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NOVOS DESAFIOS

O exercício democrático é sempre um desafi o que se impõe à 
atividade classista. Ouvir as bases e contar com a participação 
efetiva dos delegados nos processos decisórios são objetivos 

primordiais desta gestão.
Ao darmos início ao projeto do VI Congresso Nacional dos 

Delegados de Polícia Federal (VI CNDPF) sabíamos das difi culdades 
e resistências que seriam enfrentadas ante a temas emblemáticos. 
Assim, desde outubro de 2013, a ADPF abriu consulta aos associados 
para receber sugestões e compor um caderno temático. Desde então, 
esses enunciados vem sendo objeto de debates em grupo criado 
no Facebook para este fi m. Como o objetivo fi nal do Congresso é 
apresentar um documento com a visão dos delegados sobre o futuro 
da categoria e da própria Polícia Federal – legítimo exercício do papel 
de classe dirigente da instituição –, os participantes do evento, com 
direito a voto, foram eleitos a partir de assembleias realizadas em 
todas as unidades da corporação. 

Muito mais do que discutir interesses interna corporis, em última 
instância, o VI CNDPF busca uma Polícia Federal mais efi ciente a partir 
de boas práticas para um serviço público de qualidade.  Incorporada 
às modernas práticas de gestão, o exercício de benchmarking consiste 
num processo contínuo e sistemático de comparação das performances 
de organizações de alto nível, visando apreender o que há de melhor 
em cada área. Com essa proposta, como parte dos preparativos para 
o VI CNDPF, a ADPF realizou um seminário para que os delegados 
fossem apresentados à experiências de gestão de órgãos como a Caixa, 
Tribunal de Contas e INSS.

Essa trajetória de aprimoramento e qualifi cação passa pelo 
reconhecimento de que o concurso público externo é a forma mais 
isonômica e efi ciente de dotar o serviço público de bons quadros. Por 
isso, a ADPF uniu forças com entidades nacionais que defendem o 
instituto do concurso público de forma a impedir o retrocesso com a 
aprovação de propostas legislativas que instituem o chamado “trem 
da alegria” no serviço público. Sobretudo na Polícia Federal em que 
é preciso autonomia e independência para investigar, seria temerário 
que o acesso ao cargo de delegado se desse por meios questionáveis 
com graves prejuízos à confi ança conquistada ao longo dos anos junto 
à sociedade brasileira.

Boa leitura! 
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O instituto do concurso público externo 
é uma das grandes conquistas da 
Constituição Federal de 1988, que 
proporciona isonomia de participação 
a todos os interessados. Na contramão 
dessa conquista, tramitam no Congresso 
Nacional propostas como as PEC`s 
51, 73 e 361 que tentam ressuscitar 
as “provinhas” internas para ascensão 
profissional no serviço público, uma 
burla ao princípio da isonomia e da 
concorrência. Foto: Felipe Chaves/ADPF.
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Foto: Arquivo da Polícia Federal
|Quantum

36 veículos blindados modelo 
Mitsubishi Pajero Full foram adquiridos 
pela Polícia Federal para usar na 
segurança de autoridades estrangeiras e 
nacionais durante a Copa.

R$ 400 milhões já 
foram investidos na Polícia 
Federal, desde 2011, em 
aquisição de equipamentos 
e capacitação de pessoal 
para os Grandes Eventos.

127% foi o percentual de crescimento das 
prisões em fl agrante por pornografi a infantil 
na web. Segundo a Polícia Federal e a ONG 
Safernet Brasil, 134 pessoas foram presas em 
2013 contra 59 em 2012. O Facebook liderou 
número de denúncias de crimes na web no ano 
passado.

209 delegados federais deixaram a corporação 
desde 2009. A região Norte – que faz fronteira 
com sete países, é a mais afetada: perdeu 84 
delegados neste período. A principal causa: 
efetivo insufi ciente e sobrecarga de trabalho. 
Mesmo com os atuais 147 alunos no curso de 
formação, se preparando para assumir o cargo, 
ainda sobrarão vagas para serem preenchidas.

12,5% foi o percentual de aprovação de 
mulheres para o cargo de delegado no último 
concurso da Polícia Federal. Foram 17 aprovadas 
num total de 135. Em 2004, o percentual foi de 
15,5%, com 78 mulheres nomeadas num total de 
501 novos delegados.

3 mil vagas devem ser abertas na Polícia 
Federal até 2016. Ainda assim, a defasagem do 
quadro de pessoal continuará grande. Para se ter 
uma ideia, na década de 70, o Conselho Superior 
da Polícia Federal estabeleceu que o contingente 
da corporação deveria ter 15 mil policiais. Hoje, 
quarenta anos depois, a quantidade de policiais 
federais não chega a 14 mil, sendo desses, 1,7 mil 
delegados na ativa. Atualmente, a Polícia Federal 
perde, em média, vinte e cinco Delegados por 
ano devido à aposentadoria ou outras formas de 
vacância.
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A DÚVIDA METÓDICA 

Uma das características mais proeminentes da revista Prisma é colocar os 
nossos leitores bem informados. Para isso, nossas matérias sob todas as 

formas de artigos, reportagens, fotos,  comerciais, sempre ligados em atividades 
diversas para sua edição.

Para a edição de nossa revista, temos como meta a divulgação de fatos e 
notícias de interesse específi co da entidade em busca da verdade, para que seja 
evitado qualquer tipo de questionamento que tenha natureza duvidosa.

A direção da Prisma não aceita qualquer tipo de manipulação nos meios da 
comunicação, pois são extremamente perigosas e infl uentes em nossos leitores. 
Muito das justifi cativas são simples “é verdade porque li”, “porque vi” ou 
“presenciei”,  é credível nos dias de hoje? É uma questão para refl exão. Os 
leitores contribuem, como um bom consumidor de informação, sendo o juiz da 
comunicação social, seja ela escrita, auditiva ou em imagem.

Ter a capacidade de julgar estas três justifi cativas, sempre depende deles. Esta 
capacidade de nossos leitores, por qualquer que se proponha a essa tarefa e de sua 
dependência é muito difícil. É então legítima, apesar de ser considerado o quarto 
poder, a comunicação terá capacidade de controlar os itens acima já descritos 
sabendo de sua infl uência? Então convenhamos, a regra de um bom leitor, 
naturalmente, é a dúvida metódica, razão de pesquisas em nossas publicações.

Desejamos uma boa leitura!

|Do Editor

DIOGO ALVES DE 
ABREU Diretor-
Geral da Prisma, 
Sócio Honorário 
da ADPF
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|Entrevista
De MARIA LUIZA ROSA

A nova diretora do 
Sistema Penitenciário 
Federal do Departamento 
Penitenciário Nacional 
(Depen), Dominique de 
Castro Oliveira, fala com 
exclusividade a revista 
Prisma sobre a sua 
carreira, os projetos que 
pretende realizar e faz uma 
análise sobre o Sistema 
Penitenciário Federal

Foto: Evori Gralha Filho / ADPF

|Quais projetos pretende realizar 
como diretora do Sistema Peniten-
ciário Federal?

Nesses três meses que eu es-
tou na Diretoria, tenho feito uma 
prospecção de cenários. Visitei as 
quatro unidades que nós temos de 
penitenciárias federais: Campo 
Grande, Mossoró, Catanduvas e 
Porto Velho, levantando as gran-
des urgências. Todos os projetos 
estão colocados em três linhas de 
atuação.

Há questões administrativas 
como estabelecer processos e 
gerenciar o atendimento de cada 

UMA MULHER 
DOS PRESÍDIO
UMA MULHER 
DOS PRESÍDIO
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Entrevista

cia, de forma que o profi ssional 
ao ingressar já visualize a trilha 
profi ssional que deve seguir para 
atingir determinado posto. 

Na vertente legislativa, pre-
cisamos de algumas regulamen-
tações internas, precisamos de 
mudanças legislativas e da cria-
ção de determinadas coisas. Por 
exemplo, os agentes peniten-
ciários federais, especialistas e 
técnicos, não têm um plano de 
cargos e salários adequado. A ca-
tegoria é nova, o sistema é novo, 
foi criado há sete anos, e é uma 
briga que a Direção-Geral do 
Depen tem realmente comprado. 
Isso depende não só do nosso mi-
nistro [da Justiça], mas também 
do Ministério do Planejamento 
e Orçamento e de uma conjuntu-
ra nacional. Hoje, a minha meta 
do ponto de vista legislativo é 
ter uma proposta de atribuições. 
Eu preciso detalhar quem é esse 
agente penitenciário federal, qual 
o serviço que ele pode prestar ao 
país. Eu tenho um servidor mui-
to caro e muito qualifi cado para 
fi car apenas abrindo e fechando 
grade. No futuro, ele pode ser um 
ofi cial de execução penal, o qual 

se pode atribuir funções de reabi-
litação, por exemplo.

Uma coisa tem que estar clara, 
o Sistema Penitenciário Federal 
é uma exceção. Foi criado para 
uma função específi ca de isolar 
líderes de organização criminosa 
em momentos de crise. Não se 
iguala ao sistema estadual. É cla-
ro que temos que garantir todos 
os direitos do preso, mas ele não 
pode se submeter as mesmas re-
gras. É um caminho extraordiná-
rio, então deve ter previsões nor-
mativas extraordinárias. Vamos 
trabalhar nessa linha de garantir o 
respaldo legal para situações ex-
cepcionais que temos no Sistema. 

Do ponto de vista jurídico, 
há uma excessiva jurisdicionali-
zação do Sistema Penitenciário 
Federal. Várias medidas que são 
de gestão administrativa acabam 
sendo submetidas a decisões ju-
diciais que por vezes são contra-
ditórias. Assim como já visitei 
as quatro penitenciárias, já me 
reuni com todos os juízes corre-
gedores. Tenho participado das 
reuniões do Conselho da Justiça 
Federal e eles mesmos percebem 
essas divergências. Como direto-

tipo de situação. Outras questões 
se referem a melhorias adminis-
trativas referentes a contratos e 
aquisições que ainda precisam 
ser feitas ou precisam ser regula-
rizadas. Como as quatro peniten-
ciárias estão situadas em locais 
que não são grandes centros ur-
banos, temos algumas difi culda-
des recorrentes com os contratos. 
A empresa se candidata a partici-
par de uma licitação e, às vezes, 
não tem a estrutura necessária na 
cidade. Outras vezes, a empresa 
é da própria cidade, mas não tem 
condições de prestar o serviço 
demandado. Isso resulta numa 
descontinuidade de serviços, que 
não é culpa do Depen. Temos que 
pensar o formato dessas contrata-
ções, de forma que essa descon-
tinuidade do serviço não ocorra. 

Ainda na linha administrati-
va, há a capacitação continuada 
dos servidores. No fi nal de 2012, 
foi criada a Escola Penitenciária. 
Formamos bem o nosso agente 
penitenciário, especialista e téc-
nico, mas não acompanhamos o 
desenvolvimento da forma mais 
adequada. Precisamos imple-
mentar a gestão por competên-

NO COMANDO
OS FEDERAIS

NO COMANDO
OS FEDERAIS
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ra do Sistema, tenho que tratar as 
quatro unidades como quatro alas 
da mesma cadeia. Não posso ter 
divergências que criem insegu-
rança, fragilidades para a própria 
autoridade. Hoje, me considero 
diretora dos diretores do Sistema 
Penitenciário Federal; quero ser 
a diretora do Sistema. De forma 
que o mesmo padrão de atendi-
mento, de monitoramento, exis-
tente em uma penitenciária se 
encontre nas outras. 

|Quais são as maiores dificuldades 
para exercer o cargo? 

Difi culdades de todos os ti-
pos. Uma difi culdade inerente a 
minha condição pessoal de ser 
mulher, que me acompanha des-
de o momento em que escolhi 
uma carreira não direcionada a 
mulher. Tem certa resistência, 
de achar que a mulher pode ser 
muito “mole”, porém, por termos 
o tempo todo que provar que so-
mos capazes, costumamos até ser 
mais rígidas. 

Há a difi culdade do tempo; 
vim com uma proposta de tra-
balhar neste último ano e eu te-
nho tantas questões, como eu já 
adiantei, e algumas de natureza 
estrutural que dependem não só 
de órgãos externos ao Departa-
mento Penitenciário Nacional ou 
mesmo ao Ministério da Justiça, 
mas também de outros Poderes. 
Eu falei de mudanças legislati-
vas, então eu dependo do Poder 

Legislativo. Falei de mudanças 
judiciais, então eu dependo do 
Poder Judiciário. 

O tempo talvez seja meu 
maior inimigo. Há a difi culda-
de de ser um ano eleitoral, com 
restrições legais na tomada de 
algumas medidas. Sabemos que 
há restrições para aumento de sa-
lários, restrição para concursos, 
então não é um ano muito sim-
ples de implementar medidas que 
efetivamente tenham um retorno 
tão rápido. 

nada. Esse é o meu maior estímu-
lo e me faz seguir adiante.

|O que falta para o Sistema dar um 
salto de qualidade?

Nós já demos um salto de 
qualidade quando criamos o Sis-
tema Penitenciário Federal, que 
é e continuará sendo por muito 
tempo uma referência. Hoje, não 
temos no Sistema Penitenciário 
Federal nenhuma das falhas que 
encontramos em sistemas estadu-
ais e até mesmo em outros países. 
O preso tem acesso à educação, 
saúde, assistência psicológica, 
familiar. Para o preso que não 
tem a visita da família, até por-
que temos presos de 24 unidades 
federativas, temos o projeto da 
visita virtual. 

 Nós temos o atendimento 
jurídico não só da Defensoria 
Pública da União, mas a própria 
unidade tem um núcleo de as-
sistência jurídica. Nenhum pre-
so fi ca no Sistema Penitenciário 
Federal além do prazo. Sessenta 
dias antes do fi m do prazo de per-
manência no Sistema, instamos 
o juiz de origem a se manifestar 
sobre a prorrogação. 

Mas temos que querer sempre 
mais, o Sistema que quer ser re-
ferência e, eu acho que é, tem que 
ser referência em tudo. Hoje a mi-
nha grande meta é ter um padrão 
de qualidade que se repercuta em 
todas as áreas da assistência peni-
tenciária. Para isso eu preciso de 

Talvez a menor difi culdade 
que eu encontro, e que eu espe-
rava encontrar, é de resistência às 
minhas ideias. Quando levo essas 
questões aos meus subordinados 
diretos e aos meus superiores, 
encontro neles meu apoio. Por 
mais que as mudanças que eu 
proponho, algumas sejam estru-
turais e caras, eu encontro res-
paldo. Como diretora sozinha, 
sem o apoio da base, sem o apoio 
do topo, eu não consigo realizar 
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investimento em equipamentos, 
que há 7 anos eram adequados 
e atendiam a demanda, mas que 
hoje já se tornam ultrapassados. 

|Quais são os pontos críticos das 
prisões federais brasileiras?

Não há algo crítico, mas há 
situações que precisam ser ob-
servadas, como um plano de ca-
pacitação continuada, melhorias 
de investimento, defi ciência de 
pessoal. O perfi l do preso inclu-
so no sistema também precisa 
ser trabalhado, pois é um sistema 
extremamente rígido, então só 
podemos ter neste sistema pes-
soas que se enquadrem no perfi l. 
Temos feito uma reanálise dos 
internos atuais e estamos sendo 
mais criteriosos na análise de re-
cebimento de novos internos.

|Quais as medidas poderiam ser 
tomadas para reduzir os conflitos 
nas penitenciárias estaduais?

 Eu não vou falar da situação 
estadual; vou fazer um paralelo 
com a situação que eu conheço. 
O que temos de diferente são três 
coisas basicamente. Primeiro, o 
servidor é diferenciado, ele pas-
sa por um processo de seleção e 
de capacitação diferenciada (for-
mação, salário, reconhecimento). 
Segundo, eu tenho uma estrutura 
tecnológica diferenciada. Houve 
um investimento estrondoso do 
Governo Federal na criação das 
penitenciárias federais, na cons-
trução, na logística, no equipa-
mento, no sistema. E o terceiro 
ponto, que eu acho que é o gran-
de diferencial, é o procedimento. 
Nós temos um procedimento rí-

gido para interno e para servidor. 
Um procedimento sob o qual to-
dos se submetem e, aliás, as auto-
ridades se submetem com muita 
satisfação. O procedimento é ri-
gidamente observado. Como um 
celular, arma vai parar dentro da 
penitenciária? Eles não surgem, 
eles não brotam. Temos proce-
dimentos impessoais, objetivos, 
e que são cumpridos. Essa é a 
grande diferença. Evitar a fuga, a 
morte, a rebelião não é um passe 
de mágica, é consequência dessas 
três linhas que foram implemen-
tadas pelo Governo Federal e se-
guidas pelo Depen e pelo Sistema 
Penitenciário Federal desde a sua 
criação. Também contamos ao 
nosso favor o fato de ser novo, 
então não temos graves vícios; já 
fomos criados com essa mentali-

Fotos: Evori Gralha Filho / ADPF
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dade de estrito cumprimento de 
um procedimento e vigilância. 

|A construção de mais presídios  
estaduais ajudaria a reduzir os con-
flitos e as mortes?

Falta uma visão estratégica 
no que se refere ao encarcera-
mento. Temos que defi nir o que 
queremos. O encarceramento é 
a medida mais adequada para a 
reabilitação de uma pessoa? Ou 
apenas para situações específi -
cas? Temos que separar um caso 
do outro, o que dá para fazer com 

Entrevista

outras medidas que não de restri-
ção de liberdade, e o que precisa 
efetivamente de prender. Nessa 
restrição de liberdade precisa-
mos entender que quanto mais 
efetiva for a segurança pública, 
o Poder Judiciário, maior será o 
encarceramento. Superlotação, 
condições insalubres, internação 
de facções rivais na mesma uni-
dade carcerária vai sempre ser 
objeto de confl ito. Temos que 
nos antecipar. E talvez falte essa 
visão estratégica. Antes de virar 
problema, precisa ser enfrentado.

|Perfil. A delegada Dominique de Castro Oliveira ingressou na Polícia 
Federal em setembro de 2003, aos 24 anos. No início da carreira, chefiou a 
Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários, no Estado do Tocantins. 
Em seguida, assumiu a Delegacia de Repressão a Crimes contra o 
Patrimônio, onde efetivamente atuou a maior parte do tempo. Depois de 
passar um ano e meio na Delegacia da Polícia Federal de Jataí, interior 
de Goiás, foi removida para a Superintendência em Goiás, onde chefiou a 
Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio. Em abril de 2009 
foi removida para Brasília, onde assumiu a Divisão de Repressão a Crimes 
contra o Patrimônio, área responsável pela coordenação das investigações 
de assalto a banco, roubo de cargas e sequestros em todo o país. De 2011 
a 2013 atuou como coordenadora substituta de Segurança em Grandes 
Eventos. Trabalhou no planejamento e coordenação da Rio +20, da Copa 
das Confederações, de todos os sorteios da Copa, até a visita do Papa a 
Aparecida (SP), diretamente coordenada pela delegada. Desde setembro de 
2013 assumiu a atual missão no Depen.

|As recentes mortes no presídio de 
Pedrinhas, no Maranhão, suscitou 
a transferência de presos para o 
sistema federal. Isso será feito?

O Governo Federal, por meio 
do Ministério da Justiça e dos 
seus órgãos relacionados (Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária Fe-
deral, Secretária Nacional de Se-
gurança Pública e o Depen), sem-
pre está à disposição para prestar 
apoio; é pra isso que fomos cria-
dos. No que se refere especifi ca-
mente ao Depen, em um primeiro 
momento, nos disponibilizamos a 
receber presos do Maranhão. Isso 
depende de duas coisas. Primei-
ro, o Estado do Maranhão querer. 
Segundo, do Estado do Maranhão 
comprovar o perfi l desses presos. 
É uma política de Estado, não de 
governo, que prevê que naquelas 
situações específi cas, determina-
das em lei, regulamentadas pelo 
decreto, aqueles presos podem ser 
inseridos no Sistema Penitenciá-
rio Federal. Estamos trabalhando 
com o governo do Maranhão para 
isso. A parceria é institucional e 
vai ser utilizada a partir de uma 
solicitação do estado do Mara-
nhão. As vagas disponibilizadas 
para o Maranhão serão no exato 
número do perfi l comprovado, 
tantas quantas forem a compro-
vação desse perfi l. Estamos pron-
tos pra receber os presos que se 
enquadrem. Mas isso depende 
mais de uma iniciativa estadual, 
do que de uma postura nossa.

Foto: Evori Gralha Filho / ADPF
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A população brasileira 
tem 51% de mulheres, 
das quais 12% têm en-

sino superior, contra 10% dos 
homens. Porém, em diversos 
campos ainda somos sub-repre-
sentadas, especialmente nas es-
feras do poder. Mas, em nenhum 
segmento as mulheres têm tão 
pouco espaço quanto nos órgãos 
de polícia.

Na atividade policial, ainda 
domina a noção de que seu exer-
cício diário pressupõe o uso da 
força, herança de passado recente 
em que a imagem da polícia re-
metia à função de manutenção da 
ordem pública e repressão de mo-
vimentos subversivos. Ora, a po-
lícia é a instituição autorizada ao 
exercício da força legítima. Vale 
lembrar, entretanto, que o uso da 
força não é realidade em todas as 
situações em que o policial atua. 
É possível afi rmar até que o mais 
efi ciente é a possibilidade da im-
posição da autoridade sem recor-
rer à força.

Apesar de todo o desenvol-
vimento científi co e tecnológi-
co que o mundo contemporâneo 
assiste, diversos preconcei-
tos ainda contaminam as 
discussões sobre gênero, 
como se fossem verdades 
científi cas. Por exemplo, 
a tensão pré-menstrual, 
a famosa TPM, deixa-
ria a mulheres instáveis 
e, portanto, seria a causa 
da difi culdade para ocu-
parem cargos de chefi as 
importantes.

Ora, não somos sexo 
frágil. Pelo contrário, a 
maioria de nós enfrenta 
dupla jornada de trabalho, 

|Opinião
De TÂNIA FOGAÇA E TATIANE ALMEIDA*

LUGAR DE MULHER 
É NA POLÍCIA!
As delegadas Tânia Fogaça e Tatiane Almeida fazem uma análise da 

participação feminina na corporação

Foto: Vanessa Negrini / ADPF
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Na atividade policial, ainda domina a noção de 
que seu exercício diário pressupõe o uso da força, 

herança de passado recente em que a imagem da 
polícia remetia à função de manutenção da 
ordem pública e repressão de 

movimentos subversivos
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pois persiste no Brasil a divisão 
sexual do trabalho tradicional se-
gundo a qual, além de trabalhar 
fora, a mulher é responsável pelo 
cuidado dos fi lhos, da casa, do 
marido e tudo o que remete ao 
doméstico.

Pesquisa PNAD/2010 revelou 
que 90% das mulheres e apenas 
50% dos homens se dedicam aos 
afazeres domésticos.

Além disso, as mulheres dis-
seram gastar 26,6 horas sema-
nalmente nesse trabalho, contra 
10,5 dos homens. Para eles, essas 
atividades permanecem facul-
tativas, tanto que ainda causam 
estranheza notícias de pais que 
criam sozinhos os fi lhos, enquan-
to milhões de mulheres, que fa-

zem isso diariamente, continuam 
sofrendo discriminação.

Em pleno século 21, é inad-
missível que a mulher, respon-
sável biológica pela continuida-
de da espécie, seja discriminada 
profi ssionalmente por entrar de 
licença- maternidade, faltar even-
tualmente ao trabalho por causa 
dos fi lhos, ou, serem considera-
das um “custo potencial”, pela 
simples possibilidade de engravi-
darem. Em recente encontro pro-
movido por delegadas de polícia 

federal do Brasil, foram relatados 
casos de policiais grávidas con-
vocadas para participar de opera-
ções policiais.

As difi culdades são acentu-
adas no universo da polícia. Em 
primeiro lugar, porque esse ofício 
é “historicamente reservado aos 
homens”.

Enfrentamos difi culdades des-
de a seleção, seja pela cota para o 
ingresso de mulheres, que ocorre 
em alguns estados, seja pela exi-
gência de pré-requisitos físicos 

Opinião

Em pleno século 21, é inadmissível que a mulher, 
responsável biológica pela continuidade da 

espécie, seja discriminada profissionalmente por 
entrar de licença-maternidade
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Opinião

*TÂNIA FOGAÇA E TATIANE ALMEIDA são 
delegadas de polícia federal, integrantes da 
Diretoria Executiva da ADPF.

que, invariavelmente, servem de 
obstáculo para o acesso igualitá-
rio de mulheres. Exemplo disso 
são as desgastantes provas físicas 
aplicadas e até exigência de altura 
mínima para o ingresso na carrei-
ra. Persiste a falsa noção de que 
a policial deve ter preparo físico 
acima da média para compensar o 
fato de ser mulher.

Ora, no curso do processo de 
redemocratização que exigia re-
formulação da imagem das po-
liciais, ligadas excessivamente à 
repressão, a mulher serviu ao pro-
pósito de suavizar a instituição.

Hoje, porém, será que as 
funções que exercemos devem 
se resumir aos serviços buro-
cráticos, enquanto as ativida-

des operacionais são destinadas 
exclusivamente aos homens? A 
permanência da lógica masculi-
na tem efeitos perversos, espe-
cialmente porque reforça o este-
reótipo do ofício policial ligado 
mais ao uso da força física que 
ao preparo intelectual. Não é à 
toa que muitos homens, de forma 
velada, ainda rejeitam trabalhar 
com mulheres ou sob o comando 
delas. Cada vez mais, as apura-
ções criminais e investigações se 
ancoram no uso da tecnologia e 
dos instrumentos de inteligência.

No momento em que a socie-
dade reclama por polícia menos 
violenta e bruta e por investiga-
ções policiais efi cazes no com-
bate à corrupção e ao crime or-

ganizado, é preciso repensar a 
inclusão das mulheres na insti-
tuição, pois é certo que muito te-
mos a contribuir para uma polícia 
democrática e respeitadora dos 
direitos humanos.

Para comprovar o que as mu-
lheres são capazes de fazer, basta 
citar as inúmeras operações da 
PF, em todo o país, que tiveram 
à frente competentes delegadas e 
respectivas equipes, compostas 
por peritas, agentes, escrivãs e 
papiloscopistas que atuaram bri-
lhantemente para o êxito de tra-
balhos que resultaram na prisão 
de criminosos.
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Especial|Concurso Público
De VANESSA NEGRINI
Com informações de Rodimar Oliveira 
e Luiz Cláudio Canuto

PEC`s 51, 73 e 361 tentam acabar com o 
concurso público externo para o cargo de 
delegado de polícia. Acesso seria feito por 
meio de seleções internas questionáveis

16 | Prisma 77
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Especial

ORGANIZAÇÕES DEFENDEM 
O CONCURSO PÚBLICO
Seminário realizado na Câmara dos Deputados revela que o tema interessa 

pelo menos um quarto da população brasileira

O advento do concurso 
público como forma de 
provimento em cargo 

efetivo no serviço público é uma 
das grandes conquistas constitu-
cionais de 1988. Na contramão 
desse avanço, tramita no Con-
gresso Nacional uma série de 
propostas que atentam contra este 
importante instituto de moraliza-
ção e efi ciência da Administração 
Pública, como as PEC`s 51, 73 e 
361, que tentam instituir o mode-
lo de cargo único na Polícia Fe-
deral. Dessa forma, o acesso ao 
cargo de delegado seria feito por 
meio de seleção interna.

Com o objetivo de debater al-
guns dos projetos que valorizam 
o Concurso Público, em especial 
a Lei Geral dos Concursos Pú-
blicos (PLS-74/2010), aprovada 
no Senado Federal e em trami-

tação na Câmara dos Deputados, 
entidades e parlamentares que 
apoiam a causa realizaram um se-
minário no dia 20 de fevereiro, na 
Câmara dos Deputados. O even-
to, idealizado pela Associação 
Nacional dos Delegados de Polí-
cia Federal (ADPF), foi proposto 
pela deputada Keiko Ota (PSB-
SP) e coordenado pelo senador 
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). 

Autor do substitutivo ao PLS-
74/2010, Rollemberg afi rma que 
o texto representa tranquilidade e 
segurança jurídica a quem inves-
te tempo e dinheiro para prestar 
concurso. “O concurso é a forma 
mais democrática, inteligente e 
efi ciente de dotar o serviço públi-
co dos melhores quadros e quem 
ganha com isso é o conjunto da 
população”, afi rmou o senador ao 
abrir o debate.

Fotos: Felipe Chaves / ADPF

Concurso Público

|UNIÃO DE ESFORÇOS O presidente 
da ADPF, Marcos Leôncio Ribeiro, 
com o senador Rodrigo Rollemberg e o 
deputado Paes Landim, autor e relator 
da Lei Geral dos Concursos Públicos, 
durante o seminário que reuniu as 
principais entidades nacionais que 
defendem os concursandos. Relator 
acredita que matéria deve ser votada 
até abril deste ano.

Prisma 77 | 17
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Especial

|VOTAÇÃO. O projeto da Lei Geral 
dos Concursos Públicos deve ser 
votado pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJ) até o fi nal de abril. Essa é a 
expectativa do relator no colegia-
do, deputado federal Paes Lan-
dim (PTB-PI), que participou 
do seminário. O texto estabelece 
normas gerais para a realização 
de concursos públicos federais e 
proíbe, por exemplo, concursos 
para cadastro de reserva. 

Entre outras medidas, o texto 
dá prazo mínimo de 90 dias entre 
o edital e a prova e estabelece a 
aplicação de provas em pelo me-
nos uma capital por região que 
registre mais de 50 inscritos.

|ACESSO AMPLO E IRRESTRITO. Para 
o secretário-geral do Fórum Na-
cional Permanente de Carreiras 
Típicas de Estado (Fonacate), 
Rudinei Marques, quanto à dis-
cussão sobre a ascensão funcio-

nal, no âmbito de propostas que 
tramitam no Congresso Nacional, 
até que se prove haver outros ins-
trumentos melhores, o Fonacate 
não abre mão do acesso amplo 
e irrestrito por meio de concurso 
público externo a todos os cargos 
públicos efetivos.

|COTAS. Guto Bello, presiden-
te da Associação Nacional dos 
Concurseiros (Andacon), desta-
cou que a lei em discussão não é 

Fotos: Zeca Ribeiro/ Ag. Câmara

|PALESTRANTES: Rudinei Marques, secretário-geral do Fonacate; Guto Bello, presidente da Andacon; Ernani Pimentel, 
representante da Anpac.
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apenas para quem presta concur-
sos, mas também para o Estado. 
Segundo ele, a Associação apre-
sentará sugestão formal ao Sena-
do Federal para limitar o número 
de cargos comissionados na ad-
ministração pública federal. Em 
sua fala, o presidente da Andacon 
disse que a entidade é claramen-
te contrária a cota para negros 
em concursos públicos. “Hoje, já 
temos a destinação de 20% das 
vagas apara pessoas com neces-
sidades especiais. Se destinarmos 
outros 20% para negros teremos 
40% das vagas para serem preen-
chidas não por mérito e conheci-
mento, mas pela condição pesso-
al dos candidatos”, explicou. 

|NÚMEROS. Presidente do Movi-
mento pela Moralização dos Con-
cursos (MMC), o professor José 
Wilson Granjeiro apresentou 
dados importantes para o debate. 

Segundo ele, nas salas de aula de 
cursos preparatórios para con-
cursos hoje 55% são mulheres e 
45% homens. Além disso, Gran-
jeiro informou que 13 milhões de 
brasileiros desejam ter o governo 
como patrão. “Se você coloca 13 
milhões de pessoas buscando a 
carreira pública, somando-se a 
esses seus pais, estamos falando 
de um quarto da população dire-
tamente preocupada com a apro-
vação dessa lei”, calculou.

|CONVOCAÇÃO. Já o ex-presidente 
da Associação Nacional de Pro-
teção e Apoio aos Concursos 
(ANPAC), Ernani Pimentel, 
defendeu a garantia, no projeto 
de lei em análise, de convocação 
para as vagas especifi cadas no 
edital. 

|FRAUDES. O professor e mestre 
em direito público Alessandro 

Dantas chamou a atenção para 
o fato de que as maiores fraudes 
que ocorrem em concursos públi-
cos não são criminais. “São ilega-
lidade administrativas, pontuais, 
que eliminam, que fulminam, que 
levam à lona milhares de sonhos 
de candidatos”, explicou. Dantas 
ressaltou o despreparo das bancas 
examinadoras. 

A presidente da SocialCon, 
Regina Peres, lembrou que o 
concurso público é um importan-
te instrumento constitucional de 
ascensão social, possibilitando 
um oportunidade isonômica de 
acesso a todos os brasileiros. No 
comando da primeira rede social 
gratuita voltada exclusivamente 
para os concursos públicos, ela 
está em contato diário com pes-
soas que sonham ingressar no 
serviço público como uma forma 
de melhorar de vida pelo próprio 
esforço.

Alessandro Dantas, especialista em concurso público; Regina Peres, presidente da SocialCon; e José Wilson Granjeiro, 
presidente do MMC.

Fotos: Zeca Ribeiro/ Ag. Câmara

Concurso Público
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Concurso Público

CARGO ÚNICO NA PF AMEAÇA REGRAS DE 
CONCURSO EM TODO SERVIÇO PÚBLICO
Para a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, propostas 

afrontam à Constituição Federal

A Consultoria Legislati-
va da Câmara dos De-
putados elaborou nota 

técnica com parecer contrário 
a propostas de emendas consti-
tucionais que tentam instituir o 
modelo de cargo único na Polícia 
Federal. Atualmente, a carreira 
conta com cinco cargos: delega-
dos, peritos, agentes, escrivães e 
papiloscopistas. Pelas propostas, 
seria criada apenas uma carreira, 
composta pelo cargo de policial 
federal.

Mas, conforme o documento, 
“a simples promoção para outro 
cargo, mesmo se criado a partir 
de outros cargos extintos, es-
barra em vedação constitucional 
expressa, que não pode ser olvi-
dada, a menos que a regra consti-
tucional também fosse alterada”. 

Ou seja, para satisfazer a von-
tade de agentes, que desejam se 
tornar delegados sem a realização 
de concurso externo, seria neces-
sário alterar o próprio art. 37 da 
Constituição Federal de 1988. O 
dispositivo veda a transposição 
de cargos, a ascensão funcional 
e qualquer outra forma de inves-
tidura que não seja por meio de 

aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a nature-
za e a complexidade do cargo ou 
emprego público.

Segundo a Consultoria Legis-
lativa da Câmara dos Deputados, 
“não seria prudente inovação 
constitucional tendente a alterar 
o regime de promoções de deter-
minada categoria isoladamente, 
em detrimento de todas as ou-
tras”. A consequência imediata 
da existência de apenas um cargo 
na Polícia Federal seria o fi m da 
hierarquia remuneratória. “Essa 
circunstância provocaria grande 
impacto na verba orçamentária 
destinada ao pagamento de pes-
soal, com repercussões em rela-
ção aos inativos e pensionistas”, 
esclarece a Consultoria.

Esse tipo de tentativa de bur-
lar as normas constitucionais já é 
conhecido e rechaçado pela Juris-
prudência. Para os doutrinadores, 
se a transformação implicar em 
alteração da remuneração e das 
atribuições do cargo, confi gura 
novo provimento, violando o ins-
tituto do concurso público. Des-
sa forma, a transformação dos 

cargos somente é constitucional 
quando os postos antigos e os 
novos possuem idêntico nível de 
escolaridade, de atribuições e de 
remuneração. O Supremo Tribu-
nal Federal também tem pacifi ca-
do que a transformação de cargos 
públicos não pode gerar aumen-
to de remuneração e pressupõe 
a identidade legal de atribuições 
funcionais entre os componentes 
da carreira originária a ser trans-
formada (STF, ADI 3930/RO e 
STF, ADI 2867/ES).

Além de tentar burlar a re-
gra constitucional de ingresso 
por meio de concurso público, 
para a Consultoria Legislativa 
da Câmara dos Deputados, fi ca 
evidente a tentativa de mesclar 
interesses diversos, colocando 
num mesmo pacote o debate da 
carreira única, a desmilitarização, 
o plano de cargos e salários e a 
progressão vertical e horizontal. 
“Ora, desmilitarização só se apli-
ca às carreiras militares, plano de 
cargos e salários pressupõe mais 
de um cargo, além da hierarquia 
de cargos, assim como o próprio 
instituto da progressão”, rechaça 
a nota técnica.
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HISTÓRIAS DE QUEM 
ESTÁ QUASE LÁ
Conheça a trajetória de pessoas que lutaram 

para conquistar o sonho de uma vida: se tornar 

delegado de polícia federal

Todo êxito encobre uma 
abdicação, já dizia a fi -
lósofa existencialista 

Simone de Beauvoir. Sobretu-
do quando a meta é ambiciosa, 
exige-se dedicação, persistência, 
perseverança e obstinação.

Assim é para quem deseja se 
tornar delegado de polícia fede-
ral. Um sonho que tem início na 
formação acadêmica. O candida-
to deve ser bacharel em Direito, 
um dos cursos mais concorridos 

de qualquer universidade pública 
ou privada, com tempo médio de 
5 anos para conclusão.

Atualmente, 147 candidatos 
encontram-se participando do 
curso de formação na Academia 
Nacional de Polícia (ANP), etapa 
fi nal do longo percurso para se al-
cançar o cargo de delegado. Eles 
tiveram que deixar para trás mais 
de 46 mil concorrentes, em várias 
etapas: provas objetiva, discur-
siva e oral, exames médico e de 

aptidão física, avaliação psicoló-
gica, investigação social.

A rotina da Academia de Po-
lícia (ANP) não é nada fácil. As 
atividades tem início às 6h30 da 
manhã e vão até às 19h da noite. 
Envolvem aulas de gestão poli-
cial, investigação, prática de tiro, 
luta e defesa pessoal. Depois das 
aulas, muitos ainda fi cam estu-
dando ou vão treinar na acade-
mia, para se preparar para as pro-
vas. O curso de formação é mais 
uma etapa, que também depende 
de aprovação, para a tão sonhada 
nomeação.

|EXPERIÊNCIA NA BAGAGEM. Al-
guns desses candidatos já sabem 
o que vão encontrar pela frente, 
pois já integram a Polícia Federal. 
É o caso de Alexandre Camões 
Bessa. Agente de polícia federal 

Fotos: Felipe Chaves / ADPF
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Concurso Público

desde 2007, Bessa agora está per-
to de se tornar delegado. Lotado 
desde o início no Rio de Janeiro, 
na Força Tarefa Previdenciária 
(FTPREV/RJ), Bessa afi rma que 
contou com “muita sorte na car-
reira”, pois teve a oportunidade 
de trabalhar com “policiais bons, 
preparados e comprometidos”. 
Em seis anos na FTPREV/RJ, 
atuou nas principais operações 
contra crimes previdenciários no 
Estado, como a Kabuf, Saque Rá-
pido, Epidemia, Matuto, Teníase, 
Caixa Preta, Miragem, Laranjal e 
Maumau.

Considerado pelos colegas 
como um dos analistas mais im-
portantes de operações contra 
crimes previdenciários nos últi-
mos anos, Bessa sempre buscou 
“aprofundar os conhecimentos 
e trabalhar com paixão”. Com 
o reconhecimento, foi chamado 
a participar da elaboração, em 
conjunto com outros professores, 
de manuais e cadernos didáticos 
para o treinamento de alunos da 
Academia e até de servidores em 
exercício nas Delegacias de Cri-
mes Previdenciários (Deleprev).

Mesmo trabalhando muito, 
conseguiu ser aprovado para a 
vaga de delegado. “Quando to-
mei posse como agente de po-
lícia federal, me apaixonei pela 
profi ssão; para crescer na carrei-
ra, decidi desde o início estudar 
para ser delegado federal”, conta. 
“Em 2012 combinei com minha 

esposa que era hora de realizar o 
sonho”, lembra.

Foi necessária muita discipli-
na e planejamento. Bessa estuda-
va com base nos editais passados 
do concurso de delegado federal. 
Planejava por dia os pontos do 
edital a serem estudados e cum-
pria com rigor a meta diária. De-
terminado, Bessa acordava às 6h 
da manhã para estudar. A cami-
nho do trabalho, aproveitava para 
ler os materiais no ônibus, já que 
demorava quase 2h no percurso. 
No trabalho, contava com a ex-
periência e o conhecimento dos 
delegados e de outros colegas 
para esclarecer suas dúvidas. Ao 
chegar a casa, ainda estudava até 
à meia noite, todos os dias. 

“Abdiquei de sábados e do-
mingos pela causa. Foi um ano e 
meio de muita batalha, mas valeu 
muito a pena”, conta o futuro de-
legado.

Assim como Bessa, mais 16 
candidatos também já são po-
liciais federais e estão prestes 
a iniciar uma nova fase de suas 
vidas profi ssionais, agora como 
delegados. Cerca de 35% vieram 
de outros órgãos de Segurança 
Pública e Forças Armadas, e mais 
de 20% do Ministério Público e 
do Judiciário. 

“A experiência como agente, 
escrivão ou papiloscopista certa-
mente traz uma excelente baga-
gem para o bom exercício da fun-
ção de delegado”, avalia Bessa. 

Defensor do concurso para o 
serviço público, Bessa aponta ser 
esse o instituto que a Constituição 
trouxe para proteger a Adminis-
tração e a sociedade. “O concurso 
público avalia o conhecimento e 
outros fatores dos melhores can-
didatos para o exercício da fun-
ção, além de respeitar o princípio 
da isonomia”, pondera.

Cerca de 30% dos candidatos a delegados 
que estão no curso de formação vieram de 
outras forças de Segurança; mais de 20% 

do Ministério Público e Judiciário
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ESPÍRITO SANTO SERÁ SEDE DE 

CONGRESSO NACIONAL 
DOS DELEGADOS FEDERAIS
Em abril, representantes eleitos de todo o país se reunirão para construir 

as diretrizes norteadoras da Polícia Federal na visão da categoria
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A segurança pública é um 
elemento fundamental 
para promover as mu-

danças necessárias à concreti-
zação da cidadania no Brasil. A 
Polícia Federal cumpre um im-
portante papel no enfrentamen-
to e esclarecimento de crimes 
de repercussão nacional, dentre 
as mais variadas atribuições, e 
os delegados de polícia federal 
são protagonistas na proposição 
de soluções que visem melhorar 
cada vez mais o combate ao cri-
me organizado e tornar o órgão 
mais efi ciente.

Do dia 2 a 5 de abril, a Asso-
ciação Nacional dos Delegados 
de Polícia Federal (ADPF) reú-
ne delegados de todo o país para 
discutir os desafi os da Polícia Fe-
deral no enfrentamento ao crime 
organizado. O VI Congresso Na-
cional dos Delegados de Polícia 
Federal (VI CNDPF) será reali-
zado em Vitória e Vila Velha, no 
Espírito Santo, com o objetivo de 
apresentar propostas de melhoria 
da segurança pública para toda a 
sociedade brasileira. O Congres-
so vai reunir 250 delegados de 
polícia federal, eleitos em todos 
os estados brasileiros, para repre-
sentar a categoria.

Conforme o coordenador 
científi co do evento, delegado 
Carlos Eduardo Miguel So-
bral, desde outubro de 2013, a 
categoria já sendo mobilizada nas 
discussões pela ADPF. Primeira-

mente, os associados foram cha-
mados a colaborar com sugestões 
de enunciados para elaboração 
de um caderno temático, que foi 
dividido em três eixos: Estrutura 
e Estratégia da Polícia Federal, 
Direitos e Garantias dos Delega-
dos, Gestão e Carreiras na Polícia 
Federal. Cada unidade da Polícia 
Federal realizou assembleias para 
debater os temas e escolher seus 
representantes para participar do 
VI CNDPF com direito a voto.

|EIXOS TEMÁTICOS. Com um for-
mato diferenciado das edições 
anteriores, durante o Congresso 
os delegados vão debater três 
eixos norteadores separados em 
ofi cinas temáticas, com as pro-
postas de enunciados sistema-
tizadas pela Comissão Coorde-
nadora com base nas discussões 
relatadas nas Assembleias. 

|EIXO 1. No primeiro eixo se de-
baterá como a Polícia Federal 
deve agir para cumprir sua mis-
são constitucional, defi nindo a 
melhor estratégia e quais as ações 
prioritárias para que se obtenha o 
melhor desempenho dos recursos 
humanos e materiais disponíveis. 
A missão, visão e declaração de 
valores da Polícia Federal serão 
revistos. Gestão orçamentária, 
organização da polícia judiciária 
e a estruturação funcional externa 
e interna da Polícia Federal tam-
bém fazem parte deste eixo.

|EIXO 2. Os direitos, garantias 
e prerrogativas dos delegados 
de polícia federal dão o tom do 
segundo eixo temático. Ainda 
que previstos expressamente na 
Constituição ou na legislação in-
fraconstitucional, o objetivo será 
extrair princípios implícitos e 

VI CNDPF
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normas de aplicação interna que 
dependam, exclusivamente, de 
um esforço interpretativo pelos 
próprios delegados e pela Polícia 
Federal. O papel da Corregedoria 
também integra esta parte do ca-
derno.

|EIXO 3. Por fi m, o terceiro eixo 
compreende a discussão sobre te-
mas relacionados à gestão de pes-
soas dentro da Polícia Federal. A 
organização do evento acredita 
que grande parte das difi culdades 
de gestão hoje vividas pela insti-
tuição reside na falta de políticas 
claras e metas defi nidas. Como 
nos últimos anos a PF vagou con-
forme as ondas do cenário políti-
co, sem implantar um verdadeiro 
planejamento estratégico, não 
conseguiu alcançar grandes re-
sultados, pois cada avanço que 
fazia era em um sentido diferente 
e muitos acabaram desfazendo 
os passos que haviam sido feitos 
momentos antes.

Depois de passar pelo crivo 
das ofi cinas, os textos serão sub-
metidos à aprovação pelo Plená-
rio. Após os debates, os temas se-
rão consolidados em enunciados 
orientadores da atuação da ADPF 
e da PF. O conteúdo será enca-
minhado a autoridades dos três 
Poderes e também aos futuros 
candidatos à Presidência da Re-
pública, nas eleições deste ano.

ADPF E INSTITUTO SENSUS FIRMAM 

PARCERIA PARA O VI CNDPF

Pesquisa será realizada de 6 a 21 de março

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal 
(ADPF) fi rmou uma parceira com o Instituto Sensus para a 

realização de uma pesquisa com seus associados entre os dias 6 
e 21 de março. O acordo foi fechado durante reunião na sede da 
ADPF com a presença do presidente e o vice-presidente da ADPF, 
Marcos Leôncio Ribeiro e Getúlio Bezerra dos Santos, e o diretor 
do Sensus Ricardo Guedes.

A pesquisa tem por objetivo investigar a visão dos associados 
em relação à ADPF e sobre a Polícia Federal, em questões perti-
nentes ao VI Congresso Nacional dos Delegados de Polícia Federal 
(VI CNDPF). Conforme o presidente da ADPF, Marcos Leôncio 
Ribeiro, a pesquisa é mais uma forma de ampliar a consulta sobre a 
opinião dos associados, cujo resultado será muito importante para 
os debates no VI Congresso.

Realizada por meio de amostra probabilística, a pesquisa não 
registrará os nomes dos Delegados, para que suas identidades e 
opiniões individuais possam ser preservadas. 

|SÉRIE. No início de 2012, a ADPF realizou a primeira pesquisa do 
gênero com os associados. Na época, participaram 696 delegados 
das 27 unidades federativas. Os resultados serviram para embasar a 
atuação da ADPF ao longo do biênio passado.

Acompanhe: 
http://www.adpf.org.br/congresso/

Fotos: Felipe Chaves / ADPF
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A Associação Nacional 
dos Delegados de Po-
lícia Federal (ADPF) 

realizou, em fevereiro, um semi-
nário sobre boas práticas na ges-
tão pública. O evento, parte da 
programação preparatória do VI 
Congresso Nacional dos Dele-
gados de Polícia Federal, reuniu 
subsídios importantes para as dis-
cussões técnicas que serão reali-
zadas no Espírito Santo, em abril.

O presidente da ADPF, Mar-
cos Leôncio Ribeiro destacou 
a importância do seminário: “É 
uma oportunidade de se conhe-
cer e verifi car essas práticas de 
gestão pública, avaliando se vale 
a pena (ou não) adaptá-las para a 

|Boas Práticas
Por JIRLAN BIAZATTI

ADPF REÚNE ESPECIALISTAS PARA 
DEBATER GESTÃO PÚBLICA
INSS, Caixa Econômica Federal, Tribunal de Contas da União e 

Ministério do Planejamento foram representados durante seminário

realidade da Polícia Federal”, co-
mentou.

O gerente nacional de compe-
tências organizacionais da Cai-
xa Econômica Federal (CEF), 
Reuber da Silva Leopoldino, 
abordou o processo de seleção e 
provimento para cargos e chefi as 
no banco estatal. Ele destacou 
que é sempre possível fazer se-
leções melhores e completas. “O 
processo de seleção interno deve 
montar cenários adequados com 
as especifi cidades de cada órgão. 
Quando bem feito, traz vantagens 
para a instituição, que consegue 
captar o melhor funcionário para 
exercer determinada função. E 
também é benéfi co para ele, pois 

o estimula a desempenhar cada 
vez melhor seu papel, devido à 
transparência do processo interno 
de seleção”, comentou.

A secretária de gestão pública 
do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (SEGEP), 
Ana Lúcia Amorim de Brito, 
abordou os aspectos gerais da 
gestão pública no governo fede-
ral. A palestrante discorreu sobre 
os modelos de gestão aplicados 
pelo ministério e os desafi os para 
o futuro. “Nosso foco é voltar a 
atuação do Estado para o atendi-
mento ao cidadão, com atenção 
as suas necessidades. A melhoria 
dos serviços públicos é colocada 
como tarefa fundamental para 

|PROCESSOS. Reuber Leopoldino e Ana Lúcia de Brito abordaram experiências que melhoram o atendimento à população.

Fotos: Jirlan Biazatti / ADPF
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todo servidor, inclusive com os 
delegados, que tem uma relação 
direta com a população, ao aten-
der as necessidades de segurança 
pública da sociedade”, disse Ana 
Lúcia.

A coordenadora-geral de Pla-
nejamento e Gestão Estratégica 
do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), Cibele Maga-
lhães Pinho de Castro, explicou 
o processo de reestruturação pro-
movida pelo INSS, que mudou 
a imagem do órgão, antes tido 
como um sinônimo de fi las inter-
mináveis. 

“Acompanhei toda essa rees-
truturação, que repensou proces-
sos e culminou com metodologia 

de planejamento focada em re-
sultados. Isso fez com que os ser-
vidores passassem a entender o 
papel deles. Esse foi o essencial: 
mostrar que ele é importante no 
processo, e não apenas mais uma 
parte no todo”.

O secretário-geral de adminis-
tração do Tribunal de Contas da 
União (TCU), Eduardo Montei-
ro de Rezende, abordou a impor-
tância de se valorizar a gestão de 
pessoas dentro de uma institui-
ção. Ele detalhou a estrutura do 
órgão e também o processo de 
mudanças que tornou o TCU em 
um dos melhores locais para se 
trabalhar, conforme um estudo da 
revista Você S.A. 

“Fizemos um concurso para 
auditores interessados em tra-
balhar nessa área de gestão de 
pessoas. O objetivo era implantar 
melhorias na qualidade de vida 
dentro do tribunal. Políticas de 
gestão foram implantadas e vá-
rios programas foram postos na 
prática para isso. O cuidado com 
as pessoas, os nossos servidores, 
fez a diferença no bom ambiente 
do TCU”, afi rmou Rezende.

Entre os resultados do semi-
nário, fi cou acertado um termo de 
cooperação técnica entre a ADPF, 
a Universidade da Caixa e o Ins-
tituto Serzedello Corrêa (ISC/
TCU) nas áreas de capacitação e 
gestão de pessoas.

|GESTÃO DE PESSOAS. Eduardo de Rezende e Cibele de Castro falaram sobre a importância de se valorizar os servidores.

Fotos: Jirlan Biazatti / ADPF
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|Opinião
Por ROBERTO KUPSKI*

CONCURSO PÚBLICO
DEVER DO ESTADO, DIREITO DO CIDADÃO
Presidente do Fórum que congrega 26 entidades com mais de 180 mil 

servidores alerta para propostas que ameaçam o concurso público, como 

as PECs 51, 73 e 361

A exigência de concurso 
público externo como 
forma de provimento 

em cargo efetivo no serviço pú-
blico é uma das grandes conquis-
tas constitucionais de 1988. Na 
contramão desse avanço, vemos 
serem aprovadas leis ou tramitar 
projetos nas Casas Legislativas 
que atentam contra esse impor-
tante instituto de moralização e 
efi ciência da Administração Pú-
blica. 

Até então, era possível o 
acesso aos cargos públicos por 
indicação política. Além disso, 
ingressava-se num cargo mais 
simples – de pouca concorrên-
cia – e ascendia-se a cargos mais 
complexos e de melhor remune-
ração por meio das “provinhas” 
internas, meramente pró-forma.

Com a Constituição de 1988, 
a realização de concurso público 
externo de provas ou provas e 
títulos virou regra. A medida foi 
ao encontro do princípio da in-
disponibilidade do interesse pú-
blico, que rege a Administração 
Pública como um todo. O Esta-
do deve contratar para satisfazer 
o interesse da sociedade em ter 
serviços públicos prestados com 
qualidade e efi ciência, e não para 
atender a fi ns particulares ou cor-
porativos. 

Ao realizar o concurso exter-
no, o Estado atende ainda a ou-
tro princípio constitucional: o da 
isonomia de participação entre os 
candidatos. Qualquer brasileiro 
que deseja ingressar no serviço 
público ou galgar postos melho-
res, se já for servidor, terá a opor-

tunidade de fazê-lo, por meio de 
esforço e dedicação pessoal aos 
estudos, sem depender de apadri-
nhamento político.

Por exigência constitucional, 
cada cargo público é criado com 
atribuições e vencimentos pró-
prios em função da sua comple-
xidade. Obviamente, os cargos 
com maior remuneração exigem 
mais qualifi cação e o acesso é 
mais concorrido. Portanto, cabe 
profunda refl exão e acompanha-
mento de leis aprovadas e em 
discussão no Supremo Tribunal 
Federal (STF) ou propostas que 
tramitam no Congresso Nacional 
e que tentam emplacar os chama-
dos “cargos únicos” no serviço 
público ou ainda que transferem 
atribuições para integrantes de 
cargos que não às detinham, sem 
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do (Fonacate).

realização do constitucional con-
curso público – a exemplo das 
Adins 3913/2007, 4214/2009, 
4233/2009, 4730/2012, 4883/2012 
e as PECs 51, 73 e 361. 

Pela lógica dessas propostas, 
um analista do Ministério Públi-
co poderia acender ao cargo de 
promotor de Justiça, por exem-
plo, sem a necessidade de novo 
concurso, apenas por meio de 
processos de seleção internos. 
Um analista do Judiciário, ao 
posto de juiz; um agente de polí-
cia, ao cargo de delegado, e assim 
por diante. O processo excluiria 
da competição todo o universo de 
concorrentes, restringindo as me-
lhores vagas do serviço público a 
quem já é da casa.

Por sua vez, o concurso pú-
blico externo oxigena a Admi-

nistração Pública e estimula a 
inovação, com o ingresso de no-
vos talentos. O concurso público 
externo periódico contribui para 
atualizar a organização públi-
ca com estilos e tendências de 
mercado. Além disso, com o re-
crutamento externo, via concur-
so público, o Estado aproveita o 
investimento efetuado por outras 
organizações em desenvolvimen-
to e capacitação no profi ssional.

O Fórum Nacional Permanen-
te de Carreiras Típicas de Estado 

(Fonacate), hoje composto por 
26 entidades e representando 
mais de 180 mil servidores, tem 
como bandeira de luta permanen-
te a defesa do concurso público 
como premissa de um serviço pú-
blico de qualidade para todos os 
brasileiros. Nesse sentido, defen-
demos a aprovação de Lei Geral 
dos Concursos Públicos com re-
gras claras, transparência e segu-
rança jurídica aos concorrentes. 
Sem dúvida, devemos nos manter 
atentos e vigilantes para garantir 
esta conquista de todos os brasi-
leiros, que se constitui na força 
mais democrática e meritória de 
acesso aos cargos do serviço pú-
blico: o concurso público.

Imagem da Internet

Além de permitir a 
ampla concorrência, 
o concurso público 
externo oxigena a 
Administração e 

estimula a inovação

Opinião
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|Opinião
Por JOÃO THIAGO DE OLIVEIRA PINHO*

IGUALAR SALÁRIO DE AUXILIAR AO DE 
DELEGADO É INCONSTITUCIONAL
A suposta PEC do FBI não inova na estrutura interna da Polícia Federal 

e serve apenas de pretexto para equiparação salarial

Na condição de diretor da 
Associação Nacional 
dos Delegados de Polí-

cia Federal, quero expor à socie-
dade minha posição sobre a PEC 
361/2013, de autoria do deputado 
federal Otoniel Lima (PRB-SP), 
que vem sendo divulgada como 
“PEC do FBI”.

Tal proposta de emenda à 
Constituição é apresentada como 
uma reestruturação da investiga-
ção criminal nos moldes da Po-
lícia Federal norte-americana, o 
FBI, e que seria, por si só, a pa-
naceia para todos os problemas 
criminais vivenciados pela socie-
dade brasileira.

No entanto, a partir da leitura 
dos textos propostos, fi ca eviden-
te que a única coisa que irá mudar 
caso essa PEC seja aprovada será 
o salário dos escrivães, papilos-

copistas e agentes, pois terão os 
vencimentos subitamente equi-
parados com os dos delegados, 
aos quais deveriam prestar au-
xílio no exercício da função. A 
medida parlamentar não contém 
nenhuma disposição que trate 
da investigação criminal ou que 
possa melhorar a produtividade 
da instituição.

Os seus propagadores alegam 
que tal PEC irá transformar a Po-
lícia Federal em uma instituição 
supostamente similar ao FBI ao 
igualar os subsídios dos escri-
vães, papiloscopistas e agentes 
ao dos delegados, pois, na sua 
congênere norte-americana, só 
haveria uma carreira policial.

Isso não é verdade. O FBI é 
composto de um corpo principal 
de investigadores, constituído 
pelos special agents, e de um 

corpo auxiliar, denominado pro-
fessional staff, dentro do qual 
há diversos cargos que prestam 
serviços de apoio à investigação, 
como exames papiloscópicos e 
periciais, documentação, policia-
mento ostensivo, serviços admi-
nistrativos, diligências externas, 
etc. Dessa forma, a estrutura do 
FBI guarda paralelismo com a da 
Polícia Federal, haja vista que os 
servidores policiais das carrei-
ras auxiliares prestam apoio às 
atividades investigativas desem-
penhadas pelo delegado de Polí-
cia, tal como o professional staff 
em relação aos special agents. 
Ressalte-se que os delegados re-
alizam ainda atividades que são 
desempenhadas, nos Estados 
Unidos, somente por membros 
do Ministério Público e do Judi-
ciário, como lavratura de prisão 
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em fl agrante, representações por 
medidas cautelares e condução 
de investigações judicializadas.

A mera equiparação salarial, 
tal como é proposta nessa PEC 
de caráter corporativista, afronta 
diametralmente o artigo 39, pará-
grafo 1º, da Constituição Federal, 
que preconiza que a fi xação dos 
padrões de vencimento observará 
a natureza, o grau de responsabi-
lidade e a complexidade e as pe-
culiaridades dos cargos, somado 
aos requisitos para a investidura. 
Confi gura, ainda, uma burla ao 
concurso público, pois pretende 
fazer a transposição de servidores 
para um novo cargo com remune-
ração superior, sem se submeter a 
novo certame. Por fi m, será inó-
cua ou até maléfi ca à produtivida-
de, pois não inovará na estrutura 
interna do órgão e equiparará, no 

âmbito salarial, servidores públi-
cos com atribuições, atividades e 
responsabilidades desiguais.

Os delegados de Polícia Fe-
deral têm grande apreço às ativi-
dades prestadas pelos servidores 
auxiliares, as quais são impor-
tantes para o funcionamento da 
Polícia Federal. No entanto, não 
acreditamos que, por causa dis-
so, devemos excepcionar a regra 
constitucional do concurso pú-
blico para que tais servidores in-
gressem na carreira de Delegado 
por meio de medidas equiparató-
rias extraordinárias, conhecidas 
popularmente como “trem da 
alegria”, das quais o contribuinte 
brasileiro está farto de ter notícia. 
A Associação dos Delegados de 
Polícia Federal (ADPF) crê que 
o concurso público, tal como está 
defi nido na Constituição Federal, 

Opinião

é o método mais justo, transpa-
rente, meritocrático e efi ciente, 
para ingresso na carreira de De-
legado de Polícia Federal e em 
qualquer outro cargo público.

A ADPF reconhece ainda que 
a atual estrutura administrativa e 
recompensatória da Polícia Fe-
deral não é satisfatória, pois não 
consegue promover a produti-
vidade e a efi ciência nos traba-
lhos dos servidores policiais das 
carreiras auxiliares. Por isso, a 
ADPF vem realizando estudos 
para criar um novo modelo de 
gestão que reestruture e renove a 
Polícia Federal, a fi m de que ela 
forneça a Segurança Pública e a 
Justiça Criminal que o povo bra-
sileiro merece.

A mania tupiniquim de 
tentar importar tosca 

e distorcidamente 
soluções estrangeiras 

há muito já foi superada. 
PEC do FBI é mais um 

engodo para os males da 
Polícia Federal

|CÓPIA. O agente do FBI Fox Mulder 
ironizado pelo desenho The Simpsons. 
No Brasil, querem tornar policiais em 
caricaturas do modelo norteamericano.
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|Segurança Pública
Por VANESSA NEGRINI

DELEGADOS FEDERAIS COMANDAM A 
SEGURANÇA EM GOIÁS E NO PIAUÍ
Joaquim Mesquita e Robert Rios contam como estão conseguindo 

inovar e trazer resultados para esses dois Estados

A Prisma deu início em 
2013 a um série de en-
trevistas com delegados 

de polícia federal que comandam 
Secretarias de Segurança Pública 
nos estados. Eles revelam as so-
luções encontradas para enfrentar 
o desafi o considerado uma das 
maiores preocupações do brasi-
leiro: a segurança. Nesta edição, 
a Prisma ouviu os delegados Joa-
quim Mesquita, secretário de Se-
gurança Pública de Goiás, e Ro-
bert Rios, do Piauí.

Mestre em Administração 
Pública e especialista em gestão 
de Segurança Pública, Joaquim 
Mesquita é delegado de polícia 
federal há 19 anos. Foi superin-

tendente Regional da Polícia 
Federal em Rondônia e Goiás e 
delegado regional executivo em 
Mato Grosso, além de coordena-
dor-geral de Polícia Fazendária. 
Foi também diretor de Adminis-
tração e Logística Policial, dire-
tor de Gestão de Pessoal e geren-
te do Programa de Modernização 
da Polícia Federal. A experiência 
operacional e de gestão admi-
nistrativa de Mesquita contribui 
para estreitar o relacionamento 
entre as forças de segurança fe-
derais e estaduais. 

“O delegado da polícia fede-
ral aglutina ainda mais as forças 
de segurança. A interlocução me-
lhora e, por conseguinte, os re-

sultados desejados são atingidos 
com simbiose de forças conver-
gentes”, afi rma. Depois que cum-
prir com sua missão no Estado 
de Goiás, Mesquita acredita que 
a experiência vivida no cargo de 
secretário será útil para o exercí-
cio de suas atividades na Polícia 
Federal.

Delegado de polícia federal 
desde 1984, Robert Rios foi 
apontado pela população, em 
pesquisa recente, como o melhor 
secretário do atual governo do 
Piauí. Eleito deputado estadual 
do Piauí, Rios ocupa a pasta de 
Segurança pela segunda vez e 
está sendo cotado para concorrer 
ao cargo majoritário nas eleições 

Foto: RoselyVicente

Foto: Meio Norte
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de 2014. Além de bacharel em 
Direito, Rios também é formado 
em História. Para ele, a Polícia 
Federal tem sido um celeiro de 
excelentes profi ssionais na área 
da Segurança Pública, graças à 
formação multidisciplinar, que 
propicia enfrentar com indepen-
dência e competência a violência 
atual, à frente das Secretarias. 

“Há alguns anos, quase todas 
as Secretarias de Segurança dos 
estados, eram ocupadas por po-
líticos sem qualquer vivência na 
área da segurança. Atualmente, 
com o crescimento dos índices 
da violência, os governantes sa-
bidamente têm abandonado a 
ocupação política dos órgãos de 
segurança pública, buscando uma 
gestão mais efi ciente”, afi rma.

|DESAFIOS. Em Goiás, Mesquita 
aponta que uma das grandes di-
fi culdades enfrentadas é a neces-
sidade de se aumentar o número 
de policiais militares, civis e 
técnico-científi cos em período de 
fortes restrições orçamentarias e 

fi nanceiras e de crescimento dos 
índices de criminalidade em todo 
o país. 

Mesmo com as restrições, a 
Secretaria tem conseguido reali-
zar alguns concursos públicos, de 
forma a minimizar o problema. 
Na Polícia Civil foram preenchi-
das no início do ano 753 vagas, 
sendo 109 para delegado, 300 
para escrivão e 344 para agente. 
Na Polícia Militar foi realizado o 
concurso para preenchimento de 
1.180 vagas, sendo 80 para ofi -
cial e 1.100 para praça.  

Além disso, de forma inova-
dora a Secretaria de Segurança 
Pública de Goiás também reali-
zou seleção de 1.300 egressos do 
serviço militar para comporem 
os quadros da Polícia Militar por 
meio do SIMVE – Serviço de 
Interesse Militar Voluntário Es-
tadual. O contrato terá duração 
de até 33 meses com remunera-
ção de R$ 1.391,90. Os contra-
tados estão sendo treinados nas 
cidades de Goiânia e Luziânia 
e lotados em todo o Estado para 

realizarem atividades que envol-
vam ações de menor poder ofen-
sivo. Ao todo, 500 voluntários já 
iniciaram suas atividades. Mas o 
objetivo da Secretaria é mais am-
bicioso: em 10 anos, o efetivo da 
Polícia Militar deve saltar de 12 
para 30 mil homens.

No Piauí, Rios afi rma que 
a proliferação desenfreada do 
“crack” é maior inimigo da Se-
gurança Pública no Estado. “É 
uma droga que atinge muito ra-
pidamente todas as camadas so-
ciais em cidades grandes, médias 
e de pequeno porte, revoltando as 
famílias e aumentando os índices 
de violência”, analisa. 

Por ser um dos Estados mais 
pobres da Federação, o Piauí sen-
te os efeitos do “crack” com mais 
evidência.  “Usuários que não 
têm condições econômicas para 
sustentar o vício praticam toda 
sorte de crimes, especialmente, 
furto e roubo para adquirirem a 
droga, elevando as estatísticas da 
área de segurança”, esclarece o 
delegado.

Foto: RoselyVicente

Foto: Portal AI5
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O problema das drogas tam-
bém afeta o Estado de Goiás. Re-
pressão aliada com a prevenção 
orientada e recuperação fazem 
parte da estratégia do Estado para 
encarar o problema. 

“A Secretaria de Segurança 
Pública tem focado suas ações 
na aproximação da polícia com a 
comunidade. Para isso, ocorre a 
setorização do policiamento os-
tensivo, disponibilizando os nú-
meros de telefones celulares das 
viaturas, visitas comunitárias, 
visitas solidárias e reuniões com 
a comunidade, em especial com 
a participação dos Conselhos de 
Segurança e Direitos Humanos – 
CONSEGS”, explica Mesquita.

No Piauí, Rios aponta que a 
aproximação da polícia com a 
sociedade também tem se mos-
trado essencial. O Estado criou 
uma Comissão de Enfrentamen-
to ao Crack, com participação de 
vários entes da sociedade civil, 
que trabalha em três eixos: re-
cuperação de viciados, por meio 

de uma rede de clínicas públicas; 
retirada de jovens da situação de 
vulnerabilidade, com investimen-
tos na educação, como escolas de 
tempo integral e programas de 
apoio à juventude; e, por último, 
aumento da repressão a cargo das 
Polícias Civil e Militar. O traba-
lho fez saltar de 103 kg de drogas 
apreendidas no ano de 2011, para 
a impressionante quantidade de 
mais de cinco toneladas apreen-
didas em 2013.

|INOVAÇÃO. “O desafi o de melho-
rar o funcionamento das forças 
policiais impõe a necessidade de 
um bom controle operacional”, 
afi rma Mesquita. Assim, de ma-
neira pioneira, a Secretaria de 
Segurança Pública de Goiás im-
plantou o Sistema de Controle 
Operacional (Siscop) para acom-
panhamento online, em tempo 
real, de todas as viaturas e equi-
pes policiais bem como das ocor-
rências proativas e reativas efetu-
adas pela Polícia Militar. 

O Estado também está prestes 
a implantar o sistema de torno-
zeleras eletrônicas para moni-
toramento de presos do regime 
semiaberto. Há ainda medidas 
protetivas da Lei Maria da Penha, 
ampliação do sistema de video-
monitoramento e a conclusão da 
implantação das Regiões Integra-
das de Segurança Pública. Esse 
sistema permite a racionalização 
do emprego das forças policiais, 
a utilização de metas de redução 
de criminalidade e o monitora-
mento do alcance dessas metas. 

Outra grande novidade goiana 
foi o AGENTTO, um aplicativo 
para smartphone gratuito pelo 
qual o cidadão tem acesso aos 
serviços de emergência de forma 
rápida e efi caz. 

O Estado também saiu na 
frente com o Goiás Biométrico. 
O projeto visa a criação de uma 
plataforma biométrica, com uma 
base única de dados dos cida-
dãos goianos, permitindo o uso 
compartilhado da biometria por 

Foto: RoselyVicente

Foto: TV Canal 13
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órgãos dos Municípios, Estado e 
União. Na investigação policial, 
por exemplo, esse projeto irá 
propiciar uma maior celeridade 
e resposta efi caz à sociedade. A 
licitação já foi realizada recente-
mente e o processo encontra-se 
em fase de homologação. 

Até junho deste ano, também 
deve ser entregue em Goiás o 
Centro Integrado de Comando e 
Controle que trará mais efi ciên-
cia e celeridade no atendimento a 
população. O Centro aglutina as 
forças de segurança e conta com 
a participação municipal e do 
Governo Federal. Num mesmo 
local, estarão presentes as Guar-
das Municipais, Polícia Rodoviá-
ria Federal, SAMU, Polícia Civil 
e Militar. 

No Piauí, Rios também impri-
miu um ritmo novo à Secretaria. 
“Praticamente tiramos a Secre-
taria de Segurança Pública do 
Estado do Piauí de uma mera fi c-
ção jurídica para o campo da re-
alidade”, orgulha-se. Os quadros 
existentes não eram concursados. 
Ao assumir, Rios promoveu con-
cursos públicos para os cargos de 
perito, médico-legista, delegado, 
agente e escrivão. 

“Extinguimos a usurpação de 
policiais militares que ocupavam 
a função de delegados em mais 
de duzentos municípios do inte-
rior do Estado”, afi rma. Além do 
âmbito de pessoal, a Secretaria 
também construiu e aparelhou o 

Núcleo de Inteligência da Polícia 
Civil, o Instituto de Criminalísti-
ca e Instituto de Medicina Legal 
– IML. Atualmente, está sendo 
implantando o Laboratório de 
DNA Forense e sendo adquiridas 
inúmeras ferramentas necessárias 
para a atuação policial.

Com trabalho, os resultados 
vão aparecendo. Piauí já apresen-
ta o menor índice de violência do 
Nordeste e está sempre entre os 
três estados menos violento da 
Federação. 

Goiás, por sua vez, conseguiu 
a estabilização dos índices de 
homicídios e a redução da crimi-
nalidade em algumas regiões do 
Estado e em áreas da capital Goi-
ânia. “A disseminação de uma 
nova metodologia de trabalho, 
que orienta a atividade policial 
para o foco no problema, per-
mitiu o emprego dos recursos de 
maneira mais efi ciente”, explica 
Mesquita. 

|PRÓXIMOS PASSOS. No Goiás, o 
delegado Mesquita espera am-
pliar o efetivo policial e ver se-
dimentar a metodologia para o 
funcionamento das Regiões In-
tegradas de Segurança Pública, 
além de aperfeiçoar os proces-
sos administrativos internos para 
aquisições e contratações públi-
cas.

Para Rios, a Segurança carece 
de mais investimentos e, princi-
palmente, da decisão do seu fi -

nanciamento.  “Políticas públicas 
como educação e saúde já estão 
tratadas na Constituição Federal. 
A falta de um modelo de fi nancia-
mento da Segurança Pública, que 
vive somente da institucionaliza-
ção de investimentos, de custeio, 
impossibilita ou difi culta o seu 
planejamento a curto, médio e 
longo prazo”, critica o delegado.

Para Mesquita, a valoriza-
ção da Polícia Judiciária passa 
necessariamente por dotá-la de 
melhores condições de trabalho e 
ampliar o seu efetivo para abran-
ger o maior número possível de 
comarcas e municípios. “Sem o 
homem não se faz polícia”, enfa-
tiza lembrando que, além disso, 
também é preciso investir maci-
çamente em tecnologia e infor-
mação, inteligência e perícia.

Rios denuncia que a Polícia 
Judiciária, tanto em nível estadu-
al, quanto nacional, tem sido ata-
cada por setores que nitidamente 
querem o seu desmantelamento e 
destruição de sua competência.  

“O próprio Ministério Público 
e setores das Polícias Civil, Mi-
litar e Federal, têm conspirado 
para assumir funções de Polícia 
Judiciária e, até mesmo, para ex-
tinguir o cargo de delegado”, afi r-
ma. Para o secretário, a segurança 
jurídica dos delegados ajudaria a 
fortalecer a Polícia Judiciária, 
principalmente nos estados onde 
não gozam de total e absoluta in-
dependência.
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Antônio Manuel Costa, 
ou simplesmente Cos-
ta, como foi chamado 

ao longo dos seus 30 anos de car-
reira como delegado de polícia 
federal, nasceu em Quintanilha, 
Portugal, e chegou ao Brasil com 
quatro anos de idade. Naturali-
zou-se brasileiro e aos 18 anos 
já trabalhava como professor de 
inglês e português no estado de 
São Paulo, além de acumular o 
serviço de fi scal da saúde.

Em 1977, ingressou na Polí-
cia Federal após prestar o primei-
ro concurso externo para o cargo 
de delegado, efetivamente com 
esta nomenclatura. Costa lembra 
que a vontade de ser policial foi 
algo inusitado. “Eu era muito fã 
de um fi lme chamado ‘Na Cor-
da Bamba’, que conta a história 
de um agente secreto. E eu tinha 
muita vontade de ser agente se-
creto e trabalhar com isso”, conta 
sorrindo.

DA PRIMEIRA TURMA 
CONCURSADA

|Memória Viva
Por FELIPE CHAVES

Antônio Manuel Costa relembra como foram seus anos de trabalho na 

Polícia Federal. Vontade para se tornar policial veio do cinema

O primeiro lugar onde come-
çou a trabalhar foi no estado de 
Roraima. De lá foi removido para 
São Paulo, pelo chefe da Casa Ci-
vil da época.

“Ele chegou pra mim e per-
guntou se eu estava a fi m de ir 
para São Paulo. Eu respondi que 
sim, pois era o que eu mais que-
ria naquele momento. Mas fi quei 
pensando que era quase impossí-
vel eu ser transferido. No outro 
dia abri o Diário Ofi cial e tinha 
lá: São Paulo”, relembra o dele-
gado.

Costa foi chefe da Censura, 
chefi ou também o Serviço de 
Operações Fazendárias, Maríti-
mas, Aéreas e Fronteiriças, traba-
lhou em Serviço de Operações do 
DOPS (Departamento de Ordem 
Política e Social) e foi convidado 
pelo ex-presidente da República 
Jânio Quadros, que na época era 
prefeito de São Paulo, a chefi ar a 
Polícia Municipal do Estado.

Em São Paulo, Costa come-
çou a trabalhar na galeria Pagé, 
um prédio com centenas de lo-
jas que vendiam principalmente 
mercadorias como eletrônicos, 
calçados, produtos esportivos, jo-
gos e brinquedos.

O delegado conta que uma 
vez, Nelson Marabuto, então su-
perintendente de São Paulo, co-
mentou que precisava de viaturas 
para a Polícia Federal.

“Eu perguntei quantas ele 
queria, que eu iria conseguir. Mas 
ele não levou a sério. Outro dia 
apareci com cerca de 40 automó-
veis na Superintendência e ele fi -
cou sem entender como eu tinha 
feito aquilo”, lembra.

Costa revela como foi a es-
tratégia inusitada que usou para 
conseguir os veículos. O delega-
do pegou o catálogo telefônico 
com o número de todas as lojas 
da galeria Pagé e começou a ligar 
de uma a uma falando: “pintou 

38 | Prisma 77



Prisma 77 | 39

sujeira”. Após ligar para a última 
loja da relação, ele e sua equipe 
foram direto para a galeria. Che-
gando lá, os comerciantes esta-
vam todos na frente do prédio es-
perando a abordagem da Polícia 
Federal. Foi então que o delegado 
falou: “Fechem o estacionamen-
to! Ninguém entra e ninguém sai. 
Vamos revistar os carros”.

Ao fazer a vistoria, a Polícia 
Federal encontrou uma grande 
quantidade de produtos falsifi ca-
dos e contrabandeados. O dele-
gado mandou apreender todos os 
veículos e o juiz acabou nome-
ando a Polícia Federal como fi el 
depositária dos bens. 

“O Marabuto fi cou encanta-
do”, lembra.

Da capital de São Paulo, Cos-
ta foi transferido para Guarulhos, 
onde participou de inúmeras ope-
rações e prisões, dentre elas a 
prisão do secretário de Saúde da 
cidade á época, a interdição do 
Shopping Eldorado e a prisão do 
sócio do Pelé. “Na verdade eu fui 
para prender o Pelé, mas acabei 
prendendo só o sócio dele”, la-
menta.

Os anos na Polícia Federal lhe 
renderam muitas histórias. Delas 
surgiram dois livros: “Droga: a 
fi na fl or do crime”, que vendeu 
mais de 40 mil exemplares e mos-

tra como identifi car os usuários 
de entorpecentes, como perceber 
se as pessoas ao seu redor estão 
usando as drogas. “É uma leitu-
ra indicada para mães e pais que 
têm fi lhos adolescentes”, afi rma 
o delegado.

Ele também escreveu “O que 
os advogados não sabem e mui-
to menos seus clientes”, em que 
relata histórias vividas por ele e 
por conhecidos durante o tempo 
em que foi jurista. O livro foi lan-
çado no Brasil e em Portugal e já 
vendeu milhares de cópias.

Atualmente o delegado está 
escrevendo mais dois livros: 
“Fui prostituta, agora sou juíza” 

Memória Viva

|INÍCIO. Primeira equipe chefiada pelo delegado Costa, em Roraima, em 1977.

Foto: Arquivo pessoal

|VOCÊ SABIA? No início, o cargo de 
delegado era denominado “inspetor de 
polícia federal”, até o 9º Curso de Inspetor de 
Polícia Federal. O primeiro concurso externo 
para inspetor ocorreu em 1970. Já em 1977, 
a nomenclatura já tinha sido alterada e foi 
então realizado o 1º Curso para Delegado de 
Polícia Federal. 
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Memória Viva

e “Finja-se de mentiroso e tenha 
sucesso”. O primeiro relata com 
mais detalhes uma das histórias 
do livro “O que os advogados 
não sabem e muito menos seus 
clientes” e o segundo é para mos-
trar que o mundo vive de grandes 
mentiras.

Além da profi ssão de delegado 
de polícia federal, Antônio Ma-
nuel Costa também sempre teve 
a educação como amante. Licen-
ciou-se em Letras, pela Universi-
dade de Guarulhos, diplomou-se 
em Pedagogia, Administração e 
Educação pelas Faculdades Inte-
gradas de Guarulhos, formou-se 
em Ciências Sociais e Jurídicas, 
fez mestrado em Processo Penal 
e especializou-se em Neurolin-
guística e Linguística.

Também foi professor univer-
sitário na Universidade de Gua-
rulhos e nas Faculdades Integra-
das de Guarulhos, onde deu aula 
de Direito Penal e de Estudos de 
Problemas Brasileiros.

“Na época, fui autorizado pela 
Polícia Federal a lecionar. A edu-
cação sempre foi uma das minhas 
paixões”, conta.

Hoje, aposentado da Polícia 
Federal, Costa administra seu 
próprio colégio em Guarulhos. 
A instituição conta com mais de 
mil e duzentos alunos, em quatro 
unidades.

|PARTICIPE DO PROJETO MEMÓRIA  
DA ADPF: projetomemoria@adpf.org.br.

No DOPS, em São Paulo, inquéritos com base na Lei de Segurança Nacional.

Em sala de aula na Academia Nacional de Polícia: o delegado Costa é da primeira 
turma com ingresso via concurso público externo.

Em Brasília, no intervalo das aulas do curso de formação.

Fotos: Arquivo pessoal
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Odelegado que desven-
dou o assalto ao Banco 
Central de Fortaleza 

apostava na inteligência para so-
lucionar crimes e agora serve de 
modelo para seriado global.

Em entrevista ao veículo Isto 
é Independente, o delegado apo-
sentado da Polícia Federal, An-
tonio Celso dos Santos, 55 anos, 
hoje membro da diretoria da As-
sociação Nacional dos Delega-
dos de Polícia Federal (ADPF), 
diz que investigar um crime “é 
como montar um quebra-cabe-
ça”, referindo-se ao maior rou-
bo a banco do País, que ajudou 
a desvendar o assalto ao Banco 
Central de Fortaleza, em 2005, 
crime que virou fi lme. O objetivo 
era prender os bandidos e recupe-
rar o dinheiro roubado, cerca de 

R$ 165 milhões. Treze anos se 
passaram desde que ele assumiu 
a chefi a do Núcleo de Combate 
ao Crime Organizado e Delitos 
Patrimoniais (Nucopa) da Polícia 
Federal e hoje sua trajetória ins-
pira a série “A Teia”, transmitida 
pela Rede Globo e com roteiro 
de Bráulio Mantovani e Carolina 
Kotscho. Em comum com o per-
sonagem, vivido pelo ator João 
Miguel, Santos afi rma ter empe-
nho ao presidir uma investigação. 
“Gosto do desafi o de solucionar 
um crime a partir dos indícios 
que vão surgindo e me permitem 
montar a teia”, diz.

Filho de nordestinos, Celso 
dos Santos nasceu no interior de 
São Paulo e começou a estudar 
para concursos públicos ainda 
adolescente. Entre 1982 e 1997, 

foi agente e delegado de polícia 
na Polícia Civil do DF. Em 97, 
assumiu o cargo de delegado da 
Polícia Federal e adotou como 
estratégia profi ssional a incansá-
vel busca por informações. Foi 
um dos responsáveis pela criação 
da Divisão Nacional de Crimes 
Contra o Patrimônio (DPAT), da 
Diretoria de Combate ao Crime 
Organizado (DCOR), unidade 
que chefi ou de 2004 a 2009. 

“Seu traço principal é a obs-
tinação pelo trabalho”, afi rma o 
delegado Getúlio Bezerra, atual 
vice-presidente da ADPF, que foi 
seu chefe imediato entre 2003 e 
2007. O trabalho de Santos des-
pertou a curiosidade da cinegra-
fi sta Luciana Burlamaqui, única 
pessoa de fora da equipe a ter 
acesso às investigações do as-

Conheça o delegado federal que 

inspirou o novo seriado da GloboA TEIA

|Nas telas
Da REDAÇÃO*

|INSPIRAÇÃO. O ator João Miguel dá vida ao personagem Jorge Macedo, baseado na história do delegado federal Antonio 
Celso, responsável pela investigação do assalto ao Banco Central, em Fortaleza.

Fotos: Divulgação TV Globo / Janine Moraes/ABr
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salto ao Banco Central de For-
taleza. “Paciência, persistência e 
foco eram seus lemas. Não havia 
uma política de vingança”, afi r-
ma. Segundo a roteirista Carolina 
Kotscho, Santos é a antítese do 
Capitão Nascimento, de “Tropa 
de Elite”. “Ele tem um lado inte-
lectual, estuda cada caso para que 
o resultado seja o melhor possí-
vel”, diz.

Além do assalto ao Banco 
Central, Antonio Celso atuou na 
investigação de casos emblemá-
ticos, como a “Operação Toupei-
ra”, contra o Primeiro Comando 
da Capital (PCC), organização 
criminosa surgida nos presídios 
de São Paulo. Foi ele também 
quem investigou a morte de três 
fi scais do Ministério do Traba-
lho, em Unaí, MG, em janeiro 
de 2004. Juntos, os envolvidos 
foram condenados a mais de 220 
anos de cadeia.

Atualmente, longe da rotina 
das investigações, ele usa o tem-
po livre para se dedicar à leitura 
e à saúde e revela a fórmula na 
qual acredita: “Prisão espetacular 
é aquela em que o mais perigoso 
meliante é preso sem que as pes-
soas ao redor nem sequer perce-
bam o que está acontecendo, sem 
violência”, diz ele, que acompa-
nhou como consultor todo o pro-
cesso de criação do roteiro, grava-
ções e montagem dos episódios.

Com informações da Revista Isto É 
Independente.

INVESTIGAÇÃO, VERDADE E 
JUSTIÇA
O segundo volume da Coleção Investigação 
Criminal já está disponível. A obra, intitulada 
“Investigação, Verdade e Justiça”, é de 
autoria do associado Eliomar Silva Pereira. 
O objetivo principal da obra é reafi rmar 
os princípios da dimensão jurídica da 
investigação criminal, bem como as razões 
que justifi cam a proeminência da dignidade 
da pessoa humana nas sociedades que se organizam como Estados de 
Direito. Para isso, o autor apresenta os fundamentos da investigação 
criminal, cuja disciplina científi ca chamada criminalística decorre 
da confl uência entre conhecimentos empíricos-criminológicos e 
jurídico-penais. Ao percorrer as relações entre Direito e Ciência, 
Eliomar sustenta a existência de uma racionalidade específi ca, no 
âmbito de uma metodologia da investigação criminal, em que se 
comunicam valores como a verdade e a justiça, culminando na 
preponderância do jurídico sobre o científi co.

ATIRANDO A ESMO
O delegado federal aposentado Airton 
Franco lançou seu primeiro livro, “Atirando 
a Esmo”, que fala sobre segurança pública, 
investigação criminal, inquérito policial, 
delegado de polícia, liberdade e ética. O 
autor pretende, ao longo de 170 páginas, 
abordar o Direito e a responsabilidade com 
o enfoque da liberdade de expressão, além 
de compartilhar sua vivência epistemológica 
acumulada após longos anos dedicados 
ao trabalho no âmbito da segurança pública. Nesse contexto, o 
autor destaca com otimismo as conquistas jurídicas e políticas das 
atividades desenvolvidas pelos delegados de polícia federal no 
exercício das funções constitucionais de direção.

|Boa Leitura

As duas obras podem ser adquiridas pela Lojinha Online, no site 
da ADPF, ou pelo telefone 0800.721.2373.
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Por GABRIEL MARTINS
com informações e imagens da Comunicação Social da Polícia Federal

DISTRITO FEDERAL

RECORDE HISTÓRICO
A Polícia Federal chegou à marca de dois milhões e cem mil 
passaportes expedidos em 2013. Houve crescimento de 9,5% 
em relação a 2012 e, 34,2% em relação a 2010, ano em que 
foi lançado o novo passaporte brasileiro com chip. Esses 
documentos de viagem já possuem tecnologia reconhecida 
internacionalmente. “Os passaportes brasileiros utilizam o que 
há de mais moderno em segurança de documentos, e a presença 
do chip facilita a imigração nos países que adotam os portais 
eletrônicos”, esclarece o coordenador geral, José Luiz Povill. 

RONDÔNIA

OPERAÇÃO 
HUMAITÁ
A PF em Rondônia, juntamente 
com a Força Nacional de 
Segurança Pública, Polícia 
Rodoviária Federal e o Exército 
Brasileiro, defl agraram a 
Operação Humaitá com o 
objetivo dar cumprimento 
a 5 mandados de prisão 
temporária de indígenas da etnia 
Tenharim, em razão de possível 
envolvimento dos índios na 
morte de três pessoas que 
desapareceram ao atravessarem 
uma das aldeias localizadas na 
rodovia Transamazônica. 

RIO GRANDE DO SUL

OPERAÇÃO 
CARMELINA
A Polícia Federal, com 
apoio do Ministério Público 
Estadual/RS, desencadeou 
a Operação Carmelina, com 
o objetivo de desarticular 
organização criminosa formada 
principalmente por advogados 
e contadores. Estima-se que o 
grupo criminoso pode ter lesado 
mais de 30 mil pessoas no estado 
em valores que superariam R$ 
100 milhões. A investigação 
foi iniciada há dois anos, por 
representação da Ordem dos 
Advogados do Brasil e do 
Ministério Público Federal. 

RIO DE JANEIRO

OPERAÇÃO ARATACA
A Polícia Federal defl agrou a Operação Arataca, para desarticular 
esquema criminoso de exploração de jogos de azar, no sul do Rio 
de Janeiro. Na ação policial, foram apreendidos dinheiro, armas e 
máquinas caça-níqueis. Cerca de 80 policiais federais cumpriram 
12 mandados de prisão e 14 mandados de busca e apreensão, 
nas cidades de Valença, Barra do Piraí e Volta Redonda. Foram 
encontrados na casa de um dos investigados cerca de R$ 350 mil 
em dinheiro, além de armas e máquinas caça-níqueis, utilizadas na 
movimentação dos jogos. Entre as pessoas investigadas e presas, a 
PF constatou que há a participação de policiais, também envolvidos 
no esquema criminoso. 



44 | Prisma 77

PF em Ação

BAHIA

OPERAÇÃO GRAFALOON
A Polícia Federal defl agrou operação para desarticular 

uma organização criminosa investigada por fraudes 
em serviços públicos como transporte e saúde em dez 
cidades da região sudoeste da Bahia. A estimativa é que o 
grupo tenha desviado cerca de R$ 60 milhões dos cofres 
públicos. Entre os investigados estão ex-prefeitos, ex-
vice-prefeitos, ex-secretários municipais e empresários.

Em nota, a PF informou que a Operação Grafaloon 
é resultado da apuração de vários inquéritos policiais 
instaurados desde 2009, a partir de relatórios da 
Controladoria-Geral da União sobre desvio e apropriação 
indevida de verbas públicas federais. Em 2013, a PF e 
o Ministério Público Federal constataram que vários 
inquéritos apontavam para o mesmo grupo criminoso. 
O esquema funcionava da seguinte forma: um grupo de 
empresários se associava a prefeitos das dez cidades já 
citadas, além dos de Anagé e Caraíbas para, por meio 
da simulação de licitações e contratação de empresas de 
fachada, desviar verbas públicas federais das áreas da 
saúde, educação e transporte.

A PF já antecipou que os investigados serão indiciados 
pelos crimes de fraude em licitações, desvio de verba 
pública, formação de quadrilha. Se condenados, podem 
ser penalizados com até 46 anos de prisão. 

GOIÁS

FRAUDES EM 
LICITAÇÃO
A Polícia Federal, em ação 
conjunta com o Ministério 
Público Federal, defl agrou a 
Operação Jussara, para combater 
práticas de fraude em licitações 
e improbidade administrativa, 
em Jussara. De acordo com as 
investigações, o ex-prefeito da 
cidade teria utilizado “laranjas” 
para a constituição de empresa, 
com a fi nalidade de celebrar 
contratos administrativos 
para atender a demanda de 
combustíveis junto ao Fundo 
Municipal de Saúde. 

CEARÁ

PF INVESTIGA 
FRAUDE E DESVIOS
A PF, em conjunto com a 
Controladoria Geral da União 
e Receita Federal, cumpriu 
16 mandados de busca e 
apreensão e 5 mandados de 
prisão temporária em desfavor 
de grupo criminoso que 
fraudava licitações e desviava 
recursos públicos de prefeituras 
municipais. Os investigados 
responderão pelos crimes de 
formação de quadrilha, falsidade 
ideológica, peculato, corrupção 
passiva e ativa, fraudes em 
licitações, sonegação fi scal, 
lavagem de dinheiro e crimes 
contra a ordem tributária. 
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AMAPÁ

SEINF SOB 
INVESTIGAÇÃO
A PF realizou uma 
busca por documentos 
na sede da Secretaria de 
Infraestrutura do Amapá 
(Seinf). Computadores e 
pastas foram vistoriados 
em busca de dados sobre 
processo licitatório realizado 
em 2010, com indícios 
de irregularidades. Os 
documentos apreendidos 
referem-se a procedimentos 
realizados na gestão anterior. 
Em fevereiro de 2012, 
agentes ocuparam a secretaria 
em busca de documentos 
envolvendo contratos 
federais. 

SÃO PAULO

OPERAÇÃO
DUPLA FACE 
Uma rede de 
escolas técnicas e 
profi ssionalizantes na área 
de informática e idiomas 
é investigada por suposto 

desvio de R$ 300 milhões na sonegação de impostos. Uma operação 
conjunta da Polícia Federal, Receita e Ministério Público recolheu 
pelo menos 200 caixas com documentos, além de computadores e 
uma quantidade de dólares, após cumprir cinco mandados de busca e 
apreensão em Campinas (SP) e na capital paulista. A sonegação teria 
ocorrido nos últimos cinco anos e também há indícios de desvio do 
dinheiro para empresas de fachada. 

ESPÍRITO SANTO

DROGA EM 
HELICÓPTERO
A Justiça Federal aceitou 
a denúncia contra cinco 
acusados de envolvimento 
no transporte de cocaína, 
encontrada no interior de 
um helicóptero. A aeronave 
foi apreendida pela Polícia 
Federal com meia tonelada 
da droga. Foram denunciados 
por tráfi co o piloto Rogério 
Almeida Antunes, o copiloto 
Alexandre José de Oliveira 
Júnior, o dono da propriedade 
rural, Elio Rodrigues e mais 
dois suspeitos. 

RORAIMA

OPERAÇÃO 
BALÃO MÁGICO
A Polícia Federal 
defl agrou a Operação 
‘Balão Mágico’ nos 
municípios de Boa Vista 
e Alto Alegre que apura 
denúncias de pedofi lia e 

exploração sexual contra crianças e adolescentes. Dez mandados de 
busca e apreensão foram cumpridos. Segundo o delegado Regional 
Executivo da Polícia Federal, Alan Robson, há seis meses a polícia 
investiga o caso. O delegado informou que há ‘pessoas infl uentes’ 
sendo investigadas pelos crimes. “É uma operação decorrente de 
um inquérito policial. Há seis meses a PF investiga a prática de 
exploração sexual de crianças e adolescentes com foco no município 
de Alto Alegre. Não tem autoridades envolvidas, mas há pessoas 
infl uentes”, adiantou o delegado. O trabalho de investigação acontece 
de forma conjunta entre a Polícia Federal e Ministério Público do 
Estado de Roraima. As denúncias também foram recebidas pelo 
Conselho Tutelar. 
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PIAUÍ

FRAUDE NO INSS 
E DPVAT
A Polícia Federal de Parnaíba 
(PI) defl agrou uma operação 
para prender quadrilha de 
estelionatários, acusada de 
fraudar o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e seguro 
DPVAT. Para o delegado da PF, 
uma nova denúncia de desvios 
de seguros foi feita desta vez na 
capital e através de investigação 
foi constatada de que se tratava 
da mesma quadrilha procurada 
no litoral. “Na semana passada 
descobrimos o endereço de 
uns dos envolvidos e fi camos 
acompanhando o grupo. 
Na casa onde eles estavam 
foram apreendidos diversos 
documentos que comprovam 
os desvios e atuação deles em 
Teresina e Parnaíba, além de 
computadores”, destacou Marcos 
Alberto. 

MARANHÃO

GOLPE DA MEGA SENA
A PF procura três envolvidos 
no desvio de R$ 73 milhões da 
Caixa, no maior golpe registrado 
na história do banco público. 
Permanecem presos o gerente-
geral da agência da Caixa em 
Tocantinópolis (TO), Robson 
Pereira do Nascimento, e o 
suplente de deputado Federal, 
Ernesto Vieira Carvalho Neto. 

TOCANTINS

OPERAÇÃO ÉSKHARA
A Polícia Federal, com o apoio do MPF, desencadeou a 

Operação Éskhara visando desarticular uma organização criminosa 
que praticou uma fraude milionária, em detrimento da Caixa 
Econômica Federal (CEF) no fi nal do ano passado. 

Segundo informações da instituição fi nanceira, trata-se da 
maior fraude já sofrida pela Caixa em toda a sua história. Cinco 
mandados de prisão preventiva, 10 mandados de busca e apreensão 
e 1 mandado de condução coercitiva estão sendo cumpridos nos 
estados de Goiás, Maranhão e São Paulo.

De acordo com o delegado da PF em Araguaína (TO), Omar 
Peplow, as investigações mostram que o grupo criou uma conta 
falsa para receber um prêmio da Mega-Sena, também falso. 
Os suspeitos procuraram o gerente da agência da Caixa em 
Tocantinópolis, Robson Pereira do Nascimento, que aceitou 
participar da fraude.

Ainda conforme o delegado, os gerentes têm a senha nacional, 
por meio da qual é possível acessar a conta para retirada do prêmio 
da Mega-Sena. O prêmio foi “pago” no dia 5 de dezembro de 
2013. Segundo a PF, no mesmo dia teria ocorrido uma “queda” no 
sistema da Caixa, o que facilitou a operação.

Há indícios da participação de um suplente de deputado federal 
do estado do Maranhão no crime, dentre outros envolvidos. O 
dinheiro desviado foi redistribuído em contas espalhadas em vários 
estados como Ceará, Maranhão, Goiás e São Paulo. 

Os envolvidos responderão pelos crimes de peculato, 
receptação majorada, formação de quadrilha e lavagem de 
dinheiro. As penas somadas podem chegar a 29 anos de reclusão. 
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PERNAMBUCO

OPERAÇÃO 
NET CONTROL
A PF defl agrou a Operação 
Net Control. Foram cumpridos 
quatro mandados de busca 
e apreensão para combater 
crimes de pornografi a infantil 
e atos de racismo veiculados 
e compartilhados na rede 
mundial de computadores.
Todo o material passará por 
perícia técnica profunda para 
averiguar o conteúdo de suas 
informações. 

MATO GROSSO

OPERAÇÃO 
ASSOMBRO
Dois advogados acusados 
de desviar mais de R$ 13 
milhões de recursos em 
uma gestão fraudulenta 
do extinto Banco do 

Estado de Mato Grosso (Bemat) foram detidos pela Polícia Federal.
As prisões foram resultado da Operação Assombro. De acordo com 
o delegado Wilson Rodrigues, ainda há agentes nas ruas cumpridos 
outros três mandados de busca e apreensão, nas residências dos 
suspeitos e em um edifício, onde funcionam diversas empresas, 
controladas por eles. 

PARANÁ

FRAUDE 
NO PONTO
A Polícia Federal investiga 
quantos funcionários estão 
envolvidos na fraude do 
ponto eletrônico no Porto 
de Paranaguá, no Paraná. 
Os servidores usavam dedos 
de silicone para registrar a 
presença de colegas faltosos.
Catorze servidores estão sob 
suspeita. Os moldes estavam 
em armários e gavetas dos 
acusados. Os funcionários 
envolvidos usavam os moldes 
de silicone para registrar o 
ponto de colegas que não 
apareciam para trabalhar.
O grupo pode responder 
por formação de quadrilha, 
falsidade ideológica e 
peculato. 

ACRE

OPERAÇÃO ALTO MOA
A Polícia Federal defl agrou a Operação Alto Moa com o objetivo 
de reprimir o tráfi co ilícito de drogas nas fronteiras do Brasil. 
Foram cumpridos 23 mandados de prisão e 16 mandados de busca 
e apreensão. A operação teve origem nas informações coletadas 
ao longo de diversos trabalhos de repressão ao tráfi co de drogas, 
realizados pela Superintendência Regional no Estado. Os dados 
colhidos permitiram identifi car uma organização criminosa que 
agia nas fronteiras do estado transportando cocaína. Ano passado, 
somente no estado do Acre, foram apreendidos 700 kg da droga. Os 
envolvidos responderão pelo crime de tráfi co de drogas e associação 
para o tráfi co, cujas penas podem chegar a 25 anos de prisão. 

MATO GROSSO DO SUL

OPERAÇÃO SILVO
A Polícia Federal desencadeou a Operação Silvo, com o objetivo 
de restabelecer a ordem pública e permitir a prestação de serviços 
públicos essenciais, nas Aldeias Jaguapiré e Sassoró. Os serviços 
estavam suspensos desde o mês de janeiro, quando um pequeno 
grupo de índios manteve em cárcere privado cinco agentes de saúde 
da Secretaria Especial de Saúde Indígena. A suspensão dos serviços 
vinha causando enormes prejuízos às comunidades indígenas, 
acarretando, por exemplo, a interrupção do tratamento médico. 
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PARAÍBA

OPERAÇÃO EUPHORIA
A Polícia Federal defl agrou a Operação Euphoria e prendeu em 
fl agrante, por tráfi co de entorpecentes, um empresário que atua 
no ramo de hotelaria na cidade de João Pessoa. As atividades do 
trafi cante estavam sendo acompanhadas e comprovou-se um intenso 
comércio de entorpecentes, tendo seus clientes habituais uma 
situação econômica favorecida. Para a PF, a relevância do caso não 
reside na quantidade de droga apreendida, mas sim na prisão de 
um trafi cante já profundamente estabelecido no comércio ilícito de 
drogas da cidade de João Pessoa/PB, onde possui um expressivo 
patrimônio pessoal e trânsito livre entre pessoas das classes média e 
alta, a quem vendia seus produtos de maneira habitual. 

ALAGOAS

OPERAÇÃO
PERIGO ON-LINE
A Polícia Federal defl agrou 
a operação Perigo On-Line, 
em Alagoas, para combater à 
pornografi a infantil na internet. 
Todo o material coletado durante 
o cumprimento dos mandados de 
busca será periciado, servindo 
ainda de base para o início de 
novas investigações. 

RIO GRANDE DO NORTE

TRÁFICO INTERNACIONAL
A Polícia Federal prendeu em fl agrante dois 
estrangeiros de nacionalidade grega acusados 
de tráfi co de drogas no aeroporto internacional 
Augusto Severo, em Parnamirim. O estudante 
de 21 anos e a professora de 25 pretendiam 
embarcar em um voo para Lisboa, em Portugal, 
levando 8,39 quilos de cocaína camufl ados 
em uma mala. O casal foi indiciado por tráfi co 
internacional de drogas. 

PARÁ

OPERAÇÃO QUATIPURU
A Polícia Federal, numa força-tarefa previdenciária integrada pelo Ministério da Previdência Social 
e Ministério Público Federal, defl agrou a operação Quatipuru, com o objetivo de desarticular um 
esquema de fraude em benefícios previdenciários que gerou um prejuízo já identifi cado de cerca de 
R$ 1,4 milhão aos cofres públicos. A fraude consistia na reabertura de processos de habilitação em 
benefícios previdenciários, anteriormente indeferidos, por não comprovação de efetivo exercício 
de atividade rural. Os envolvidos deverão ser indiciados pelos crimes de estelionato previdenciário, 
inserção de dados falsos, falsifi cação de documentos e quadrilha. 
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AMAZONAS

COMÉRCIO ILEGAL DE TERRAS
A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e de suspensão 
de exercício de atividade econômica na sede da Associação 
Comunitária Santa Mãe de Deus e Desenvolvimento Agrícola 
em Manaus. O presidente da associação foi preso. O mandado 
é fruto de uma investigação para apurar a comercialização 
e invasão de terras da União, administradas pela 
Superintendência da Zona franca de Manaus. As investigações 
apontam que a associação promove reuniões semanais em sua 
sede, nas quais são comercializados e prometidos lotes rurais 
de propriedade da União. 

SERGIPE

APREENSÃO DE 
DROGAS
A Polícia Federal em conjunto 
com a Polícia Militar, prenderam 
em fl agrante, o condutor de um 
caminhão baú que transportava 

cerca de 12 quilos de crack, em meio a uma carga de tecido, no 
município de Cristinápolis/SE. A operação policial utilizou-se de cães 
de faro da PM/SE. O condutor do veículo já respondia pelo crime 
de tentativa de homicídio e foi indiciado por tráfi co interestadual de 
entorpecentes. 

MINAS GERAIS

OPERAÇÃO
JACKPOT II
A PF, em conjunto com o 
Ministério Público Estadual, 
a Receita Federal e a Polícia 
Rodoviária Federal, defl agrou a 
Operação Jackpot II. Após terem 
sido presos temporariamente em 
dezembro de 2013, os chamados 
“Barões do Bicho” retomaram 
a atividade de jogatina. Os 
infratores responderão pelas 
infrações penais de jogo de 
azar, corrupção ativa e passiva, 
organização criminosa e lavagem 
de bens e valores, cujas penas 
cominadas somam mais de vinte 
anos de prisão.  

SANTA CATARINA

ARMAS APREENDIDAS
A Policia Federal apreendeu em 
Joinville dois fuzis, calibre 223 
e uma pistola 9mm. As armas 
foram encontradas durante uma 
fi scalização de rotina no posto 
de pedágio em Araquari. As 
investigações serão aprofundas 
no sentido de se identifi car os 
proprietários e o destino das 
armas.  
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O ano de 2014 começa 
com novo fôlego com 
o segundo mandato 

de Marcos Leôncio Ribeiro à 
frente da Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Fede-
ral (ADPF). Com novas metas a 
cumprir, o delegado abre o jogo 
em uma entrevista na qual reve-
la os problemas que a entidade 
ainda luta para superar, e, assim, 
promover melhorias na carreira 
de seus associados. A escolha do 
diretor-geral e um planejamento 
estratégico visando o crescimen-
to da Polícia Federal (PF) estão 
entre as metas da associação para 
o período.

|Segundo tempo
Por AMANDA BITTAR

O TRABALHO CONTINUA
Iniciando sua segunda gestão, Marcos Leôncio Ribeiro revela as 

principais metas da ADPF para o biênio

Segundo Ribeiro, o foco da 
nova gestão é ampliar ainda mais 
participação dos associados. Nes-
se quesito, alguns avanços já fo-
ram conquistados, como a inser-
ção da ADPF nas redes sociais, 
além da promoção de videocon-
ferências e pesquisas. Para a nova 
etapa, a missão é estar mais pró-
ximo aos associados, reforçando 
o compromisso da ADPF com a 
melhora na qualidade de vida dos 
delegados. 

|VI CNDPF. O VI Congresso Na-
cional dos Delegados de Polícia 
Federal, que acontece em abril, 
no Espírito Santo, tem como foco 

discutir uma série de aspectos 
que repensam a Polícia Federal. 
Nesse amplo leque de discussões, 
temos alguns temas principais 
que precisam ser enfrentados, 
como a escolha do diretor-geral 
e um planejamento estratégico 
para a Polícia Federal.

Chamamos todas as unidades 
da PF (Delegacias e Superinten-
dências) para participar da cons-
trução e das discussões do cader-
no temático do evento. Assim, 
os representantes eleitos nessas 
unidades poderão levar essas 
considerações à mesa de debate 
do Congresso. Ter a opinião de 
todos é importante e dialoga com 

Fotos: Felipe Chaves / ADPF
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a meta da nova gestão de contar 
com a máxima participação dos 
associados.

O caderno temático foi elabo-
rado com a participação efetiva 
dos associados. Foram realizadas 
ofi cinas virtuais e debates online 
para escolhas de temáticas e de-
bate preliminares. Dessa forma, 
durante o evento, os temas já es-
tarão amadurecidos o sufi ciente 
para se tornarem pautas e/ou pro-
jetos da ADPF. 

É importante salientar que o 
objetivo do congresso é cumprir 
com um dos principais itens do 
estatuto da Associação: contri-
buir para o aperfeiçoamento da 
PF e para a segurança pública. 

|DIRETOR-GERAL DA PF. A ideia da 
nova gestão é participar do pro-
cesso de escolha do novo diretor-
geral da PF. Para tanto, vamos 
realizar uma pesquisa espontâ-
nea junto aos nossos associados, 
da qual sairão dez nomes com 
o perfi l para ocupar o cargo de 
diretor-geral. Após essa pesqui-
sa, os escolhidos serão consul-
tados a respeito de seu interesse 
em ocupar o cargo e sobre seus 
planos de gestão. Posteriormente, 
os candidatos serão submetidos a 
uma votação entre os associados 
para formar uma lista tríplice a 
ser encaminhada ao ministro da 
Justiça e Presidência da Repúbli-
ca. Do ponto de vista legal, não 
há exigência para que esta lista 

seja acolhida, mas é uma forma 
de mostrar o desejo da categoria.

Independente desse processo, 
a ADPF trabalha junto ao Con-
gresso com a PEC-78 para obter 
uma modifi cação na legislação 
que torne o cargo de diretor-ge-
ral mandatário. É fundamental o 
diretor-geral possuir um mandato 
que lhe assegure estabilidade. 

os projetos legislativos que tra-
mitam no Congresso Nacional. 
Dessa votação, surgiu uma agen-
da de prioridades, a qual deve ser 
seguida durante esta nova gestão. 

Conforme essa consulta, os 
pontos cruciais, sobre os quais 
a ADPF voltará seus esforços, 
são: mandato para diretor-geral e 
a busca por autonomia, tanto do 
delegado de polícia, quanto da 
instituição Polícia Federal em si. 
É necessário pensar em autono-
mia institucional. Ter autonomia 
administrativa, orçamentária e 
fi nanceira é essencial para que a 
PF possa gerir sua atividade com 
mais liberdade, poder realizar 
concursos, pensar em um plane-
jamento de longo prazo.

O cargo de delegado tam-
bém necessita de autonomia para 
cumprir com o seu papel e prestar 
serviço à sociedade. O delegado 
necessita de leis que lhe conce-
dam instrumentos para que possa 
executar sua atividade de inves-
tigação com mais independência 
e imparcialidade e que lhe deem 
mais instrumentos no combate à 
criminalidade.

Outro tema sobre o qual os 
delegados se detêm atualmente 
é o da reforma política. Há uma 
latente necessidade de se alterar 
os moldes da política brasileira. 
A reforma política implica dire-
tamente no enfrentamento à cor-
rupção, uma das atividades forte-
mente combatida pela PF. 

|EXERCÍCIO DE PRIORIZAÇÃO. A atu-
al Diretoria foi eleita com uma 
ampla plataforma de gestão. Para 
listar as prioridades, realizamos 
uma consulta pública onde os 
associados da ADPF puderam 
eleger as prioridades para os pró-
ximos dois anos. A meta é que os 
associados estejam sempre pre-
sentes nas tomadas de decisão. 
Para isso, serão realizadas con-
sultas frequentes, seja por telefo-
ne, internet, ou via redes sociais e 
videoconferências. 

|PROJETOS LEGISLATIVOS. Recen-
temente, os associados foram 
convidados a votar no que con-
sideravam mais importante entre 

Mantato para o diretor-
geral da Polícia Federal 

e autonomia para os 
delegados de polícia 
e a instituição são 

considerados prioridades 
pela ADPF
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|TREM DA ALEGRIA NA PF. Esse é 
um ponto de extrema importân-
cia para os delegados. A criação 
da carreira de cargo único não 
é viável no mundo moderno. A 
criminalidade organizada trans-
nacional está cada dia mais com-
plexa, o que exige pluralidade na 
atuação da polícia e, consequen-
temente, entre seus policiais, com 
diferentes especialidades. Não 
resta dúvida que são necessários 
cargos distintos, tanto na área ad-
ministrativa, quanto na policial. 
É retroceder pensar que um úni-
co cargo vai conseguir enfrentar 
a complexidade da criminalidade 
organizada. 

Na visão da ADPF, as pro-
postas sobre o tema são incons-
titucionais, pois modifi cam a es-
trutura organizacional da PF ao 
determinar novos moldes para o 

processo de seleção e promoção. 
Ou seja, todo o funcionamento 
da instituição passa a ser altera-
do com base na proposta de uma 
emenda constitucional de um 
parlamentar, sendo que o Supre-
mo Tribunal Federal já decidiu 
que esse tipo de matéria é de 
competência do Poder Executivo.

Com a criação de uma carreira 
única, a PEC prevê o aproveita-
mento dos atuais cargos; todos 
os atuais funcionários iriam para 
essa carreira e as outras seriam 
extintas. Os delegados não acei-
tariam, em hipótese alguma, o fi m 
de seu cargo, tampouco julgam 
correto que os demais se empare-
lhem ao seu, sem concurso. Não é 
meritório. O concurso público foi 
uma grande conquista de 1988 e 
deve ser mantido. Ademais, essa 
abrupta mudança causaria gran-

de impacto fi nanceiro, tendo em 
vista a diferença dos salários, fato 
que também torna a PEC incons-
titucional. 

Deixar de fazer concursos ex-
ternos impede a oxigenação da 
instituição, o que, consequente-
mente, envelhece os postos estra-
tégicos de direção da polícia. 

Nós, delegados, não conse-
guimos entender onde está o in-
teresse público nessa discussão. 
A Polícia Federal é uma das ins-
tituições que possui um dos me-
lhores índices de confi abilidade 
da população, logo, não há razão 
para promover essas mudanças.

|ADPF SINDICAL. A ADPF é, atual-
mente, a instituição de maior re-
presentatividade entre os delega-
dos de polícia. Em 1976, quando 
foi fundada, não havia previsão 

Fotos: Felipe Chaves / ADPF
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constitucional de sindicato para 
servidores públicos, e, portanto, 
passou a funcionar como asso-
ciação. Mudaram-se os tempos 
e, hoje, é permitida a organização 
sindical dos delegados. Durante 
todos esses anos a ADPF assu-
miu grande caráter político, que 
extrapolou a característica mera-
mente associativa. Ela, ao longo 
do tempo, foi além de seu papel 
recreativo e cultural, se consti-
tuindo como uma entidade de 
defesa dos interesses coletivos, 
classistas e sindicais. 

De fato, a ADPF se fi rmou 
como uma entidade que represen-
ta mais de 80% dos delegados, e 
que é capaz de abrir frentes de 
negociação com o governo repre-
sentando a categoria. Agora che-
gou o momento de se concretizar 
em termos de direito o que já 
existe de fato. A ADPF Sindical 
nada mais é do que a consolida-
ção jurídica das atividades sindi-
cais já realizadas pela entidade.

A existência da ADPF Sindi-
cal consolida o trabalho realiza-
do desde a década de 70 e dela 
não abrimos mão. Entretanto, 
sua existência não implica na ex-
clusão dos demais sindicatos. A 
meta é uma atuação colaborativa. 

Atualmente, os sindicatos de 
delegados existentes são regio-
nais e o papel da ADPF Sindical 
será de âmbito nacional, respei-
tadas as competências e áreas de 
atuação dos sindicatos já exis-

tentes. A ADPF Sindical não vai 
atuar nos assuntos locais onde já 
existirem sindicatos.

|TRABALHO CONTINUADO. Contar 
com a participação dos delegados 
na gestão e nas decisões é essen-
cial e o foco é em intensifi car essa 
relação. Na primeira gestão tive-
mos êxito com a ampliação das 
plataformas online e o incentivo 
às consultas e videoconferências, 
que serão continuados. Agora o 
desafi o é de aumentar o contato 
pessoal com o associado.

Serão criados dois grupos de 
discussão sobre temas que têm-
se mostrado mais latentes a cada 
dia: o dos aposentados e das mu-
lheres. Eventos e mesas redondas 
serão promovidos para colocar 
em xeque questões como as con-
dições de trabalho das mulheres 
dentro da PF, além de trabalhos 
em prol dos aposentados, que os 
coloque em destaque depois de 
tantos anos dedicados à polícia. 
Aproveitar a experiência dos apo-
sentados em palestras e cursos de 
capacitação é nosso objetivo.

Discutir o bem estar dentro da 
Polícia Federal é outro tema da 
ADPF. A preocupação com a pes-
soa do policial, as doenças que 
são frequentes em profi ssionais 
da área, além de melhores condi-
ções de trabalho serão pautas de 
debates para possíveis propostas.

Também foi criado o projeto 
“Novos Delegados”. Recepcio-
namos os futuros delegados des-
de seu primeiro momento na Aca-
demia e estamos proporcionando 
a eles interação com eventos em 
que possam estar em contato com 
delegados experientes. Promover 
encontros entre os novos concur-
sados e os aposentados, visando 
um intercâmbio de experiências 
é uma forma de valorizar os dois 
lados. O objetivo é preparar o 
novo profi ssional para o que vai 
enfrentar e apresenta-lo à ADPF, 
entidade da qual, quem sabe, po-
derá ser um novo associado.

Com mais de 80% 
dos delegados como 

associados, a ADPF tem 
força para abrir frentes 
de negociação com o 

governo representando a 
categoria

Para além, essa é hora de re-
forçar ainda mais o trabalho já 
realizado pelas áreas jurídica, 
social e recreativa. Criar eventos 
locais de interesse dos associa-
dos também é um trabalho que 
vai avançar. O projeto “ADPF 
nos Estados” pretende levar aos 
delegados mais espaços de deba-
te e compartilhamento de infor-
mações, além de mostrar a ele o 
leque de benefícios e ações que 
estão à disposição, que por vezes 
é desconhecida. 



TRÊS ANOS HÁ 
ESPERA DO RIC

A fuga para Itália de Henri-
que Pizzolato, condenado 

no processo do Mensalão, fez 
muitos brasileiros se lembrarem 
de uma promessa antiga do go-
verno federal: a implantação de 
um documento único que evitaria 
fraudes com RGs, o chamado Re-
gistro de Identidade Civil (RIC).

O RIC é uma nova cédula de 
identidade no formato de um car-
tão de plástico com chip, que re-
úne o RG, CPF, título de eleitor e 
carteira de trabalho, entre outros, 
sendo integrado ainda com siste-
ma informatizado de identifi ca-
ção de impressões digitais. 

Esse registro será incluído em 
uma base de dados compartilhada 
em todos os estados do País para 
se evitar que um cidadão tenha 
várias carteiras de identidade. 
Hoje, como os sistemas estadu-
ais não são integrados, qualquer 
pessoa pode, legalmente, ter 27 
carteiras de identidade.

Para a ADPF, a adoção do re-
gistro único e nacional de RGs é 
fundamental para a polícia a ter 
um controle mais efetivo sobre 
suspeitos de crimes que fogem de 
um estado para outro e até mes-
mo para fora do país.

O projeto do RIC foi lançado 
ofi cialmente no dia 30 de dezem-
bro de 2010 mas até hoje ainda 
não efetivamente implantado.

A demora na regulamentação 
da Lei 12.855/2013, que 

prevê a criação da indenização de 
fronteiras, tem tido impacto dire-
to na Polícia Federal.

De acordo estudo realizado 
pela Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Federal 
(ADPF), desde 2009 a Região 
Norte perdeu 84 delegados. Dos 
144 delegados alocados atual-
mente na Região, cerca de 90 pe-
dirão remoção ainda este ano. 

O delegado de polícia federal 
e membro da Diretoria Regional 
da ADPF no Amazonas, Daniel 
Otoni (foto), responsável pelo es-
tudo, afi rma que embora a Região 
Norte tenha um terço do efetivo 
de delegados do Sudeste, perdeu 
mais delegados em números ab-
solutos no mesmo período. 

|Panorâmica
Com informações da Comunicação Social da ADPF

Foto: Alexandre Fonseca / A Crítica

Segundo a ADPF, com o im-
plemento da Lei 12.855/2013, 
vários delegados poderão optar 
por continuar em unidades de 
fronteira e difícil provimento 
no concurso de remoção previs-
to para acontecer em abril deste 
ano. Por isso é urgente que a de-
fi nição ocorra o quanto antes, ou 
o objetivo principal da lei, que 
é garantir a permanência de po-
liciais nessas unidades, não será 
alcançado.

Mesmo com o atual concurso 
em andamento – com 147 can-
didatos cursando a Academia de 
Polícia –, não serão preenchidas 
todas as vagas disponíveis. Por 
isso, a ADPF defende a realiza-
ção de um novo concurso para 
preenchimento de 150 vagas de 
delegado federal até 2016.

AINDA SEM INDENIZAÇÃO 
DE FRONTEIRAS
Falta de estímulo de permanência, faz com que 

região Norte tenha perda recorde de servidores
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DIÁRIAS DOBRADAS 
NA COPA DO MUNDO

Com os preços dos hotéis na 
alturas, a Associação Na-

cional dos Delegados de Polícia 
Federal (ADPF) está requerendo 
o pagamento de diárias dobradas 
aos policiais federais que terão 
que se deslocar até as 12 cidades-
sede para trabalhar nos jogos da 
Copa Mundo de 2014. Os valo-
res pagos atualmente a título de 
diária variam de R$ 177 a R$ 
224,20, conforme a localidade. 

Enquanto isso, as tarifas nos 
hotéis ultrapassam fácil o valor 
ressarcido pelo governo federal. 
Em São Paulo, por exemplo, no 
dia da abertura da Copa, o quar-
to simples varia de R$ 250 a R$ 
600. No Rio de Janeiro que é uma 
cidade turística, no dia da fi nal, 
13 de julho, as diárias variam de 
R$ 250 a R$ 1.100. Em Brasília, 
no dia do jogo do Brasil, 23 de ju-
nho, as diárias são ainda maiores. 
É possível encontrar hospedagem 
para uma pessoa no valor de R$ 
500 a R$ 2.700. 

O presidente da ADPF, Mar-
cos Leôncio Ribeiro, espera que 
a defi nição do decreto quanto ao 
valor das diárias a serem pagas 
aos policiais federais saia o quan-
to antes. “Seria bastante útil para 
o planejamento da segurança da 
Copa pelas forças policiais que 
esse decreto fosse logo disponi-
bilizado”, comenta.

A Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Fede-

ral divulgou nota em que pede ao 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
revisão da Resolução que dá ao 
Judiciário prerrogativa para auto-
rizar a instauração de inquéritos 
para investigar crimes eleitorais.

A entidade defende que a Po-
lícia Federal tenha liberdade para 
instaurar inquéritos sem auto-
rização prévia do Judiciário ou 
requisição do Ministério Público. 
Os delegados argumentam que a 
Constituição de 1988 permite à 

polícia investigar qualquer crime 
de que tiver conhecimento.

“Ter que esperar pela auto-
rização de um Juiz competente 
esvaziará o princípio da oportu-
nidade na coleta de provas, além 
de contrariar a celeridade pro-
cessual, tão caro nas apurações 
eleitorais, podendo redundar em 
impunidade”, afi rma a ADPF.

DELEGADOS QUEREM LIBERDADE PARA 
INVESTIGAR CRIMES ELEITORAIS

A empresa Google Brasil foi 
obrigada a fornecer dados 

cadastrais e endereço de IP a uma 
investigação feita pela Polícia 
Federal. A Google questionou a 
legalidade da requisição de dados 
cadastrais e logs de conexão so-
licitada diretamente por delegado 
de polícia federal.

A 12º Vara Federal no DF de-
cidiu que “a requisição de dados 
cadastrais às provedoras de inter-

net não se submete à reserva de 
jurisdição, porquanto não estão 
abrangidos pelo sigilo constitu-
cional das comunicações telefô-
nicas”. 

Para a Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Fede-
ral a decisão reforça a constitu-
cionalidade das Leis 9.613/98, 
12.830/2013, 12.850/2013 e do 
próprio art. 6º, III, do Código de 
Processo Penal.

GOOGLE NÃO PODE NEGAR À POLÍCIA FEDERAL 
ACESSO A DADOS CADASTRAIS
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COPA DO MUNDO COM SEGURANÇA
Acordados com governo, delegados de polícia 
federal afirmam atuação efetiva no mundial

Os delegados de polícia fe-
deral, em acordo com o 

governo, decidiram não aderir 
à greve que pode afetar a reali-
zação da Copa do Mundo e das 
eleições. Apesar dos agentes fe-
derais já terem aderido à greve, o 
presidente da Associação Nacio-
nal dos Delegados de Polícia Fe-
deral (ADPF), Marcos Leôncio 
Ribeiro, afi rma que os delegados 
participarão normalmente do es-
quema de segurança do mundial.

Recentemente, o Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) determi-
nou limites à greve dos policiais 

federais que já dura mais de seis 
meses. Devem ser mantidos 70% 
dos serviços nas atividades de 
Polícia Judiciária, de inteligência 
e em unidades de fronteira; 50% 
das funções da Polícia Adminis-
trativa; 30% das tarefas residuais 
e 100% dos serviços de plantão 
migratórios em portos e aeropor-

Panorâmica

tos e para o atendimento das de-
mandas da Justiça Eleitoral. 

Para o presidente da ADPF, é 
legítima a reivindicação de rea-
juste salarial, mas tem a convic-
ção de que os policiais federais 
saberão honrar com seu com-
promisso com a sociedade. “Os 
delegados torcem para que eles 
cheguem a um acordo com o go-
verno federal até abril. Uma gre-
ve após esse período e durante a 
Copa do Mundo ou as eleições se 
mostrará injustifi cável, pois não 
haverá amparo legal para o mo-
vimento”, completa o delegado.

Como 2014 é ano eleitoral, o 
governo tem prazo até abril para 
resolver os impasses de greve 
não podendo haver aumento a 
partir de 180 dias das eleições.
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|No Congresso
Com informações das Agências Senado e Câmara

TRÁFICO HUMANO É TEMA DA CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE EM 2014
No Congresso, trabalhos da CPI contaram com 
a participação de delegados federais

EM DEFESA DA 
PENHORA ONLINE 

Delegados de polícia federal 
e juízes federais se posicio-

naram contra uma mudança no 
projeto do novo Código de Pro-
cesso Civil (CPC) aprovada na 
Câmara dos Deputados, que im-
pede a penhora online (bloqueio 
de bens e investimentos de forma 
provisória) na primeira instância 
da Justiça, antes da condenação 
fi nal do réu. Para entrar em vigor, 
o projeto ainda precisa ser apro-
vado pelo Senado e sancionada 
pela Presidência.

O objetivo da penhora online, 
segundo os juízes e os delegados, 
é assegurar que o devedor não vá 
se desfazer de suas posses com o 
objetivo de não pagar suas dívi-
das no fi m do processo. A mudan-
ça aprovada na Câmara, dizem, é 
uma brecha para que os valores 
não sejam recuperados.

“É um retrocesso na legisla-
ção brasileira”, disse o juiz Nino 
Oliveira Toldo, presidente da 
Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe). Os policiais 
federais acreditam também que 
a restrição à penhora online pre-
judique investigações criminais. 
“É um precedente perigoso no to-
cante à apuração de crimes eco-
nômicos e fi nanceiros”, afi rmou 
Marcos Leôncio Ribeiro, presi-
dente da Associação Nacional 
dos Delegados da PF.

As senadoras Vanessa Gra-
zziotin (PCdoB-AM) e 

Lídice da Mata (PSB-BA) elo-
giaram a escolha, pela Confe-
rência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), do tráfi co huma-
no como tema da Campanha da 
Fraternidade de 2014. Vanessa e 
Lídice foram, respectivamente, 
presidente e relatora da CPI do 
Tráfi co de Pessoas, que inves-
tigou esse tipo de atividade em 
2011 e 2012 e sugeriu mudanças 
legislativas para combatê-la (PLS 
479/2012).

Para Vanessa Grazziotin, a 
iniciativa é fundamental, inclusi-
ve porque o Brasil sediará a Copa 
do Mundo, evento internacional 
que atrai milhares de turistas. “A 
mobilização de pessoas faz com 
que o problema ganhe mais evi-
dência. É fundamental e muito 
importante inclusive por ser um 
crime muito comum, mas com-

pletamente invisível”, observou 
a senadora, atualmente titular da 
Procuradoria Especial da Mulher 
do Senado.

“O Código Penal brasileiro 
não tem o conceito de tráfi co de 
pessoas de maneira mais ampla, 
é necessário que sejam caracteri-
zadas todas as formas de tráfi co 
de pessoas, o que nós fi zemos no 
projeto de lei do relatório fi nal da 
CPI”, defendeu a senadora Lídi-
ce, lamentando que o projeto não 
tenha sequer sido votado na CCJ.

A delegada de polícia federal 
Vanessa Gonçalves Leite Souza, 
chefe da Unidade de Repressão 
ao Tráfi co de Pessoas da Divisão 
de Direitos Humanos da Polícia 
Federal, acompanhou os trabalho 
da CPI. Segundo ela, a Polícia 
Federal participa ativamente no 
desenho do processo penal para 
que a legislação se enquadre à 
realidade.

Foto: W
aldemir Barreto/Agência Senado
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|In Fine

Crônicas, charges, fotografias. Envie sua sugestão ou colaboração para a coluna In Fine e Do Fundo 
do Baú para o e-mail prisma.revista@gmail.com

Foto: W
ilson Dias/Ag. Brasil

|PROTESTO. Em lembrança aos dez anos da Chacina de Unaí, 
o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho realizou 
um protesto pedindo o julgamento e a condenação de todos os 
envolvidos no crime. Dos nove indiciados, três foram julgados 
e condenados até agora e outro morreu. O crime aconteceu em 
janeiro de 2004. Quatro funcionários do Ministério do Trabalho  
foram mortos em uma emboscada quando investigavam uma 
denúncia de trabalho escravo em fazendas da região de Unaí. 
As investigações foram coordenadas pelo delegado federal 
Antonio Celso dos Santos.
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