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Perfil Tractebel Energia
Com 27 usinas entre hidrelétricas, termelétricas e de fontes complementares, em todas as regiões do Brasil, a Tractebel Energia é 
líder em geração privada de energia elétrica no País, totalizando uma capacidade instalada própria de 7.027,2 MW. O portfolio da 
Empresa é balanceado, com 79% de usinas hidrelétricas, 16% de termelétricas e 5% complementares.

Pertencente ao grupo GDF SUEZ, a Companhia conta com 1.100 empregados e tem como maiores clientes distribuidoras e 
comercializadoras de energia, além de grandes e médias indústrias e empresas. A Empresa é uma das líderes no Mercado Livre e 
foi responsável em 2014 por 7% do suprimento do mercado nacional.

Com sede em Florianópolis, a Tractebel também presta serviços para implantar instalações de cogeração, operar e dar manutenção 
de equipamentos de produção de energia, e monitorar a qualidade de energia comercializada.
Companhia de capital aberto, com ações negociadas na BM&FBOVESPA e controlada pelo Grupo GDF SUEZ (68,7%), as ações da 
Tractebel Energia voltaram a integrar o índice Ibovespa desde 06 de janeiro de 2014.

No ano passado, , a Tractebel Energia apresentou um lucro líquido de R$ 1,38 bilhão, a receita líquida de vendas foi de R$ 6,47 
bilhões em 2014, já o EBITDA chegou a R$ 2,90 bilhões no ano passado.

PARQUE GERADOR - Nos últimos anos, a Companhia vem ampliando a diversificação do seu portfolio de Usinas, a partir do 
desenvolvimento de fontes alternativas de energia, tais como a biomassa, a solar e a eólica. Mas a Companhia investe também em 
carvão mineral, com um planta na cidade de Candiota, no Rio Grande do Sul.

INVESTIMENTOS – Nos próximos três anos, a Tractebel vai investir R$ 4 bilhões em seu parque gerador, construindo a Termelétrica 
Pampa Sul (340 MW) no Rio Grande do Sul; o Complexo Eólico Santa Mônica (97 MW), no Ceará; o Complexo Eólico Campo Largo 
(327 MW), primeiro empreendimento da Tractebel na Bahia; e expandindo a Termelétrica Ferrari (15 MW), em São Paulo.

Atuando sob os princípios do desenvolvimento sustentável e respeitando em suas operações o equilíbrio ambiental, social e 
econômico, a Companhia possui 90% do seu parque gerador certificado com as ISOs NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 
18001. Desde o final de 2005 a Companhia faz parte do Novo Mercado da Bovespa e do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) 
– indicador composto de ações emitidas por empresas que apresentam alto grau de comprometimento com sustentabilidade e 
responsabilidade social.

Tractebel Energia S/A
Assessoria de Comunicação
Diretoria Administrativa 
Fone: (48) 3221-7495

Dfato Comunicação
Assessoria de Imprensa
Jornalista Duda Hamilton 
Fone: (48) 9962-1257
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|Editorial

Marcos Leôncio 
Sousa Ribeiro 

PRESIDENTE
DA ADPF

Prezado leitor, precisamos cada vez mais de uma Polícia Federal 
forte, autônoma e consolidada para enfrentar diariamente o 
crime organizado e principalmente os inúmeros desvios de 

dinheiro público em nosso país.
Assim como desde o início do ano, continuaremos a frente de 

reivindicações perante o Governo Federal para que possamos garantir 
aos nossos servidores melhores condições de trabalho.

Os Delegados Federais reclamam da não regulamentação da 
indenização de fronteira passados dois anos do compromisso 
assumido em lei; da falta de equipes mínimas de policiais federais 
para investigação nas Delegacias de Polícia; carência de servidores 
administrativos para substituir mão de obra terceirizada e, sobretudo, 
da desvalorização salarial dos profissionais na Polícia Federal.

Pesquisa recentemente divulgada pela nossa associação confirma 
que apena 7% dos Delegados Federais contam com equipes de 
investigação apropriadas.

Contudo, ainda assim a Polícia Federal exerce funções em favor da 
União e da sociedade tendo no Delegado de Polícia o compromisso de 
ser o primeiro garantidor dos direitos dos cidadãos. 

Sabemos que no primeiro semestre do ano o mundo passou por 
uma série de terrorismo em alguns lugares como no caso do ataque ao 
jornal francês Charlie Hebdo. Como no Brasil não há indícios desses 
tipos de crimes, nossa polícia precisa estar alinhada às técnicas de 
investigação mundo afora a fim de aprimorar as atividades policiais.

E é por meio de programas desenvolvidos dentro da Polícia 
Federal como o Intercops (Programa de Cooperação Internacional) 
que podemos trazer policiais de outros países para um intercâmbio de 
informações sobre nossas áreas de atuação.

Diante dessa realidade continuaremos sem medir esforços na 
valorização dos policiais federais e nas melhorias de trabalho em 
nossa corporação visando sempre o combate aos crimes organizados 
em nosso país.

Boa leitura! 

|Nossa Capa

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ADPF (associados e pensionistas) e órgãos internos da PF em todo o país; Presidência e Vice-Presidência da República; Casa Civil; Secretarias Geral, de Relações Institucionais, 
de Imprensa e Porta-Voz; Gabinete de Segurança Institucional; Núcleo de Assuntos Estratégicos; Advocacia-Geral da União; Controladoria-Geral da União; Secretarias Especiais 
de Aqüicultura e Pesca, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, de Políticas para as Mulheres e dos Direitos Humanos; Comissão de Ética Pública; Conselhos Nacionais 
de Segurança Alimentar e Nutricional, da Juventude, de Ciência e Tecnologia, de Defesa Civil, de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de Educação, de Esportes, de 
Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, de Política Energética, de Previdência Social, de Saúde e de Segurança Alimentar e Nutricional; Conselhos Administrativo de 
Defesa Econômica, de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, de Desenvolvimento Econômico e Social; de Gestão da Previdência Complementar, de Recursos da Previdência 
Social, Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, Monetário Nacional; Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; das Cidades; de Ciência e Tecnologia; dos 
Comandos da Aeronáutica, da Marinha e do Exército; das Comunicações; da Cultura; da Defesa; do Desenvolvimento Agrário; do Desenvolvimen to Social e Combate à Fome; 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; da Educação; do Esporte; da Fazenda; da Integração Nacional; da Justiça; do Meio Ambiente; das Minas e Energia; do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; da Previdência Social; das Relações Exteriores; da Saúde; do Trabalho e Emprego; dos Transportes; e do Turismo. 

NÃO OFERECEMOS ASSINATURAS. PARA PUBLICIDADE, ATENDA SOMENTE OS AGENTES CREDENCIADOS. 
As opiniões contidas em artigos assinados são de responsabilidade de seus autores, não refletindo necessariamente o pensamento da ADPF.

DIRETORIA EXECUTIVA ADPF
Presidente: Marcos Leôncio Ribeiro
Vice-Presidente: Getúlio Bezerra Santos
Secretário-geral: Sebastião José Lessa
2º Secretário: Fernanda de Oliveira
Tesoureiro: Alexandre Rabelo Patury
Tesoureiro Substituto: Solange Vaz
1º Suplente: Antônio Celso dos Santos
2º Suplente: João Thiago Oliveira Pinho
3º Suplente: Carlos Eduardo Sobral

CONSELHO FISCAL
Vice-Presidente: Hugo de Barros Correia
3º Titular: João Vianey Xavier Filho
4º Titular: NelbeFerraz de Freitas
5º Titular: Luiz Eduardo Navajas Telles
6º Titular: Célio Jacinto dos Santos
1º Suplente: Tatiane da Costa Almeida
2º Suplente: Carlos Henrique Barboza
3º Suplente: Franco Perazzoni

CONSELHO DE ÉTICA
Presidente: Roger Lima de Moura
Vice-Presidente: Wladimir Cutarelli
Titular: José Francisco Mallmann
1º Suplente: Luciana Paiva Barbosa
2º Suplente: Ricardo Sancovich

ÓRGÃOS CENTRAIS AUXILIARES
Assessor Especial Presidência: Carlos Eduardo Sobral
Assessora Especial Presidência: Iracema Cirino Ribeiro
Administração e Patrimônio: Geraldo de Almeida Jr.
Aposentados e Pensionistas: Luiz Clovis Anconi
Assuntos Jurídicos: Aloysio José Bermudes Barcellos
Assuntos Parlamentares na Câmara: Anderson Torres
Assuntos Parlamentares no Senado: Adilson Bezerra
Assuntos Sociais, Esporte e Lazer: Solange dos Santos
Comunicação Social: Nelbe Ferraz de Freitas
Prerrogativas: Fernanda Costa de Oliveira 
Convênio Cespe: Iracema Cirino de Sá Ribeiro

CONSELHO EDITORIAL DA PRISMA
Membros da Diretoria Executiva
Anderson Gustavo Torres
Cláudio Bandel Tusco
Célio Jacinto dos Santos

A Revista Prisma é uma publicação da Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Federal desde 1988, produzida e 
impressa pela Envelopel Produtos Gráficos Ltda., empresa 
sediada em Brasília. A Prisma tem distribuição gratuita 
em todo o território nacional, não vende assinaturas 
e não aceita matéria paga em seu espaço editorial. A 
comercialização de espaço publicitário só pode ser feita 
por representantes credenciados da Prisma. A Prisma não 
aceita práticas ilegais e desleais e recomenda que, em 
caso de dúvida quanto a ofertas de anúncios por pessoa 
suspeita, que seja feita denúncia à Envelopel e à polícia 
local e notificado à ADPF. 
Seus comentários, críticas e sugestões são fundamentais 
para uma publicação cada vez melhor. Envie e-mail para 
prisma.adpf@gmail.com ou carta para o endereço SHIS 
QI 7, Conjunto 6, Casa 2, Lago Sul, Brasília/DF | CEP: 
71615-260 | Tel.: (61) 3221-7071 | Fax: (61) 3221-7065. 
Para sugestão de pauta ou publicação de artigo, envie 
e-mail para prisma.revista@gmail.com. O conteúdo será 
submetido à aprovação do Conselho Editorial da Prisma.

|Expediente
REVISTA PRISMA
Ano XXVIII, nº 82 -  Abril | Maio | Junho de 2015
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal – ADPF

DIRETOR-GERAL DA REVISTA PRISMA
Diogo Alves de Abreu (DRT/DF 0370)

COORDENAÇÃO EDITORIAL
Envelopel Gráfica, Editora e Publicidade

EDIÇÃO E FECHAMENTO
Felipe Chaves 

REPORTAGENS
Felipe Chaves
Jirlan Biazatti
Jeanine Zambonini

FOTOGRAFIAS E INFOGRÁFICO
Felipe Chaves
Jirlan Biazatti
Norberto Lima

REVISÃO
Adão Ferreira Lopes 
 
ARTE E EDITORAÇÃO
Gabriel Martins
 
COLABORAÇÃO
Comunicação Social da Polícia Federal

PUBLICIDADE, IMPRESSÃO E ACABAMENTO
Envelopel Gráfica, Editora e Publicidade
SIBS Quadra 3, Conjunto C, Lote 15
Núcleo Bandeirante | BRASÍLIA/DF | CEP: 71.736-303
Tel.: (61) 3322-7615, 3344-0577 | Fax: 3344-0377
envelopel@terra.com.br | www.envelopel.com.br

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Acosta & Advogados Associados S/S
(61) 3328-6960 / 3328-1302

RELAÇÕES PÚBLICAS
Cristina Lyra de Abreu
Katya Biral
Nelson Pereira
Renato Conforti

Parte dos Delegados de Polícia 
Federal em todo o território 
nacional entregou ou rejeitou a 
nomeação em cargos de chefia 
como demonstração de protesto 
com o tratamento dado à Polícia 
Federal.  Representantes da 
categoria se reuniu em frente 
à sede do Departamento de 
Polícia Federal em Brasília/DF 
por melhorias na instituição.
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|Parlatório

Foto: Elza Fiuza/ABr

|Quantum

“A MÃO QUE AFAGA É A MESMA QUE APEDREJA”

Em tempos de crise, precisamos lutar e lembrar momentos felizes que anteriormente 
passamos.  É nessas horas que devemos mostrar nosso respeito pelos órgãos de 
comunicação. Comungar reações iradas ou isolar-se de tudo, não nos vai ajudar em nada. 
As frustrações que vivenciamos nos dias de hoje confirmam o que está sendo dito a 
respeito de tudo que acontece nas publicações e aos jornalistas. Precisamos estar sempre 
alerta e aprender a nunca desistir do que nos foi dado para enfrentar, inclusive com todas 
as reações advindas de nossa profissão. Tornar as coisas piores é inútil – e faz tudo ser 
pior.  

Nunca vamos desistir, precisamos reagir com firme propósito de conseguir voltar aos 
bons tempos com criatividade, acrescentando degraus crescentes iguais ao do “slogan” 
da revista Prisma, “Credibilidade na Informação”. As durezas de uma reportagem e as 
publicações às vezes não são tão simpáticas a ponto de agradar a instituições e a leitores 
em geral, contudo é necessário ser verdadeiro, transparente, e atento à demanda seguinte 
que pode ser requerida a qualquer momento.

Retratar pesadelos corporativos em momentos de situações de crise não é evoluir. 
Reações de animosidade e isolamento não contribuem para qualquer tipo de progresso, 
seja material ou profissional. Sabemos de todas as dificuldades que estamos passando no 
momento em que trabalhamos com a publicação de nossa revista, mas não vamos nos 
recolher ou nos acomodarmos e deixar que falte ânimo. Quem sabe se no fim dessa crise 
seremos duplamente beneficiados e todo o pessimismo descartado.

Assim esperamos!
Boa leitura! 

|Do Editor

Diogo Alves 
de Abreu 
DIRETOR-
GERAL DA 
PRISMA, SÓCIO 
HONORÁRIO 
DA ADPF

"Nós investigamos fatos, 
aonde os fatos vão chegar é 

consequência da investigação, 
doa a quem doer." 

LEANDRO DAIELLO, Diretor-Geral da 
Polícia Federal sobre as investigações 

da Operação Lava Jato.

“A lei vale efetivamente para 
todos, não importa o tamanho 
da sua empresa, não importa 
o seu destaque na sociedade, 
não importa a sua capacidade 
de influência, poder econômico. 
Isso jamais vai poder ser 
prerrogativa para permitir essas 
pessoas e empresas a praticar 
crimes de forma impune”

IGOR DE PAULA, Delegado de Polícia 
Federal responsável pela Operação 
Lava Jato.
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|Terrorismo
Por FELIPE CHAVES

O TERRORISMO 
PELO MUNDO

Incentivado por questões ideológicas o terrorismo 
está altamente ligado à criminalidade

Franceses vão às ruas contra os 
ataques ao jornal Charlie Hebdo.

Nos últimos anos a quan-
tidade de vítimas por 
ações terroristas no 

mundo aumentou mais de 60%. 
Em 2013, pelo menos 24 países 
registraram mais de 50 mortes 
provenientes do terrorismo. Es-
ses dados são do Índice Global do 
Terrorismo, lançado ano passado.

Oitenta por cento das mortes 
se concentram em apenas cinco 
países do globo: Iraque, Afega-
nistão, Paquistão, Nigéria e Síria. 
Contudo, é possível perceber um 
crescimento das ações de terror 
em países como Espanha, Esta-
dos Unidos, França, entre outros. 
Só em 2013 foram mais de 3.721 

ataques registrado no resto do 
mundo, com 3.236 mortes.

Para o Delegado de Polícia 
Federal Adriano Barbosa, o ter-
rorismo é um fenômeno político 
e ideológico que acompanha a 
evolução humana desde sempre. 
“O terrorismo sempre existiu”, 
comenta o Delegado.

Foto: France Diplomatie

Terrorismo

Barbosa considera que, ape-
sar de haver disputas políticas, a 
manifestação do terrorismo é cri-
minosa, pois atinge pessoas, bens 
e direitos. “O que diferencia um 
crime comum do terrorismo é a 
motivação do autor do crime”.

Três fatores são os principais 
desencadeadores do terrorismo: 
violência financiada pelo estado, 
queixas grupais e altos níveis de 
criminalidade. Fatores sociais 
como pobreza e falta de escolari-
dade não interferem na prática do 
terror. O Índice Global do Terro-
rismo destaca ainda que há forte 
relação entre as ações terroristas 
e outras formas de violência e cri-
minalidades.

Um exemplo disso é a atua-
ção das Forças Armadas Revo-
lucionárias da Colômbia. FARC, 
como é conhecida, hoje é consi-
derada organização terrorista por 
países como Estados Unidos, Ca-
nadá, Argentina, Chile e a própria 
Colômbia.

O grupo surgiu em meados 
dos anos 60 e por algum tempo 
se sustentou por ajuda de alguns 
países. Na década de 80, com a 
redução e até o fim dos financia-
mentos, a organização se aproxi-
mou do crime organizado, mais 
especificamente do narcotráfico 
para conseguir fonte de financia-
mento independente. Surge então 
o narcoterrorismo, que é o di-

nheiro do narcotráfico apoiando 
o terrorismo.

| TERRORISMO X HEROÍSMO

Para o professor do Instituto 
de Relações Internacionais da 
Universidade de Brasília (IREL/
UnB), Argemiro Procópio Filho, 
é importante ressaltar que uma 
das características que existe no 
terrorismo é o julgamento do que 
é terror para uns e o que é heroico 
para outros.

O acadêmico lembra que em 
1946 os israelenses foram rotula-
dos terroristas pelos ingleses após 
o Quartel General das Forças Ar-
madas Britânica em Jerusalém 
ser bombardeado e matar dezenas 

Grupo terrorista 
em treinamento. 

Foto: Divulgação/Internet 
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Terrorismo

de soldados ingleses. O que por 
um lado foi um ato terrorista para 
os britânicos, para os judeus foi 
visto como ato de heroísmo. 

Outro grupo em que é possí-
vel fazer essa distinção entre o 
herói e o terrorista é no Exército 
Republicano Irlandês (IRA). O 
grupo formado por católicos pre-
tendia separar a Irlanda do Norte 
do Reino Unido e integrá-la à Re-
pública da Irlanda. O alvo prin-
cipal eram os protestantes, polí-
ticos unionistas e representantes 
do governo britânico.

A luta pela igualdade religiosa 
era a principal bandeira levanta-
da pelo grupo. Cerca de 70% da 
população norte-irlandesa era 
protestante e o era restante cató-
lica, o que gerava desigualdade 
e preconceito entre as religiões. 
Assim, o IRA era aplaudido na Ir-
landa e condenado na Inglaterra.

O Pátria Basca e Liberdade 
(ETA) é um grupo considerado 
terrorista por alguns países da 
Europa que luta pela indepen-
dência da região do País Basco, 
localizada entre a Espanha e a 
França. Estima-se que o grupo 
tenha sido responsável por quase 
mil mortes, além de dezenas de 
sequestros.

O atentado ao metrô de Ma-
drid, na Espanha, em 11 de março 
de 2004, inicialmente foi atribu-
ído ao ETA, pois os explosivos 
encontrados na estação eram si-
milares aos utilizados pelo grupo 

terrorista em seus ataques; e duas 
semanas antes a Guarda Civil Es-
panhola havia evitado um ataque 
de grandes proporções quando 
apreendeu 500 kg do explosivo e 
prendeu dois prováveis integran-
tes do ETA.

No entanto, algumas provas 
apontaram que o ataque à estação 
em Madrid pode ter sido prove-
niente da Al Qaeda. No dia se-
guinte ao atentado o ETA negou 
a autoria das explosões.

| NO BRASIL

O Brasil segue as decisões da 
ONU na consideração de gru-
pos terroristas. São considerados 
grupos terroristas a Al Qaeda, o 
Estado Islâmico e atualmente foi 
acrescentado o Boko Haram. 

Apesar de não haver indícios 
de terrorismo internacional no 

“Se nos voltarmos 
apenas ao ataque e 

não nos preocuparmos 
com a profundidade 
do problema, onde 

se encontra o 
financiamento, o 

treinamento, entre 
outras questões, 

estaremos atacando 
apenas o efeito e não a 

causa”

ADRIANO BARBOSA, 
Delegado de Polícia Federal

país, o professor Argemiro Pro-
cópio aponta que os crimes or-
ganizados aqui matam mais do 
que muitos grupos terroristas. De 
acordo com o Mapa da Violência 
de 2012, o Governo Federal con-
tabilizou cerca de 50 mil homi-
cídios no país. Porém, a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) 
estima que esse número seja ain-
da maior, algo entorno de 64 mil 
homicídios.

Para o professor, uma forma 
de prevenir ao terrorismo é co-
locar a prevenção e a repressão 
no mesmo patamar e que, “para 
certos grupos, o que a população 
vive no Brasil hoje é uma espécie 
de terrorismo”, afirma Procópio.

Já para o Delegado Federal 
Adriano Barbosa, se um dia hou-
ver terrorismo no Brasil ele será 
de expressão criminosa. E para 
prevenir isso, o estado deve se 
antecipar para que não haja o ter-
ror. Medidas preventivas devem 
ser tomadas com antecedência. 
Criminalizar o ato, o financia-
mento, as condutas de incitação 
ao terror, os treinamentos e re-
crutamentos são as primeiras me-
didas a serem tomadas.

“Se nos voltarmos apenas ao 
ataque e não nos preocuparmos 
com a profundidade do proble-
ma, onde se encontra o financia-
mento, o treinamento, entre ou-
tras questões, estaremos atacando 
apenas o efeito e não a causa”, fi-
naliza o Delegado.

A internet hoje é uma gran-
de aliada dos processos 
evolutivos ser humano. 

O conhecimento, parte integran-
te desse processo, é adquirido de 
forma quase que instantânea em 
diversas plataformas online. E 
foi pensando nessas mudanças 
sociais que a Escola Nacional 
de Polícia Judiciária (EADelta) 
resolveu levar o conhecimento 
jurídico para aqueles que querem 
aprender um pouco mais do tema.

A Escola Nacional de Polícia 
Judiciária está em funcionamento 
desde o início do ano e é uma ini-
ciativa da Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Federal 
(ADPF) em parceria com entida-
des de classe dos Delegados de 
Polícia Civil nos estados. 

O portal é abastecido com 

conteúdo exclusivos e gratuitos 
a respeito da Polícia Judiciária e 
a carreira do Delegado de Polí-
cia. Lá o usuário encontra vídeo 
aulas, artigos, teses, opiniões e 
dissertações de autoria de reno-
mados Delegados e especialistas 
sobre o assunto. A EADelta é vol-
tada tanto para o estudante que 
busca se aprofundar nos temas 
quanto aos graduados em Direi-
to, mestres, doutores, professores 
e policiais de carreira jurídica.

O Delegado Federal e coorde-
nador da EADelta, Felipe Leal, 
aposta na troca de conhecimento. 
“A Escola Nacional de Polícia 
Judiciária tem como objetivo o 
intercâmbio de conhecimentos, 
informações, experiências, meto-
dologias e tecnologias que visem 
ao desenvolvimento humano e 

profissional das equipes, poden-
do ser configurado pela permuta 
de ações educacionais (cursos, 
ensinos à distância, palestras, 
participações em eventos), me-
todologias de ensino-aprendiza-
gem, tecnologias e experiências 
em gestão do conhecimento, ges-
tão de competências, espaços de 
capacitação físicos e virtuais, en-
tre outras ações”, afirma.

A ADPF em conjunto com a 
EADelta aposta nessa plataforma 
de interação para trazer aos Dele-
gados de Polícia Federal associa-
dos um novo meio de capacitação 
e conhecimento com temas gerais 
e específicos em aulas totalmente 
interativas elaboradas por profis-
sionais do ramo. É possível acom-
panhar as novidades do portal 
acessando www.eadelta.com.br.

Escola Nacional de Polícia Judiciária iniciou suas atividades 
no início do ano e já conta com um vasto material de estudos

CONHEÇA A 
ESCOLA NACIONAL DE 

POLÍCIA JUDICIÁRIA

|Polícia Judiciária
Por FELIPE CHAVES
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DELEGADOS FEDERAIS EM BUSCA DA VALORIZAÇÃO
Classe demonstra insatisfação e mobiliza 

entrega de chefias em todo o país

|#deixaaPFtrabalhar
Por FELIPE CHAVES, com informações da Comunicação Social da ADPF

Após o Ministério do Plane-
jamento não ter honrado com o 
compromisso de agendar uma 
reunião no mês de junho para de-
baterem sobre a criação dos ga-
binetes de investigação criminal 
entre outras pautas reivindicadas 
pelos Delegados de Polícia Fede-
ral, a classe resolveu agir.

Em assembleia realizada na 
Associação Nacional dos Dele-
gados de Polícia Federal no mês 
de maio, foi deliberado que a par-
ti do mês de julho os Delegados 
que possuíssem cargos de chefia 

deveriam entregar o posto e aque-
les que tivessem sido nomeados 
ao cargo, rejeitassem a proposta.

Desta forma, nas primeiras 
semanas de mobilização mais de 
160 Delegados já haviam assina-
do o termo de entrega (entre titu-
lares e substitutos) e outros 425 
já assinaram o termo de não acei-
tação dos cargos. De acordo com 
o calendário apresentado pela 
ADPF, está prevista a coleta das 
assinaturas até o final de julho. 
No dia 24 a categoria organiza 
uma mobilização nacional para 

ocorrer essas entregas.
A associação dos Delegados 

Federais esclarece que não have-
rá nenhum tipo de prejuízo cau-
sado às investigações da Polícia 
Federal em curso nem às demais 
atividades do órgão, pois as auto-
ridades policiais desempenharão 
suas funções normalmente até o 
final do mês de agosto, ainda que 
sem as respectivas atividades de 
chefia, como um voto de confian-
ça na Direção-Geral da PF.

A classe reclama da não re-
gulamentação da indenização de 

fronteira, passados dois anos do 
compromisso assumido em lei; 
da falta de equipes mínimas de 
policiais federais para investiga-
ção nas Delegacias de Polícia; 
carência de servidores adminis-
trativos para substituir mão de 
obra terceirizada e, sobretudo, da 
desvalorização salarial dos pro-
fissionais na Polícia Federal.

Em 1970 foi realizado um es-
tudo na Polícia Federal onde se 
constatou que que o efetivo mí-
nimo para a operação da PF não 
ter prejuízos era de 13 mil servi-

dores. Acredite ou não, com o au-
mento exponencial de inquéritos 
e de população, hoje em dia, em 
2015, temos exatamente o efetivo 
necessário em 1970, há 45 anos, 
contou o presidente da Associa-
ção, Marcos Leôncio Ribeiro.

Além dessas pautas os Dele-
gados Federais defendem a ne-
cessidade de aprovação Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) 
443, que põe fim no tratamento 
diferenciado entre as carreiras ju-
rídicas de estado. A votação está 
prevista para acontecer no mês 

de agosto, no plenário da Câmara 
dos Deputados.

A Associação dos Delegados 
de Polícia Federal mostra que de-
pois de promulgada a Constitui-
ção Federal, em 1988, um Dele-
gado Federal recebia tratamento 
isonômico com as demais carrei-
ras jurídicas e a remuneração era 
equiparável. 

A partir do início dos anos 
90 algumas carreiras foram se 
distanciando e hoje a classe se 
aproxima cada vez mais ao nível 
salarial das carreiras auxiliares da 

Foto: Jirlan Biazatti/ADPF



16 | Prisma 82 Prisma 82 | 17

1990

EVOLUÇÃO SALARIAL

1995 2000 2005 2010 2015

Delegado de Polícia Federal Procurador Geral da República Juiz Federal Ministro de Tribunal Superior - STF Subprocurador da República

PELO FIM DO TRATAMENTO 
DIFERENCIADO ENTRE AS 

CARREIRAS JURÍDICAS

magistratura. Hoje, um Delegado 
Federal, na última classe funcio-
nal, ganha menos que os Delega-
dos de Polícia de vários estados 
(Amazonas, Amapá, Maranhão, 
Piauí, Tocantins, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Rio de Janeiro, 
Paraná e Rio Grande do Sul).

No final do mês de junho o 
Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão apresentou 
uma proposta de reajuste salarial 
de 21,3% (em quatro anos) aos 
servidores federais, que foi rejei-
tada pelos Delegados Federais. A 
categoria espera um acordo com 

o governo até o dia 21 de agosto.
Para o presidente da ADPF, 

Marcos Leôncio, a gratificação 
de aproximadamente duzentos 
reais não irá afetar o trabalho 
policial. “Os Delegados estão 
promovendo a entrega desses va-
lores irrisórios exatamente para 
chamar atenção para o absurdo 
dessa situação. Uma autoridade 
policial que preside importantes 
e sensíveis inquéritos não tem 
sequer funções em quantidade e 
valores dignos para formar um 
gabinete de investigação”, con-
cluiu Leôncio.

Para ADPF, “investir na Po-
lícia Federal é ajudar o País no 
equilíbrio das contas, pois é in-
vestir no combate ao desvio de 
recursos públicos”. Em 2014, as 
256 operações da Polícia Fede-
ral apreenderam um total de R$ 
3.350.180.981,18 em dinheiro 
e bens de criminosos, além de 
ter evitado aos cofres públicos 
um prejuízo estimado em R$ 
2.873.724.100,00. Em 2015, até 
o mês de junho, foram apreendi-
dos R$ 13.012.653,00 em dinhei-
ro e bens e o prejuízo evitado foi 
de R$ 832.953.192,90.

Evolução salarial mostra que a partir dos anos 90 Delegados Federais 
começaram a receber menos do que outros cargos da magistratura.

Imagem: Norberto Lima/ADPF

#deixaaPFtrabalhar

DELEGADOS E ADVOGADOS 
REALIZAM CONGRESSO JURÍDICO 
DOS DELEGADOS DE POLÍCIA

|Eventos

Por JEANINE ZAMBONINI

Evento aconteceu nos dias 6 e 7 de maio no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil e contou com a presença de advogados, delegados e estudantes de Direito

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

em parceria com entidades de 
classe de delegados de polícia e 
a OAB Nacional, realizaram o 
primeiro Congresso Jurídico dos 

Delegados de Polícia nos dias 6 
e 7 de maio, em Brasília/DF. O 
evento contou com a participação 
de acadêmicos de Direito, advo-
gados, policiais, juristas e outros 
profissionais da área.

O representante da OAB na-

cional, Marcus Vinícius Furtado, 
comentou a parceria feita entre a 
entidade e a ADPF. “Todos que 
fazemos a comunidade jurídica, 
servidores públicos, advogados, 
autoridades, enfim, temos que 
nos dar as mãos nesse propósito, 

Representantes de entidades de classe de delegados, dos 
advogados e do Governo estiveram na mesa de abertura do evento.

Foto: Felipe Chaves/ADPF
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ou seja, cumprir a Constituição, 
respeitar o ser humano, buscar a 
verdade da investigação e certa-
mente assim construiremos uma 
nação justa, próspera e solidária”.

Um dos temas debatidos du-
rante o congresso, dividido em 
painéis, foram as estratégias na-
cionais de justiça e segurança 
pública. A Secretária Nacional de 
Segurança Pública, Regina Miki, 
falou sobre o aumento da crimi-
nalidade, que, segundo ela, tem 
culpa na impunidade. “A impuni-
dade só pode ser combatida com 
a união do sistema de segurança 

público, com o sistema de justi-
ça criminal e o sistema prisional, 
tendo procedimentos operacio-
nais padrão nas polícias judiciá-
rias”, explicou Regina.

Outros temas também foram 
abordados, como a importância 
do inquérito, painel presidido 
pelo Delegado Federal Franco 
Perazzoni. Ele também comen-
tou sobre as atribuições da Po-
lícia Federal numa investigação 
criminal. 

A audiência de custódia e a 
cooperação entre órgãos foram 
debatidos no segundo dia que 
também contou com a presença 
do Ministro do Supremo Tribunal 
de Justiça, Sebastião Reis Júnior, 
que falou sobre os diálogos da 
magistratura e a polícia judiciá-
ria.

“Acho que um dos grandes 
problemas hoje da justiça brasi-
leira como um todo é a falta de 
diálogo entre os diversos ope-
radores do Direito”, afirmou. O 
ministro ainda parabenizou a re-
alização do evento por considerar 
que é essa união entre delegados, 
a magistratura e a advocacia que 
engrandece o encontro.

Quem também esteve pre-
sente durante o Congresso foi o 
secretário da Reforma do Judi-
ciário, Flávio Caetano. Ele falou 
sobre a Estratégia Nacional de 
Não-Judicialização (Enajud-MJ). 
O secretário comentou a impor-
tância da criação da secretaria da 

V CONGRESSO DE DIREITO PENAL 
E PROCESSO PENAL

Foto: Felipe Chaves/ADPF

ADPF foi uma das patrocinadoras do evento que aconteceu em Lisboa/Portugal

Por JEANINE ZAMBONINI

Nos dias 21 e 22 de maio 
foi realizado o V Con-
gresso de Direito Penal 

e Processo Penal, em Lisboa/Por-
tugal. O Delegado Federal Már-
cio Anselmo foi convidado para 
participar da mesa “A tutela judi-
cial processo-crime no Brasil” e 
teve a oportunidade de palestrar 
junto com a Delegada Federal 
Érika Mialik sobre a “Investiga-
ção Criminal econômico-finan-

ceira (crime organizado) no Bra-
sil”. Érika também participou da 
mesa “A responsabilidade penal 
nas relações Jurídico-Bancárias”.

Um grupo de Delegados Fe-
derais que fazem mestrado em 
Portugal esteve presente no even-
to e pôde acompanhar também as 
palestras dos autores portugueses 
como do professor Manuel Mon-
teiro Guedes Valente, coordena-
dor Científico do Congresso.

Esse é a quinta edição do 
Congresso de Processo Penal do 
Grupo Almedina que pretende, 
entre outras coisas, promover a 
disseminação da ciência jurídico-
-criminal, em especial o debate 
científico jurídico-processual 
penal português e brasileiro, se-
melhanças e dissemelhanças, e 
outros reptos lusófonos que se 
colocam ao Estado de direito ma-
terial social democrático.

Eventos

qual participa para a aprovação 
da emenda da reforma do judi-
ciário e consequentemente a im-
plementação do CNJ (Conselho 
Nacional de Justiça e o CNMP 
(Conselho Nacional do Ministé-
rio Público, a autonomia das de-
fensorias estaduais, entre outras 
melhorias.

“A Emenda 45 foi um marco 
para essas mudanças e completou 
no ano passado dez anos”, lem-
brou o secretário. 

Mesmo assim, Flávio Caetano 
apontou três grandes problemas 
do Brasil hoje: O primeiro é a 
explosão de processos judiciais 
(cerca de 100 milhões de proces-
sos); o segundo problema é a de-
mora dos processos (cerca de 10 
anos para uma resposta) e o ter-
ceiro é a falta de acesso à justiça 
no país.

“Muitos cidadãos não conhe-
cem seus direitos e assim não 
sabem como reclamar. Se ele co-
nhece seus direitos, ainda assim 
não sabem como reclamar”, afir-
ma o secretário.

No encerramento das ativida-
des, o Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, Gilmar Mendes, 
palestrou sobre a estratégia na-
cional de execução humanizada. 
Além do mais, o ministro ainda 
parabenizou o trabalho realizado 
por delegados, advogados e de-
mais membros da magistratura e 
do respeito pelo desenvolvimen-
to do trabalho integrado.

Ministro do STF, Gilmar Mendes foi 
um dos palestrantes no evento.

Durante os dias 28 e 29 
de maio, o auditório da 
Polícia Federal no Rio 

de Janeiro/RJ recebeu o 13º semi-
nário sobre a Criminalidade e o 
Sistema Penal Brasileiro promo-
vido pela Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Federal 
e o Instituto Brasileiro de Direito 
e Criminologia (IBDC).

Foram abordados temas sobre 
segurança pública e criminalida-

de, crimes financeiros e lavagem 
de dinheiro, operação lava jato, 
crime organizado, UPP's, o uso 
da tecnologia na segurança públi-
ca e no combate à criminalidade, 
vigilância de fronteiras, impuni-
dade, entre outros.

Durante o evento, o Desem-
bargador Luiz Fernando de Car-
valho destacou a importância da 
realização de um trabalho conjun-
to das instituições na garantia dos 
direitos da sociedade e apoiou a 
Proposta de Emenda à Contitui-
ção 412/09, que prevê autonomia 
orçamentária, financeira e admi-

nistrativa para a Polícia Federal.
No evento, o Diretor Regional 

da ADPF/RJ, Rafael Andreata 
homenageou o Delegado Federal 
que iniciou às investigações da 
Operação Lava Jato Márcio An-
selmo, que foi aplaudido de pé 
por todos.

Também estiveram presentes 
no evento o Diretor da ADPF, 
Carlos Eduardo Miguel Sobral, 
o vice-presidente do Tribunal 
Regional Federal/ 2ª Região, de-
sembargador Reis Friede e Fábio 
Mota, representando a superin-
tendência da Polícia Federal/RJ.

13º SEMINÁRIO SOBRE A CRIMINALIDADE 
E O SISTEMA PENAL BRASILEIRO
Evento aconteceu nos dias 
28 e 29 de maio, na cidade 
do Rio de Janeiro

Por FELIPE CHAVES
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Deputado João Campos (PSDB GO) 
também esteve presente no evento e 
demonstrou apoio à carreira. 

Foto: Felipe Chaves/ADPF
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Evento reuniu em Brasília mais de 20 entidades para discutir o 
desenvolvimento e a qualidade do serviço público brasileiro

IV CONFERÊNCIA NACIONAL DAS 
CARREIRAS TÍPICAS DE ESTADO 

Composição da Mesa de Abertura do 
evento teve presença do ministro do 
TCU, Bruno Dantas e do presidente do 
Fonacate, Roberto Kupski. 

Por FELIPE CHAVES

Durante os dias 16 e 17 
de junho o Fórum Na-
cional das Carreiras 

Típicas de Estado realizou a sua 
4ª Conferência Nacional no audi-
tório da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores no Comércio 
(CNTC), em Brasília/DF. O even-
to que teve como tema “Agenda 
de desenvolvimento e qualidade 
do serviço público" contou com 
a presença de nomes do governo 
como o ministro do Tribunal de 
Contas da União, Bruno Dantas 
e o ministro das Comunicações, 
Ricardo Berzoini.

Na cerimônia de abertura, o 
ministro do TCU, Bruno Dan-
tas, falou sobre a qualificação e a 
transparência no serviço público. 
Dantas também comentou sobre 
os desafios da gestão do funcio-
nalismo público e dos enfrenta-
mentos que as carreiras típicas de 
Estado têm ao lidar com uma so-
ciedade cada vez mais informati-
va e consequentemente exigente.

“Um evento como esse é um 
momento privilegiado de nivelar 
as expectativas e de traçar metas. 
O TCU conquistou o espaço que 
tem, foi pela capacidade e pelo 

trabalho incansável para juntos 
criarmos uma instituição que se 
dê ao seu respeito”, disse.

Para o ministro, o desvio de 
recursos públicos no país é uma 
das maiores causas de insatisfa-
ção da população hoje em dia. O 
trabalho realizado em estratégias 
de comunicação pelo TCU é para 
dar mais transparência aos gastos 
públicos e assim, reduzir essa in-
satisfação e aproximar o cidadão 
das decisões do Tribunal, mas 
sem interferir nos trabalhos.

“O Tribunal ouve a voz das 
ruas, mas não se pauta pela voz 

Foto: Jirlan Biazatti

LANÇAMENTO DA AGENDA POLÍTICO-
INSTITUCIONAL DA ADPF Por JIRLAN BIAZATTI

Deputado Marcos Reátegui (PSC AP) 
discursa durante lançamento da agenda 

político-isntitucional.
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Evento foi realizado na Câmara dos Deputados e contou com a presença de parlamentares

A Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Federal 
(ADPF) lançou, no dia 27 de 
maio, a sua Agenda Político-
-Institucional 2015, no Salão No-
bre da Câmara dos Deputados, 
em Brasília/DF. A elaboração 
do documento, que foi distribu-
ído para todos os parlamentares, 
tem como objetivo definir com 
transparência a posição da ADPF 
sobre as diversas proposições le-
gislativas em tramitação que afe-
tam o trabalho dos Delegados de 
Polícia Federal.

Na primeira edição, é sinali-
zado que a categoria precisa das 
garantias e das prerrogativas le-
gais de autonomia investigativa 
para realizar o seu trabalho. No 

sentido de defender essas prerro-
gativas do Delegado de Polícia, 
a agenda apresenta uma pauta 
de proposições que merecerá um 
acompanhamento diferenciado 
por parte da Associação.

O presidente da ADPF, Mar-
cos Leôncio Ribeiro, explica que 
a meta da associação é trabalhar 
para que a conclusão da vota-
ção das matérias de interesse da 
categoria seja feita pelos parla-
mentares dentro do menor prazo 
possível. "São destaques da nos-
sa agenda as matérias que têm li-
gação direta com o exercício da 
atividade policial. A Associação 
desenvolverá todos os esforços 
necessários para que o Congresso 
Nacional avance nas discussões 

e conclua a votação das propo-
sições da Agenda Legislativa", 
comentou.

Durante o evento diversos 
parlamentares apareceram para 
demonstrar seu apoio à carreira 
dos Delegados de Polícia Federal 
e aos pedidos da classe dentro da 
casa legislativa. Dentre os pre-
sentes estava o deputado federal 
e vice-presidente da Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, Marcos Re-
átegui (PSC/AP) que comentou 
sobre a importância da ADPF 
acompanhar de perto as decisões 
do Congresso Nacional.

“Nós temos buscado (dentro 
da Comissão), com a experiência 
dos colegas e as sugestões deles, 
enriquecer o debate e a feitura de 
leis”, comenta.
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das ruas. O nosso julgamento de 
contas deve ser técnico”, assume 
o ministro. 

Dantas lembrou ainda que 
cabe à sociedade e principalmen-
te aos servidores de carreiras típi-
cas fazer a fiscalização dos gastos 
indevidos do governo. Para ele, 
a participação popular é quem 
pode fazer a diferença nas ações 
de anticorrupção. “Cada cidadão 
é gestor do órgão público. Por 
mais que os órgãos de controle 
queiram. Não é possível contro-
lar tudo com a profundidade que 
desejamos”, afirma.

Na manhã do segundo dia do 
evento, o jornalista Heraldo Pe-
reira moderou a mesa de debates 
“Estratégias de desenvolvimento 
e o papel do Estado”, que contou 
com a participação do embaixa-
dor Samuel Guimarães, do mi-
nistro das Comunicações Ricardo 

Berzoini e do economista Ricar-
do Bielschowsky.

O professor do Instituto Rio 
Branco e embaixador, Samuel 
Guimarães, falou que o desenvol-
vimento de um país é relativo. “É 
como a beleza, ela não é absoluta. 
Um país é mais ou menos desen-
volvido em relação a outro”, afir-
mou. Para ele, se preocupar com 
a educação para atingir níveis 
mais altos de desenvolvimento 
não é certo. “A educação sozinha 
não desenvolve um país. Preci-
samos apostar em outras áreas 
como a tecnologia”.

O economista Ricardo Biels-
chowsky apresentou uma linha 
do tempo do desenvolvimento 
brasileiro dividido em três fases 
desde 1950 até 2014. “Hoje a 
agenda de desenvolvimento eno-
brece muito a carreira do funcio-
nário. Se não houver, ele se perde 

nas atividades de cada carreira. 
E uma estratégia de desenvolvi-
mento dá a ele uma sensação de 
pertencimento muito maior do 
que apenas à sua própria ativida-
de”, comenta.

O presidente do Fonacate, 
Roberto Kupski explicou sobre 
a importância da Conferência 
na valorização dos servidores de 
carreiras típicas. Kupski relem-
brou que a população cobra mui-
to um serviço público de qualida-
de pelos tributos que paga.

O presidente do Fórum co-
menta também que essa temática 
debatida durante a Conferência é 
muito importante, pois está dire-
tamente ligada com a prestação 
dos serviços públicos. “Quase 
dez anos após a primeira ideia da 
criação de um Fórum, a quarta 
conferência consolida temas atu-
ais e importantes para a carreira, 
como o da agenda de desenvolvi-
mento e a qualidade dos serviços 
públicos”.

A Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Federal 
(ADPF) é uma das entidades de 
classe integrante do Fonacate e 
Delegados Federais de todo o país 
estiveram presentes. O Presidente 
da ADPF, Marcos Leôncio Ribei-
ro, que também ocupa o cargo de 
vice-presidente do Fonacate, diz 
que “a ADPF se identifica com o 
Fonacate que tem entre suas ban-
deiras a defesa intransigente do 
concurso público”.

Foto: Felipe Chaves/ADPF

Segundo dia teve presença do ministro 
das Comunicação Ricardo Berzoini e do 

jornalista Heraldo Pereira.
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ADPF PARTICIPA DE EVENTO QUE 
REÚNE DIRIGENTES DAS ENTIDADES 
DE DELEGADOS
Encontro foi realizado em Natal/RN e também contou com 
representantes da segurança pública nacional

A Associação Nacional 
dos Delegados de Polí-
cia Federal (ADPF) par-

ticipou no último dia 19 do En-
contro Nacional de Presidentes e 
Representantes de Entidades de 
Classe de Delegados de Polícia, 
em Natal/RN. Também estiveram 
no evento a secretária nacional de 
Segurança Pública Regina Miki e 
o presidente do Colégio de Secre-
tários de Segurança Pública, Ber-
nardo Santana.

O presidente da ADPF, Mar-
cos Leôncio foi convidado para 
participar do encontro e falou 
sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição 443, que prevê tra-
tamento igualitário às carreiras 

jurídicas e sobre o modelo do ci-
clo completo. 

"Na Polícia Federal vivemos 
o ciclo completo e os Delegados 
de Polícia Federal fazem uma 
profunda discussão sobre o as-
sunto. O ciclo completo não é da 
polícia, mas sim um sistema inte-
grado de segurança pública e jus-
tiça”, comenta Marcos Leôncio.

A secretária Regina Miki de-
monstrou apoio às polícias ju-
diciárias do Brasil. “Enquanto 
secretária nacional estarei à dis-
posição da polícia judiciária. De-
fenderei essa polícia porque não 
vejo outra alternativa para a que-
bra da impunidade se não com o 
fortalecimento da polícia judiciá-

ria na investigação”, afirma. 
A ADPF entregou nas mãos 

da secretária um artigo do pre-
sidente Marcos Leôncio sobre 
o modelo de ciclo completo nas 
polícias. Miki afirmou que en-
tregará o documento ao ministro 
da Justiça José Eduardo Cardozo 
para que as sugestões discutidas.

Durante o encontro foi ins-
talado o Fórum Nacional das 
Entidades de Delegados do Bra-
sil (Fonaed), que debateu temas 
como ociclo completo, acarreira 
única, a unificação das polícias 
e audiência de custódia, além da 
PEC 443.

Também estiveram presentes 
no evento o Governador do Rio 
Grande do Norte, Eric Sebastião 
e da Secretária de Segurança Pú-
blica do Estado, Kalina Leite.

Representantes das Entidades de 
Delegados se reúnem para discutir 
temas relevantes para a carreira.

Foto: Ethyenne Sampaio/ADPF

Por FELIPE CHAVES
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Corriam os anos de 
1991 e 1992 quan-
do me encontrava 

em plena atividade na DPFAZ/
CCP (Divisão de Polícia Fazen-
dária, da Coordenação Central 
Policial), Órgão Normativo do 
Departamento de Polícia Federal, 
instalada na ala norte do 7º andar 
do Edifício-Sede.

Naquela lotação tive os prin-
cipais momentos de tranquilida-
de funcional nos quinze primei-

ros anos na Instituição Policial, 
então sob a chefia do Delegado 
de Polícia Federal José Carlos 
da Silveira Conceição, por coin-
cidência, colega do 7º Curso de 
Formação de Inspetor, ou “7º de 
Cavalaria”, como foi apelidado.

Ali permaneci pouco mais de 
um ano, onde chefiei o Serviço de 
Repressão ao Contrabando, além 
de substituir o titular da Divisão, 
em seus afastamentos regula-
mentares.

Faziam-nos companhia os 
também Delegados Osni Tostes 
Bruno, Adolfo Raquel Machado, 
Nei Cunha e Silva e Washington 
do Nascimento Melo, cada um 
com atividades distintas.

Com minha chegada, o De-
legado Aloysio José Bermudes 
Barcellos acompanhou o também 
Delegado Roberto Mota, que 
acabara de assumir a Superinten-
dência Regional do DPF em Bra-
sília, para auxiliá-lo na função de 
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|Memória Viva
Por APARECIDO LOPES FELTRIM, Delegado Federal aposentado

“HAJA 
SACO!”

Ao dar continuidade em seus devaneios históricos, o 
Delegado Federal aposentado Aparecido Lopes Feltrim 
volta no tempo para esclarecer fatos ocorridos quando 
presidiu o inquérito que envolveu o ex-ministro Magri

Memória Viva

Coordenador Regional Policial.
Roberto Mota, que também 

ocupou a chefia do Serviço de 
Repressão ao Contrabando da 
DPFAZ em tempos anteriores e 
outras importantes chefias no Ór-
gão,  teve uma carreira brilhante, 
iniciada como escrivão, da pri-
meira turma formada pela ANP, 
em 1969, concluindo o curso em 
1º lugar.

Em seu discurso de posse, 
dentre significativas mensagens 
registradas pela Prisma, ano III, 
edição 08, Mota deixou para a 
eternidade estas frases, por mim 
pinçadas, como lições para todos 
nós: “Com frequência, as pessoas 
tendem a ver exclusivamente as 
deficiências da Polícia, esquecen-
do-se do outro lado da moeda, do 
próprio criminoso”.

“Se você está lidando com o 
mundo do crime, quando sua pró-
pria vida está em jogo, as coisas 
não são assim tão simples. Nós, 
policiais, devemos estar sempre 
de prontidão, em alerta para en-
frentar a criminalidade que grassa 
por aí. E este é um grande desafio, 
porque quem está do outro lado – 
o criminoso – não desanima, não 
desiste nunca”.

Este valoroso Delegado apo-
sentou-se na função de Superin-
tendente e possivelmente está em 
Goiás, seu estado de origem, com 
saudade daquele Departamento 
que ajudou a formar.

Voltando para a DPFAZ/CCP, 

devo registrar que o ambiente de 
trabalho era calmo, com plena 
união entre todos os servidores, 
embora o DPF estivesse inician-
do a fase de sindicalização e 
movimentos classistas desenca-
deavam sistematicamente ações 
reivindicatórias - o que era novo 
para um órgão policial e de re-
pressão -, agravadas inclusive 
com a “tomada” do edifício-sede 
pelo Exército, na calada da noite, 
pouco tempo depois.

Por questão de justiça, é ne-
cessário mencionar que a har-
monia reinante naquela Divisão 
era creditada ao temperamento 
sereno e a correção do seu titular, 
consubstanciadas com sua educa-
ção e respeito, fazendo com que 
reinasse a camaradagem entre 
seus pares e subordinados.
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“Em decorrência do 
apuratório em questão, 
transferi meu gabinete 

de trabalho para a 
Superintendência, 

ficando exposto a toda 
sorte de pressão de 

inúmeros jornalistas, 
repórteres e até de 

arapongas, todos no afã 
de notícias diárias sobre 
as diligências adotadas 
e alguns sedentos em 

saber acerca do pedido 
de prisão preventiva do 

ex-ministro.”

Aliás, por onde o Delegado 
Federal Conceição passou, desde 
São Paulo, quando tomou posse 
no cargo, até sua aposentadoria, 
sempre registrou competência e 
marcou história com sua capaci-
dade.

Mas os momentos de tran-
qulidade, citados no início destes 
relatos ou memórias, não dura-
ram muito. Em fevereiro de 1992 
fui convocado pelo diretor-geral 
para presidir um inquérito poli-
cial envolvendo o ex-ministro do 
Trabalho e da Previdência Social, 
Antonio Rogério Magri, acusado 
pelo ex-diretor de Arrecadação 
e Fiscalização do INSS, Volnei 
Abreu Ávila, cujo conteúdo e re-
sultado das apurações foram far-
tamente noticiados pela imprensa 
nacional, desnecessário, portan-
to, aqui relatar, mesmo porque 
se trata de “coisa julgada”, pelo 
Supremo Tribunal Federal.

Em decorrência do apuratório 
em questão, transferi meu gabi-
nete de trabalho para a Superin-
tendência, ficando exposto a toda 
sorte de pressão de inúmeros jor-
nalistas, repórteres e até de ara-
pongas, todos no afã de notícias 
diárias sobre as diligências ado-
tadas e alguns sedentos em saber 
acerca do pedido de prisão pre-
ventiva do ex-ministro.

Não havia trégua. Além do 
“embate” físico nas portas e ga-
ragens do edifício, o telefone era 
infernal, pois com a matéria de 
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capa da Revista VEJA, ano 25, nº 
11, edição 1225, de 11/03/1992, 
estampando em letras garrafais e 
vermelhas, EXCLUSIVO, com o 
título “A fita em que Magri admi-
te ter recebido 30.000 dólares de 
propina e tenta corromper um su-
bordinado”, com a foto do então 
ministro, não podia ser diferente 
tamanho interesse jornalístico.

Se não bastasse, no conteú-
do da matéria, em seis páginas, 
o jornalista Mário Rosa cita que 
“A fita coloca Magri no centro 
do pior escândalo de corrupção 
já ocorrido no país desde 1971, 
quando o governador do Paraná, 
Leon Peres, foi cassado”.

Como furo de reportagem, o 
referido jornalista transcreve o 
conteúdo da fita incriminadora.

Daí começou meu martírio...
nunca tomei conhecimento de 
como uma cópia da malfadada 
fita foi parar nas mãos de Mário 
Rosa.

Os atos de meu ofício eram 
noticiados diariamente no Jornal 
Nacional e a seguir em todos ta-
bloides e noticiários interligados 
– inclusive no exterior – surpre-
endendo-me com a exclusividade 
e dificultando minhas ações apu-
ratórias.

Dado o “rumor” do caso – in-
clusive com a instalação de uma 
CPI – foi designado um Subpro-
curador da República para acom-
panhar as apurações, na pessoa 
do Dr. Cláudio Fontelles, futura-

mente nomeado procurador-geral 
da República, em razão de sua 
indubitável competência.

Por um lado, era o apoio go-
vernamental, com a presença do 
membro do “parquet”. Pessoa 
idônea, professor de direito penal 
e muito seguro em seus posicio-
namentos, permitindo, inicial-
mente, total liberdade em minhas 
deliberações, sem interferir na 
presidência do inquérito.
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Mas, por outro, as notícias 
diárias, também surpreenderam 
aquela autoridade e começaram 
a interferir, inclusive na nossa 
relação profissional, pois era evi-
dente que os “furos jornalísticos” 
não partiam de minha pessoa e 
tão pouco daquele fiscal da lei, 
muito menos do escrivão de mi-
nha total confiança, Raul Barre-
to Ornelas, requisitado por mim, 
junto a SR/RJ, para aquela tarefa.

Assim, percebia-se claramen-
te o descontentamento do Dr. 
Fontelles, pois sabíamos, naquela 

altura, de onde partiam as notí-
cias, imobilizando-me totalmente 
em impedir.

Desde então, quando aguar-
dávamos perícias e solicitações 
de providências requisitadas ao 
Supremo Tribunal Federal, o re-
nomado subprocurador, aprovei-
tando o pedido de prorrogação do 
prazo para conclusão do procedi-
mento apuratório, requereu, com 
maestria, o sigilo do inquérito, o 
que foi deferido pelo Excelentís-
simo ministro Mario Velloso. 

Ressalte-se que tal fato ocor-
reu à minha revelia, causando 
insatisfação ao diretor-geral do 
DPF que sempre participou dos 
trabalhos, de forma indireta, 
porém pública e, sobretudo ar-
ranhando minha posição como 
presidente do inquérito. Controle 
externo da atividade policial, sim! 
Mas deliberar sobre ato exclusivo 
do delegado, jamais aceitei!

Contudo, durante o período 
inicial de trinta dias do andamen-
to do inquérito policial, recebi o 
convite para ser diretor do Depar-
tamento de Fiscalização do IBA-
MA, através do então ministro 
José Goldemberg, que acumulava 
os Ministérios da Saúde e Meio 
Ambiente (à época, Secretaria do 
Meio Ambiente da Presidência da 
República).

Como o inquérito estava pra-
ticamente concluído, diante de 
todas diligências já consumadas, 
restando, tão somente, cumprir 

Os atos de meu ofício 
eram noticiados 

diariamente no Jornal 
Nacional e a seguir 

em todos tabloides e 
noticiários interligados 
– inclusive no exterior 
– surpreendendo-me 
com a exclusividade 

e dificultando minhas 
ações apuratórias.
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uma determinação judicial, per-
feitamente direcionada; aguardar 
o cumprimento de uma Carta Pre-
catória remetida à SR/Acre; uma 
perícia contábil, também definida 
e coleta de novos padrões vocais, 
elaborei um relatório parcial, nos 
termos da Instrução Normativa 
do DPF em vigor na ocasião, pro-
movendo a presidência do referi-
do apuratório ao competente De-
legado José Magnaldo Nicolau 
(20.04.92), considerando que mi-
nha nomeação para a direção do 
citado departamento ambiental 
já havia sido publicada no Diário 
Oficial da União nº 74, no dia 16 
daquele mesmo mês, portanto al-
guns dias anteriores, invalidando, 
por  via de consequência, qual-
quer ato por mim praticado nos 
autos.

Além do que, já havia previ-
são de minha viagem para Lyon/
França, a fim de participar do 
“SIMPÓSIO INTERNACIO-
NAL DA INTERPOL SOBRE 
FRAUDES INTERNACIO-
NAIS” (DOU, de 21.95.92).

Para concluir e justificar o 
tema ora exposto e diante do tur-
bilhão de fatos, pressões de toda 
sorte – inclusive de colega, no 
interior do elevador do edifício-
-sede –, recordo-me perfeitamen-
te que ao retornar de uma exausti-
va diligência em Rio Branco/AC, 
com fuso horário adverso, depa-
rei com uma repórter da Sucursal 
da Folha de São Paulo, na área 

reservada do Aeroporto Interna-
cional de Brasília, “furando” a 
segurança existente e, com um 
gravador em minha boca, insistia 
para saber a decisão em indiciar o 
ex-ministro ou obter contradição 
em meu trabalho, seguindo-me, 
irritantemente, por vários minu-
tos, até o estacionamento exter-
no, onde  estava o DPF Adolfo 
Raquel Machado, sempre na 
mesma insistência, oportunidade 
em que proferi a frase ora estam-
pada no título desta narrativa, 
pois realmente a atitude da jovem 
repórter e todo o arsenal de fatos 
já elencados, transbordariam até 
o mais polido tolerante.

Não há necessidade de decli-
nar a repercussão daquela frase!

Naquela oportunidade, não 
havia ambiente para explicar que 
o indiciamento é ato decorrente 
do livre convencimento do dele-
gado, mediante a coleta de toda 
prova produzida no inquérito, 
devidamente fundamentado em 
despacho específico e não com 

base em elementos pífios, que, 
naquele instante não estavam 
completos os dados necessários 
para tal deliberação, evitando-se 
o seu trancamento por existência 
de constrangimento ilegal.

Com toda exploração midi-
ática da época, o referido ex-
-ministro poderia até valer-se 
de seu direito pela presunção de 
sua inocência e a preservação de 
sua intimidade, pois não estavam 
sendo tuteladas. Mas vai explicar 
isso para a repórter, em seu afã 
deliberado e inconveniente.

Parte de tal diálogo poderá ser 
obtido às páginas 1 e 5 da Folha 
de São Paulo, de 27/03/1992, 
pois ali fora inserido apenas o 
que o jornal concebeu, sob sua 
ótica,  mesmo porque aquelas pá-
ginas retratam a reportagem com-
pleta, não podendo prevalecer 
quaisquer argumentos de impedir 
o acesso a informação e ao direito 
do cidadão de ser informado.                 

Tudo passa, menos as recor-
dações!

Delegados Romeu Tuma e Aparecido 
Lopes Feltrim (dir.) em destaque na 
revista Veja de 11 de março de 1992

 Foto: Arquivo Pessoal
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|Opinião
Por SEBASTIÃO LESSA

O enriquecimento ilícito pre-
sumido, foi introduzido na le-
gislação diante daquele quadro 
bastante preocupante, é dizer, do 
agente público que exterioriza si-
nais sugestivos de improbidade 
administrativa, fato advindo do 
acréscimo patrimonial flagrante-
mente incompatível com a cor-
respondente remuneração.

Entre as questões que se têm 
como prioritárias, é saber, se o 
aludido comportamento censurá-
vel prescinde ou não da vincula-
ção com o cargo exercido; o di-
reito de apresentar contraprova; 
e o exato alcance do intercâmbio 
de informação sigilosa frente aos 
incisos X e XII, art. 5º, da Cons-
tituição Federal, matéria ainda 

debatida no c. Supremo Tribu-
nal Federal (STF, RE 389.808, 
Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 
10.05.11, embargos de declara-
ção conclusos; STF, RE 601.314, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
recurso extraordinário com re-
percussão geral reconhecida, 
conclusos em 21.10.14).   

Por oportuno, parece razoá-

Delegado de Polícia Federal aposentado faz minuciosa análise 
sobre improbidade administrativa com o enriquecimento 

ilícito por parte do agente público. 

 (ART. 37, § 4º, CF; ART. 9º, CAPUT 
E INC. VII, LEI Nº 8.429/92)

ENRIQUECIMENTO 
ILÍCITO PRESUMIDO 
DO AGENTE PÚBLICO

䤀渀猀挀爀椀攀猀 愀琀 漀 搀椀愀 ㌀ 搀攀 愀最漀猀琀漀
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vel afirmar, com plausível acer-
to, que a adequada aplicação dos 
dispositivos contidos nas Leis 
8.429/92 e 8.730/93, muito teria 
contribuído para evitar ou mini-
mizar o desmando, a corrupção e 
a improbidade administrativa.

Concluindo, proveitoso trans-
crever, no trato da moralidade e 
da responsabilidade do agente 
público, o art. 126-A, da Lei nº 
8.112/90:

“Art. 126-A. Nenhum servi-
dor poderá ser responsabilizado 
civil, penal ou administrativa-
mente por dar ciência à autori-
dade superior ou, quando houver 
suspeita de envolvimento desta, 
a outra autoridade competente 
para apuração de informação 
concernente à prática de crimes 
ou improbidade de que tenha 
conhecimento, ainda que em de-
corrência do exercício de cargo, 
emprego ou função pública.”  
(Incluído pela Lei nº 12.527, de 
2011)’’  (grifei)

| SINDICÂNCIA PATRIMONIAL 

Editado com arrimo no art. 
13, da Lei nº 8.429/92, o Decreto 
nº 5.483/05, tratou da sindicância 
patrimonial e assinalou no art. 7º:

‘’A Controladoria-Geral da 
União, no âmbito do Poder Exe-
cutivo Federal, poderá analisar, 
sempre que julgar necessário, a 
evolução patrimonial do agen-

te público, a fim de verificar a 
compatibilidade desta com os 
recursos e disponibilidades que 
compõem o seu patrimônio, na 
forma prevista na Lei no 8.429, 
de 1992, observadas as disposi-
ções especiais da Lei no 8.730, 
de 10 de novembro de 1993.

 
  Parágrafo único.  Verificada 

a incompatibilidade patrimonial, 
na forma estabelecida no caput, 
a Controladoria-Geral da União 
instaurará procedimento de sin-
dicância patrimonial ou requi-
sitará sua instauração ao órgão 
ou entidade competente.’’ (grifei)  
(Decreto nº 5.483/05, art. 7º e § 
único)

Concluída a sindicância pa-
trimonial e havendo indícios de 
patrimônio a descoberto, a auto-
ridade competente determinará a 
instauração de processo adminis-
trativo disciplinar. 

| ENRIQUECIMENTO ILÍCITO 
PRESUMIDO DO AGENTE 
PÚBLICO  (ART. 9º, INC. VII, LEI 
N. 8.429/92) 

A conduta punível do enri-
quecimento ilícito presumido, ou 
seja, em linguagem jurídica - em 
que há presunção; admitido como 
certo e verdadeiro por presunção 
- está modelada no inciso VII, art. 
9º, acarretando as sanções previs-
tas no art. 12, inc. I e § único, da 
Lei nº 8.429/92:

‘’Art. 9° Constitui ato de im-
probidade administrativa impor-
tando enriquecimento ilícito au-
ferir qualquer tipo de vantagem 
patrimonial indevida em razão 
do exercício de cargo, mandato, 
função, emprego ou atividade 
nas entidades mencionadas no 
art. 1° desta lei, e notadamente:

(...)

VII – adquirir, para si ou para 
outrem, no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função públi-
ca, bens de qualquer natureza 
cujo valor seja desproporcional 
à evolução do patrimônio ou à 
renda do agente público.’’ (grifei)

(...)

‘’Art. 12.  Independentemente 
das sanções penais, civis e ad-
ministrativas previstas na legis-
lação específica, está o respon-
sável pelo ato de improbidade 
sujeito às seguintes cominações, 
que podem ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente, de acordo 
com a gravidade do fato: (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.120, de 
2009).

   I - na hipótese do art. 9°, 
perda dos bens ou valores acres-
cidos ilicitamente ao patrimônio, 
ressarcimento integral do dano, 
quando houver, perda da função 
pública, suspensão dos direitos 
políticos de oito a dez anos, pa-
gamento de multa civil de até três 
vezes o valor do acréscimo patri-

Opinião

monial e proibição de contratar 
com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios, direta ou indireta-
mente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja 
sócio majoritário, pelo prazo de 
dez anos;

(...)

   Parágrafo único. Na fixação 
das penas previstas nesta lei o 
juiz levará em conta a extensão 
do dano causado, assim como o 
proveito patrimonial obtido pelo 
agente.’’  (grifei)

Em linha de princípio, trata-se 
de norma de conteúdo singular, 
eis que induz reconhecer a pre-
sunção relativa (juris tantum), 
mas, como é curial, admite prova 
em contrário, tudo em harmonia 
com o art. 5º, inc. LV, da Carta 
Política. 

| DOUTRINA

Com efeito, o enriquecimento 
ilícito presumido, está formatado 
no inciso VII, art. 9º, da Lei nº 
8.429/92:

‘’VII – adquirir, para si ou 
para outrem, no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou fun-
ção pública, bens de qualquer 
natureza cujo valor seja despro-
porcional à evolução do patrimô-
nio ou à renda do agente públi-
co.’’ (grifei)

O mencionado inciso, como 
dito, sugere o intitulado e deba-
tido enriquecimento ilícito presu-
mido, ou, na lição de José Arman-
do da Costa, “norma presuntiva 
de improbidade administrativa 
por enriquecimento ilícito.” (gri-
fei) (Contorno jurídico da impro-
bidade administrativa, Ed. Brasí-
lia Jurídica, 3ª ed., 2005, págs. 23 
e 113).

Na análise do tipo, registra a 
lição de Waldo Fazzio Júnior: “O 
agente público que adquire para 
si ou para terceiro, bens de valor 
desproporcional a sua evolução 
patrimonial ou aos seus estipên-
dios, no exercício de posição ad-
ministrativa, é o alvo do art. 9º, 
VII, porque o acréscimo que au-
fere não tem causa conhecida.’’ 
(grifei) 

E mais: “Retrilhando o per-
curso, o inc. VII não tem vida 
própria;  é mera exemplificação 
do caput do art. 9º.  Neste está 
gravada a conduta típica; nele 
deve encaixar-se a ação tida por 
ilícita.  Por isso, a conduta ilícita 
deve ocorrer em razão do exercí-
cio do cargo, função, emprego ou 
mandato.  A causa determinante 
do enriquecimento é a condição 
funcional do agente.  Ou não se 
trata de improbidade administra-
tiva.’’  (grifei)

E continua: “De tal arte que, 
se incumbe ao Ministério Público 
ou a pessoa jurídica interessada 
formalizar a pretensão condena-

tória do agente público, cabe-lhe 
exibir as provas necessárias, ex-
postas ao contraditório e a ampla 
possibilidade de defesa.  Suspei-
tas e presunções não constituem 
causa de pedir em ação civil de 
improbidade administrativa ou 
qualquer outra.  Ao réu compete 
a contradição e esta pressupõe 
imputação que deva ser contra-
ditada.  Sem a imputação do ato 
de improbidade, não há como 
contestar nem o que contestar.’’ 
(grifei) (Improbidade administra-
tiva, Ed. Atlas, SP, 2ª ed., 2014, 
págs. 177 a 181)

A bem de ver, a figura do en-
riquecimento ilícito presumido 
(art. 9º, VII, Lei nº 8.429/92), 
segundo parte da doutrina, não 
transmite a razoável segurança 
jurídica que emerge da conver-
gência de opiniões.

Como estímulo ao debate e 
reflexão, a decisão do c. Superior 
Tribunal de Justiça:

“6. A conduta do servidor tida 
por ímproba não precisa estar, 
necessária e diretamente, vin-
culada com o exercício do car-
go público. Com efeito, mesmo 
quando a conduta é perpetrada 
fora das atividades funcionais, 
se ela evidenciar incompatibili-
dade com o exercício das funções 
do cargo, por malferir princípios 
basilares da Administração Pú-
blica, é sim passível de punição 
na esfera administrativa, inclusi-

Opinião
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ve com a pena máxima de demis-
são, mormente como no caso em 
apreço em que o servidor, Auditor 
Fiscal da Receita Federal, apre-
senta enriquecimento ilícito, por 
acumular bens desproporcionais 
à evolução do patrimônio e da 
renda – fato esse, aliás, que tam-
bém está em apuração na esfera 
penal –, remetendo significativo 
numerário para conta em banco 
na Suíça, sem a correspondente 
declaração de imposto de renda. 
Inteligência do art. 132, inciso 
IV, da Lei n.º 8.112/90, c.c. o art. 
11 da Lei n.º 8.429/92.

 7. Segurança denegada. 
Agravo regimental prejudicado.” 
(grifei)  (STJ, MS 12.536, Rel. 
Min. Laurita Vaz, DJe 26.09.08)

A propositado dizer que a ci-
tada decisão (STJ, MS 12.536), 
foi mantida em grau de recurso 
pelo c. Supremo Tribunal Federal 
(STF, RMS 28.919 DF, julg. em 
16.12.14).

E mais:
“ADMINISTRATIVO E PRO-

CESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IM-
PROBIDADE ADMINISTRATI-
VA. LEI 8.429/92. SERVIDORES 
PÚBLICOS. RECEITA FEDE-
RAL DO BRASIL. ENRIQUECI-
MENTO ILÍCITO. DOLO. COM-
PROVAÇÃO. ATO ÍMPROBO. 
EXISTÊNCIA. SENTENÇA RE-
FORMADA.

(...)

3. É inegável que por meio 

da assessoria tributária os ser-
vidores/apelados fizeram fortu-
na, conforme se constata pela 
acentuada evolução patrimonial 
de ambos, fato este devidamente 
comprovado nos autos e confir-
mado pelos próprios Recorridos. 

4. In casu, não há como ilidir 
a aplicação da moldura norma-
tiva em relação a parte ré, que 
se valeu do conhecimento e das 
informações obtidas no desempe-
nho de seu cargo, bem assim do 
prestígio de que dispunha à épo-
ca na Receita Federal do Brasil e 
assinou contrato de prestação de 
serviços com a empresa privada 
contra os interesses de seu ór-
gão de lotação, Receita Federal 
do Brasil.” (grifei) (TRF 1ª R., 
AC 2007.34.00.032426-7, Rel. 
Des. Federal Ney Bello, DJF1 
22.08.14).

(…)

‘‘Com efeito, nesta figura, 
o ato de improbidade não está 
condicionado à prova e indivi-
dualização de um comportamen-
to descrito no tipo genérico do 
“caput’’.  Tal comportamento se 
presume pelo fato objetivo de ser 
apurada a aquisição de  ‘‘bens 
de qualquer natureza cujo valor 
seja desproporcional à evolução 
do patrimônio ou renda do agen-
te público.’’  O tipo do inciso VII 
exige uma aferição objetiva de 
diferença de bens e valores du-
rante determinado período de 

tempo.’’ (grifei) (TJSP, Apelação 
nº 0018566-33.2013.8.26.0053, 
Rel. Des. Laerte Sampaio, Ter-
ceira Câmara de Direito Público, 
julg. 12.04.11).

| DIREITO DE DEFESA (ART. 5º, 
INC. LV, CF)

De início, é necessário con-
signar que no trato com os di-
reitos e garantias fundamentais 
de primeira geração (art. 5º, inc. 
LV, CF), está escrito que:  “aos 
litigantes, em processo judicial 
ou administrativo, e aos acusa-
dos em geral são assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela 
inerentes.’’ (grifei) (Cf.: STJ, 
RMS 10.574-DF, Rel. Min. Gil-
son Dipp, DJ 04.02.02;  STJ, MS 
6.478 DF, Rel. Min. Jorge Scarte-
zzini, DJ 29.05.00).

Nesse contexto, não há como 
negar o direito de defesa (art. 5º, 
inc. LV, CF, mesmo na fase da 
sindicância patrimonial, nos ter-
mos inclusive do art. 8º, caput, do 
Decreto nº 5.483/05.

| O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E 
A VINCULAÇÃO COM O ATO DE 
OFÍCIO - DEBATE

Tratando da matéria, a orien-
tação exarada no Manual de Pro-
cesso Administrativo Disciplinar 
editado pela e. Controladoria-
-Geral da União, Brasília, 2013, 
pág. 321:

“Assinala-se que se mostra 
desnecessária a comprovação do 
nexo causal do enriquecimento 
ilícito com o exercício da função 
pública.  Caso fosse imprescin-
dível tal prova para a caracte-
rização do ilícito comentado, a 
comissão apuradora teria uma 
tarefa hercúlea, quase impossível 
de ser cumprida.  Ademais, o inc. 
VII do art. 9º, da Lei nº 8.429/92 
é um tipo disciplinar autônomo e 
específico, independente do ca-
put do mesmo dispositivo.  Com 
isso, não é necessária a compro-
vação do recebimento de efetiva 
vantagem patrimonial indevida 
em razão do exercício de cargo, 
prevista no caput do art. 9º, para 
a capitulação da conduta no inci-
so VII, posto ser independente.’’ 
(grifei) 

| CONCLUSÃO

Diante de tais considerações, 
fundamentadas na doutrina e na 
jurisprudência, conclui-se: 

a) “A Controladoria-Geral da 
União, no âmbito do Poder Exe-
cutivo Federal, poderá analisar, 
sempre que julgar necessário, a 
evolução patrimonial do agen-
te público, a fim de verificar a 
compatibilidade desta com os 
recursos e disponibilidades que 
compõem o seu patrimônio, na 
forma prevista na Lei no 8.429, 
de 1992, observadas as disposi-
ções especiais da Lei no 8.730, 

de 10 de novembro de 1993.
Parágrafo único.  Verificada 

a incompatibilidade patrimonial, 
na forma estabelecida no caput, 
a Controladoria-Geral da União 
instaurará procedimento de sin-
dicância patrimonial ou requi-
sitará sua instauração ao órgão 
ou entidade competente.’’ (grifei)  
(Decreto nº 5.483/05, art. 7º e § 
único);

b) A conduta punível do en-
riquecimento ilícito presumido, 
ou seja, em linguagem jurídica 
- em que há presunção; admitido 
como certo e verdadeiro por pre-
sunção - está modelada no inciso 
VII, art. 9º, acarretando as san-
ções previstas no art. 12, inc. I e 
§ único, da Lei nº 8.429/92;

c) “6. A conduta do servidor 
tida por ímproba não precisa 
estar, necessária e diretamente, 
vinculada com o exercício do car-
go público. Com efeito, mesmo 
quando a conduta é perpetrada 
fora das atividades funcionais, 
se ela evidenciar incompatibili-
dade com o exercício das funções 
do cargo, por malferir princípios 
basilares da Administração Pú-
blica, é sim passível de punição 
na esfera administrativa, inclusi-
ve com a pena máxima de demis-
são, mormente como no caso em 
apreço em que o servidor, Auditor 
Fiscal da Receita Federal, apre-
senta enriquecimento ilícito, por 
acumular bens desproporcionais 
à evolução do patrimônio e da 

renda – fato esse, aliás, que tam-
bém está em apuração na esfera 
penal –, remetendo significativo 
numerário para conta em banco 
na Suíça, sem a correspondente 
declaração de imposto de ren-
da. Inteligência do art. 132, in-
ciso IV, da Lei n.º 8.112/90, c.c. 
o art. 11 da Lei n.º 8.429/92.  7. 
Segurança denegada. Agravo re-
gimental prejudicado.”  (grifei)  
(STJ, MS 12.536, rel. Min. Lau-
rita Vaz, DJe 26.09.08)

A propositado dizer que a ci-
tada decisão (STJ, MS 12.536), 
foi mantida em grau de recurso 
pelo c. Supremo Tribunal Federal 
(STF, RMS 28.919 DF, julg. em 
16.12.14);

d) Nesse contexto, não há 
como negar o direito de defesa 
(art. 5º, inc. LV, CF), ainda na 
fase da sindicância patrimonial, 
pela inteligência do art. 8º, caput, 
do Decreto nº 5.483/05:

“Art. 8o  Ao tomar conheci-
mento de fundada notícia ou de 
indícios de enriquecimento ilíci-
to, inclusive evolução patrimo-
nial incompatível com os recur-
sos e disponibilidades do agente 
público, nos termos do art. 9o da 
Lei no8.429, de 1992, a autori-
dade competente determinará a 
instauração de sindicância pa-
trimonial, destinada à apuração 
dos fatos.’’
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|Opinião
Por SILVIA AMÉLIA FONSECA DE OLIVEIRA e ISALINO ANTÔNIO GIACOMET JÚNIOR

REDE DE RECUPERAÇÃO DE 
ATIVOS DO GAFILAT (RRAG)
Delegados Federais comentam sobre Rede de Recuperação de Ativos do 
Grupo de Ação Financeira da América Latina contra a Lavagem de Dinheiro e o 
Financiamento do Terrorismo

A sociedade atualmente 
convive com fenômenos 
tais como o crescimento 

das relações econômicas interna-
cionais, utilização da internet para 
transferências financeiras, maior 
acesso às viagens ao exterior e 
facilidade de trânsito nas fron-
teiras, os quais são extremamen-
te úteis aos povos, mas que por 
outro lado podem criar ambiente 
a ser utilizado pela criminalidade 
para práticas delitivas que envol-

vem a jurisdição de mais de um 
país. Daí a importância da coope-
ração internacional, que necessita 
de mecanismos adequados, dinâ-
micos e complementares, para 
fazer frente a tal realidade e bem 
cumprir seu papel no combate ao 
crime de forma efetiva e célere.

Dentro dessa perspectiva, pa-
ralelamente à cooperação jurídica 
internacional, realizada formal-
mente por intermédio das Autori-
dades Centrais dos Estados1, com 

1No Brasil, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) da Secretaria Na-
cional de Justiça (SNJ) do Ministério da Justiça exerce a função de Autoridade Central para análise e tramitação dos 
pedidos de cooperação jurídica internacional, conforme preceitua o art. 11, IV, do Decreto nº 6.061, de 15 de março de 
2007. Em matéria penal, tal função é exercida pelo DRCI para a quase totalidade dos pedidos, excetuando-se apenas 
para os casos que tramitam com base no Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da República Federativa Portuguesa e para aqueles que tramitam com base 
no Acordo de Assistência Mútua em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
do Canadá, sendo que nessas duas hipóteses a Autoridade Central prevista em tais acordos é a Procuradoria-Geral da 
República. Entretanto, para os pedidos de cooperação jurídica internacional que envolvam o Canadá, diversos deles 
são tramitados também por intermédio do DRCI, com base na Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em 
Matéria Penal (Decreto nº 6.340, de 03 de janeiro de 2008), firmada no âmbito da Organização dos Estados America-
nos, da qual ambos os países fazem parte.

base em Acordos Internacionais 
ou reciprocidade, imprescindível 
para a obtenção de atos processu-
ais e/ou elementos de prova vá-
lidos no exterior, cresce também 
a consciência da necessidade de 
uso de ferramentas mais dinâmi-
cas de cooperação direta e infor-
mal, realizada especialmente para 
obtenção de informações a título 
de inteligência e que podem ser-
vir para auxiliar na condução de 
investigações e processos.

Opinião

Assim, ao lado da cooperação 
direta já existente entre as insti-
tuições homólogas dos países2, 
surgem também as denominadas 
“redes de cooperação”, criadas 
por iniciativa de blocos regionais 
e organizações internacionais 
para dinamizar as relações de co-
laboração entre os países no com-
bate ao crime e na recuperação de 
ativos desviados ilicitamente.

Uma das principais redes de 
cooperação da qual o Brasil faz 
parte é Rede de Recuperação de 
Ativos do Grupo de Ação Finan-
ceira da América Latina contra a 
Lavagem de Dinheiro e o Finan-
ciamento do Terrorismo (RRAG-
-GAFILAT)3, formalmente criada 
na reunião plenária do GAFISUD 
(atual GAFILAT), em 22 de julho 
de 2010, em Lima, Peru. Apoiam 
a iniciativa o Escritório das Na-

ções Unidas sobre Drogas e Cri-
me – UNODC, juntamente com a 
Comissão Interamericana para o 
Controle do Abuso de Drogas da 
Organização dos Estados Ame-
ricanos – CICAD/OEA, a Orga-
nização Internacional de Polícia 
Criminal – INTERPOL e outros.

A RRAG é um foro de nature-
za técnica e específica, compos-
ta por pontos de contato dos 16 
países membros do GAFILAT4 
mais a Espanha5, com o objeti-
vo de otimizar mecanismos para 
a identificação, localização e re-
cuperação de ativos de origem 
ilícita. Para tanto, possui uma 
plataforma de tecnologia da in-
formação para a troca segura de 
dados entre os pontos focais dos 
países, desenvolvida pelo Insti-
tuto Costarriquense de Drogas e 
cedida pela Costa Rica, além de 

2Como exemplos de conhecidos mecanismos de cooperação direta e informal entre entes homólogos, encontram-se a 
comunicação entre as polícias dos países por meio das representações da INTERPOL e a comunicação entre as Uni-
dades de Inteligência Financeira (UIF’s) por meio do Grupo de Egmont. 
3O GAFILAT é uma organização intergovernamental regional entre os países da América Latina, formalmente criado 
com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo, sob o mesmo modelo e mesmos 
propósitos do GAFI, visando à contínua melhoria das políticas nacionais ao fortalecimento de diferentes métodos de 
cooperação entre os Estados-Parte. Foi criado inicialmente no âmbito da América do Sul (e por isso era denominado 
de GAFISUD) em 08 de dezembro de 2000 em Cartagena das Índias, Colômbia, pela assinatura de um Memorando 
de Entendimento entre os Governos.
4Atualmente os membros do GAFILAT são: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai.
5Em virtude da alta demanda de cooperação com os países latino americanos, a Espanha solicitou a inclusão de um 
ponto de contato na RRAG, pedido que foi aceito em 2013. 

estabelecer reuniões periódicas 
a fim de fortalecer o intercâmbio 
de experiências e atualização ju-
rídico-prática de cada país.

A rede possui caráter informal 
e dinâmico, destinada à troca de 
informações como ferramenta 
prévia a um pedido formal de co-
operação jurídica internacional, 
especialmente no intercâmbio 
voltado à identificação e rastreio 
de bens e valores no exterior. 
Apesar da informalidade, a plata-
forma da rede garante a seguran-
ça das informações, as quais são 
tramitadas de forma criptografa-
da. Além disso, permite o acesso 
a partir de qualquer computador 
ligado à internet, de onde os pon-
tos de contato cadastrados podem 
consultar os dados que são objeto 
das solicitações e das respectivas 
respostas.
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Opinião

Assim, a RRAG se destina a 
permitir a troca de informações 
sobre pessoas físicas, jurídicas, 
bens e valores, visando facilitar 
a identificação, localização e re-
cuperação de ativos localizados 
no exterior que sejam produto ou 
instrumento de atividades ilícitas. 
Funciona também como um cen-
tro de intercâmbio de experiên-
cias e boas práticas sobre aspec-
tos de investigação e persecução 
contra a lavagem de dinheiro e 
seus delitos antecedentes. 

Para os Delegados de Polícia 
Federal, a RRAG pode ter grande 
utilidade nas investigações crimi-
nais, especialmente envolvendo 
lavagem de dinheiro, nas quais 
seja necessário identificar, loca-
lizar ou rastrear bens ou pessoas 
em alguns dos países membros da 
RRAG ou de outras redes de co-
operação com as quais a RRAG 
tenha vínculo, como a Camden 
Assets Recovery Interagency Ne-
twork – CARIN6.

Ainda, as informações obtidas 
por intermédio da RRAG podem 
ser utilizadas pelo Delegado de 
Polícia também como dados que 
podem ser inseridos em um pedi-
do de cooperação jurídica interna-

cional, como por exemplo a iden-
tificação do número e agência de 
uma conta bancária, a localização 
do endereço de alguma pessoa, a 
identificação do proprietário de 
um veículo, etc. Ou seja, a rede 
pode ser utilizada para facilitar e 
agilizar a comunicação entre os 
atores internacionais envolvidos 
no combate à criminalidade. 

Por outro lado, auxiliará evi-
tando-se a formalização de um 
pedido que possa ser considerado 
como “fishing expedition”. De 
fato, com base na confirmação 
dessas informações obtidas in-
formalmente via RRAG, pode-se 
fazer uma posterior solicitação 
de cooperação jurídica interna-
cional, solicitando provas ou as 
medidas assecuratórias sobre es-
ses mesmos ativos identificados.

A RRAG é constituída por 
pontos de contato de cada um dos 
países membros, que via de regra 
são autoridades ligadas à aplica-
ção da lei que lidam diariamente 
com temas voltados ao rastreio e 
recuperação de ativos, bem como 
seu bloqueio e confisco, e que 
necessitam da cooperação de au-
toridades estrangeiras. Em regra, 
cada país é representado por dois 

pontos focais, sendo um da Polí-
cia e outro do Ministério Público. 
Entretanto, há países que indicam 
um representante de sua Unidade 
de Inteligência Financeira e ou-
tros que indicam outro órgão que 
tenha atribuição sobre o assunto. 

No Brasil, atualmente, estão 
designados três pontos focais. 
Desde da criação da RRAG, o 
DRCI vem participando com um 
ponto de contato nas reuniões, em 
virtude da temática referente à re-
cuperação de ativos. Na 11ª reu-
nião, realizada em maio de 2015, 
na cidade de Assunção, também 
participaram o Departamento de 
Polícia Federal e a Procuradoria 
Geral da República. Hoje, DPF, 
DRCI e PGR são pontos de con-
tato pelo Brasil.

Caso haja interesse nos recur-
sos que a plataforma da RRAG 
pode oferecer os Delegados de 
Polícia Federal podem encami-
nhar sua demanda para a Divisão 
de Cooperação Jurídica Interna-
cional (dcj.cgci@dpf.gov.br).

Maiores informações so-
bre a rede podem ser obtidas no 
seguinte endereço eletrônico: 
http://www.gafilat.org/content/
cooperacion/#1

6A CARIN é uma rede de cooperação informal semelhante à RRAG, utilizada por autoridades especializadas em 
identificação, rastreio, bloqueio e confisco de ativos, composta por pontos de contato no âmbito dos países da Europa, 
além de Estados Unidos da América, outros países e organizações internacionais.

POR MAIS AUTONOMIA PARA COMBATER 
O CRIME ORGANIZADO E A CORRUPÇÃO
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Cooperação Internacional

De 2003 a 2014 a Polícia Fe-
deral fez a apreensão de mais de 
14 mil quilos de cocaína e reali-
zou cerca de três mil prisões. Os 
principais destinos para a droga é 
a Nigéria, Índia, África do Sul e o 
Leste Europeu.

O Delegado Federal Valdecy 
Urquiza Júnior comenta que o 
programa já recebeu policiais 
de mais de 25 países. “Os inte-
grantes estrangeiros que vêm ao 
Brasil são custeados pela própria 
Polícia Federal para realizar os 
trabalhos conjuntos de coopera-
ção policial”.

De novembro de 2014 a maio 
de 2015 foram realizados três 
ciclos de aulas. Os participantes 
são capacitados em técnicas de 
interdição de drogas em aero-
portos, perícias em ambiente ae-
roportuário, inteligência policial 
em aeroportos e segurança aero-
portuária. 

Adido da Polícia da Recei-
ta Federal da França, Laurent 

Schloesser está no Brasil partici-
pando do programa de coopera-
ção internacional e comenta que a 
experiência vivida é uma grande 
riqueza para seu país. “A coope-
ração internacional é o futuro da 
luta contra o tráfico internacional 
das drogas”, explica.

Os policiais estrangeiros 
aprendem todos os ciclos de tra-
balho que é realizado no dia a dia 
do aeroporto de Guarulhos. Os 
ensinamentos vão desde as abor-
dagens aos passageiros suspeitos, 
identificação de fraudes em pas-
saportes e outros documentos, 
análise do tipo de droga transpor-
tada, noções de inteligência e até 
o trabalho de pesquisas de sus-
peitos que podem vir ao Brasil.

A escolha do aeroporto de 
Guarulhos para a implantação do 
Intercops tem um motivo: além 
de ser o terminal mais movimen-
tado da América Latina, com 
mais de tráfego de 40 milhões de 
passageiros por ano, o aeroporto 

é considerado internacionalmen-
te como o que mais apreende dro-
gas no mundo. 

| COMBATE AO TRÁFICO DE 
PESSOAS

Relatório Global sobre o Trá-
fico de Pessoas lançado pela Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) no ano passado revela que 
ocorreram mais de 510 fluxos de 
tráfico no ano passado. Existem 
pelo menos 152 países de origem 
e 124 de destino.

As principais vítimas são mu-
lheres e crianças. Cerca de 70% 
são do sexo feminino e a cada 
três vítimas conhecidas de tráfico 
humano, uma é criança. 

De acordo com o Relatório 
Nacional sobre tráfico de pessoas 
no Brasil, divulgado em 2012, as 
principais buscas para o tráfico 
são para fins de adoção, de explo-
ração do trabalho e sexual e para 
remoção de órgãos. Os principais 
continentes de origem é o Leste 
da Ásia e o Sul da África.

Para o Delegado Federal Luis 
Vanderlei Pardi, o problema de 
imigração no mundo se resume à 
circulação de pessoas e às áreas 
de conflito. “Essas pessoas são 
cooptadas por redes de tráfico 
de pessoas e isso envolve muito 
dinheiro. Essa situação está cada 
vez mais grave e esse é o grande 
problema que enfrentamos hoje 
com a investigação”, conclui o 
Delegado.

Cocaína apreendida no aeroporto 
de Guarulhos era escondida em 

frascos de alumínio.

Foto Divulgação Polícia Federal

|Cooperação Internacional

O mês de outubro do ano 
passado foi um mar-
co importante para a 

cooperação internacional e o 
enfrentamento aos crimes in-
ternacionais. A Polícia Federal 
iniciou o Programa de Coopera-
ção Internacional em Aeroportos 
(Intercops), que promove o inter-
câmbio de experiências e meto-
dologias de trabalho entre poli-
ciais de vários países.

O objetivo do programa é reu-
nir policiais de outros países na 
repressão aos crimes internacio-
nais de tráfico de drogas e de pes-
soas, no aeroporto de Guarulhos, 
em São Paulo. 

POLÍCIA 
FEDERAL
ALÉM DAS FRONTEIRAS

Por FELIPE CHAVES

Conheça o Programa de 
Cooperação Internacional 
em Aeroportos (Intercops) 

para enfrentar o tráfico 
internacional de drogas e 

outros crimes

Sala de trabalho do Intercops no 
Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. 

Foto: Evori Gralha Filho/ADPF
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| AUXÍLIO NAS OPERAÇÕES

Para auxiliar os policiais nas 
operações em combate ao tráfico 
de drogas, cães farejadores são 
utilizados para identificar a pre-
sença de drogas a alguns metros 
de distância. Ao sentir o cheiro 
do entorpecente, o cão senta ao 
lado da bagagem ou da pessoa 
suspeita e aponta ao policial que 
há algo errado por ali.

Assim, os policiais federais 
são autorizados a checar as baga-
gens e a revistar o passageiro. Se 
encontrarem produtos suspeitos, 
o material é submetido a testes 
químicos pela equipe de perícia. 
Se confirmada a presença de dro-
gas, o transportador é preso e fica 
aguardando julgamento.

O que também auxilia no tra-
balho da Polícia Federal e aper-
feiçoa o tempo de espera nas 
filas de embarque é um sistema 
de identificação de passaportes 
conhecido por e-gate. Com ele, a 
inspeção de passaportes que po-
deria demorar até três minutos é 

realizada em até 30 segundos.
O sistema é bem simples e 

rápido, mas só pode ser utilizado 
por quem já possui o novo passa-
porte brasileiro com chip. O pas-
sageiro se aproxima do e-gate, 
apresenta o passaporte para se-
rem lidos os dados biométricos, 
biográficos e de chip. Automati-
camente é feita uma checagem no 
banco de dados da PF para confir-
mar que o documento não é falso 
e que o passageiro pode embarcar 
normalmente. 

O sistema ainda faz o reco-
nhecimento facial do passageiro, 
comparando sua fisionomia atual 

com a da foto no passaporte. 
Todos esses sistemas de iden-

tificação e de enfrentamento aos 
crimes internacionais são bem 
aceitos pela população. A estu-
dante de economia Ana Tereza, 
21, viajou em fevereiro para Eu-
ropa e afirma que se sente muito 
mais segura sabendo que policiais 
especializados trabalham diaria-
mente para garantir a ordem nos 
voos e combater os crimes inter-
nacionais.

Luísa Neves, 20, também foi 
recentemente para fora do país e 
confirmou que o processo de che-
cagem dos passaportes melhorou. 
“Eu passei por esse novo sistema 
de identificação e achei sensacio-
nal por ser tão rápido. Não sei se 
foi por causa de ainda ser um sis-
tema novo, mas quase não me dei-
xaram passar pela PF pelo fato de 
meu nome ser parecido com o de 
alguém que está com problemas 
com a polícia. Por um lado , isso 
é até bom, sinto que a segurança 
aumentou muito”, comenta.

Milhares de passageiros embarcam 
diariamente no aeroporto de 

Guarulhos, em São Paulo.

Foto: Evori Gralha Filho/ADPF

Passageiros utilizam o novo sitema e-gate 
que simplifica o tempo de espera para 
embarque internacional.

 Foto Evori Gralha Filho ADPF

Cooperação Internacional 䤀嘀 䔀渀挀漀渀琀爀漀 一愀挀椀漀渀愀氀 
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PF em Ação

RIO DE JANEIRO
OPERAÇÃO ARCANUS
A Polícia Federal deflagrou a Operação Arcanus, que teve como 
objetivo desarticular um esquema que facilitava, de forma irregular, 
a imigração de passageiros – alguns entravam com visto de turista, 
menos burocrático, quando teriam que entrar com visto de trabalho – 
e os procedimentos de tráfego marítimo de embarcações no Porto do 
Rio de Janeiro, que não eram inspecionadas.

OPERAÇÃO BAMBINOS 
A Polícia Federal deflagrou 
a Operação Bambinos 
para combater crimes de 
armazenamento e divulgação 
de pornografia infantil na 
internet. As ações ocorrem nos 
Municípios de Nova Iguaçu, 
Mesquita e São João de Meriti, 
no estado do Rio de Janeiro. 
A operação ocorreu no mês 
em que se comemora o Dia 
Nacional de Combate ao Abuso 
e Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes (18 de maio).

OPERAÇÃO 
BOCA DE LOBO
Com apoio do Batalhão de 
Operações Especiais, a Polícia 
Federal (PF) prendeu, na 
comunidade de Vila Aliança, 
em Senador Camará, um 
homem suspeito de integrar 
uma quadrilha especializada 
em assalto a bancos no estado 
do Rio. A ação faz parte da 
Operação Boca de Lobo, na 
qual já havia sido cumprido um 
mandado de prisão preventiva e 
um de busca e apreensão.

CEARÁ
OPERAÇÃO 
CHRISTIANÓPOLIS
Deflagrada pela PF, a Operação 
Christianópolis teve o 
objetivo de apurar fraudes em 
processos licitatórios, com 
desvio de verbas públicas 
provenientes do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação. Cerca de 50 policiais 
participaram da operação para 
cumprir mandatos nas cidades 
de Campos Sales e Tauá.

|PF em Ação
Com informações e imagens da Comunicação Social da Polícia Federal

ACRE
OPERAÇÃO ACRÔNIMO
Polícia Federal cumpriu 90 mandados de busca e apreensão em 
Brasília, Goiás, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A operação 
Acrônimo busca combater uma organização criminosa investigada 
por lavagem de dinheiro. A investigação começou em outubro do 
ano passado, quando a PF apreendeu, no Aeroporto de Brasília, R$ 
113 mil em dinheiro em uma aeronave.

RIO GRANDE DO NORTE
OPERAÇÃO ARACELI
Polícia Federal deflagrou  a 
operação Araceli, destinada 
a repressão de crimes de 
divulgação de pornografia 
infantil através da internet, no 
Rio Grande do Norte, Ceará, 
Acre, Alagoas, Amazonas, 
Goiás, Pernambuco, Rio Grande 
do Sul, Roraima, Santa Catarina 
e Distrito Federal. O nome da 
operação presta homenagem 
à Araceli Cabrera Sánchez 
Crespo, uma menina de 8 anos 
que foi sequestrada, violentada 
e cruelmente assassinada em 18 
de maio de 1973, crime que até 
hoje permanece impune.

MATO GROSSO (SEM 
FOTO)
OPERAÇÃO CARONTE
A Polícia Federal deflagrou em 
Cuiabá e Sapezal a Operação 
Caronte, que descobriu 
uma quadrilha que fraudava 
documentos de construtoras 
para vencer pregões que seriam 
financiados pelo Governo 
Federal através do Programa de 
Aceleração do Crescimento, o 
PAC. Segundo o superintendente 
da PF em Mato Grosso, 
delegado Marco Aurélio Faveri, 
a empresa simulava os balanços 
contábeis e apresentavam a 
comissão de licitação, citando 
uma empresa que não existia.
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PF em Ação

SÃO PAULO
OPERAÇÃO CICLO FINAL
A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Ciclo Final para 
combater a importação e distribuição irregular de anabolizantes e 
outros medicamentos de uso controlado. De acordo com a Polícia 
Federal, a organização criminosa atuava em todo território nacional, 
com distribuição dos produtos proibidos ou irregulares através dos 
Correios e de transportadoras. Eles importavam o material da China, 
mas traziam de lá a matéria prima, que colocavam dentro de outros 
objetos para dar enganar a polícia. Em laboratórios clandestinos, a 
droga era produzida e envasada.

OPERAÇÃO MOIKANO 
A PF deflagrou o cumprimento de 31 mandados de prisão e 
50 de busca e apreensão no DF e outros 13 estados em uma 
operação contra a pedofilia. O objetivo da ação é combater o 
compartilhamento de imagens de abuso sexual de crianças e 
adolescentes na internet. As investigações tiveram início em abril 
de 2014, após a prisão em flagrante de um homem em Itu (SP). O 
suspeito, identificado como Moikano, era um dos responsáveis pelo 
compartilhamento do material na internet. A polícia identificou os 
contatos do investigado e descobriu a rede internacional. Ao todo, 
são 50 suspeitos no território nacional e 70 em outros países.

MINAS GERAIS
OPERAÇÃO BOLETIM
A Polícia Federal deflagrou 
a Operação Boletim, com o 
objetivo de desarticular grupo 
criminoso que “invadia” os 
sistemas de informática da 
Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU) e alterava 
as notas dos alunos. As 
investigações duraram cerca 
de dois meses e foi possível 
comprovar que dezenas de notas 
de sete alunos dos cursos de 
engenharia elétrica, ciência da 
computação, direito e educação 
física foram alteradas nos 
últimos 12 meses.

DISTRITO FEDERAL
OPERAÇÃO CHOQUE
Polícia Federal deflagrou em 
Brasília a Operação Choque 
que investiga a existência de 
uma organização criminosa que 
atua em um suposto esquema 
de corrupção e fraudes na 
Eletronorte.

PF em Ação

TOCANTINS
OPERAÇÃO 
DUAS CARAS
A Polícia Federal e a Força 
Tarefa Previdenciária investigam 
a quadrilha acusada de fraudar 
benefícios da Previdência Social 
no Maranhão desde 2007. Ao 
todo18 mandados de busca e 
apreensão e mais 11 de prisão 
foram cumpridos.

OPERAÇÃO BEMOL
Polícia Federal, em conjunto 
com a Receita Federal, deflagrou 
a Operação Bemol, em Foz 
do Iguaçu, com o objetivo de 
desarticular uma organização 
criminosa transnacional que, 
em menos de cinco anos, 
desenvolveu um esquema 
multimilionário de lavagem de 
dinheiro e evasão de divisas. A 
operação envolve 230 policiais 
federais e 30 servidores da 
Receita Federal.

PARANÁ
LAVA JATO – 15ª FASE
A Polícia Federal (PF) deflagrou a 15ª fase da Operação Lava Jato 
na manhã desta quinta-feira (2) no Rio de Janeiro e em Niterói. 
Foi preso o ex-diretor da área Internacional da Petrobras. Ao todo, 
a PF cumpriu cinco mandados judiciais, sendo quatro de busca e 
apreensão e um de prisão preventiva. O foco dessa fase, que foi 
batizada de Conexão Mônaco, é o recebimento de vantagens ilícitas 
na diretoria da Petrobras. Os crimes investigados são corrupção, 
fraude em licitações, desvio de verbas públicas, evasão de divisas 
(envio ilegal de recursos ao exterior) e lavagem de dinheiro, segundo 
a PF.

OPERAÇÃO DELIVERY
A Polícia Federal (PF) divulgou no fim da tarde desta segunda-feira 
(17) o balanço da Operação Delivery, realizada no Paraná, São Paulo 
e Mato Grosso do Sul contra suspeitos de integrar uma quadrilha 
de contrabandistas de cigarros paraguaios. Segundo delegado 
Marcos Smith, dos 33 mandados de prisão, 21 foram cumpridos. 
De acordo com a PF, entre os detidos está um policial rodoviário 
federal de Londrina, no norte do Paraná, e outro de Guaíra, no oeste 
do estado. Outro policial ainda está sendo procurado. Os agentes 
eram responsáveis por auxiliar o grupo a burlar a fiscalização nas 
rodovias.
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RORAIMA
OPERAÇÃO DEMO
A PF em Roraima realizou o 
cumprimento de 18 mandados 
de condução coercitiva, um 
mandado de prisão temporária 
e 12 mandados de busca e 
apreensão. Segundo a PF, o 
período investigado na operação 
intitulada 'Demo' foi o pleito 
de 2014. A operação tem 
como objetivo a conclusão de 
inquérito policial no qual é 
apurada a atividade criminosa de 
investigação dos responsáveis 
por um esquema de captação 
ilícita de sufrágio, a popular 
compra de votos.

MINAS GERAIS
OPERAÇÃO 
DESIDERATO
A Polícia Federal realizou 
operação com o objetivo de 
desarticular uma organização 
criminosa que desviava verbas 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Sete pessoas já foram 
detidas. De acordo com a PF, 
produtos pagos pelo SUS eram 
desviados por cardiologistas 
para fins particulares. Além 
disto, os médicos beneficiavam 
empresas fornecedoras de 
materiais hospitalares e 
recebiam propina em troca.

PF em Ação

DISTRITO FEDERAL
OPERAÇÃO COIN FLIP
Deflagrada pela PF, a Operação 
Coin Flip tem por objetivo 
combater um crime que cresceu 
no ano de 2015 e até o momento 
já são 72 casos sob investigação 
no Distrito Federal. Dezesseis 
mandados de busca e apreensão 
foram feitos contra integrantes 
de uma quadrilha investigada 
por derrame de moeda falsa. O 
nome da operação evoca uma 
expressão que, em inglês, quer 
dizer lançamento de moeda, 
mas também serve para designar 
o ato de lançar uma moeda ao 
alto com o objetivo de obter 
uma resposta entre duas opções 
possíveis, o cara e coroa.

RORAIMA
OPERAÇÃO 
DESVIO PADRÃO
A operação 'Desvio Padrão' 
da PF em Roraima investiga o 
desvio de aproximadamente R$ 
150 mil dos cofres do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). A operação 
cumpriu 11 mandados de busca 
e apreensão em três estados 
do Brasil. A ação investiga a 
fraude em licitação e o desvio 
de recursos públicos no instituto 
referentes ao aluguel de um 
estacionamento.
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A Associação Nacional 
dos Delegados Federais 
deu início ao processo 

eleitoral para o biênio 2015/2017. 
No dia 15 de junho foi divulgada 
a composição da Mesa Eleito-
ral, composta pelos Delegados 
de Polícia Federal Onézimo das 
Graças Sousa (presidente), Jomar 
Barbosa Pinto (secretário), Breno 
Freire Diniz, Tomás de Almeida 
Vianna e Victor Emannuel Fer-

ADPF PUBLICA PORTARIA COM A 
COMPOSIÇÃO DA MESA ELEITORAL
Eleições da entidade estão previstas para 
acontecer na primeira quinzena de outubro

nandes Gomes Mesquita. Confira 
a Portaria no site da ADPF.

As eleições para a Diretoria 
Executiva, para os Conselhos de 
Ética e Fiscal e para as Diretorias 
Regionais serão realizadas simul-
taneamente na primeira quinzena 
de outubro. A Mesa Eleitoral, de-
pois de instalada, providenciará a 
publicação do Edital com as da-
tas das eleições, a data limite para 
os Diretores Regionais indicarem 

os membros das Comissões Elei-
torais respectivas a serem desig-
nadas pela Mesa Eleitoral e a data 
limite para o registro de chapas. 
A previsão é de que a nova Di-
retoria Executiva da ADPF tome 
posse no dia 3 de dezembro.

Tem alguma dúvida quanto ao 
processo eleitoral? Acesse  o por-
tal da ADPF, em ww.adpf.org.br 
> Institucional > Estatuto e leia o 
título IV ‘Eleições’.

ADPF RECEBE VISITA DA HUMAN 
RIGHTS WATCH
Organização se dedica à proteção dos direitos 
humanos em todo o mundo

No último dia 10 de ju-
nho o presidente da 
Associação Nacional 

dos Delegados de Polícia Federal 
(ADPF), Marcos Leôncio Ribei-
ro se reuniu com representantes 
da Human Rights Watch, uma 
organização não governamental 
que se dedica à proteção dos di-
reitos humanos em todo o mun-

do. O encontro serviu para que os 
convidados pudessem conhecer a 
ADPF, e os projetos legislativos 
que a entidade tem apoiado.

Na ocasião foi acordado um 
intercâmbio de informações entre 
a ADPF e a Human Rights Watch 
a respeito de temas relevantes, 
como por exemplo: a redução da 
maioridade penal e a audiência 

de custódia; ambos os temas tra-
mitam no Congresso Nacional.

A ONG Human Rights Watch 
atua em mais de 90 países com 
pesquisadores em cerca de 60 
localidades ao redor do mundo, 
incluindo São Paulo. Trabalham 
com os governos e a sociedade 
civil para que os direitos huma-
nos sejam respeitados.

II CONCURSO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 
EM POLÍCIA JUDICIÁRIA
Organização do concurso definiu sua comissão 
julgadora. Inscrições estão abertas

A Associação Nacional 
dos Delegados de Polí-
cia Federal definiu a co-

missão julgadora do II Concurso 
de Artigos Científicos em Polícia 
Judiciária e Investigação Crimi-
nal, aberto para alunos de gradu-
ação e pós-graduação (stricto e 
lato sensu) do curso de Direito, 
matriculado em uma faculdade 
brasileira.

A comissão será composta pe-
los Delegados Federais Sebastião 
José Lessa (presidente); Felipe 
Alcântara de Barros Leal; Már-
cio Alberto Gomes Silva; Duilio 
Mocelin Cardoso e Marcelo Fer-

nando Borsio. Eles serão os res-
ponsáveis pela seleção dos traba-
lhos apresentados, indicando os 
vencedores à premiação. O prazo 
para envio dos artigos foi aberto 
no dia 03 de junho, e vai até 31 de 
agosto. Para participar, os inte-
ressados devem enviar o material 
para concurso@adpf.org.br, sem 
identificação pessoal no texto. Os 
dados para contato devem ser en-
viados no corpo do e-mail.

O edital completo está dispo-
nível no site da Escola Nacional 
de Polícia Judiciária (EADelta) 
www.eadelta.com.br.

Os critérios observados pela 

comissão julgadora serão: aten-
der a temática do concurso; rele-
vância do artigo; argumentação; 
linguagem e observância de nor-
mas técnicas; posição apresenta-
da sobre a temática e sua corre-
lação com questões institucionais 
da polícia judiciária e investiga-
ção criminal; qualidade acadê-
mica. Os artigos deverão ser iné-
ditos e tratar sobre leis recentes 
que tratam da polícia judiciária e 
da investigação criminal. Os três 
melhores artigos serão premia-
dos da seguinte forma: o 1º lugar 
receberá R$ 5.000,00; o 2º R$ 
3.000,00 e o 3º R$ 1.500,00.

JURÍDICA E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DISCUTEM 
A REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DOS 84,32%
Os associados interessados podem entrar em 
contato com a Jurídica da ADPF

A Diretoria Jurídica da As-
sociação Nacional dos 
Delegados de Polícia 

Federal se reuniu com o escritó-
rio de advocacia Nelson Wilians 
para discutir sobre a reposição ao 
erário dos 84,32% nos autos da 
Ação de Cumprimento de Sen-
tença nº 93.001976-7, na 3ª Vara 

da Seção Judiciária do Estado de 
Goiás, em processo de autoria do 
Sindicato dos Policiais Federais 
no Estado de Goiás.

Na reunião ficou acordado 
que os Delegados de Polícia Fe-
deral que porventura estejam 
abrangidos no processo e tenham 
interesse em impugnar a referida 

reposição podem entrar em con-
tato pelo juridica@adpf.org.br ou 
pelo telefone 0800 721 2373.

A ADPF prestará assistência 
jurídica pelo citado escritório e 
contábil pela empresa H&G – Es-
critório Técnico de Contabilidade 
com a sugestão de formar grupos 
de até 10 associados.

Panorâmica
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A Associação Nacional 
dos Delegados de Polí-
cia Federal (ADPF) foi 

convidada e será uma das enti-
dades participantes do Grupo de 
Trabalho criado pela Senasp e a 
Secretaria de Reforma do Judi-
ciário, ambas do Ministério da 
Justiça, para discutir e propor 
medidas para o enfrentamento ao 
assédio moral e sexual às mulhe-
res nas instituições de segurança 
pública.

O GT deverá elaborar uma 
cartilha contendo “boas práticas 
existentes”, medidas legais e in-
formações sobre assédio moral 
e sexual, para amparo das pro-
fissionais de segurança pública 
vítimas de assédio em suas ins-
tituições. A portaria conjunta foi 
publicada no dia 1º de abril no 
Diário Oficial da União. Foram 
convidadas a compor o grupo 21 
instituições e órgãos colegiados, 
entre eles a Associação Nacional 

dos Delegados de Polícia Federal 
(ADPF), que será representada 
pela sua diretora Tatiane Almei-
da.

Para a diretora da Associação 
Nacional dos Delegados de Polí-
cia Federal (ADPF), a metodolo-
gia usada para tratar o problema 
é a mais adequada, o que torna a 
iniciativa do Ministério da Justi-
ça admirável. " As mulheres na 
segurança pública estão deixando 
de ser invisíveis. Primeiro detec-
tou-se o problema por meio de 
um diagnóstico obtido a partir do 
questionamento das interessadas, 
e agora elas são as protagonistas 
que apontarão as soluções”, co-
mentou.

O prazo de atividades do gru-
po será 60 dias, prorrogável por 
igual período. Ao final, o Grupo 
de Trabalho (GT) deverá produ-
zir um relatório com as informa-
ções necessárias à elaboração da 
cartilha.

| PESQUISA

Em pesquisa realizada pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública e a Fundação Getúlio Var-
gas em parceria com a Secretaria 
Nacional de Segurança Pública, 
40% das mulheres afirmaram que 
já sofreram algum tipo de assédio 
(moral ou sexual) no ambiente 
de trabalho. Enquanto 74,5% das 
mulheres responderam que sofre-
ram algum tipo de assédio moral, 
95,6% dos homens responderam 
o mesmo. Mas quando o assunto 
é assédio sexual, 25,5% das mu-
lheres e apenas 4,4% dos homens 
afirmam já ter sofrido esse tipo de 
abuso. 

No levantamento foram ou-
vidos 13.055 policiais em todo 
país, de 12 a 26 de fevereiro de 
2015, das polícias Civil, Militar, 
Técnico Científica, Federal e Ro-
doviária Federal, Corpo de Bom-
beiros e guardas municipais.

ADPF PARTICIPA DE GT 
CONTRA ASSÉDIO ÀS 
MULHERES POLICIAIS
Diretora Tatiane Almeida será a representante da 
associação no Grupo de Trabalho

Panorâmica |Boa Leitura
Por FELIPE CHAVES

Cloves Álvares da Silva 
é Delegado de Polícia 
Federal aposentado. Ini-

ciou sua carreira na PF como es-
crivão na década de 70. Dez anos 
depois de ingressar na instituição 
passou no concurso para Dele-
gado e em 1988, aos 54 anos se 
aposentou. 

Contudo, bem antes da sua 
aposentadoria, o Delegado co-
meçou a escrever o livro “Deco-
dificando Símbolos Bíblicos”. O 
próprio autor não sabe ao certo 
nem como nem por que iniciou 
a escrita, mas durante 30 anos da 
sua vida ele buscava inspiração 
para escrever um pouco sua obra. 

E sua principal inspiração vi-
nha das entre quadras de Brasí-
lia. Morador das quadras da 106 
e 304 sul, Álvares andava por 
horas entre os blocos buscando 
as ideias e explicações para seus 
questionamentos.

O livro começou a ser escri-
to enquanto ainda trabalhava no 
Serviço de Legislação. “Era mui-
to trabalho na época, mas na hora 
de descanso eu buscava tempo 
para escrever” relembra o Dele-
gado. Ainda na época de escri-
vão ele teve contato com a obra 

do autor Jiddu Krishnamurti, que 
descrevia cada parte da bíblia de 
forma racional.

Por meio do profundo estudo 
de Krishnamurti, Álvares reuniu 
sua leitura e resolveu aplicá-la 
aos ensinamentos da bíblia. 

| SOBRE A OBRA

“Decodificando Símbolos Bí-
blicos” é um livro que pode inte-
ressar não só as entidades religio-
sas, mas também as pessoas em 
geral e entidades de outras cultu-
ras, tendo em vista que as ideias 
centrais, contidas nos símbolos 
das grandes religiões, inclusive 
do oriente revelam-se pratica-
mente as mesmas em todo Mito.

O leitor irá constatar que o 
Criador dos Humanos do 6º dia 
é Eloim, Deus da Natureza, ou 
Eloá, a própria Natureza, ou seja, 
o próprio Universo, que é sabi-
damente vivo, vívido. Por isso, 
a 'imagem e semelhança dos Hu-
manos com o Criador'  acontece 
é com o próprio Universo Ob-
jetivo, cuja imagem foi descrita 
logo de início, nos 25 primeiros 
versículos do livro de Gênesis, 
até porque, é preciso convir, não 
seria jamais possível retratar a 

sua imagem, por ser ele infinito 
por natureza e definição, senão 
através dessa descrição.

Com isso, ele vai ficar sabendo 
inclusive que a chave, para a 
decodificação desses símbolos 
míticos, bíblicos ou outros, foi 
adrede colocada pelo seu autor, 
nos versículos 26 e 27 seguintes, 
ao afirmar que o Criador estava 
criando o Humano à sua imagem 
e semelhança, ou seja, como 
um Micro Universo Humano, 
e não à imagem e semelhança 
do tradicional ancião de barbas 
brancas, como se tem entendido 
até hoje, até porque seria então 
uma imagem e semelhança em 
sentido contrário, onde ele, 
Criador, é que seria parecido com 
os Humanos.

E, por se tratar de Mito, o lei-
tor irá constatar também que os 
pontos ou acidentes geográficos, 
mencionados nele, não se refe-
rem àqueles da Terra, como pa-
rece, mas apenas simbolicamente 
ao Corpo Humano, ou seja, ao 
Micro Universo Humano, à ma-
neira do que acontece no Macro 
Universo Objetivo.

Assim, a palavra monte, 
como no caso do monte Olimpo 

Cloves Álvares escreveu o livro durante 30 anos e agora aposta no mercado 
americano para divulgar sua obra

DELEGADO FEDERAL APOSENTADO LANÇA 
LIVRO SOBRE SIMBOLOGIA BÍBLICA
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na Grécia, do Sinai ou do Orebe 
no deserto bíblico, ou do Hima-
laia na Índia, representa, não o 
acidente geográfico, nomeado 
como tal, mas a parte mais ele-
vada do Micro Universo Huma-
no, a cabeça, onde se situa, bio-
logicamente, segundo a Bíblia, a 
morada de Deus nos Humanos, 
ou seja, tudo à maneira do que 
ocorre no Macro Universo Ob-
jetivo, onde Deus tem universal-
mente reconhecida a sua morada 
no mais alto dos céus. E daí por 
diante. Vai ser mesmo não só 
instrutivo, mas ao mesmo tempo 

muito emocionante, creio.
O leitor vai ficar sabendo ain-

da que Mito não é nada de inverí-
dico ou lendário, como se passou 
a pensar, em face do progressivo 
avanço da racionalização huma-
na, com o desenvolvimento da 
Filosofia, das Letras, das Artes 
e das Ciências, mas uma com-
posição sofisticada que, embora 
vazada numa linguagem herméti-
ca, cifrada, tinha como objetivo, 
além de despertar desde logo a Fé 
das pessoas, através de seu enre-
do em estilo novelesco, cheio de 
episódios milagrosos, vir trans-

portando em seu interior, atra-
vés das Eras, aquelas Verdades 
fundamentais sobre a natureza, 
constituição e destino humanos, a 
serem futuramente reveladas pela 
Razão humana, como acontece 
agora, já de certa forma bastante 
tardia, em relação ao grande su-
cesso das Ciências, da Tecnolo-
gia e da Informática.

O autor se prepara para lançar 
o livro traduzido para a língua in-
glesa e lançar em outros países. 
Para ele, ter o livro em uma língua 
quase que universal pode abrir 
portas para novos trabalhos.

Investigação Criminal Cibernética - Investigação Criminal Vol. VI
O sexto volume da Colação Investigação Criminal apoiada pela ADPF 
trata sobre as investigações criminais cibernéticas. Na obra o autor 
aborda temas como a exploração sexual no campo cibernético e a in-
vestigação criminal cibernética na repressão às organizações crimino-
sas (ORCRIM) especializadas.
Autor: Stenio Santos Sousa
Editora: Núria Fabris Editora | Ano: 2015
ISBN: 9788581750811 | Nº de páginas: 216

Tráfico de Entorpecentes na Amazônia
Identificando caminhos e rotas vulneráveis

A obra do Delegado Federal Umberto Ramos Rodrigues busca, de for-
ma técnica, identificar por onde a droga, que se espalha pelo Brasil, 
consegue adentrar no País. E de forma ampla, procura trazer mais uma 
ferramenta para o debate sobre a proteção da sociedade e o combate a 
essa modalidade de criminalidade organizada, movida a milhões reti-

rados da miséria humana.
Autor: Umberto Ramos Rodrigues
Editora: Núria Fabris | Ano: 2015

ISBN: 9788581750774 | Nº de páginas: 112

Boa Leitura
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Recentemente o Ministério 
dos Esportes realizou uma pesqui-
sa para saber qual era o nível de 
atividade física do brasileiro. Os 
números não foram nada satisfa-
tórios e mostraram que 67 milhões 

de brasileiros não praticam nenhu-
ma atividade física. Quase metade 
dos entrevistados afirmou não ter 
praticado nenhum tipo de ativida-
de nos últimos anos. 

Esses dados colocam o Brasil 

em quarto lugar no ranking de pa-
íses mais sedentários do mundo. A 
pesquisa identificou também que 
as mulheres se exercitam menos 
do que os homens e que os mais 
velhos são mais sedentários que 
os mais jovens. Mas são os mais 
novos que desistem antes da práti-
ca de esportes.

O esporte mais praticado por 
aqui é o futebol, seguido pela 
musculação e caminhada. A corri-
da de rua é uma das competições 
que mais cresce entre jovens e 
adultos.

A Delegada Federal aposenta-
da Maria Nelci Passos é uma des-
sas amantes das corridas de rua, 
compete desde 2006 e depois da 
primeira corrida não parou mais. 
Ela comenta que intensificou a 
prática de atividades logo após se 
aposentar no cargo de Delegada.

ATIVIDADE FÍSICA E 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: 

Conheça a realidade de quem segue uma vida 
saudável mesmo sem tempo de se exercitar

A COMBINAÇÃO PERFEITA PARA 
COMBATER PROBLEMAS DE SAÚDE

|Extra Pauta
Por FELIPE CHAVES

Maria Nelci Passos 
coleciona troféus em casa

 Foto: Arquivo Pessoal

Extra Pauta
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“Após a aposentadoria passei 
a intensificar a prática esportiva, 
frequentando academia, fazendo 
caminhadas e corridas em dias 
alternados, para assim exercitar o 
corpo, enrijecendo os músculos e 
aumentando a massa corporal ma-
gra, o que sempre procuro associar 
à atividade aeróbica, com o intuito 
de obter melhor condicionamento 
físico”, comenta a Delegada.

Os benefícios da prática espor-
tiva fizeram a Delegada aprimorar 
cada vez mais a intensidade e a 
frequência dos movimentos. Além 
dos treinos de corrida ela também 
é adepta da musculação, pilates e 
treinamento funcional. As vezes 
ela arrisca até uns passos de dança 
na academia que frequenta.

“Aliado a tais fatores, para 
mim é prazeroso terminar as com-
petições e conseguir muitas vezes 
ser premiada, após o esforço e os 
treinos constantes”, afirma.

Afastada por aposentadoria 
das atividades policiais e hoje à 
frente do cargo de diretora regio-
nal da Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Federal em 
Sergipe (ADPF/SE), Maria Nel-
ci relembra o quão é importante 
aliar atividade física com o traba-
lho. “A atividade física é essencial 
para a saúde e qualidade de vida 
para todos, inclusive para quem 
trabalha, principalmente as pes-
soas que desenvolvem ocupações 
estressantes ou perigosas, como 
no caso dos policiais”.

Mas as atividades não só são 
importantes para o corpo. Elas 
auxiliam no bem-estar da mente 
e ajudam na atenção. A estudante 
para concursos, Carolina Castro, 
22, busca aliar a atividade física 
diária com os estudos. Para ela os 
exercícios são importantes para 
ajudar na concentração e no rela-
xamento após horas de estudo.

"Vou diariamente à academia. 
Além dos benefícios para o corpo, 
o exercício físico me ajuda na con-
centração", comenta a estudante.

O nutricionista André Heibel, 
da GENES – Consultoria em Nu-
trição, lembra que só praticar es-
portes não é o bastante. É preciso 
ter uma alimentação saudável para 
atingir seus objetivos. 

“O ser humano foi feito para 
se exercitar e comer de maneira 
natural, sem industrializados e 
produtos alimentícios. O exercí-
cio é fundamental, mas só ele não 
consegue melhorar os parâmetros 
buscados pelos pacientes, sejam 
estéticos ou de saúde”, comenta.

O nutricionista ainda alia o 
mal-estar cotidiano à má alimen-
tação. “Cognição, qualidade da 
vida sexual, estresse e sono são 
exemplo de fatores que podem ser 
melhorados pelo hábito alimentar. 
Além disso, vários problemas de 

Delegada Maria Nelci Passos em 
mais um pódio de corrida de rua. 
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saúde comuns à muitos brasileiros 
que são negligenciados (dor de 
cabeça, sinusite, congestão nasal,  
insônia, etc) podem ser causados 
por uma dieta ruim”, afirma. 

Esses problemas também apa-
recem em indivíduos que cos-
tumam passar horas sentado em 
frente a um computador ou rea-
lizando repetidas vezes a mesma 
atividade no trabalho. Casos mais 
sérios podem levar a dores nas ar-
ticulações, deformações na colu-
na, aumento de peso, entre outros. 
O educador físico Ezequiel Sousa 
Silva explica que quem não tem 
tempo para se exercitar pode re-
alizar ginástica laboral no próprio 
ambiente de trabalho. 

“A ginástica laboral nada mais 
é do que a realização de atividades 
físicas realizadas em pausas du-
rante o trabalho. Um dos objetivos 
da Ginástica laboral é a integração 
no ambiente de trabalho. Através 
de atividades de maior interação 
entre os trabalhadores é possível 
contribuir para uma melhor per-
formance”, afirma.

O profissional indica que é im-
portante realizar atividades físicas 
pelo menos 3 vezes por semana, 
com duração mínima de 30 minu-
tos. As atividades mais recomen-
dadas para quem está começando 
é a natação, caminhada e ciclismo. 
Mas ele afirma que as pessoas de-
vem sempre procurar o esporte 
que mais lhe agrada.

“É importante sempre procurar 

um profissional de Educação Fí-
sica capacitado. Vale a pena para 
aqueles que não sabem pelo o que 
optar, procurar atividades do seu 
interesse, aquilo esteja adequado 
com seus objetivos”, lembra o 
educador.

A amante de atividades física 
e Delegada Maria Nelci também 
orienta aos cuidados médicos ne-
cessários antes da prática de ati-
vidade física. “Quem tem vida 
sedentária, independentemente 
da idade, deve submeter-se a exa-

mes médicos antes de praticar 
qualquer exercício físico, por ser 
recomendação geral quando se 
procura uma academia ou um clu-
be de corrida, por isso aconselho 
a quem pretenda iniciar atividades 
aeróbicas (caminhadas, corridas 
de rua ou em esteiras de acade-
mias), que verifique como está 
sua saúde e faça testes de condi-
cionamento físico, devendo ainda 
começar de leve e ir aumentando 
gradativamente a intensidade dos 
exercícios”, afirma.

Extra Pauta
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|In Fine

População demonstra apoio à Polícia Federal pela internet. 
Mande sua foto, vídeo ou texto para comunicacao@adpf.org.br

R

SIBS - Quadra 3 -Conjunto C - Lote 15

Núcleo Bandeirante - Brasília-DF - 

Tels. (61) 3322-7615 / 3344-0577

 graficaenvelopel@gmail.com

envelopel.com.br

Convênio com a ADPF
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*Descontos sujeitos à alteração sem prévio aviso. **Utilização após pagamento integral da taxa de adesão, que pode ser parcelada até 4x sem juros. Sujeito à 
avaliação cadastral. ***O cliente pode adquirir até 5 títulos, cada um com 7 diárias por ano, perfazendo o total de 35 diárias, a contar da data de cadastro. Para 
obter as condições gerais e mais informações acesse o site www.bancorbras.com.br ou ligue na Central de Atendimento.

www.bancorbras.com.br 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h, e sábado, das 8h às 14h.
Demais Localidades
0800 814 1516

Capitais e Regiões Metropolitanas
3004 1516
Central de Atendimento

Com uma única adesão** e pequenas 
mensalidades você adquire um Título de Turismo, 
com 7 diárias*** por ano para utilizar em mais de 
7 mil hotéis conveniados no Brasil e no exterior.

Aproveite os descontos* 
na taxa de adesão e 

venha fazer parte do 
Clube Bancorbrás. 
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