais disfunções 
orgânicas. Recordo, ao propósi-
to, que tramita, na Câmara dos 
Deputados, o Projeto de Lei nº 

8.045/2010, no qual se propõem 
regras gerais para a investigação 
criminal, sem, contudo, extinguir 
a figura do inquérito policial. Foi-
lhe agora apensado o Projeto de 
Lei nº 7.987/2010, de autoria do 
deputado MIRO TEIXEIRA e 
cujo texto prevê:

“Art. 9º A polícia judiciária será 

exercida pelas autoridades policiais no 

território de suas respectivas circunscri-

ções e terá por fim a apuração das infra-

ções penais e da sua autoria.

sendo vedado ao Ministério Público rea-

lizar diretamente investigações no âmbi-

to de procedimento criminal.”

Igual sentido guarda a PEC nº 
37-A/2011, de autoria do deputa-
do LOURIVAL MENDES, a qual 
acresce ao art. 144 o § 10, onde se 
declara que a apuração das infra-
ções penais incumbe, privativa-
mente, às polícias federal e civis 
dos Estados e do Distrito Federal.

Outro dos fundamentos da 
tese oposta nasce do art. 4º, § úni-
co, do Código de Processo Penal, 
cujo cânone admite, é verdade, 
que autoridades administrativas 
estranhas à organização policial 
recebam, da lei, competência 
para exercício da função de polí-
cia judiciária.

Mas, aqui, é de concordar 
logo com a irrefutável objeção 
de JOSÉ AFONSO DA SILVA, 
quando pondera:

“Argumenta-se que a Constituição 

não deferiu à Polícia Judiciária o mono-

pólio da investigação criminal. É verda-

de, mas as exceções estão expressas na 

própria Constituição e nenhuma delas 

contempla o Ministério Público”.

Entre as essas exceções ex-
pressas está, por exemplo, o caso 
das Comissões Parlamentares de 
Inquérito, que são investidas de 
poderes investigatórios próprios 
das autoridades judiciais, inclusi-
ve os de polícia judiciária, ex vi 
do art. 58, § 3º, da Constituição 
da República.

E a objeção, já de si intrans-

Não é papel desta Corte 
atuar como legislador 

positivo, inovando, 
sob pretexto de mera 

interpretação, o teor de 
normas constitucionais 

ou legais destituídas 
de qualquer vício, para 

remediar eventuais 
disfunções orgânicas

§ 1º A competência definida neste ar-

tigo não excluirá a de autoridades admi-

nistrativas, a quem por lei seja cometida 

a mesma função.

§ 2º É atividade exclusiva da policia 

judiciária a apuração de infração penal, 
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ponível, não exclui a crítica da 
não menor impropriedade de se 
pretender interpretar a Constitui-
ção da República sob a ótica da 
legislação infraconstitucional, a 
fortiori diante da larga distância 
cronológica, histórica, ideológi-
ca e política que separa a Cons-
tituição de 1988 e o Código de 
Processo Penal de 1941, como se 
este pudera legitimar atribuição 
de poderes que aquela repudia! O 
que é de mister, aliás, em casos 
como este, e não raro tem-no fei-
to esta Corte, é, antes, reconstruir 
a interpretação do velho arcabou-
ço processual penal, declarando-
lhe as incompatibilidades com o 
ordenamento constitucional su-
perveniente.

Hoje, a chamada formação da 
culpa, enquanto fase destinada à 
apuração do fato que se desenhe 
ilícito e típico, e de sua autoria, 
coautoria, ou de eventual partici-
pação, como procedimento pre-
paratório à instauração da ação 
penal, se dá, primordialmente, no 
inquérito conduzido pelas auto-
ridades policiais, como estatui o 
art. 4º, caput, do Código de Pro-
cesso Penal.

Esta é a regra; não, porém, 
absoluta. É que convém lembrar 
a existência válida dos institutos 
do inquérito policial militar, do 
inquérito administrativo stricto 
sensu, do inquérito civil, atinente 
à ação civil pública, do inquérito 
parlamentar e, até, da modalidade 

de formação da culpa nos crimes 
contra a propriedade imaterial. 
Há, portanto, nas três esferas de 
Poder, distintas formas que ou 
são já, por natureza, prelimina-
res de persecução penal, como, v. 
g., o inquérito policial militar, ou 
que, não o sendo, podem, na prá-
tica, funcionar como tais, e todas 
elas lícitas.

Na órbita da administração 
pública, os processos adminis-
trativos, disciplinares ou não, po-
dem dar ensejo a ações penais de 
conhecimento, de natureza con-
denatória, desde que revelem, em 
razão do fenômeno jurídico da 
múltipla incidência normativa, 
elementos suficientes a acusação 
penal formal. Nisso ninguém põe 
dúvida.

Sabe-se, nesse sentido, que, 
em relação a crimes contra a 
ordem tributária, a ordem eco-
nômica ou o sistema financeiro 
nacional, não é raro que procedi-
mento administrativo, oriundo do 
Fisco, de órgão do Sistema Brasi-
leiro de Defesa da Concorrência, 
do Banco Central do Brasil ou 
da Comissão de Valores Mobi-
liários, funcione como legítimo 
procedimento cujo resultado seja 
capaz de instruir e fundamentar a 
instauração da ação penal.

De igual modo, nas ações pe-
nais dirigidas a apurar o cometi-
mento de crimes funcionais, os 
dados de processos administrati-
vos figuram, no mais das vezes, 

como suporte bastante da denún-
cia, substituindo o inquérito po-
licial, nos termos do art. 513 do 
Código de Processo Penal.

Também em casos de crime 
contra o meio ambiente, proce-
dimentos realizados por órgãos 
do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente podem servir de base à 
propositura da ação penal, assim 
como o podem procedimentos 
administrativos levados a cabo 
por órgãos do Sistema Nacio-
nal de Proteção ao Consumidor, 
quanto a delitos contra relações 
de consumo.

É que, não poucas vezes, o 
fato histórico subjacente à tipi-
ficação de ilícito administrativo 
configura, ao mesmo tempo, ilí-
cito penal. A autoridade que, no 
exercício da função de apuração 
de ilícito administrativo, de cará-
ter disciplinar ou não, tome co-
nhecimento da possível prática 
de crime de ação pública, à luz 
dos elementos colhidos em pro-
cedimento regular (= conforme 
as regras jurídicas), deve comu-
nicá-lo à autoridade competente, 
sob pena de incidir na contraven-
ção do art. 66, inc. I, da Lei das 
Contravenções Penais, ou nos 
crimes de prevaricação (art. 319 
do Código Penal) ou de condes-
cendência criminosa (art. 320 do 
Código Penal).

Da mesma forma, o inquérito 
parlamentar, realizado por Co-
missão Parlamentar, pode ser-
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vir de base a acusação criminal, 
quando o fato apurado no Legis-
lativo seja, aparentemente, ilíci-
to, típico e culpável.

Nos crimes contra a proprie-
dade imaterial, a formação judi-
cial do corpo de delito configura 
forma preliminar ou preparatória 
do processo penal.

Além da licitude do uso sufi-
ciente de elementos probatórios 
produzidos em outras instâncias 
administrativas, pode também 
haver dispensa da investigação 
prévia em inquérito, para efeito 
de propositura da ação penal, nos 
termos do que dispõe o art. 12 do 
Código de Processo Penal.

Neste passo, é fundamental 
tornar patente que a teórica apro-
veitabilidade jurídica das provas 
coligidas em todos esses proce-
dimentos alternativos, as quais, 
bastando a legitimar a instaura-
ção da ação penal, tornam pres-
cindível a abertura de inquérito 
policial, não decorre da aparente 
incidência do § único do art. 4º 
do Código de Processo Penal, 
que preceitua:

“Art. 4º. A polícia judiciária será 

exercida pelas autoridades policiais no 

território de suas circunscrições e terá 

por fim a apuração das infrações penais 

e da sua autoria.

Parágrafo único. A competência defi-

nida neste artigo não excluirá a de auto-

ridades administrativas, a quem seja por 

lei cometida a mesma função.”

É que, tirante a Comissão Par-

lamentar de Inquérito, nenhuma 
dessas outras autoridades todas, 
não policiais, que colhem as 
provas úteis em procedimentos 
administrativos regulados por 
lei, está investida de função e 
competência constitucional, nem 
sequer legal, se esta bastasse por 
hipótese, para exercício dos po-
deres de polícia judiciária, nem 
as colhe nessa condição, senão 
que age no só desempenho de 
função e competência meramen-
te administrativas, deferidas pela 
lei para o fim específico de apu-
ração de ilícitos administrativos, 
cuja demonstração pode fazer 
dispensável abertura de inquérito 
policial, se o mesmo fato histó-
rico demonstrado seja, em tese, 
também criminoso. Não se trata, 
pois, de hipóteses de atribuição 
de competência de polícia judici-
ária por norma infraconstitucio-
nal, à revelia da Constituição da 
República, mas da previsão cons-
titucional e legal doutras compe-
tências, de cujo exercício podem 
resultar também dados retóricos 
que, nos termos do ordenamento 
processual penal, dispensem, por 
inutilidade consequente, procedi-
mento específico de polícia judi-
ciária. Donde, tais exemplos não 
se prestam tampouco a confortar, 
dalgum outro modo, o débil argu-
mento de que a lei poderia dar ao 
Ministério Público função e com-
petência de polícia judiciária.

Submeto, neste ponto, à ele-

vada reflexão da Corte, à luz do 
art. 5º, incs. XLV e XLVI, da 
Constituição da República, as re-
percussões, que tem na espécie, 
a natureza pessoal, individual e 
subjetiva, da responsabilidade 
criminal.

Esta singular natureza da res-
ponsabilidade penal não pode 
deixar de refletir-se no perfil do 
instrumento metodológico de sua 
apuração, que é a persecutio cri-
minis considerada em todas as 
suas fases.

E uma de suas mais imediatas 
e vigorosas consequências está 
em que só se concebe propositu-
ra lícita de ação penal, com base 
exclusiva em elementos reunidos 
em outras formas de apuração 
preliminar que não a do inquéri-
to policial, se tal prova contenha 
indícios que, inculcando mate-
rialidade do fato e sua autoria, 
caracterize justa causa para ins-
tauração do processo. E a razão 
intuitiva é porque a tutela cons-
titucional dos direitos e garantias 
individuais não permite sujeitar 
ninguém aos constrangimentos 
inerentes à pendência do proces-
so criminal, sem suporte probató-
rio mínimo que o torne viável e, 
como tal, tenha peso axiológico 
para justificar a consequente res-
trição à esfera jurídica do réu.

Não é só. Conquanto a ser-
ventia teórica das provas colhidas 
alhures, para fim de legitimação 
da instauração da ação penal, não 

Prerrogativas



Prisma 70 | 47

provenha, como já acentuei, da 
incidência do disposto no § úni-
co do art. 4º do Código de Pro-
cesso Penal, exige-se lei, válida 
e constitucional, que discipline 
os respectivos procedimentos 
administrativos, para que seus 
resultados retóricos se tornem 
aproveitáveis no âmbito criminal 
e dispensem abertura de inquéri-
to policial. Não é à toa, pois, que 
todos os exemplos dados são de 
procedimentos administrativos 
regulados por lei, que só desta 
pode emanar valia jurídica de 
elementos probatórios não coli-
gidos em inquérito policial, para 
corporificar justa causa ao pro-
cesso-crime.

E, por vê-lo claro, escusam 
largos latins, bastando a neces-
sária reverência ao disposto nos 
arts. 1º e 5º, incs. II, LIV e LV, da 
Constituição da República.

No Estado Democrático de 
direito (art. 1º), ninguém pode 
comportar-se à margem da lega-
lidade (art. 5º, inc. II). Se, nisso, 
ao particular vale o princípio de 
que é permitido tudo o que a lei 
não lhe proíba, ao Poder Público 
só dado fazer o que lhe autorize 
a lei:

“É nesse sentido que se deve enten-

der a assertiva de que o Estado, ou o Po-

der Público, ou os administradores não 

podem exigir qualquer ação, nem impor 

qualquer abstenção, nem mandar tam-

pouco proibir nada aos administrados, 

senão em virtude de lei”.

E:
“[...] é a representação popular, o 

Legislativo, que deve, impessoalmen-

te, definir na lei e na conformidade da 

Constituição os interesses públicos e os 

meios e modos de persegui-los, cabendo 

ao Executivo, cumprindo ditas leis, dar-

lhes a concreção necessária. Por isso se 

diz, na conformidade da máxima oriun-

da do Direito inglês, que no Estado de 

Direito quer-se o governo das leis, e não 

o dos homens; impera a rule of law, not 

of men”.

a um iter procedimental juridica-
mente adequado à garantia dos 
direitos fundamentais e à defesa 
dos princípios básicos do Estado 
de direito democrático”.

Assim, ainda quando, por epí-
trope, se pudesse extrair ao art. 
129 da Constituição da Repú-
blica a suposta competência do 
Ministério Público para apurar 
a prática de infrações penais, é 
evidente que só poderia exercida 
nos precisos termos da necessária 
disciplina de lei, em procedimen-
to juridicamente regulado, à vista 
das cláusulas constitucionais do 
devido processo legal (art. 5º, 
incs. LIV e LV) e da competência 
privativa da União para legislar 
em matéria processual (art. 22, 
inc. I), que, como é mais que ób-
vio, abrange o procedimento por 
observar na primeira fase da per-
secutio criminis.

Vem logo, daí, que são írritas 
e frustradas, senão até inconcebí-
veis, as tentativas de regulamen-
tação da matéria por via de reso-
luções – e aqui me refiro, dentre 
outras, estaduais e federais, de-
signadamente à Resolução nº 13, 
de 02.10.2006, do Conselho Na-
cional do Ministério Público.

Dos três grandes modelos 
existentes para conceber e re-
gular a atuação do órgão encar-
regado de, com competência de 
polícia judiciária, cujo poder se 
concentra na investigação poli-
cial, promover a instrução penal 

Considerar o membro do 
MP, ao mesmo tempo,  

“advogado sem paixão” e 
“juiz sem imparcialidade” 

é exigir-lhe demais. 

Em suma, o Poder Público, no 
Estado Democrático de direito, 
só pode agir estritamente secun-
dum legem. 

Como já adiantei, a conver-
são da competência – aliás, de 
todo ausente neste caso – em atos 
dá-se sempre em procedimen-
tos juridicamente regulados, ou, 
noutras palavras, “o exercício 
das funções públicas está sujeito 
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preliminar, poderia nosso sistema 
jurídico ter adotado qualquer dos 
outros dois – o do juiz instrutor 
ou o do promotor investigador 
–, desde que o fizesse mediante 
particularizada disciplina legal, 
condizente com a Constituição, 
sobretudo com o resguardo do di-
reito de defesa.

Abrindo parêntese, é preciso 
convir em que considerar o mem-
bro do Ministério Público, ao 
mesmo tempo, como “advogado 
sem paixão” e “juiz sem impar-
cialidade”, segundo a expressiva 
qualificação de CALAMAN-
DREI, fora exigir-lhe demais. 
Na condição de parte acusadora, 
seria humano e natural que nem 
sempre pudesse conduzir, com 
objetividade e isenção suficien-
tes, a primeira fase da persecutio 
criminis, acabando, nesse papel, 
por causar prejuízos ao acusado e 
à sua defesa: “A acusação formal, cla-

ra e fiel à prova é garantia da defesa, em 

Juízo, do acusado. Espera-se, então, do 

acusador público imparcialidade. Tanto 

que se permite arguir-lhe a suspeição, 

impedimento, ou outra incompatibilida-

de com determinada causa penal. É o que 

se encontra na Lei do Processo. Dirigir 

a investigação e a instrução preparatória, 

no sistema vigorante, pode comprometer 

a imparcialidade. Desponta o risco da 

procura orientada de prova, para alicer-

çar certo propósito, antes estabelecido; 

com abandono, até, do que interessa ao 

envolvido. Imparcialidade viciada desa-

tende à justiça”.

Retomo o raciocínio para en-
carecer as percucientes observa-
ções de RENÉ ARIEL DOTTI:

terminando o comparecimento – exige a 

previsão legislativa para o seu funciona-

mento regular, em obediência aos princí-

pios do devido processo legal – no plano 

geral (CF, art. 5º, LV) – e da legalidade 

– no plano pessoal (CF, art. 5º, II); f) 

um procedimento administrativo formal 

(para investigar crimes) não pode ser ob-

jeto de lei estadual, frente à regra cons-

titucional que defere à União, em caráter 

privativo, a competência para legislar 

sobre direito processual (art. 22, I)”.

A cláusula do due process 
of law só tolera investigação ali 
onde haja lei que a discipline. E, 
não qualquer lei, senão aquela 
que sirva à dupla função instru-
mental do procedimento prévio: 
averiguar a existência de delito e 
sua autoria, bem como evitar acu-
sações infundadas.

Como bem ponderado por 
RENÉ ARIEL DOTTI, a investi-
gação direta pelo Ministério Pú-
blico, no quadro constitucional 
vigente, não atende a nenhum 
daqueles requisitos já arrolados, 
simplesmente porque, não encon-
trando válido apoio legal, produ-
ziria consequências insuportáveis 
dentro do sistema governado 
pelos princípios elementares do 
devido processo da lei: (i) não há 
prazo para diligências nem para 
sua conclusão; (ii) não se disci-
plinam os limites de seu objeto; 
(iii) não se submete a controle 
judicial, porque carece de exis-
tência jurídica; (iv) não se assu-
jeita à publicidade geral dos atos 

Como parte acusadora, 
seria humano e natural 

que nem sempre 
pudesse conduzir com 
objetividade e isenção 

a primeira fase da 
persecutio criminis

“9ª) O chamado Procedimento Ad-

ministrativo Investigatório do Ministé-

rio Público (ou designação equivalente) 

ofende o princípio do devido processo 

legal porque: a) não há prazo de encerra-

mento; b) não há controle jurisdicional; 

c) o indiciado ou suspeito não tem a fa-

culdade de requerer diligência, em aten-

ção ao princípio da verdade material; d) 

o sigilo do procedimento é a regra e não 

a exceção como prevê o CPP; e) um pro-

cedimento administrativo formal (por-

taria, autuação, juntada de documentos, 

registro de informações, colheita de de-

poimentos e outros elementos de prova, 

etc.) para ter força cogente e suscetível 

de expedir notificações e intimações – 

inclusive para suspeitos e indiciados, de-
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administrativos, da qual o sigilo 
é exceção, ainda assim sempre 
motivado e fundado em dispo-
sição de lei; (v) não prevê e não 
garante o exercício do direito de 
defesa, nem sequer a providência 
de ser ouvida a vítima; (vi) não 
se subjuga a controle judicial 
dos atos de arquivamento e de 
desarquivamento, criando situa-
ção de permanente insegurança 
para as pessoas tidas por sus-
peitas ou investigadas; (vii) não 
contém regras para produção das 
provas, nem para aferição de sua 
consequente validez; e, do ponto 
de vista de coisas práticas, (viii) 
não provê sobre o registro e nu-
meração dos autos, nem tampou-
co sobre seu destino, quando a 
investigação já não interesse ao 
Ministério Público.

Não se deve esquecer, ade-
mais, que há atos instrutórios que, 
próprios dessa fase antecedente 
à propositura da ação penal, são 
irrepetíveis e, como tais, dotados 
de efeito jurídico-processual ab-
soluto, como o reconhecimento, 
a juntada de documentos, a busca 
e apreensão etc., os quais seriam 
praticados, na hipótese, à mar-
gem e à revelia da lei.

Como conceber-se, sob o 
signo do Estado Constitucional, 
a produção de prova dotada de 
efeito probatório absoluto que 
não encontre disciplina em lei?

O saudoso jurista SÉRGIO 
PITOMBO bem ilustra, sob ou-

tros aspectos não menos nevrál-
gicos, a dificuldade invencível de 
o Ministério Público exercer fun-
ções típicas da polícia judiciária:

“No sistema de direito processual 

penal, o Procurador da República e o 

Promotor de Justiça não se considerarm 

Autoridade. Não podem eles presidir 

auto de prisão em flagrante delito; nem 

usar o instituto da voz de prisão. Não 

se admite que, em certos casos, conce-

dam fiança. Não se aceita que solicitem 

ao Poder Judiciário, para si, autorização 

ou cumpram, de modo direto, mandado 

judicial de busca e de apreensão. Não 

guardam poder de ordenar a restituição, 

quando cabível, de coisa apreendida. 

Muito menos pretender a infiltração de 

agentes seus, em tarefas de investigação.

Autoridade, na fase extrajudicial da 

persecução penal, denominada procedi-

mental, ou de inquérito policial é quem 

pode exercer, por inteiro, as funções de 

polícia judiciária, tal como marcadas na 

Lei Maior. Precisa o Ministério Público, 

por isso, no correr do pretendido pro-

cedimento investigatório e instrutório, 

que instaurou, requisitar o concurso da 

polícia judiciária, federal ou estadual. O 

procedimento, assim, torna-se hibrido, 

causando tumulto na justiça criminal.”

E relembra que, suposto au-
torizada apuração direta de in-
frações penais pelo Ministério 
Público, ainda assim este conti-
nuaria a depender da polícia judi-
ciária, no correr da investigação:

“Em síntese, Procuradores da Repú-

blica e Promotores de Justiça necessitam 

dos serviços das Autoridades policiais, 

para levar avante o pretenso procedimen-

to preparatório, que venham a iniciar. 

Polícia judiciária, havida por inconfiá-

vel, os secundando, não obstante fisca-

lizada e corrigida, de maneira externa, 

pelo Ministério Público. Mais, ainda, a 

dúvida de quem faria o controle interno, 

do mencionado procedimento adminis-

trativo ministerial, operacionalizado pela 

polícia judiciária, a mando e comando 

dos Procuradores da República e Pro-

motores de Justiça. O artificialismo da 

idéia, de imaginada atuação administra-

tiva interna do Ministério Público, para a 

apuração de infrações penais e respectiva 

autoria, rompe com a lógica. Mostra-se 

suspeita de outra destinação, para além 

da propalada busca de eficiência” 

Por tudo isso, adverte-se que
“[...] as possibilidades de o Minis-

tério Público investigar diretamente de-

pendem da previsão legal de disposições 

regulando a investigação, de tal sorte que 

as lesões decorrentes do abuso na inves-

tigação possam ser objeto de reclamação 

perante o Judiciário – princípio da ina-

fastabilidade da jurisdição – e o sistema 

de freios e contrapesos possa funcionar”.

Aduz-se, ainda, que, podendo 
oferecer denúncia direta, isto é, 
sem instauração prévia de inves-
tigação policial, poderia o Minis-
tério Público, por via de consequ-
ência, investigar diretamente. O 
argumento, sobre não ter valor no 
âmbito do Direito Público, não 
se sustentaria diante da expressa 
reserva constitucional de compe-
tência, outorgada às polícias fe-
deral e civil (art. 144), que devem 

Prerrogativas
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exercê-la mediante o instrumento 
legalmente regulamentado do in-
quérito policial.

Alega-se, por fim, que não 
faria sentido manter o titular da 
ação penal na posição de mero 
espectador das investigações de-
senvolvidas pela Polícia, até por-
que não seria este o modelo ado-
tado, por exemplo, nos sistemas 
processuais europeus contempo-
râneos.

Tal postura, que guarda mais 
sentido crítico que consistência 
jurídica, pressupõe a ideia de que 
o inquérito policial constituiria 
apenas base para acusação legí-
tima e, nisto, revela, quando me-
nos, visão parcial da realidade. O 
inquérito é também suporte para 
arquivamento do procedimento 
investigatório, quando se veri-
fique sejam ineficazes as provas 
reunidas, quanto à existência do 
fato ou definição da autoria, ou 
logo demonstrem que o fato é 
inexistente ou atípico, ou, ainda, 
que há causa de exclusão da an-
tijuridicidade ou de extinção da 
punibilidade, e, nesses termos, 
caracteriza poderoso instrumento 
de defesa e de tutela de direitos 
fundamentais, na medida em que, 
em muitos desses casos, a obriga-
tória decisão judicial de arquiva-
mento é coberta por res iudicata 
material.

Não creio mereça considera-
ção a referência a modelos es-
tranhos, cuja experiência, ainda 

quando bem sucedida no contex-
to cultural em que foram adota-
dos, em nada influi no reconheci-
mento do perfil do nosso direito 
positivo, nomeadamente na or-
ganização dos Poderes Públicos 
e no arcabouço processual penal. 
É matéria de algum relevo apenas 
de lege ferenda.

textos expressos da Constituição, 
o Ministério Público não é espec-
tador passivo das investigações 
criminais, em lhe competindo as 
importantes e decisivas tarefas 
de “exercer o controle externo 
da atividade policial, na forma da 
lei complementar”, e de “requi-
sitar diligências investigatórias 
e a instauração de inquérito po-
licial, indicados os fundamentos 
jurídicos de suas manifestações 
processuais” (incs. VII e VIII do 
art. 129).

Não vejo, em suma, como 
nem por onde reconhecer ao 
Ministério Público competência 
para, mediante procedimento in-
vestigativo destinado à apuração 
de infrações penais, como medi-
da preparatória à instauração de 
ação penal, exercer poderes de 
polícia judiciária, reservados aos 
organismos policiais, sobre cujas 
correspondentes atividades tem, 
no entanto, poder de requisição e 
fiscalização:

“Os referenciados regramentos cons-

titucionais determinam, destacadamen-

te, os campos de atuação de cada uma 

dessas instituições estatuais atuantes na 

persecutio criminis, distinguindo entre 

a atividade instrutória, atribuída à Po-

lícia Judiciária, e a dela provocatória e 

supervisora, concedida ao Ministério 

Público”.

Concedo, porém, consoante 
de há muito já o fiz no julgamen-
to do PELUSO, j. 19/12/2005 
(in RTJ 198/579 e Lex-JSTF 

MP só pode realizar 
investigações criminais 
quando tiver por objeto 
crimes praticados por 
membros do próprio 

MP, por autoridades ou 
agentes policiais ou 
quando a autoridade 

policial não tiver 
instaurado o devido 

inquérito policial

E, subentendendo-se a exis-
tência de motivos apócrifos, 
ligados a crítica de eventual 
ineficiência e, até, a desconfian-
ça quanto ao cumprimento das 
funções policiais, o certo é que, 
como já demonstrado, perante 

Prerrogativas

Foto: Carlos Humberto/STF
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327/515). HC nº 93.224, que, à 
luz da vigente ordem jurídica, 
possa o Ministério Público rea-
lizar, diretamente, atividades de 
investigação da prática de de-
litos, para fins de preparação e 
eventual instauração de ação pe-
nal, em hipóteses excepcionais e 
taxativas, desde que se observem 
certas condições e cautelas ten-
dentes a preservar os direitos e 
garantias assegurados na cláusula 
constitucional do justo processo 
da lei (due process of law), como, 
aliás, o admitem precedentes da 
Corte.

Tenho, contudo, com a devida 
vênia, que tal excepcionalidade 
exige predefinição de limites es-
treitos e claros, a começar pela 
necessidade de que a atuação do 
Ministério Público se desenvolva 
e documente em procedimento 
formal, de regra público e sem-
pre submetido ao controle judi-
cial, nos mesmos termos em que 
se documentam e desenvolvem 
os inquéritos policiais. Lembro 
que a Corte já se viu compelida 
a garantir ao patrono de pessoa 
investigada o acesso aos autos de 
investigação conduzida, durante 
dois anos, pelo Ministério Pú-
blico, mas até então marcada por 
sigilo oposto também ao próprio 
Judiciário:

“ADVOGADO. Investigação sigi-

losa do Ministério Público Federal. Si-

gilo inoponível ao patrono do suspeito 

ou investigado. Intervenção nos autos. 

Elementos documentados. Acesso am-

plo. Assistência técnica ao cliente ou 

constituinte. Prerrogativa profissional 

garantida. Resguardo da eficácia das 

investigações em curso ou por fazer. 

Desnecessidade de constarem dos autos 

do procedimento investigatório. HC con-

cedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da 

CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei 

nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 

da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito 

do advogado, suscetível de ser garantido 

por habeas corpus, o de, em tutela ou no 

interesse do cliente envolvido nas inves-

tigações, ter acesso amplo aos elementos 

que, já documentados em procedimento 

investigatório realizado por órgão com 

competência de polícia 52 Rel. Min. 

EROS GRAU, DJ 04/09/2008. HC nº 

89.837, Rel. Min. CELSO DE MELLO; 

HC nº 91.613, Rel. Min. GILMAR 

MENDES), já infra citados. judiciária ou 

por órgão do Ministério Público, digam 

respeito ao constituinte” (HC nº 88.190, 

Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 

06.10.2006).

Essas condições primárias são 
essenciais, mas não bastam para 
legitimar investigação pelo Mi-
nistério Público, a qual precisa 
estar ainda justificada por qual-
quer das competências funcio-
nais previstas na Constituição da 
República e na legislação subal-
terna, no preciso sentido de que 
os atos de polícia judiciaria sejam 
praticados em razão da compe-
tência já atribuída para investigar, 
administrativamente, os próprios 
membros e servidores da institui-

ção, as autoridades e agentes po-
liciais, cujo comportamento seja, 
em tese, criminoso, ou para su-
prir omissão ou recusa dessas au-
toridades em instaurar inquérito 
policial, pois, em todas essas hi-
póteses, a prática de eventual de-
lito pode, figurada no mesmo fato 
ou ato, coexistir com a prática de 
infração disciplinar ou funcional. 
É que, como se viu, o mesmo fato 
histórico pode comportar mais de 
uma qualificação e consequência 
jurídico-normativas.

Em palavras descongestio-
nadas, admito que o Ministério 
Público promova atividades de 
investigação de infrações penais, 
como medida preparatória para 
instauração de ação penal, desde 
que o faça nas seguintes condi-
ções: 1) mediante procedimen-
to regulado, por analogia, pelas 
normas que governam o inqué-
rito policial; 2) que, por conse-
quência, o procedimento seja, de 
regra, público e sempre supervi-
sionado pelo Poder Judiciário; 
3) e que tenha por objeto fato 
ou fatos teoricamente crimino-
sos, praticados por membros ou 
servidores da própria instituição 
(a), ou praticados por autorida-
des ou agentes policiais (b), ou, 
ainda, praticados por outrem, se, 
a respeito, a autoridade policial, 
cientificada, não haja instaurado 
inquérito policial (a).

Confira a íntegra do voto no site da 
ADPF: www.adpf.org.br

Prerrogativas
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Em 2012 serão realiza-
das as eleições parciais, 
quando os cidadãos de-

verão escolher prefeitos e vere-
adores dos municípios. Uma das 
grandes preocupações da Polícia 
Federal (PF) é garantir que o pro-
cesso eleitoral ocorra de acordo 
com a ordem e a democracia, em 
que cada eleitor tenha garantido a 
liberdade de escolha de seu voto. 
Nesse cenário, evitar crimes de 
corrupção como a compra de vo-

tos e outros delitos é a missão dos 
policiais federais.

Entretanto, em meio às difi-
culdades estruturais que a PF se 
encontra, a idoneidade do proces-
so eleitoral pode acabar abalada. 
Vivenciando seguidos cortes or-
çamentários, contingenciamento 
de recursos e falta de pessoal, a 
população poderá ficar a mercê 
de partidos e políticos que se uti-
lizam de meios ilegais para anga-
riar eleitores. 

A Polícia Federal está apreen-
siva com a falta de sensibilidade 
do governo em atender às reivin-
dicações da instituição e que a 
situação seja motivadora de con-
dutas ilícitas por parte de partidos 
que desejam se aproveitar de um 
momento de crise.

|aTuaÇÃO da PF. À Polícia Fede-
ral cabe zelar pelo correto anda-
mento do processo das eleições, 
e essa responsabilidade inclui 

Processo eleitorAl nA 
mirA do crime
Enquanto o Governo não se manifesta sobre as reivindicações da 

Polícia Federal, eleições municipais ficam vulneráveis à corrupção

|Eleições 2012
Por aManda biTTar
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Eleições 2012

combater a corrupção eleitoral, 
principalmente, a compra de vo-
tos. Segundo o coordenador geral 
de Defesa Institucional, delega-
do Marcos Aurélio Pereira de 
Moura, a atuação da PF como 
Polícia Judiciária Eleitoral é es-
sencial para garantir eleições li-
vres. 

“Eleições justas e democráti-
cas contribuem para o fortaleci-
mento do estado democrático de 
direito. Nosso objetivo é garantir 
eleições livres, em que o eleitor 
possa manifestar a sua vontade 
de maneira consciente e sem in-
fluências”, afirma Moura.

Segundo ele, a PF realizou di-
versos estudos para mapear como 
deve ser a atuação da institui-
ção no período eleitoral. Moura 
enfatiza ser difícil que a Polícia 
Federal esteja presente nos mais 
de 5.500 municípios, pois sofre 
com diversos problemas, dentre 
eles, o efetivo insuficiente. Daí 
a importância crucial dos estu-
dos realizados, para decidir onde 
concentrar os esforços.

O delegado lembra que as 
eleições parciais, que acontece-
rão em 2012, são mais vulnerá-
veis que as eleições gerais, em 
virtude da maior proximidade 
dos candidatos com os eleitores. 
A tendência é que a quantidade 
de crimes eleitorais praticados 
aumente, principalmente a com-
pra de votos. Prova disso, é que 
nas eleições de 2008 foi registra-

do um índice de inquéritos 130% 
maior que nas eleições de 2010. 
Por isso, a atenção da Polícia Fe-
deral precisa ser redobrada em 
outubro.

Para 2012, o planejamento da 
PF é focar seu trabalho nos mu-
nicípios onde a disputa eleitoral 
é mais acirrada. Segundo Moura, 
o nordeste é a região que, propor-
cionalmente, registra o maior ín-
dice de crimes eleitorais. Os mu-
nicípios onde os candidatos estão 
em situação mais igualitária tam-
bém receberão atenção especial, 
pois nessa situação os estudos da 
PF revelam ser mais frequente a 
ocorrência de crime eleitoral. 

Moura lembra que é graças à 
atuação efetiva e responsável da 
PF que diversos crimes são impe-
didos ou investigados.  

“A atuação da PF visa pro-
duzir o máximo de provas para 
a instrução dos inquéritos po-
liciais, como também pretende 
emprestar provas para medidas 
de natureza cível que possa auxi-
liar o Ministério Público na pro-
positura de ações contra os maus 
candidatos”, afirma.

|reSPOnSabilidade dO GOVernO. 

Em junho, a presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
ministra Cármen Lúcia, se reuniu 
com representantes da Associa-
ção Nacional dos Delegados da 
Polícia Federal (ADPF). Na opor-
tunidade, a Associação externou 

preocupação com a segurança 
do processo eleitoral, ante uma 
possível greve do funcionalismo 
público federal. Os servidores do 
Judiciário, inclusive, já sinalizam 
com a possibilidade concreta de 
parar suas atividades.

Para o presidente da ADPF, 
Marcos Leôncio Sousa Ribeiro, 
a intransigência do governo no 
trato com o conjunto do funcio-
nalismo público está “empurrado 
os servidores públicos federais 
para uma greve geral”. Para o 
presidente da ADPF as consequ-
ências de uma greve durante as 
eleições seriam lamentáveis. 

Com os servidores do Judi-
ciário de braços cruzados e uma 
Polícia Federal desmotivada, as 
eleições podem ser tornar uma 
porta aberta para a atuação de 
grupos políticos que se utilizam 
de práticas criminosas.

“São mais de cinco mil mu-
nicípios para se trabalhar, onde 
a prática de abusos e de crimes 
eleitorais é grande. Com a pouca 
estrutura da PF e a insatisfação 
dos servidores, a situação é bas-
tante preocupante. Foi isso que 
tentamos alertar ao TSE”, afir-
mou Ribeiro.

Embora sofrendo todo tipo de 
dificuldades, a Polícia Federal 
tem se mantido firme no cumpri-
mento de suas responsabilidades. 
A esperança é que o Governo re-
conheça esse esforço e se abra ao 
diálogo.  
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Especial

inconstitucionAl
Em nota técnica, ADPF critica projeto do Marco Civil da Internet 

|Internet
Por aline SHayuri

A Associação Nacional 
dos Delegados de Po-
lícia Federal (ADPF) 

preparou uma nota técnica criti-
cando o Projeto de Lei de Marco 
Civil da Internet e enviou a todos 
os parlamentares. O projeto, ela-
borado pelo Ministério da Justi-
ça, se encontra em uma Comissão 
Especial da Câmara, e tem como 
relator o deputado Alessandro 
Molon (PT/RJ). 

O Marco Civil da Internet tem 
por meta estabelecer direitos e 
deveres no uso dos meios digi-
tais, entre os quais a responsabi-
lidade civil de provedores e usu-
ários sobre o conteúdo publicado 
na internet e medidas para pre-
servar e regulamentar direitos do 
usuário da rede como a liberdade 
de expressão e a privacidade.

Contudo, com este projeto, de 
acordo com a ADPF, a existência 

|arMadilHa. do jeito que 
está o projeto do Marco Civil da 
internet vai deixar as pessoas 
reféns de criminosos cibernéticos
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de direitos fundamentais como à 
segurança, o direito de resposta 
e indenização por dano moral, 
material e à imagem, a vedação 
do anonimato e inviolabilidade 
da honra e imagem das pessoas, 
além do direito à propriedade 
são negados pelo valor absoluto 
concedido ao direito à liberdade 
de expressão na rede mundial de 
computadores.

A ADPF afirma que “o proje-
to de regulamentação da Internet 
apresentado pelo Governo Fede-
ral ofende preceitos fundamen-
tais previstos na Constituição da 
República e disposições da De-
claração Universal dos Direitos 
Humanos, devendo ser modifi-
cado pelo Congresso Nacional”. 
O presidente da Associação, 
Marcos Leôncio Sousa Ribei-
ro, ainda acrescenta: “É inegável 
a necessidade de promoção dos 
direitos de expressão e liberdade 
de pensamento na rede mundial 
de computadores, entretanto isto 
não pode ser feito com a supres-
são de outros direitos fundamen-
tais também protegidos pela nos-
sa Constituição Federal”.

Para a ADPF, o texto do Mar-
co Civil da Internet é totalmente 
inconstitucional, pois não espelha 
o necessário equilíbrio de direitos 
fundamentais prescritos na Cons-
tituição Federal. Além disso, o 
atual projeto limita o poder das 
autoridades policiais para iden-
tificação de autores de crimes e 

pode promover no mundo virtual 
o mesmo estado de insegurança 
que vivemos no mundo físico. 
“É importante ressaltar que a 
internet é um ambiente novo, e 
como todo ambiente deve haver 
regras mínimas para a manuten-
ção da convivência harmônica e 
dos princípios básicos do pacto 
social”, reitera a Associação na 
nota técnica.

material ilícito ou insuficiência 
da identificação do real autor da 
ofensa. Além disso, o texto tam-
bém isenta os provedores de res-
ponsabilidade pela identificação 
de seus clientes causadores de 
lesão a terceiros, ao facultar-lhes 
– e não obrigar-lhes – a coleta e 
armazenamento dos registros de 
acesso.

O atual texto do Marco Civil 
também retira, equivocadamente, 
a possibilidade de o ofendido de-
nunciar diretamente ao provedor 
a existência de conteúdo ilícito, 
obrigando-o a procurar as vias 
judiciais em todos os casos. A 
vítima fica inclusive impedida de 
procurar as autoridades policiais 
para promoção de sua proteção, 
tudo tem que ser feito por meio 
do Judiciário. Para a ADPF, isso é 
um “absurdo legal”, pois a Cons-
tituição garante que quem for ví-
tima de agressões tenha a prote-
ção da autoridade policial. 

Por último, a ADPF registra 
ser lamentável que delegados de 
polícia federal não tenham sido 
convidados a participar das audi-
ências públicas promovidas pela 
Comissão Especial que analisou 
a proposta de Marco Civil da In-
ternet do Governo. Certamente, 
com a experiência que detém na 
investigação de crimes cibernéti-
cos, a Polícia Federal teria muito 
a contribuir para um debate tão 
importante para a sociedade bra-
sileira.  

o direito de expressão 
e a liberdade de 

pensamento na internet 
devem coexistir 

com outros direitos 
fundamentais também 

protegidos pela 
Constituição Federal

Outro grande problema iden-
tificado pela ADPF é que o proje-
to isenta os provedores de inter-
net de responsabilidade pelo uso 
indevido dos seus serviços. Essa 
posição caminha em sentido con-
trário às últimas decisões do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), 
o qual vem condenando os prove-
dores de serviços de internet que 
exploram atividade econômica a 
indenizar as vítimas de ofensas 
e outros delitos praticados por 
meio de seus serviços, em caso 
de atraso na imediata retirada do 



Uma das mais impor-
tantes e negligencia-
das questões para um 

adequado entendimento do pro-
blema da Polícia no Estado De-
mocrático de Direito é a questão 
da discricionariedade da decisão 
policial e do seu aspecto mais 
contundente, a possibilidade de 
aplicação seletiva da Lei. Para a 
abordagem desta questão tomare-
mos como referência as análises 
de Muniz (2008), e o seu diálogo 

discricionAriedAde e 
APlicAção seletivA dA lei

|Concurso de Artigo
Por OrlandO MOreira nuneS*

com as considerações elaboradas 
por Klockars (1985), onde a dis-
cricionariedade emerge como um 
aspecto essencial do trabalho po-
licial. 

Numa tradução livre da de-
finição proposta por Kenneth 
(1969), pode-se dizer que a dis-
cricionariedade se verifica sem-
pre que os limites efetivos ao seu 
poder permitem ao policial ou à 
própria polícia fazer escolhas en-
tre possíveis rotas de ação ou ina-

Conheça o texto vencedor do primeiro concurso de artigos científicos 

promovido pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal

ção. Não só os policiais nas ruas, 
mas as próprias agências tomam 
decisões discricionárias quando 
decidem aonde alocar os seus li-
mitados recursos materiais e hu-
manos; o que deve ser ensinado 
nas academias; qual a prioridade 
no atendimento, etc. A gestão dos 
recursos policiais, a alocação e 
prioridade pela escolha do que a 
polícia deve e não deve fazer, é a 
realidade mais tangível pela qual 
se impede que a polícia se eman-
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rio para uma solução imediata. 
É precisamente por isso, que ela 
não tem como tolerar emenda, 
retardo, ou recurso no ato de sua 
execução, no “agora” da exigên-
cia (PROENÇA JR, 2009). 

quer elemento de singularidade, 
contingência, acaso ou surpresa, 
intrínsecos às demandas dos ci-
dadãos, a oportunidade da inter-
venção policial se dá exatamente 
pela tomada de decisões discri-
cionárias. 

Ao se recusar a reconhecer 
estes limites, continuando a agir 
como se a norma ou a supervisão 
fossem mais capazes do que de 
fato são, o risco é a ilusão de que 
se controla tudo, quando na ver-
dade, controla-se muito pouco ou 
nada, assegurando, e mesmo ali-
mentando, a autonomia policial, 
o que condena o apetite formalis-
ta ao fracasso. 

O recurso à discricionarie-
dade e o seu emprego ordinário 
não são expedientes exclusivos 
das polícias, se fazem presentes 
em outras atividades profissio-
nais. (professores, advogados, 
engenheiros, cientistas, magistra-
dos, bombeiros, etc.). Contudo, 
no caso destes atores, observa-
se uma maior aceitação pública 
quanto ao uso da discricionarie-
dade. 

|aPliCaÇÃO SeleTiVa da lei Pela 

POlÍCia. A possibilidade de apli-
cação seletiva da lei tem se 
apresentado sempre envolta em 
questionamentos que estimulam 
o não reconhecimento de sua 
propriedade e pertinência na ati-
vidade policial. O mais comum 
deles é a proposição de “Estatu-

A discricionariedade 
se verifica sempre que 
os limites efetivos ao 
seu poder permitem 

ao policial ou à própria 
polícia fazer escolhas 
entre possíveis rotas 

de ação ou inação

cipe do governo. (PROENÇA JR, 
2009) 

Uma decisão policial é ca-
racterizada como discricionária 
quando pode ser executada como 
uma espécie de “última deci-
são”, que se sustenta e se afirma 
mesmo diante de oposições. Na 
maioria das vezes, o que a polícia 
faz ou deixa de fazer se aproxima 
de uma sucessão de fatos consu-
mados, que só admitem a sua ab-
sorção, comemoração ou pesar. 

O último elemento aborda 
duas possibilidades, o “agir” ou 
“não agir”. O reconhecimento 
da inação como uma alternati-
va decisória possível e válida 
da polícia, permite melhor cir-
cunscrever a realidade do “de-
cisionismo policial”. A maioria 
das decisões policiais tem como 
encaminhamento “não agir”, e 
possuem baixa visibilidade. É 
o caso, por exemplo, da decisão 
policial de não deter uma pessoa, 
uma espécie de “não-evento”, de 
“não-fato”, já que dele não resul-
ta nenhum desdobramento buro-
crático, onde a oportunidade de 
revisão e reversão a posteriori é 
remota ou quase inexistente. 

A discricionariedade policial 
seria, assim, inerente a um meio 
de força, cuja razão de ser é a tem-
pestividade. A solução policial 
só tem como emergir como um 
dispositivo “ad hoc”, contingen-
te, de própria lavra do policial, 
que se apresente como satisfató-

A imagem de que a Polícia 
aplica a legislação de forma inte-
gral compromete o entendimento 
da natureza da ação policial nas 
sociedades democráticas, fomen-
ta a ilusão de que uma polícia 
cidadã poderia agir em situações 
de emergência, em contextos que 
trazem elementos de incerteza, 
risco e perigo, sem poder dispor 
de algum espaço de autonomia e 
liberdade para decidir, alimentan-
do a fantasia de que uma polícia 
democrática poderia exercer o 
seu mandato subtraída da capaci-
dade de escolher o curso de ação 
mais adequado. A facticidade das 
práxis policial nos demonstra 
que, diante da impossibilidade 
real de poder se antecipar a qual-
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tos de Plena Aplicação da Lei”. 
Por mais que seja óbvio que este 
tipo de normatividade não se 
mostra factível na vida real, ela 
impõe formalmente uma obri-
gação ou um dever à polícia de 
aplicar integralmente todas as 
leis, o que converte a aplicação 
seletiva da lei em um ato extra-
legal ou mais propriamente ilegal 
(KLOCKARS,1985), condenada 
à clandestinidade. Isto ocorre, 
sobretudo, no Brasil, onde o ato 
policial discricionário tende a ser 
interpretado juridicamente como 
“prevaricação”, situação que tem 
motivado ora a paralisia decisória 
policial, ora a um acordo tácito 
na polícia de sustentação dos ne-
cessários procedimentos policiais 
de aplicação seletiva da lei numa 
ordem de total informalidade e 
baixa institucionalização. 

Outro argumento recorrente é 
que seria uma violação da separa-
ção dos poderes, uma usurpação 
da competência do poder legis-
lativo, uma perversão a ser com-
batida sob pena de atuações arbi-
trárias e discriminatórias. Tem-se 
a fantasia jurídica de que o texto 
legal é literal, auto evidente, exa-
to e suficientemente pleno a pon-
to de prever a complexidade do 
real. Isto conduz à ocultação das 
necessárias interpretações que 
tornam este mesmo texto legal 
possível, útil e capaz de ser em-
preendido. 

Por fim, a aplicação seletiva 

da lei corresponderia, no estado 
democrático de direito, à inde-
sejada prevalência das vontades 
particulares dos indivíduos sobre 
o interesse público expresso, por 
exemplo, nos princípios da im-
parcialidade, equidade e univer-
salidade. 

resultam da existência do recurso 
discricionário, nem da aplicação 
seletiva da lei, ainda que deles 
possam se beneficiar. Tais viola-
ções podem ocorrer em qualquer 
contexto de decisões policiais, 
sejam aquelas mais imediata-
mente percebidas como discri-
cionárias ou não, basta que as 
escolhas efetuadas pelos policiais 
representem visões preconceituo-
sas, segregadoras, excludentes ou 
motivadas por interesses escusos 
de indivíduos ou grupos de poli-
ciais.

Assumindo que a aplicação 
seletiva da lei é parte indissoci-
ável do trabalho policial, torna-se 
possível enfrentar o problema do 
controle da ação policial de for-
ma um pouco mais realista. Klo-
ckars (1985) identifica três mode-
los para a tarefa. 

O modelo identificado com a 
reafirmação de uma fachada de 
plena aplicação da lei, até admi-
te que o trabalho da polícia seja 
altamente discricionário, mas, 
mesmo assim, opta por “nada 
fazer”, não enfrentar a questão 
e continuar reforçando a aparên-
cia de plena aplicação da Lei a 
fim de ocultar esta característica 
aos olhos dos cidadãos. Para os 
seus defensores, a revelação pú-
blica seria perigosa, motivando 
desconfianças e ressentimentos 
entre os cidadãos e tornando a 
Polícia alvo fácil para grupos de 
interesse, pressões políticas e de 

Assumindo que a 
aplicação seletiva da lei 
é parte indissociável do 
trabalho policial, torna-
se possível enfrentar o 

problema do controle da 
ação policial de forma um 

pouco mais realista

Por mais que estejam impreg-
nadas em nossas convicções dog-
máticas, estas objeções conver-
gem para uma meta impossível, 
a supressão da discricionariedade 
da decisão policial. Resta-nos 
admitir que os esforços de demo-
cratização das práticas policiais 
e, por sua vez, as iniciativas de 
controle dos abusos de poder, 
devem reconhecer e considerar a 
discricionariedade e a aplicação 
seletiva da Lei como um atributo 
da profissão policial. 

Não é demais lembrar que as 
oportunidades de abusos de po-
der ou de práticas policiais arbi-
trárias, embora repugnantes sob o 
ponto de vista democrático, não 
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apropriações privadas. Não con-
sideram, entretanto, que ambas 
as situações perversas já se veri-
ficam em intensidade muito além 
do aceitável em nossa realidade. 

A segunda proposta seria a 
construção de regras públicas 
para a aplicação seletiva da lei 
exercida pela polícia. Este mo-
delo reconhece que as práticas 
policiais de aplicação seletiva da 
lei estruturam a rotina policial, a 
despeito de serem ou não reco-
nhecidas. Com base nesta cons-
tatação, propõe que as políticas 
policiais de aplicação seletiva da 
Lei (selective enforcement), de-
vam se tornar públicas, abertas, 
submetidas às críticas e recomen-
dações dos cidadãos, políticos, 
setores organizados da sociedade 
civil, etc. 

O modelo verdadeiramente 
profissional (true professional 
model) permite uma conciliação 
crítica das duas propostas ante-
riores, afirmando que algumas, 
mas não todas, as decisões de 
aplicação seletiva da lei, devem 
ser ocultadas do público. Estas 
decisões seriam aquelas que se 
configuram como reservas ou se-
gredos profissionais, imperativo 
observado em outras atividades 
de regulação, como é o caso do 
fisco, que divulga uma política 
de plena aplicação, embora suas 
práticas de fiscalização estejam 
orientadas por critérios profissio-
nais de aplicação seletiva não di-

vulgados, exigências observadas 
em outras práticas profissionais 
como a pesquisa científica e a 
medicina, onde parte dos proce-
dimentos e dos critérios de esco-
lha não estão abertos ao monito-
ramento da sociedade, posto que 
sua submissão à validação públi-
ca compromete a própria cons-
trução de resultados de interesse 
social. 

Tais decisões responderiam a 
uma necessidade técnica e prática 
do trabalho policial, como forma 
de evitar estímulos a infrações, de 
desacreditar a função reguladora 
da Polícia ou mesmo ser interpre-
tado como um endosso policial a 
certas práticas ilegais. O modelo 
reconhece que muito do conteúdo 
das políticas de imposição seleti-
va da lei ultrapassa o escopo de 
intervenção e do saber acessível 
aos cidadãos e pode aproveitar 
os avanços obtidos pelo conhe-
cimento produzido pelas polícias 
e pela ciência, a fim de se con-
solidarem critérios e parâmetros 
objetivos, quantificáveis, verifi-
cáveis, controláveis (accountabi-
lity) de aplicação seletiva da Lei 
pela Polícia. 

|COnCluSÃO. Podemos afirmar 
que é reconhecendo o papel sim-
bólico da Instituição Policial 
como depositária da soberania 
do Estado (situação que coloca 
aquela bem no centro da tensão 
entre legalidade e legitimidade) 

que o senso comum do povo a 
reconhece como materialização 
e imagem do governo a que es-
tão submetidos, muito mais que 
outras instituições típicas do 
Estado, como as vinculadas aos 
poderes legislativo e Judiciário, 
ou à saúde, educação, assistên-
cia, infra-estrutura, etc. Este as-
pecto também explica porque os 
assuntos relacionados à Polícia 
e a diversos aspectos de sua ati-
vidade, embora freqüentemente 
nos remetam a situações desa-
gradáveis, despertam imediata-
mente imensa parcela da atenção 
das pessoas, e, ainda, por que a 
Polícia é constantemente levada, 
a desempenhar atribuições que 
originalmente não deveriam ser 
suas, mas que acaba tendo que as 
assumir. 

Percebe-se que, não obstante 
toda a construção doutrinária em 
contrário que se esforça para con-
vencer que a atividade policial 
está sob rigoroso controle estatal, 
a discricionariedade e a efetivida-
de (facticidade) da decisão do po-
licial, embora tenha como refe-
rência a Lei, não está adstrita ou 
limitada pela deliberação legisla-
tiva. Embora se vincule à decisão 
política do executivo, não se con-
figura ou se amolda perfeitamen-
te a ela e, por fim, na maioria das 
vezes, não está sujeita, na prática, 
a revisão judicial. Esta afirmação 
não significa que a decisão poli-
cial não é influenciada por outros 
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poderes ou forças exteriores, ape-
nas chama atenção para a factici-
dade de que, dentro dos limites 
políticos, normativos e técnicos 
estabelecidos, os quais ainda 
conferem considerável margem 
de manobra legítima ao policial, 
este ainda detém o poder de exe-
cutar a sua própria decisão, que, 
na prática, na maioria das vezes, 
apenas pode ser revista em tempo 
real por ele mesmo ou pelos cole-
gas policiais. 

Assim, para se falar em avan-
ços rumo a uma Polícia Democrá-
tica impõe-se o reconhecimento 
do policial como uma atividade 
peculiar que deve desfrutar de 
um acervo especializado de co-
nhecimentos, técnicas e práticas 
próprios, sistematizados a partir 
da reflexão científica, consoli-
dando-se uma Ciência Policial 
para assumir esta demanda. 

Entre outras faces de uma Ci-
ência Policial que esteja à altura 
de ocupar esta lacuna, destaco 
a importância de uma verten-
te sociológica, alinhada com as 
recentes conquistas teóricas da 
Criminologia contemporânea, da 
Sociologia Criminal e Jurídico-
penal, que possa revelar sua uti-
lidade não apenas em evidenciar 
os cordões que movem os indiví-
duos que ela observa, mas que, 
sem jamais se esquecer que lida 
com homens, mesmo quando es-
tes, como marionetes, jogam um 
jogo cujas regras ignoram, possa 

encontrar a sua utilidade na tare-
fa de restituir a esses homens o 
sentido de suas ações (BOUR-
DIEU, 2006), evitando, assim, o 
formalismo (que afirma a auto-
nomia absoluta da forma jurídica 
em relação ao mundo social) e o 
instrumentalismo (que concebe o 
direito como um reflexo ou uten-
sílio a serviço dos dominantes). 

Devemos nos render definiti-
vamente ao reconhecimento de 
que o exercício da discricionarie-
dade é elemento inerente às ativi-
dades policiais, condição para o 
exercício do mandato policial, e 
que qualquer aspiração que am-
bicione uma polícia democrática 
não pode se esquivar de enfren-
tar adequadamente a questão de 
reconhecer, admitir e aprimorar 
os processos policiais discricio-
nários, o exercício discricionário 
do poder coercitivo, que nos pos-
sibilitaria alcançar o imperativo 
categórico de fazer convergir as 
exigências do mundo da lei com 
as expectativas das leis do mun-
do, que materializa em ato o de-
safio interpretativo e executivo 
de encontrar uma solução prag-
mática capaz de trafegar pelas 
legalidades e legitimidades em 
conflito que caracterizam a sus-
tentação democrática da ordem 
pública e que confrontam cada 
decisão policial. 

Só assim podemos perceber 
o verdadeiro papel da decisão do 
agir (ou do não agir) e do como 

agir policial, em especial no que 
diz respeito à face mais represen-
tativa da discricionariedade poli-
cial, a aplicação seletiva da Lei, 
cujo caminho racional será o es-
tabelecimento de critérios e parâ-
metros objetivos, cientificamente 
respaldados, para o seu exercício. 
Com efeito, reconhecer, sistema-
tizar e controlar práticas estabe-
lecidas de seletividade é o estado 
da arte em termos de polícia e de-
mocracia. (PROENÇA JR, 2009) 

A sociedade brasileira, tendo 
em mente esta realidade inexorá-
vel, pode enfrentá-la tirando pro-
veito de uma característica cul-
tural que muitas vezes é referida 
apenas no seu aspecto negativo, 
pejorativo, qual seja a sua voca-
ção para a flexibilidade, a impro-
visação, a adaptação, a informa-
lidade, o “jeitinho brasileiro”. A 
reflexão sobre a complexidade 
da modernidade (ROULAND, 
2003) nos demonstra a importân-
cia do “setor jurídico informal”, 
que costuma ser “neotradicio-
nal”, adaptando soluções antigas 
ao contexto novo e, freqüente-
mente, produz soluções inovado-
ras de surpreendente eficiência. 

Um admirável exemplo disto 
é a experiência brasileira peculiar 
e absolutamente única dos Jui-
zados Especiais Criminais, cuja 
ruptura, a partir da introdução do 
diálogo no processo penal, signi-
fica um divisor de águas. O Bra-
sil, com esta inovação institucio-
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nal, que não deixa de ser fruto do 
nosso caldeirão cultural, produz 
um modelo híbrido, reunindo ele-
mentos da tradição juspositivista 
latina típica da nossa tradição 
com elementos de direito consue-
tudinário próximos do common 
law anglo-saxão, o que confere 
ao caso brasileiro características 
singulares que devem ser obser-
vadas (VIANNA, 1999). 

Nesta linha, a tendência ao de-
senvolvimento de modelos alter-
nativos de justiça criminal pode 
proporcionar ao Brasil a oportu-
nidade de oferecer modelos que 
indiquem um caminho a percor-
rer, como as experiências descri-
tas por Achutti (2009), identifi-
cadas como Justiça Terapêutica, 
Justiça Instantânea e Justiça Res-
taurativa. Esta última, como nos 
descortina Rolim (2006), incor-
porando a tendência de retorno 
do conflito penal de menor com-
plexidade e conseqüências para 
uma resolução no âmbito priva-
do, sob a supervisão de mecanis-
mos institucionais oficiais como 
a mediação e a conciliação, his-
toricamente expurgados do pro-
cesso penal pela nossa tradição 
jurídico-penal. 

A realidade brasileira pode se 
favorecer não só da sua propen-
são cultural à flexibilidade, mas 
do seu arranjo institucional pecu-
liar que permitiu, por exemplo, a 
criação dos Juizados Especiais, e 
da própria figura da Autoridade 

Policial, o Delegado de Polícia, 
colocando-o bem olho do furacão 
de todo este contexto de tensão, 
onde o poder de fato que a suas 
decisões cotidianas encerram, 
embora evidentes, não lhe são 
formalmente reconhecidos, e ele 
é levado a exercê-los informal-
mente, ressentindo-se de legiti-
mação institucional, o que leva 
a sua atividade cotidiana a apro-
ximar-se perigosamente da clan-
destinidade, quando exerce na 
prática, funções que não lhe são 
atribuídas pelo direito vigente, 
mas pela constante tensão a que 
está submetido, entre as quais a 
de servir de mediador ou conci-
liador em meio aos conflitos pe-
nais cotidianos de menor poten-
cial ofensivo. 

A consideração da oportuni-
dade de uma apropriação racio-
nal, institucional, sistemática, 
cientificamente fundamentada, 
estabelecida por intermédio de 
critérios e parâmetros objetivos, 
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de funções que já são informal-
mente exercidas pelo Delegado 
de Polícia, poderia significar o 
reconhecimento desta posição 
como profissão “de fato e de di-
reito”, com o estabelecimento da 
figura do Delegado-Mediador/
Conciliador, que institucionali-
zaria papéis que já são desempe-
nhados na prática pela autoridade 
policial, o que, certamente, pro-
porcionaria alívio, de um lado à 
tensão social intensificada pela 
demanda por resolução dos con-
flitos penais, e de outro liberando 
o sistema penal tradicional para 
atuar com mais propriedade onde 
isto seja realmente indispensável, 
necessário ou útil, o que repre-
sentaria um avanço para o siste-
ma penal como um todo.

|Na próxima Prisma. Confira os outros artigos premiados:

Leia a íntegra do texto no site da ADPF

*OrlandO MOreira nuneS é delegado da Po-
lícia Federal, representate regional da interpol no 
rio de Janeiro
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|PF em Ação
Com informações e imagens da 
Comunicação Social da Polícia Federal

aMaPÁ

cocAínA em nAvio
A Polícia Federal em Macapá 
apreendeu 21 Kg de cocaína 
que se encontravam em 
uma mochila abandonada 
no interior de um navio 
proveniente de Santarém/PA. 
A droga foi encontrada com 
a ajuda de um cão farejador 
durante vistoria no navio e 
nas bagagens.

aMazOnaS

oPerAção 
checK in
A Polícia Federal deflagrou 
operação para investigar o 
furto de bagagens no Aeroporto 
Internacional Eduardo Gomes, 
em Manaus. A ação policial é 
inédita na capital amazonense e 
possui importância fundamental, 
especialmente pelo fato de 
Manaus ter sido escolhida como 
uma das cidades sedes da Copa 
do Mundo 2014, o que acarretará 
no aumento significativo do 
fluxo de turistas que utilizam o 
aeroporto.

rOraiMa

oPerAção sentinelA
A Polícia Federal, em ação conjunta com o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 
(IBAMA), apreendeu grande quantidade de madeira que 
estava sendo transportada ilegalmente em dois caminhões 
com destino à cidade de Manaus.  A carga apreendida foi 
doada para a comunidade indígena Waimiri-Atroari. A 
empresa responsável foi indiciada por crime contra o meio 
ambiente

ParÁ

tráFico de 
entorPecentes
A PF prendeu três homens 
que transportavam 12 Kg 
de pasta base de cocaína. A 
droga estava no para-choque 
traseiro do veículo. A ação 
foi realizada em uma barreira 
policial no município de 
Moju/PA.

rOndÔnia

desvio de recursos 

dA sAúde
A PF em Rondônia, com apoio 
da Controladoria Geral da União, 
cumpriu quatro mandados de 
busca em órgãos e residências de 
servidores do Estado. O objetivo 
das buscas foi o recolhimento de 
documentos visando comprovar 
desvio de verbas do Sistema 
Único de Saúde (SUS).
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aCre

AgilidAde nA emissão de PAssAPorte
A Polícia Federal no Acre, em parceria com o Governo do Estado, 
tem se esforçado para aprimorar a qualidade do atendimento na 
emissão de passaporte. O resultado é que atualmente o prazo para 
agendamento do atendimento presencial é de apenas um dia útil.
No Centro de Atendimento ao Cidadão, os acreanos realizam o 
atendimento presencial, para confirmação das informações inseridas 
nos formulários eletrônicos do site da PF, bem como coletam os 
dados biométricos (fotografia, impressões digitais e assinatura), que 
serão impressos na caderneta. Depois disso, o usuário aguardará 
poucos dias para receber seu documento de viagem, que conta com 
16 elementos de segurança, o que torna o passaporte brasileiro um 
dos mais seguros do mundo.

TOCanTinS

oPerAção 
desvelAção
A PF deflagrou operação 
com o objetivo de colher 
documentos de processos 
licitatórios para aquisição 
de gêneros alimentícios, 
compra de medicamentos, 
contratação de técnicos, 
compra de materiais 
escolares e locação 
de veículos. Foram 
apreendidos diversos 
documentos, expedidos 
11 mandados de busca e 
apreensão e uma condução 
coercitiva. Além disso, 
o prefeito em exercício 
de Goiatins foi preso por 
manter arma de fogo sem o 
respectivo registro federal 
em sua residência.
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alaGOaS

oPerAção WAssu 
cocAl
A Polícia Federal, com a 
colaboração do Ministério 
Público do Trabalho e da Polícia 
Rodoviária Federal, iniciou 
operação visando reprimir a 
exploração ilegal de minério, 
o trabalho escravo e infantil 
e desmatamento na área 
indígena de Wassu Cocal. Os 
trabalhadores eram mantidos 
em condições degradantes, 
acampando ao relento, com 
alimentação precária e sem o 
mínimo necessário à manutenção 
de sua dignidade. Adolescentes 
de quinze a dezessete anos 
realizavam trabalho penoso, 
manuseando explosivos e 
fazendo carregamento de pedras 
em caminhões.

baHia

segurAnçA clAndestinA
A Delegacia de Polícia Federal em Vitória da Conquista 
realizou operação de repressão à segurança clandestina na 
cidade de Brumado/BA e adjacências. Duas equipes foram 
deslocadas para investigar empresas que desenvolviam 
serviço de segurança patrimonial clandestina e escolta armada 
para comerciantes e empresas da cidade. Foram encerradas 
as atividades de três empresas que exploravam a atividade 
de forma irregular. Com elas, foram apreendidos todos os 
materiais utilizados na atividade irregular, como fardamentos, 
rádios comunicadores, coletes, coldres, entre outros.

PiauÍ

oPerAção 
encomendAs
A PF deflagrou operação para 
desarticular quadrilha que 
fraudava os Correios. O grupo 
criminoso era especializado 
na subtração/extravio de 
correspondências e encomendas 
contendo vários tipos de 
mercadorias como notebooks, 
tablets, celulares, máquinas 
fotográficas, entre outros objetos 
de alto valor comercial.

SerGiPe

incinerAção de 
entorPecentes 
A PF sergipana realizou 
a primeira incineração de 
entorpecentes do ano. Em 
2012, a PF já apreendeu no 
Estado cerca de 3 toneladas de 
maconha, 31 quilos de cocaína 
e 37 quilos de crack. Tudo isso 
é fruto de 6 operações policiais, 
que resultaram na prisão de 16 
traficantes e apreensão de 12 
veículos e duas armas.

CearÁ

oPerAção 
minotAuro
A PF deflagrou operação 
contra o tráfico interestadual de 
entorpecentes com o objetivo 
de desarticular organização 
criminosa especializada nesse 
esquema. Com a participação 
de 90 policiais federais, a ação 
resultou na apreensão de 403 
quilos de maconha e cocaína e 
prisão de 17 membros do grupo 
criminoso.

PF em Ação
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MaranHÃO

cocAínA em 
AeroPorto
A PF apreendeu 43,7 Kg de 
cloridrato de cocaína e prendeu 
três pessoas no Aeroporto 
Internacional de São Luís. 
A droga estava escondida na 
bagagem de uma passageira e 
no veículo que foi buscá-la no 
aeroporto. A droga seria levada 
para Fortaleza/CE, mas acredita-
se que, posteriormente, ela seria 
enviada para o exterior devido à 
sua pureza.

ParaÍba

oPerAção sinistro
A Polícia Federal deflagrou 
operação com o objetivo 
de desarticular esquema de 
fraudes no seguro DPVAT. 
O trâmite do esquema era 
voltado à apropriação indevida 
de indenizações cobertas pelo 
seguro, causando prejuízo a 
beneficiários nos últimos anos 
na ordem de mais de R$ 30 
milhões. Foram cumpridos três 
mandados de prisão preventiva 
e 13 mandados de busca e 
apreensão em três Estados.

PernaMbuCO

oPerAção Pão
e circo
A Polícia Federal e o 
Ministério Público da 
Paraíba, com apoio da 
Controladoria Geral 
da União, deflagraram a Operação Pão e Circo. Dez 
pessoas foram presas, incluindo prefeitos e três secretários 
municipais, acusados de participar de uma quadrilha que 
desviava verbas públicas para eventos festivos em treze 
cidades paraibanas. A PF estima que o prejuízo causado pelo 
grupo chegue a R$ 75 milhões. Os investigados fraudavam 
concorrências e processos de inexigibilidade de licitação por 
meio de empresas fantasmas e documentos falsos, com a 
participação de servidores públicos e dos prefeitos.

riO Grande dO nOrTe

oPerAção vulcAno
A Polícia Federal, com o apoio do Ministério Público e do Conselho 
Administrativo de Direito Econômico (CADE), deflagrou operação 
de combate ao cartel de venda de combustíveis, dando cumprimento 
a 20 mandados de busca e apreensão e oito de prisão. A investigação 
teve início em novembro de 2011. Participaram da operação 
aproximadamente 90 policiais e sete promotores de justiça.

PF em Ação

Aviões executivos 
APreendidos
A PF e a Receita apreenderam sete 
aviões executivos em aeroportos 
do Rio e de São Paulo. Eles entra-
ram no Brasil como se fossem de 

executivos estrangeiros e tiveram a licença renovada a cada dois me-
ses, mas eram usados por empresários brasileiros que não pagavam 
os impostos pela importação. Uma fraude de R$ 196 milhões.
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oPerAção monte 
cArlo
A PF realizou operação 
que culminou com a prisão 
do bicheiro o Carlinhos 
Cachoeira. As investigações 
da PF revelaram um esquema 
criminoso sofisticado, com 
infiltrações no Poder Público 
e envolvimento de políticos e 
autoridades. O caso resultou 
na abertura de uma CPI no 
Congresso Nacional.

MaTO GrOSSO

oPerAção trAtor
A PF iniciou operação no Mato 
Grosso e em mais sete estados 
com o objetivo de desarticular 
organização criminosa voltada 
ao tráfico internacional de 
entorpecentes, camuflados 
durante seu transporte em rodas 
de trator. Foram realizadas 
seis prisões em flagrante e 
apreendidos aproximadamente 
300 quilos de cocaína e 100 
quilos de maconha.

SÃO PaulO

oPerAção 
leviAtã
A Polícia Federal 
desencadeou operação 
com o objetivo de 
desarticular organização 
criminosa de narcotráfico que atuava em presídios paulistas. 
Foram cumpridos 17 mandados de prisão e um foragido da 
Justiça Estadual foi recapturado. A investigação concentrou-
se no braço da organização que atuava na fronteira do Brasil 
com o Paraguai, com o objetivo de contrabandear armas e 
drogas para distribuição em São Paulo e em outros estados. 
Há evidências de que o grupo recebia ordens diretas da 
cúpula da organização criminosa. O inquérito aponta que o 
grupo contava com a ação de vários intermediários e uma 
rede de colaboradores, que realizavam o transporte terrestre 
das drogas em caminhões ou veículos menores, coordenava 
e intermediava os carregamentos, além de realizar sua 
distribuição local.

diSTriTO Federal

crimes ciBernéticos
Em uma investida para combater cerca de 2 mil ataques de hackers 
sofridos por sites do governo por hora, a Polícia Federal lançou seu 
primeiro Centro de Monitoramento do Serviço de Repressão a Cri-
mes Cibernéticos, em Brasília. Em junho do ano passado, a ousadia 
dos criminosos virtuais atingiu o ápice. Eles chegaram a derrubar o 
site da Presidência da República. A principal função dos policiais 
será justamente resguardar as 320 redes federais e monitorar a ação 
dos hackers. Até agora, a PF já tem cerca de 250 sendo monitora-
dos. Uma unidade já atuava na PF contra crimes virtuais. O centro, 
porém, tem 25 policiais dedicados exclusivamente a esse tipo de 
caso.  Até a Copa do Mundo de 2014, a PF planeja ter 140 policiais 
treinados para combater os ataques que devem aumentar por causa da 
visibilidade que o evento trará para o País. A PF afirma que a previ-
são é de que haja equipes táticas em todas as cidades-sede da Copa.

PF em Ação
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MaTO GrOSSO dO Sul

oPerAção decoAdA
A PF, com o apoio do Ministério Público e da Controladoria-Geral 
da União, desarticulou grupo criminoso que atuava na Prefeitura 
de Corumbá. Em aproximadamente um ano de investigações, foi 
identificada a ocorrência de fraudes e direcionamentos em licitações, 
corrupção, falsidades, desvio de recursos públicos e pagamentos de 
propina, com o envolvimento de servidores públicos municipais e 
empresários. Participam dos trabalhos cerca de 100 policiais federais, 
16 servidores da CGU e quatro policiais da Força Nacional de 
Segurança Pública. As irregularidades detectadas envolvem milhões 
de reais em recursos públicos federais destinados à saúde, educação e 
infraestrutura.

eSPÍriTO SanTO

oPerAção 
PeculAtus
A PF deflagrou operação 
destinada a dar cumprimento 
a 16 mandados de prisão 
e 19 mandados de busca e 
apreensão. O objetivo foi 
desarticular uma quadrilha 
com atuação em fraudes 
contra a Caixa Econômica 
Federal, com participação 
de empregado da empresa 
pública e outros envolvidos. 
Durante os seis meses 
de investigações, foram 
identificadas fraudes 
realizadas em desfavor 
de outras vítimas. Foram 
presos um empregado da 
Caixa, um contador, vários 
estelionatários e dois 
servidores da Secretaria 
de Segurança Pública do 
Espírito Santo.
A ação da quadrilha resultou 
num prejuízo à Caixa 
estimado na ordem de R$ 
1 milhão de reais, podendo 
ser superior, fato que será 
avaliado após análise dos 
documentos apreendidos.

MinaS GeraiS

oPerAção vAcA AtolAdA
A Polícia Federal em Minas Gerais deflagrou operação com o 
objetivo de coibir a prática de adulteração de produtos alimentícios 
(carnes bovinas in natura) destinados às licitações de órgãos 
públicos. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão.
As empresas utilizavam máquinas injetoras de grande porte e 
introduziam compostos à base de água em peças de carnes para 
alterar seu peso e valor nutricional. Com isso, modificavam o valor 
final dos produtos comercializados.

riO de JaneirO

oPerAção sustentABilidAde
A Polícia Federal, o Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM), o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), a Coordenadoria 
de Combate aos Crimes Ambientais (CICCA) e o Batalhão de Polícia 
Florestal e Grupamento Aeromarítimo (GAM) deflagraram operação 
para apurar a extração irregular de minerais, degradação ambiental 
e sonegação fiscal em fazenda em Cabo Frio. O esforço conjunto 
desses órgãos visa, principalmente, devolver à população local o 
recurso natural mais básico para sobrevivência, a água potável, 
considerando que as possíveis atividades ilícitas praticadas teriam 
atingido os lençóis freáticos daquele distrito. Uma pessoa foi presa.

PF em Ação
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imPortAção ilegAl de máquinAs 
AgrícolAs imPortAdAs
A PF apreendeu, na cidade de Foz do Iguaçu, três carretas 
transportando máquinas agrícolas, oriundas do Paraguai, que 
entraram em território nacional mediante fraude. A carga era 
transportada como sucata para burlar o fisco. Entretanto, conduzidas 
à Receita Federal foi constatado que, na realidade, as sucatas eram 
máquinas com plenas condições de uso. Para enganar a fiscalização, 
as máquinas estavam desmontadas e tinham recebido um tratamento 
com fogo de maçarico, visando uma aparência de envelhecimento.

SanTa CaTarina

oPerAção 
erythroxy
A PF, com apoio de policiais 
do Grupo de Atuação Especial 
de Combate às Organizações 
Criminosas de Criciúma, 
desencadeou operação com 
o objetivo de desarticular 
organização criminosa voltada 
para o tráfico de drogas na 
região sul de Santa Catarina. 
Foram cumpridos oito mandados 
judiciais, sendo quatro de prisão 
e quatro de busca e apreensão.
A operação contou com a 
participação de cerca de 30 
policiais.

riO Grande dO Sul

oPerAção iBériA
A Polícia Federal deflagrou operação para o cumprimento de 12 
mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e 
apreensão em desfavor de grupo dedicado ao tráfico internacional 
de drogas. A operação investigou a conexão de traficantes 
brasileiros com traficantes espanhóis, que abandonaram em 
julho de 2011 um veleiro com cerca de 450 quilos de cocaína 
em Buenos Aires, na Argentina, e fugiram para o município de 
Pelotas. Durante a investigação foram realizadas duas prisões em 
flagrante e a prisão de um dos traficantes espanhóis, procurado 
pela Interpol. Foram cumpridos seis mandados de prisão e 
apreendidos diversos bens, numerário e drogas.

PF em Ação

inTernaCiOnal

oPerAção 
dirty net
A Polícia Federal 
brasileira desarticulou 
uma rede internacional de 
compartilhamento de pornografia 
infantil na internet que atuava 
em 34 países. A operação, 
denominada DirtyNet (Rede 
Suja), teve apoio do Ministério 
Público Federal e da Interpol 
e prendeu 32 suspeitos em 
9 Estados brasileiros. A 
investigação, iniciada em 
dezembro, identificou 160 
usuários na América, na Europa, 
na Ásia e na Oceania, dos quais 
63 no Brasil e 97 no exterior.
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A PolíciA FederAl dá o sAngue Pelo 
BrAsil, mAs governo não reconhece
Campanha de doação de sangue mobilizou delegados, peritos e 

administrativos em todo o país num protesto que cobra a valorização da 

Polícia Federal e o reconhecimento dos servidores. A ação foi organizada 

pelo Mude PF - Movimento Unido em Defesa da Polícia Federal.

da redaÇÃO
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Mude PF

Foto: Juliana Sodré/ADPF
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De acordo com o presidente da 
Associação Nacional dos Delegados 
de Polícia Federal (ADPF), Marcos 
Leôncio Sousa Ribeiro, a campanha 
foi um ensaio para sentir a insatisfação 
das categorias. Pela forte adesão e 
mobilização em todas as capitais do 
Brasil, Ribeiro acredita que as entidades 

estão respaldadas a endurecer o discurso 
com o Governo, se não houver espaço 
para o diálogo.

As categorias integrantes do Mude 
PF representam um efetivo de mais de 
5 mil servidores que estão dispostos a 
enfrentar o Governo para terem suas 
reivindicações atendidas. As entidades 
trabalham com o prazo de até 31 de 
julho para o Governo se manifestar. Se 
não houver nenhuma proposta, novas 
manifestações poderão ocorrer de 
maneira mais intensa.

 O Mude PF reivindica a valorização 
da Polícia Federal bem como melhorias 
nas condições de trabalho para os 
servidores.
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