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Palavra do

PRESIDENTE
POR CARLOS EDUARDO SOBRAL

Apesar das dificuldades que
enfrentamos no dia a dia, fica clara
a incansável disposição da categoria
em buscar sempre formas eficazes de
combate à corrupção.

O

rganizar o VII Congresso Nacional dos
Delegados de Polícia
Federal (CNDPF), maior encontro da classe de todos os tempos,
realizado no final de março, em
Florianópolis (SC), foi motivo
de orgulho enorme para a atual
gestão da ADPF.
Recebemos, ao longo de quatro dias, mais de 350 Delegados
Federais, além de algumas das
maiores autoridades do meio
jurídico do país e representantes da sociedade civil, para um
amplo debate sobre os grandes
temas relacionados à Segurança Pública e à Justiça Criminal.
Paralelamente, aconteceram o V
Encontro de Delegados Federais
Aposentados e o V Encontro de
Delegadas de Polícia Federal.
As discussões envolveram
ainda a autonomia da Polícia
Federal, aposentadoria policial,
relação com a imprensa e com o
Ministério Público, regulamen-

tação do adicional de fronteira e
implantação dos Gabinetes de Investigação, entre outros pontos.
O resultado desse trabalho
foi a produção de um importante
documento intitulado “Carta de
Florianópolis”. Nele, apontamos
as principais dificuldades vividas
atualmente pela Polícia Federal e
apresentamos propostas que julgamos dever nortear a atuação da
instituição pelos próximos anos.
Passado este evento, voltamos as atenções para o debate em torno da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
287/2016, que trata da reforma
da Previdência. O projeto é extremamente prejudicial e põe
em risco o justo e devido tratamento previdenciário aos policiais. Para evitar isso, a classe
tem participado de atos públicos
junto com a sociedade civil e de
reuniões com outras categorias
policiais, além de procurar individualmente os deputados fe-

derais para esclarecer dúvidas e
demonstrar as peculiaridades da
nossa carreira.
Simultaneamente, mantivemos a mobilização em escala nacional da Campanha pela Autonomia da Polícia Federal, por meio
da realização de Corridas Contra a
Corrupção (mais de 4 mil pessoas
foram às ruas de Belo Horizonte,
em março) e de simpósios (Bahia
e Amazonas já definiram suas
agendas para este ano).
Esses são apenas alguns dos
temas abordados nesta segunda
edição da Revista Delegados Federais. Apesar das dificuldades
que enfrentamos no dia a dia,
fica clara, nas próximas páginas,
a incansável disposição da categoria em buscar sempre a valorização dos policiais e da PF para
cada vez mais e melhor enfrentar
a corrupção e o crime organizado
em nosso país.
Boa leitura!
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Saídas para a crise nas
penitenciárias brasileiras
Rebeliões em presídios da Região Norte, no início do ano, expuseram as más condições
do sistema carcerário brasileiro. o que o estado deve fazer para resolver o problema?

O

confronto entre integrantes de facções criminosas dentro de presídios nos estados do Amazonas,
Roraima e Rio Grande do Norte,
no início deste ano, evidenciou
a crise do sistema penitenciário
brasileiro, o qual, além de problemas com superlotação, insalubridade, falta de assistência à
saúde e péssimas condições de
higiene, sofre com o autogoverno dos detentos.
No dia 1º de janeiro, pelo
menos 56 presos que cumpriam
pena no Complexo Penitenciário
Anísio Jobim (Compaj), em Manaus (AM), foram mortos durante rebelião que durou 17 horas.
Foi o maior massacre penitenciário desde a chacina do Carandiru (SP), em outubro de 1992,
em que 111 detentos morreram
durante uma rebelião. Ainda
em janeiro, um tumulto em
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uma penitenciária em Roraima
teve como resultado a morte de
33 presos. Pouco tempo depois,
uma rebelião na Penitenciária
Estadual de Alcaçuz, no Rio
Grande do Norte, ceifou a vida
de outros 26 detentos.
A crise se alastrou por presídios de outros estados brasileiros. No Paraná, no mesmo mês,
pelo menos 28 presos fugiram
e dois foram mortos. Em Santa
Catarina, presos queimaram col-

Em 2014, a população
carcerária somou 622
mil pessoas, sendo
584,7 mil presos em
prisões estaduais, 37,4
mil em carceragens de
delegacias e 397 nas
quatro prisões federais em
funcionamento no país.

chões e dez presos ficaram feridos pelas chamas; em São Paulo,
uma rebelião no Instituto Penal
Agrícola na cidade de Bauru, interior paulista, resultou na fuga
de 200 presos; em Minas Gerais,
detentos fizeram um motim no
presídio Antônio Dutra Ladeira,
em Ribeirão das Neves.
A superlotação é um dos
fatores que agravam a crise penitenciária. O Brasil é o quarto
país com a maior população carcerária no mundo. Um problema
que se arrasta há décadas. Segundo dados do Departamento
Penitenciário Nacional (Depen),
o número de detentos triplicou
entre 1999 e 2014, ano em que
a população carcerária somou
622 mil, sendo 584,7 mil em
prisões estaduais, 37,4 mil em
carceragens de delegacias e 397
nas quatro prisões federais em
funcionamento no país. Como

o número de vagas existentes
é menor – aproximadamente
371.892 –, faltam 203.531 vagas
nas prisões do país.
Cerca de 40% dos mais de 600
mil presos no Brasil ainda não
foram julgados. Segundo a ONG
Conectas, muitos desses presos
têm acesso restrito à Justiça, e,
por terem cometido crimes sem
gravidade, poderiam aguardar o
julgamento fora da prisão.
O relatório do Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), de 2014, mostra
que o maior responsável pelo
inchaço da população carcerária
é o tráfico de drogas: 28% dos
detentos respondiam ou foram
condenados por crime de tráfico
de drogas, 25% por roubo, 13%
por furto e 10% por homicídio.
Tais números também atingem diretamente a população
carcerária feminina. Dados do
Depen apontam que, em 2000,
havia 5,6 mil mulheres presas.
Em junho de 2014, elas eram
37,3 mil, uma alta de 567% –
sendo que a maioria foi detida
por tráfico de drogas.
Diante das chacinas nas penitenciárias estaduais, o governo

FOTO: Erwin Oliveira - Agência Kah

policiais de plantão em frente ao presídio Dutra Ladeira (mg)

federal e o Ministério da Justiça
anunciaram, em janeiro, uma
série de medidas para conter a
violência e a superlotação dos
presídios. Dentre elas está a criação de um Grupo Nacional de Intervenção Penitenciária, que visa
à atuação das forças policiais
federais e estaduais dentro dos
presídios, à construção de novas
penitenciárias federais e à realização de mutirões judiciais para
julgamento dos detentos em regime provisório – uma iniciativa
já implementada, mas que acontece de maneira inconstante.

FOTO: Tribunal de justiça-AM

complexo penitenciário anísio jobim - compaj (AM)

“Diante do nosso atual sistema judiciário e as condições
de superlotação, a construção
de novos presídios é realmente necessária, mas, enquanto
acharmos que o encarceramento
é a melhor alternativa para solucionar os demais problemas sociais, a construção de presídios
sempre será necessária”, afirma
Ivan Marques, Diretor Executivo
do Instituto Sou da Paz.
De acordo com ele, a falta
de informações e dados acerca
da realidade interna do sistema
prisional assusta. “O governo
precisa ter a real consciência e
controle do que acontece dentro
dessas penitenciárias, que atualmente são verdadeiros escritório
para criminosos, ou o problema
continuará a se agravar”.
Ivan Marques enfatiza que
o novo Plano Nacional de Segurança é uma alternativa que
traz muitos pontos positivos e
negativos para a questão da crise carcerária. “Priorizar crimes
como homicídio e feminicídio
é um grande avanço, mas ainda
carece de atenção às medidas
preventivas”, reforçou.
|| 9
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População carcerária do Brasil
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Especialização

a capacitação de profissionais é imprescindível para o fim da crise penitenciária
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É unânime, entre os representantes dos profissionais da área
de Segurança Pública, a opinião
de que é preciso dar melhor formação ao quadro de funcionários
destinados à administração dos
presídios. A principal reivindicação é a especialização dos agentes
penitenciários do país.
O tema chegou a ser discutido
em reunião do Conselho Nacional

FOTO: agência brasil

de Segurança Pública (Conasp),
em fevereiro. Na ocasião, o Diretor-executivo da Polícia Federal,
Delegado Federal Rogério Galloro, afirmou que não adianta
construir novos presídios sem a
correspondente qualificação dos
trabalhadores responsáveis. “Seria o mesmo que construir hospitais sem que haja equipamentos,
médicos e enfermeiros suficientes. É um gasto inútil”.

Ressocialização
Os especialistas em Segurança Pública também concordam em outro ponto: Apenas
medidas eficazes de reabilitação e ressocialização do detento serão capazes de pôr fim à
crise do sistema penitenciário
federal. As penitenciárias federais já contam com projetos

as condições dos presídios impõem dificuldades também Às famílias dos presos

voltados para a resolução desse
grave problema.
Um deles é o “Projeto Remição pela Leitura”, por meio do
qual a população carcerária pode
ter a sua pena reduzida a partir
da leitura de livros. Cada detento
pode ler uma obra por mês, seja

ela literária, clássica, científica
ou filosófica. A escolha é feita de
acordo com a disponibilidade da
unidade prisional.
O prazo para a leitura é de 21
a 30 dias, sendo apresentada no
final deste prazo uma resenha
crítica sobre o tema. ||

FOTO: Tribunal de justiça-AM

Sistema Penitenciário Federal
As penitenciárias federais,
também conhecidas como presídios de segurança máxima, foram
criadas em 2006 com a responsabilidade de isolar detentos
considerados de alta periculosidade, como líderes de facções
criminosas, prisioneiros violentos
e presos responsáveis por ato de
fuga ou grave indisciplina no sistema prisional de origem.
Também podem ser alocados nas penitenciárias federais
réus colaboradores presos ou
delatores premiados. O propósito é manter o bom funcionamento das penitenciárias
estaduais. O Brasil conta com
quatro das cinco unidades pe-

nitenciárias federais previstas
pelo projeto inicial do governo
federal. Elas ficam nas cidades
de Catanduvas (PR), Campo
Grande (MS), Porto Velho (RO)
e Mossoró (RN) e, juntas, abrigam hoje 397 detentos.
Os presídios federais são
diferentes dos estaduais não só
pelo alto investimento na construção de sua estrutura física,
mas também pela gestão e a
prioridade à sua inteligência e
mecanismos de controle internos para evitar, por exemplo, o
uso de celulares pelos detentos. Estes são monitorados 24h
por câmeras de vídeo distribuídas em celas isoladas.

|| 11
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O JOGO DE EMPURRA
DOS PRESÍDIOS
POR CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL
Presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal

A

pós os massacres ocorridos nos presídios de
Manaus, Roraima e Rio
Grande do Norte, tornou-se
“lugar comum” as autoridades
estaduais e federais olharem ao
redor em busca de responsáveis.
Bastaria encararem o espelho.
A falência do sistema carcerário brasileiro não é novidade:
Presídios superlotados, propagação de doenças, condições sub-humanas, uso de drogas e de celulares pelos internos, corrupção
de agentes do Estado. As cadeias
brasileiras nunca reeducaram.
As tragédias nos três presídios brasileiros, no início do ano,
só deram maior visibilidade à
incapacidade do Estado em gerir
essas instituições, problema que
se agravou significativamente
nas duas últimas décadas.
E por quê?
O motivo principal é que as autoridades são incompetentes em
encontrar soluções para a crise do
sistema penitenciário. Na esfera
federal, o Executivo, inicialmente,
12 ||
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tentou manter-se alheio aos problemas. Sobrou para os governos
estaduais, que, na maioria dos
casos, praticamente confiaram
a administração das cadeiras às
facções criminosas: Não previnem
infrações dentro dos presídios
nem criam condições para ressocialização dos presos.
Só após as últimas sangrentas
rebeliões nas cadeias o governo
federal começou, de fato, a se mobilizar. Anunciou um Plano Nacional de Segurança Pública, que

É necessário oferecer
ao detento segurança,
alimentação e condições
médicas e higiênicas
mínimas. Além disso, os
governantes precisam
melhorar as condições
de trabalho dos
agentes penitenciarios,
reduzindo espaços
para a corrupção e a
infiltração do crime
organizado em nossas
cadeias.

por sua vez é genérico, incompleto e copia iniciativas anteriores
que não foram adiante. Apenas
erguer edifícios, sem oferecer
soluções eficazes para desafogar
o sistema carcerário, não acabará
com as rebeliões pelo país.
Há também outras propostas, como a soltura imediata de
presos por meio da implantação
de medidas alternativas à prisão
e das audiências de custódia.
Nenhuma funcionou. Evidente.
Não há como reduzir os altos índices de violência colocando em
liberdade pessoas que praticaram
e que voltarão a praticar crimes.
Mesmo porque os índices de reincidência são alarmantes diante da
impunidade registrada no país.
Qual a solução, então, para que
o sistema penitenciário funcione?
Inicialmente, é fundamental
que façamos o óbvio. Os Estados
precisam manter os presídios
em condição adequada e impedir a comunicação dos presos
com os demais membros das
facções criminosas. Bloqueado-

res de comunicação (telefone
e rádio) e equipamentos de
raios-x devem ser instalados em
todas as unidades de detenção,
a começar pelas unidades de segurança máxima.
Enquanto não reduzirmos os
índices de reincidência, a solução
passa pelo aumento de vagas no
sistema, via construção de novos
presídios. É triste gastarmos recusos públicos em presídios, mas
hoje é uma necessidade.
Também é necessário oferecer ao detento segurança, alimentação e condições médicas e
higiênicas mínimas. Além disso,
os governantes precisam melhorar as condições de trabalho dos
agentes penitenciários, reduzindo espaços para a corrupção e a
infiltração do crime organizado
em nossas cadeias.
Como no passado lutamos
para garantir aos criminosos a
certeza da punição, conforme
ensinamento do jurista italiano
Cesare Bonesana, conhecido
como Marquês de Beccaria, que
estabeleceu no século XVIII as
bases das condutas impostas
para o cumprimento da pena,
agora temos que dar ao preso a
certeza de que ele estará preso
em nossas prisões e que cumprirá sua pena sem continuar sua
atividade criminosa.
A crise gravíssima do sistema
penitenciário é um problema
do Estado Brasileiro, que exige
atuação conjunta entre União e
estados. Não podemos deixar que
o terrorismo das facções criminosas imponha medo ao Estado.
Diante do quadro atual, parece
que é isso que está acontecendo.
O medo está vencendo. E o jogo
de empurra entre as autoridades
é a nova regra do sistema. ||

PEC
412
PECdaPF

Proposta de
Emenda à Constituição 412/2009
Art. 1º O parágrafo 1º do art. 144, da
Constituição Federal passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 144. ...................................................................
§ 1º Lei Complementar organizará a
polícia federal e prescreverá normas para
a sua autonomia funcional e
administrativa e a iniciativa de elaborar
sua proposta orçamentária dentro dos
limites estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias, com as seguintes funções
institucionais:”
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra
em vigor na data de sua publicação.

www.pecdapf.adpf.org.br

|| 13

14 ||

REVISTA
DELEGADOS FEDERAIS

Espaço do leitor
A revista ficou excelente.
Parabéns!
Daniel Vianna O. de
Siqueira - Delegado Federal
Parabenizo a Associação
Nacional dos Delegados de
Polícia Federal pelo lançamento da Revista Delegados
Federais. A Polícia Federal
sempre teve e terá meus respeito e admiração pelos
relevantes serviços prestado a Nação Brasileira. Continue assim. Nosso apoio e irrestrito. Saudações!
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MAIS DE 2 MILHÕES DE*
PESSOAS ALCANÇAdaS

EMAIL MARKETI

FACEBOOK

1.926.739
73.253
13.538
1.975
ALCANCE

José Bardini Neto

CURTIDAS

É com muita satisfação que viemos agradecer a
doação da Revista Delegados Federais v.1 nº 1.jan.
2017, a qual é muito importante para os estudos
acadêmicos da Universidade Estadual de Santa
Cruz (UESC).

FACEBOOK
A. Júnior Júnior

1.926.739
73.253
13.538
1.975

Belíssimo trabalho da Polícia Federal! A sociedade
precisa, e deve, dar total apoio aALCANCE
estes cidadãos que
estão a frente de uma missão difícil e perigosa. Que
o lema seja: doa quem doer, que seja feita a JUSTIÇA, consoante as leis em vigência no país.
CURTIDAS

Aparecido de Carvalho
COMPARTILHAMENTOS
Nunca mais corrupção, o povo brasileiro
não te aceita
mais. Queremos autonomia para a Polícia Federal.

Márcia Vitti

COMENTÁRIOS

Parabéns a todos os policiais do Brasil. O País precisa de vocês cumprindo os seus serviços. Muito
obrigado e que Deus abençoe todas as categorias da
Segurança Pública.

site

COMPARTILHAMENTOS

Walter Filho - Biblioteca Central UESC
Gostei da Revista!

ASSOCIADOS E APOIADORES

REVISTA IMPRES

10

COMENTÁRIOS

EMAIL MARKETING

exem

ASSOCIADOS E APOIADORES

290.253
ENVIOS

site

2.300

acessos

REVISTA IMPRESSA

10.000
exemplares

Keka Silva
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Foto: Ueslei Marcelino/31-01-2017 / REUTERS

Operação Eficiência

OPERAÇÕES

A Operação Eficiência foi um
desdobramento da Operação Lava
Jato no Rio de Janeiro, coordena-

Foto: DIVULGAÇÃO /PF

Operação Antiquários

Operação Vórtex
Um dos investigados pela
Operação Vórtex, coordenada
pela Delegada Federal Andréa
Pinho, que apurou irregularidades na compra do avião
usado por Eduardo Campos, foi
o empresário Rodrigo Leincht
Carneiro Leão. Alvo de condução
coercitiva no dia 31 de janeiro,
Leão é genro do ministro do TCU
José Múcio.
A investigação partiu da
análise das contas das empresas envolvidas na compra da
aeronave e identificou que uma
das companhias investigadas na
Operação Turbulência teria sido

da pelo Delegado Federal Antônio
Carlos Beaubrun, realizada no dia
13 de janeiro e que teve como alvo

Eike Batista, dono do grupo EBX.
O empresário permaneceu por
quatro dias foragido nos Estados
Unidos após sair do país dois dias
antes da operação, mas foi preso
no dia 30 de janeiro. A Eficiência
repatriou US$ 100 milhões aos
cofres brasileiros.
Outros alvos foram o ex-governador Sérgio Cabral, que já
estava preso no complexo penitenciário de Gericinó, em Bangu,
e Wilson Carlos e Carlos Miranda,
também presos.

Com o intuito de investigar o
furto de obras de arte pertencentes ao Museu Imperial, em Petrópolis, teve início, no dia 17 de
janeiro, sob coordenação do Delegado Federal Rafael Andreata.
A operação realizou buscas e
apreensões nos estados do Rio,
São Paulo e Bahia, com o objetivo de localizar as peças.

As investigações contaram
com o apoio do próprio museu.
As obras furtadas estavam na
Casa Geyer, no Cosme Velho, e
suspeita-se de que os investigados faziam de suas residências e
escritórios galerias privadas com
o acervo desviado. As penas para
furto qualificado podem chegar a
oito anos de reclusão e multa.

Foto: Alexandre Gondim/JC Imagem

utilizada apenas como conta de
passagem, pois recebeu valores
de outra empresa dois dias antes
de realizar a compra do avião.
Esta outra empresa, que repassou os valores, ainda não havia
sido investigada.

Operação Mascate
Coordenada pelo Delegado
Federal Antônio Carlos Beaubrun,
realizada 02 de fevereiro, teve
como alvo o agente fazendário Ary
Ferreira da Costa Filho, da Receita
estadual, conhecido por "Sombra". A prisão foi pedida com base
na colaboração do empresário
Adriano Reis, que diz ter repassado R$ 10,8 milhões ao agente.
Costa Filho foi um dos principais operadores financeiros da
quadrilha ligada ao ex-governador Sérgio Cabral, tendo começado a trabalhar com o político
em 1980, quando Cabral era
deputado estadual.
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Operação Ápia
Uma nova fase da Operação
Ápia, que investiga fraudes em
licitações de terraplanagem e pavimentação no Tocantins, foi realizada pela PF em 07 de fevereiro.
A operação, chefiada pelo Delegado Federal Arcelino Damasceno,
teve início em outubro do ano
passado com a prisão do ex-governador Sandoval Cardoso.

Operação Manobra de Osler
Esta 3ª fase da operação
investigou uma organização
suspeita de fraudar licitações de
terraplanagem e pavimentação
asfáltica no estado.
Segundo informações da Polícia Federal, o esquema funcionava em três núcleos compostos
por políticos, servidores públicos
e empresários.

Foto: DIVULGAÇÃO PF

Operação Prevenir

Investigou desvios de recursos do Sistema Único de Saúde
em Santa Catarina e no Paraná e
teve sua segunda etapa realizada
no dia 09 de fevereiro. Chefiada
pelo Delegado Federal Paulo Palma, apontou indícios dos crimes
de peculato, dispensa indevida
de licitação, falsidade ideológica
e associação criminosa.
A primeira fase foi realizada
há dois anos, com a identificação
de desvios de recursos do SUS
em Chapecó, entre 2013 e 2015.

Operação Cosa Nostra

Realizada para combater um
esquema de pornografia infantil,
a Operação Prevenir teve início no
dia 08 de fevereiro para reprimir o
compartilhamento e a publicação
de conteúdo ilícito na internet.
As ações coordenadas pelo
Delegado Federal Adriano Mares

foram realizadas em Goiânia,
Aparecida de Goiânia e Senador
Canedo. A pena para quem compartilha material pornográfico infantil pode chegar a seis anos de
reclusão. Já para quem tem posse
do material ilícito, a pena pode
chegar a quatro anos de reclusão.

Visando desarticular uma
organização criminosa instalada
em diversas prefeituras do Agreste Pernambucano, a operação foi
desencadeada no dia 15 de fevereiro. Com coordenação da Delegada Federal Mariana Cavalcanti
de Sousa, investigou denúncias
feitas por um vereador de um dos
municípios investigados.
Constatou diversas irregularidades envolvendo licitações das
prefeituras. Foi apontado que um
cartel formado por sócios-laranjas
vinha se sagrando vencedor em
licitações para execução de obras
públicas, em especial nas áreas de
saúde, educação e infraestrutura.

tar até 180 quilos do minério por
semana no Amapá, além de São
Paulo, Pará e Mato Grosso.
Realizada no dia 08 de fevereiro, a investigação apurou que
o esquema de movimentação ilegal de ouro se concentra em uma

empresa do ramo de distribuição
de valores mobiliários (DVTM)
que teve R$ 100 milhões em
bens bloqueados por ordem da
Justiça Federal. Outros investigados pela Operação também
foram bloqueados.

Operação Crisol
Coordenada pelo Departamento de Inteligência da PF,
investigou uma empresa que extraía e transportava ouro ilegalmente em várias regiões do país.
A estimativa da PF é que os envolvidos chegaram a movimen18 ||
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Operação Leviatã
Foto: Quésia Melo/G1

Essa operação, baseada em
provas coletadas na Lava Jato,
realizou, em 16 de fevereiro, buscas
e apreensões em propriedades de
pessoas investigadas por irregularidades na construção da usina
hidrelétrica de Belo Monte (PA).
Entre os alvos da investigação estão o ex-senador pelo
PMDB-PA Luiz Otávio e o filho do senador Edison Lobão
(PMDB-MA) Márcio Lobão. As
buscas estão relacionadas a um
inquérito que corre no STF para
investigar pagamento de 1% dos
valores das obras da usina ao PT
e ao PMDB.

Operação Santinho

Operação Betsaida
As fraudes ocorreram em
uma parceria firmada entre a
prefeitura e o ministério para a
construção de fábrica de farinha
e ração para peixes. As investigações tiveram início em 2015,
a partir de representação feita à
Polícia Federal por um grupo de
vereadores de Itauçu, que revelou irregularidades na execução
do convênio, que tinha valor de
R$ 14,7 milhões.

Operação Blackout
A Polícia Federal iniciou a
38ª fase da Lava Jato no dia 23
de fevereiro. Coordenada pela
Superintendência da PF de Curitiba (PR), a Operação Blackout
chegou aos lobistas Jorge Luz
e Bruno Luz, investigados pela
prática dos crimes de corrupção,
fraude em licitações, evasão de
divisas e lavagem de dinheiro,
dentre outros.

A ação policial tem como alvo
principal a atuação de operadores
financeiros identificados como facilitadores na movimentação de recursos indevidos pagos a integrantes das diretorias da Petrobras.
Jorge Luz havia sido citado
na Lava Jato pelo ex-diretor da
Petrobras Nestor Cerveró e pelo
operador de propinas Fernando
Baiano, delatores da operação.

Foto: Divulgação/PF

A PF realizou, no dia 15 de
fevereiro, uma operação para
apurar crimes de fraude em
licitações e desvio de recursos
públicos em um convênio firmado entre o extinto Ministério da
Pesca e Agricultura e o município
de Itauçu (GO). Coordenada pelo
Delegado Federal Rômulo Teixeira, a Operação Betsaida executou
26 mandados em Goiás, Paraná,
Santa Catarina e Brasília.

No dia 21 de fevereiro, a
Operação Santinho investigou
compra de votos e corrupção
eleitoral nas eleições municipais
de 2016 para o cargo de vereador
no município de Cajamar (SP).
Coordenada pelo Delegado Federal José Gabetti, a ação na residência de um vereador investigado
apreendeu uma arma de fogo sem
registro, munições, documentos,
computadores e celulares.
O político foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma
de fogo e liberado após o pagamento de fiança.
|| 19

|| Operações
Foto: Divulgação/PF

Operação Research
Uma nova fase da Operação
Research foi realizada no dia 03
de março em quatro cidades:
Curitiba (PR), Campo Grande
(MS), Sorocaba (SP) e Erechim
(RS). Coordenada pelo Delegado Federal Felipe Eduardo
Hideo Hayashi, a operação investigou o núcleo que agia para
desviar recursos de bolsas da
UFPR (Universidade Federal do
Paraná). Na primeira fase, realizada no dia 15 de fevereiro, 28
pessoas foram presas.
Foi detectada a participação
de ao menos dois funcionários
públicos federais nas fraudes –
ambos foram presos. Entre os
beneficiários dos desvios, estão

um dono de salão de beleza, um
motorista, um cozinheiro e uma
assistente administrativa que,
segundo a Polícia Federal, não
possuem curso superior.

Operação Tolypeutes

Operação Cordel

FOTO: AGÊNCIA BRASIL

Outro desdobramento da
Lava Jato no Rio de Janeiro, a
Operação Tolypeutes teve início no dia 14 de março. Coordenada pelo Delegado Federal
Antônio Carlos Beaubrun, a
ação investigou pagamento de
propina em contratos da linha
4 do metrô.
20 ||
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Os valores das bolsas fraudadas chegaram a R$ 24 mil ao
mês. Um aluno pesquisador da
universidade chegou a receber
R$ 5 mil de auxílio.

Segundo o acordo de leniência
de executivos da Carioca Engenharia, o esquema de corrupção que
existia na secretaria estadual de
Obras do Rio, com a cobrança de
propina das empreiteiras envolvidas em contratos bilionários de
obras civis, também se repetia na
secretaria estadual de Transportes.

A Polícia Federal prendeu,
no dia 14 de março, três suspeitos de integrarem quadrilha
especializada em roubos de
terminais da Caixa Econômica
Federal. Os ataques aconteceram entre 2015 e 2016 em São
Gonçalo e Niterói (RJ).
A operação coordenada pelo
Delegado Federal Wanderson
Pinheiro realizou quatro mandados de prisão preventiva e um
de busca e apreensão. Dois suspeitos foram presos nas cidades
onde ocorreram os ataques e
um terceiro em São José do Rio
Preto (SP).
A investigação descobriu
ainda que os membros da quadrilha se associavam com criminosos locais para realizar os crimes, conseguindo dessa forma
transporte, segurança e abrigo
após as ações.

FOTO: PAULO LISBOA/FOLHAPRESS

Operação Paralelo
A 39ª fase da Lava Jato foi
realizada, no dia 28 de março,
para apurar ações de operadores
no mercado financeiro em benefício de investigados no esquema
de desvio de recursos da Petrobras. A atuação teria se dado
por meio de uma corretora de
valores suspeita de ter realizado
a movimentação de recursos de
origem ilícita para viabilizar pagamentos indevidos de funcionários e executivos da empresa.
O ex-gerente da Petrobras
Roberto Gonçalves (março de
2011 a maio de 2012) foi preso
em Boa Vista, Roraima. Gonçalves sucedeu Pedro Barusco, um

dos delatores da Lava Jato, na
gerência da estatal.
A operação ainda teve por
objetivo investigar a responsabilidade criminal do ex-executivo
da Diretoria de Engenharia e

Serviços da Petrobras, apontado
como o beneficiário de diversos
pagamentos em contas clandestinas no exterior, feitos por empreiteiras que contrataram com
a empresa.

Operação O Quinto do Ouro

A Polícia Federal deu início
no dia 17 de março à Operação
Carne Fraca, que apurou o envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (Mapa) em um
esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de
frigoríficos. Coordenada pelos
Delegados Federais Maurício
Moscardi e Roberto Biasoli, as
investigações chegaram às prin-

A Polícia Federal iniciou, no
dia 29 de março, uma investigação contra desvios para favorecer membros do Tribunal de
Contas do Estado do Rio (TCE-RJ) e da Assembleia Legislativa
do Rio de Janeiro (Alerj). O esquema ocorreu durante a gestão
do ex-governador Sérgio Cabral
(PMDB-RJ).
As investigações tiveram
como base informações de um
sexto conselheiro, Jonas Lopes,
que já foi Presidente do TCE-RJ
e assinou uma colaboração premiada. O Presidente da Alerj,
Jorge Picciani (PMDB), foi alvo
de condução coercitiva e levado
a depor.
Os alvos são suspeitos de
fazer parte de um esquema de
propina que pode ter desviado
até 20% de contratos com órgãos públicos para autoridades
públicas, sobretudo membros do
TCE-RJ e da Alerj.

FOTO: GERALDO BUBNIAK/AGB-FOLHAPRESS

Operação Carne Fraca

cipais empresas do setor, como
a BRF Brasil e a JBS.
A operação da Polícia Federal detectou, em quase dois anos
de investigação, que as Superintêndencias Regionais do Ministério da Pesca e Agricultura
do Estado do Paraná, de Minas
Gerais e de Goiás atuavam diretamente para proteger grupos
empresariais em detrimento do
interesse público.
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IVES GANDRA MARTINS

"Depois da Lava Jato, temos menos
tolerância com a corrupção dentro
da Administração Pública"

U
FOTO: FECOMERCIO
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m dos juristas mais renomados do país, o advogado e professor Ives
Gandra Martins continua em
plena atividade, aos 82 anos de
idade. Ele não apenas ministra
palestras no Brasil e exterior,
como sustenta, há décadas, uma
rotina diária de militância na
advocacia, que acompanha, de
perto, a vida política do Brasil.
Em entrevista à Revista Delegados Federais, Ives Gandra
afirma que a Polícia Federal
– uma das instituições mais respeitadas do Brasil – carece de
autonomia para exercer plenamente as funções que lhe foram
atribuídas pela Constituição
Federal. A entidade é alvo de
ofensivas do Ministério Público
sobre suas competências e ainda
está sujeita a eventuais desmandos do Poder Executivo.
Apesar desse cenário, na
avaliação do jurista, a Polícia
Federal executa, com eficiência, sua missão primordial de
combate à corrupção e ao crime
organizado no Brasil.

Dr. Ives Gandra, o senhor
é o autor do prefácio do Livro
Comemorativo de 40 anos da
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal.
Qual a avaliação da trajetória
da entidade?
Em primeiro lugar, a Associação tem uma importância
muito grande na preservação
das prerrogativas dos Delegados
de Polícia Federal. Porém, mais
do que isso, fundamentalmente,
ela atua na colocação dos princípios que têm regido, não só o
que a Lei impõe como a função
essencial da Polícia Federal, mas
os princípios de preservação dos
Direitos Fundamentais no Brasil. Considero que, hoje, das três
grandes instituições respeitadas
pelo povo, uma delas, indiscutivelmente, é a Polícia Federal. Se
nós considerarmos as instituições públicas mais respeitadas
– não coloco a Igreja – temos as
Forças Armadas, a magistratura,
o Ministério Público, e a outra
grande instituição é a Polícia Federal. O status da Polícia Federal
ultrapassa, hoje, em muito, a
nivelação que havia anteriormente com as polícias estaduais,
embora também entendo que
houve melhoria em relação
aos padrões éticos
de exercício

"O povo se revoltou com aqueles que, no Poder,
deviam representar o povo, mas deixaram de
representar para enriquecer às custas do Poder
Público e do dinheiro que o povo contribui."
profissional nas polícias estaduais. A Polícia Federal, indiscutivelmente, alcançou hoje um
status superior em termos de
estabilidade da instituição no
que diz respeito a não permitir
desvirtuamento. Foi assim com
a Operação Lava Jato e outras
operações, iniciadas com respeito à lei pela Polícia Federal.
Estou convencido de que a PF é,
hoje, uma das instituições mais
respeitadas. Eu poria no tripé:
de um lado, magistratura, advocacia e Ministério Público; de
outro, as Forças Armadas; e, na
terceira ponta, a Polícia Federal,
que reúne pessoas dedicadas à
preservação da ética, dos bons
costumes e do Direito Público
bem exercido no país.
O Brasil tem vivido, nos
últimos anos, um período
de grande enfrentamento
à corrupção, com prisões
de políticos, empresários e
agentes públicos envolvidos
em desvios. Como o senhor
analisa atual quadra histórica do Brasil?

Eu vejo um movimento indiscutivelmente importante. Embora tenha feito algumas críticas à
Lava Jato, considero o juiz Sérgio
Moro um divisor de águas no Brasil – ele vai passar para a história
como o homem que fez com que a
nação tivesse consciência de que
a corrupção não pode existir no
Poder Público. Nós tínhamos antes uma leniência, uma tolerância
com a corrupção dentro da Administração Pública. Depois da Lava
Jato, o povo deixou de ter. O povo
se revoltou com aqueles que,
no Poder, deviam representar o
povo, mas deixaram de representar e se aproveitaram para enriquecer às custas do Poder Público
e do dinheiro que o povo contribui. Então, o juiz Sérgio Moro e
a Lava Jato foram um divisor
de águas, apesar de eu ter duas
críticas de natureza legal: em
primeiro lugar, em alguns casos,
não há corrupção, mas concussão
do poder público; em segundo lugar, algumas prisões preventivas
foram demasiadamente prolongadas com o intuito de obter a
delação premiada.

"A Polícia Federal, indiscutivelmente, alcançou hoje
um status superior em termos de estabilidade da instituição
no que diz respeito a não permitir desvirtuamento. Foi assim
com a Operação Lava Jato e outras operações, iniciadas com
respeito à lei pela Polícia Federal."
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"A atividade de
polícia judiciária só
pode ser exercida
e as investigações
só podem ser feitas
por Delegados de
carreira, e jamais
pelo Ministério
Público."
O senhor tem reais esperanças de um futuro sem
corrupção no Brasil?
Estou convencido de que a
Operação Lava Jato fez um bem
danado para a história do Brasil.
Ela veio representar a sensação
de que, agora, os costumes políticos vão mudar. Graças à Lava
Jato, todo político tem o nível
de consciência de que, agora, a
corrupção pode ser combatida
duramente pelos poderes constituídos. Isso fará com que os costumes políticos mudem. Indiscutivelmente, eu tenho a convicção
de o juiz Sérgio Moro, a Polícia
Federal e o Ministério Público
passaram a ter na história do
Brasil um lugar já reservado.
Apesar do avanço no
combate à corrupção, o senhor tem afirmado, em palestras, que, muitas vezes, o
Ministério Público extrapola suas funções.
Há muito tempo que eu venho dizendo isso. Não me parece
que o Ministério Público possa
exercer suas funções de modo
a, muitas vezes, atropelar o Delegado de Polícia. Tenho dito em
palestras, conferências, escritos,
pareceres, livros, que, conforme
o parágrafo 4º do artigo 144 da
Constituição Federal, a atividade
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de polícia judiciária só pode ser
exercida e as investigações só podem ser feitas por Delegados de
carreira, e jamais pelo Ministério
Público. O Ministério Público é,
necessariamente, um acusador.
Na dúvida, o Ministério Público
tem que acusar. Já o juiz, “in dubio”, decide “pro reu”.
Por isso é tão importante
que a investigação seja presidida pelo Delegado?
Vejamos: Qual a função da
polícia judiciária? O Judiciário
tem um fase vestibular, uma
fase preparatória do processo
judicial, que deve ser exercida
pela polícia, pela polícia judiciária. Por isso que o processo de
investigação, que pode resultar
em uma denúncia, em um processo penal, é a polícia quem
faz. E só ela pode fazer. Só a
polícia pode ter a neutralidade
para que as duas partes envolvidas permanentemente na investigação – que é a advocacia
e o MP – possam exercer suas
funções de defesa e de acusação.
Agora, como um acusador pode
presidir um inquérito que tem
que ser imparcial? Como um
acusador, que é o MP, pode ser
polícia judiciária se o próprio
texto constitucional declara que
polícia judiciária só pode ser
exercida exclusivamente por
Delegado de polícia?
Um inquérito comandado pela acusação certamente poderá resultar em um
processo injusto.
Esse atropelo, essa entrada
do Ministério Público assumindo cargos e funções do Delegado
de Polícia gera um desequilíbrio
nas investigações, porque o MP

passa a exercer uma função que
não é sua, prejudicando o direito de defesa, que é sagrado na
democracia. A Justiça necessita
de uma investigação imparcial e
não de uma investigação que, na
dúvida, tem que fazer necessariamente a acusação. Me parece
que, nesse ponto, o MP não tem
razão. Tenho dito, nos mais variados cenários desse país, que
essa função é exclusiva do Delegado de Polícia. E tenho levado
isso a discussões que se dão com
ministros da Suprema Corte,
porque, em rigor, eles represen-

"Graças à Lava Jato,
todo político tem o nível
de consciência de que,
agora, a corrupção
pode ser combatida
duramente pelos
poderes constituídos.
Isso, sem dúvida, fará
com que os costumes
políticos mudem."
tam o Poder Judiciário, cujo processo preambular sempre foi por
Delegado de carreira. Não obstante essa questão, eu reconheço
a importância do MP, bem como
a importância da advocacia.
A legislação brasileira é
clara sobre essa distribuição de competências?
O Delegado deve presidir o
inquérito. O MP não é melhor
do que a advocacia. Temos, nos
artigos 92 a 126, todas as funções
da magistratura, e, depois, vêm
as funções essenciais ao exercício da Justiça. Em igualdade de
condições estão o MP e a advocacia. Do artigo 127 ao 131, o MP;
do 132 a 145, a advocacia pública

e privada. O que vale dizer: a
advocacia e o direito de defesa
desempenham a mesma função
essencial que o Ministério Público e a acusação; até porque não
existe magistratura sem advocacia, nem MP sem advocacia.
Não existe magistratura sem
MP. Nenhuma das três funções
essenciais para o exercício da
magistratura podem existir sem
as três figuras, e, na fase vestibular, formando o quarteto, temos
o Delegado de Polícia.
Essa tentativa de tomada
das funções do Delegado de
Polícia pelo Ministério Público já chegou ao Supremo
Tribunal Federal. Qual a expectativa para o caso?
Nós temos uma lei que estabelece a exclusividade do Delegado de polícia nas investigações
policiais, sem interferência do
MP. O MP entrou com uma ADI
pretendendo considerar a lei inconstitucional. O Supremo ainda
não se manifestou. Eu já dei um
parecer favorável à constitucionalidade da lei. O ministro e
ex-Presidente do STF Carllos Veloso pensa rigorosamente como
eu e está fazendo a defesa junto
à Corte. Creio que essa ação deve
efetivamente equacionar de vez
esse problema das competências.
O que alega o MP é que eles têm
o direito de fiscalizar a PF, mas
o controle externo, mencionado
na Constituição, não significa o
direito de presidir um inquérito
policial. Eles podem fiscalizar,
não só a polícia, mas todos os
órgão da administração federal,
estadual e municipal. Toda vez
que há alguma violação à lei, eles
podem, efetivamente no controle, fazer a acusação.

Como superar essa confusão entre o que é controle
externo e a prerrogativa de
presidir a investigação?
O controle externo não é o
direito de investigar, não é o
direito de invadir competência,
não é o direito de estar no lugar
do outro. O MP não pode dizer
assim: “embora a Constituição
Federal diga que os Delegados
têm o direito de ser a polícia
judiciária, nós vamos escolher
as investigações que faremos
no lugar deles”. Ora, isso não
está na Constituição, isso é uma
violação. A própria lei que o MP
quer derrubar diz exatamente
o contrário da pretensão deles.
Essa é a razão pela qual eu estou
convencido de que a decisão do
Supremo nessa matéria, em que
há contestação, vai reassentar,
definitivamente, que a função
do MP, embora extremamente
relevante, não pode invadir competências que não tem.
Nesse contexto, a aprovação da Proposta de Emenda
à Constituição que garante
a autonomia à Polícia Federal (PEC 412/2009), em
tramitação na Comissão de
Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados, reveste-se
de maior importância?
Eu entendo que essa autonomia é importante. Se nós damos
autonomia ao Ministério Público,

ao Poder Judiciário, à advocacia
– que são funções essenciais da
Justiça – se as outras instituições têm autonomia, por que
não pode haver autonomia para
o Delegado? No futuro, podemos
ter governos que neutralizem
definitivamente as funções da
Polícia Federal, já que é um órgão
do Executivo. Essa autonomia
deve ser dada no mesmo nível
que é dada ao Ministério Público,
à advocacia e à magistratura, evidentemente, com a subordinação
maior ao Poder Judiciário. Mas,
subordinação apenas na definição de linhas de trabalho.
Sem a autonomia da
Polícia Federal, o próprio
enfrentamento à corrupção
corre riscos?
Parece-me que, até hoje, por
uma questão até de correto exercício democrático, não tem havido interferências do Poder Executivo, por exemplo, na Operação
Lava Jato. Tanto o governo Dilma
quanto o governo Temer não tem
interferido nas investigações.
Mas pode acontecer, pelo sistema existente de subordinação da
Polícia Federal ao Ministério da
Justiça, que, um dia, essa interferência se faça. Então, é correta
a defesa de uma autonomia para
a Polícia Federal nos moldes da
autonomia das outras três instituições fundamentais para a administração da Justiça. ||

"Essa entrada do Ministério Público assumindo
cargos e funções do Delegado de Polícia gera
um desequilíbrio nas investigações, porque
o MP passa a exercer uma função que não é
sua, prejudicando o direito de defesa, que é
sagrado na democracia."
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DIRETRIZES DA ATUAÇÃO JURÍDICA DO DELEGADO DE POLÍCIA NO BRASIL
ENUNCIADO 1
As funções tipicamente judiciais exercidas atipicamente
pelo Delegado de Polícia possui
fundamento constitucional, nos
termos dos incisos LXI e LXIV
do art. 5º e dos §§ 1º e 4º do art.
144, da Constituição Federal, e
nas convenções internacionais
de direitos humanos, nos termos
do item 3 do artigo 9 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis
e Políticos e do item 5 do artigo
7 da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos, incumbindo-lhe o primeiro controle de legalidade da prisão em ﬂagrante.

ENUNCIADO 2
Nas hipóteses de prisão em ﬂagrante por infração penal em que
for cabível ﬁança, nos termos do
art. 322 do Código de Processo
Penal, o Delegado de Polícia poderá aplicar, isolada ou cumulativamente, as medidas cautelares
diversas da prisão previstas nos
incisos I, II, III, IV, V, VIII e IX
do Código de Processo Penal.

ENUNCIADO 3
O Delegado de Polícia é o titular
das funções de polícia judiciária
e de apuração de infração penal
exercidas pelas polícias judiciárias, previstas nos §§ 1º e 4º do
art. 144 da Constituição Federal,
deﬁnido como autoridade policial, para todos os efeitos legais,
no âmbito das funções exercidas
pela Polícia Federal e Polícia Civil dos Estados e do DF.

ENUNCIADO 4
O Delegado de Polícia é a autoridade policial deﬁnida no art. 69
da Lei nº 9.099, de 26 de setem-

bro de 1995, nos termos do caput
do art. 2º da Lei nº 12.830, de 20
de junho de 2013, constituindo
crime de usurpação de função
pública, previsto no art. 328 do
Código Penal, a lavratura de termo circunstanciado por agente
da autoridade policial ou qualquer outro agente público, civil
ou militar.

ENUNCIADO 5
Compete privativamente ao Delegado de Polícia decidir acerca da
prisão em ﬂagrante e determinar
a lavratura do respectivo auto de
prisão em ﬂagrante, mediante
formal indiciamento, fundamentado na análise técnico-jurídica
do fato que deverá indicar a
autoria, materialidade e suas circunstâncias, não estando sujeito
a requisição ou ordem emanada
de qualquer Poder ou autoridade.

ENUNCIADO 6
O Delegado de Polícia tem o poder-dever de relaxar a prisão em
ﬂagrante do suspeito que lhe for
apresentado, se restar convencido de que não se trata de situação
ﬂagrancial ou que a forma ou os
meios empregados para realizar a
prisão foram ilegais, nos termos
do LVI do art. 5º da Constituição
Federal e do §1º do art. 304 do
Código de Processo Penal.

ENUNCIADO 7
Nas hipóteses de manifesta
causa excludente da ilicitude
ou culpabilidade e no caso de
evidente ausência de tipicidade
material, com base no princípio
da insigniﬁcância, o Delegado de
Polícia poderá, mediante decisão
fundamentada, deixar de lavrar
o auto de prisão em ﬂagrante,

sem prejuízo do registro da ocorrência policial.

ENUNCIADO 8
O controle externo a que se refere
o art. 129, VII, da Constituição Federal deve ser realizado sobre os
resultados e os meios empregados
para execução da atividade-ﬁm da
Polícia Judiciária, a investigação
criminal, não abrangendo o controle sobre as atividades administrativas desempenhadas.

ENUNCIADO 9
Diante do descumprimento
injustiﬁcado ao mandado de
intimação devidamente formalizado, o Delegado de Polícia pode
determinar a condução coercitiva do intimado recalcitrante à
unidade policial.

ENUNCIADO 10
Não conﬁgura crime de prevaricação ou infração disciplinar
o não-registro de ocorrência
policial cujas informações preliminares não demonstrem a
existência de crime ou quando
não estiver implementada as
condições de procedibilidade
nos casos de infração penal de
ação penal privada ou pública
condicionada à representação.

ENUNCIADO 11
Os dados cadastrais de clientes
de instituições ﬁnanceiras, operadoras de telefonia ﬁxa e móvel,
dentre outras, não têm seu sigilo
condicionado à reserva de jurisdição, podendo ser requisitados diretamente pelo Delegado de Polícia, que deverá estabelecer prazo
razoável para a sua resposta, cujo
descumprimento ensejará a res-

ponsabilização pelo crime previsto no art. 21 da Lei nº 12.850/13
ou, subsidiariamente, previsto no
art. 330 do Código Penal.

ENUNCIADO 15

O cargo de Delegado de Polícia,
por sua natureza técnico-jurídica, goza dos atributos da
autonomia e inviolabilidade de
suas decisões devidamente fundamentadas, emanadas no curso
da investigação criminal.

O Delegado de Polícia conduz,
com independência e de acordo
com o seu livre convencimento
técnico-jurídico motivado e fundamentado, a investigação criminal, inclusive, aquelas aforadas
junto aos tribunais superiores.
O exercício da função de custos
legis pelo Ministério Público não
pode ofender a independência
funcional do Delegado de Polícia
na condução do inquérito policial.

ENUNCIADO 13

ENUNCIADO 16

A investigação criminal integra o
processo penal e se destina à elucidação de fatos supostamente
criminosos e a busca da verdade,
razão pela qual aproveita tanto à
acusação quanto à defesa. Diante
disso, o Delegado de Polícia deve
observar o princípio da paridade
de armas entre a acusação e a
defesa na condução do inquérito
policial. Concluída a investigação criminal, o ofendido, o Ministério Público e o indiciado, se
houver, serão cientiﬁcados pela
Autoridade Policial, mediante
recebimento de cópia do Relatório Final, e os autos serão remetidos à Justiça.

O exercício das atividades de polícia judiciária são exclusivas dos
Delegados de Polícias, auxiliados
pelos cargos policiais e administrativos da Polícia Judiciária
Civil ou Federal, os quais têm o
dever de promover as medidas
cabíveis para preservação das
suas prerrogativas institucionais
em face de qualquer agente público, civil ou militar, que usurpar as funções exclusivas das
Autoridades Policiais.

ENUNCIADO 12

ENUNCIADO 14
Os requerimentos ministeriais
para realização de diligências,
apresentados no curso do inquérito policial, serão apreciados no
momento em que for oportunizada à defesa a apresentação de
seus requerimentos, podendo ser
indeferidos, de modo fundamentado, pela Autoridade Policial se
impertinentes, inadequados ou
manifestamente protelatórios.

ENUNCIADO 17
O Delegado de Polícia pode
conceder liberdade provisória
mediante o pagamento de ﬁança
ou aplicação das outras medidas
cautelares diversas da prisão
previstas no Código de Processo Penal, como decorrência do
princípio da ultima ratio da privação da liberdade adotado pelo
ordenamento jurídico brasileiro.

ENUNCIADO 18
O Delegado de Polícia tem competência para pleitear em juízo,
de qualquer instância ou tribu-

nal, autorização para realização
de medidas investigativas sujeitas a reserva de jurisdição previstas na Constituição Federal,
bem como, apresentar pedido
de reconsideração e recurso, em
face da decisão denegatória.

ENUNCIADO 19
É ilegal e constitui improbidade
administrativa negar a competência da Autoridade Policial
para pleitear em juízo a autorização para realização de medidas
investigativas sujeitas à reserva
de jurisdição. A retirada dos autos do documento por meio do
qual a Autoridade Policial exerce tal competência, bem como
de qualquer outro documento
relativo à investigação, sem autorização do Delegado de Polícia
conﬁgura crime.

ENUNCIADO 20
O não-encerramento das investigações, no prazo de 30 dias,
conduzidas em inquérito policial
em que haja indiciado será comunicado ao juízo, por meio de
ofício, no qual serão elencadas as
diligências pendentes e estimado
o novo prazo para a conclusão.
Vencido o prazo sem a conclusão
das investigações, a prorrogação
deve ser fundamentada pelo Delegado de Polícia e comunicada
ao Juízo por meio de novo ofício.
Os autos do inquérito policial
permanecerão na sede policial à
disposição do Ministério Público
para ﬁns do exercício do controle
externo da atividade policial.

Texto aprovado em Congresso dos Delegados de Polícia Federal e Delegados de Polícia Civil.

|| VII Congresso Nacional dos Delegados de Polícia Federal
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maior evento
de delegados
federais do
país reuniu
AUTORIDADES E
ESPECIALISTAS
para debater
A CRISE DE
SEGURANÇA
PÚBLICA E O
COMBATE À
CORRUPÇÃO
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M

ais de 400 Delegados Federais e autoridades do meio jurídico se
reuniram, entre 20 e 23 de março, em Florianópolis (SC), para
participar do VII Congresso Nacional dos Delegados de Polícia

Federal (CNDPF). Promovido pela Associação Nacional dos Delegados de
Polícia Federal (ADPF), o evento teve como tema principal o "Fortalecimen-

to e Autonomia da Polícia Federal para o Combate à Corrupção".

|| 29

FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

|| VII Congresso Nacional dos Delegados de Polícia Federal

Delegado Federal luiz carlos korff

Além dos Delegados Federais, estiveram presentes magistrados, advogados, defensores
públicos e membros do Ministério Público. O evento serviu de
palco também para o V Encontro
de Delegados Federais Aposentados e para o V Encontro de
Delegadas de Polícia Federal.
Os temas dos debates desta
edição do CNDPF giraram em
torno do “Fortalecimento e Autonomia da Polícia Federal para
o Combate à Corrupção”. Ao
mesmo tempo, ocorreu a “Feira de Inovações Tecnológicas”,
com stands para a exposição de
entidades parceiras da ADPF na
promoção do Congresso.
O evento teve início na noite
do dia 20 de março. O primeiro a
ocupar a palavra, durante a cerimônia de abertura, foi o Diretor
FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

Delegado Federal aposentado hildo rosa
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Regional da seccional da ADPF
em Santa Catarina, Luiz Carlos
Korff Rosa Filho, que abordou
dois assuntos de suma importância para a Polícia Federal: o
combate à corrupção e a busca
pela autonomia.
“O nosso trabalho no tocante
à corrupção dispensa comentários, porque os noticiários
mostram que muito tem sido
feito pela Polícia Federal e pelos órgãos de controle, embora
ainda tenhamos muito a fazer”,
declarou Korff.

"O nosso trabalho no
tocante à corrupção
dispensa comentários,
porque os noticiários
mostram que muito tem
sido feito pela Polícia
Federal e pelos órgãos
de controle, embora
ainda tenhamos muito a
fazer", declarou Korff.

A questão da autonomia foi
abordada por ele na comparação
com outras carreiras jurídicas.
“Você não pergunta a um juiz se
ele julga com autonomia. Você
não pergunta a um promotor
se ele tem autonomia. Nesses
casos, a possibilidade de não ter
autonomia sequer existe”, questionou o Delegado Federal.
Korff também fez referência
à PEC 412/2009, que estabelece a autonomia administrativa,
funcional e orçamentária da
Polícia Federal, e que está em
tramitação na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos
Deputados. “Esperamos que ela

seja aprovada para fortalecer a
PF. Precisamos construir esse
arcabouço legal”, pontuou.
Em seguida, foi a vez do Superintendente do Instituto do
Planejamento Urbano de Florianópolis, Delegado de Polícia
Federal aposentado Hildo Rosa.
Ele destacou os 42 anos em que
serviu à Polícia Federal para
reforçar a necessidade da aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição que garante a autonomia da instituição.
Hildo fez um desafio aos colegas, para que eles trabalhem
de modo que a autonomia não
seja uma “quimera”, mas uma
“realidade” a ser alcançada.
“Esse é o verdadeiro sonho que
temos”, ressaltou.
FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

ex-advogado-geral da união fábio medina osório

atividade associativa
O ex-Advogado-Geral da
União (AGU) Fábio Medina
Osório também integrou a Mesa
de abertura do VII CNDPF. Ele
defendeu o papel das associações
de classe na conquista de importantes avanços para o Brasil.
“É através da Associação que
se pode lutar por prerrogativas,
que se pode estar no Congresso
Nacional e que se pode gritar na
sociedade civil”, afirmou Medina.
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conclamou os congressistas a
realizarem um trabalho conjunto
com vistas a atingir os melhores
resultados possíveis. “Temos
que ser resolutivos para que este
evento seja uma oportunidade
de entendermos esse momento
delicado que estamos vivenciando. Precisamos desse esforço interno de integração”, ressaltou.
Delegado Federal andrei passos rodrigues

FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

O Delegado Federal Luiz
Roberto Ungaretti de Godoy, Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação
Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça (DRCI),
também discursou durante a
cerimônia. Ele parabenizou os
Delegados de Polícia Federal:
“Nós podemos falar com orgulho
que a nossa instituição chegou
onde chegou graças ao trabalho
de todos”.
Também presente ao evento,
o Secretário Extraordinário de
Grandes Eventos, Delegado Federal Andrei Passos Rodrigues,

Missão
Ao final, o Presidente da
ADPF, Carlos Eduardo Sobral,
rememorou o esforço empreendido por todos os Diretores da
entidade para a realização do
VII CNDPF e fez uma reflexão a
respeito do caminho percorrido
pela Polícia Federal nos últimos
anos, quando a população “resolveu dar um basta na corrupção e no jeitinho”.
Segundo Sobral, o enfrentamento à corrupção passa pelo
fortalecimento das instituições,
para que se tornem cada vez
mais autônomas. “Somos uma
instituição de muita responsa-

Luiz roberto ungaretti, diretor do drci

bilidade, motivo de orgulho de
todo o povo brasileiro, mas nos
ressentimos de não termos uma
Lei Orgânica”, sublinhou.
O Presidente da ADPF enfatizou que a aprovação da PEC
412 não transformará a Polícia
Federal em um quarto Poder,
independente. “Não queremos
falta de controle, nem arbítrio,
nem abuso, mas, simplesmente,
a capacidade de continuar realizando nossa missão de combater
o crime organizado e a corrupção”, concluiu Sobral. ||

“Somos uma
instituição de muita
responsabilidade,
motivo de orgulho
de todo o povo
brasileiro, mas nos
ressentimos de não
termos uma Lei
Orgânica”, afirmou
Carlos Eduardo
Sobral.
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Autonomia da Polícia Federal:
Principal caminho para vencer a corrupção
Delegados Federais e magistrado debatem sobre o fortalecimento da Pf por meio de sua autonomia

O

s diversos temas sobre
os quais os Delegados
Federais se debruçaram,
durante o VII CNDPF, tiveram,
como eixo comum, o combate à
corrupção, em suas diversas modalidades. De forma geral, todos
os painéis chegaram à mesma
conclusão: apenas a autonomia
da Polícia Federal será capaz de
dotar o Estado brasileiro de ferramentas efetivas para pôr fim, definitivamente, aos desvios e crimes
praticados contra a administração
pública, além de outros atos ilícitos cometidos em conjunto com a
iniciativa privada, como corrupção e lavagem de dinheiro.
Nesse sentido, a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
412/2009, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados, com parecer favorável do relator, João
Campos (PRB-GO), afigura-se
como a alternativa ideal para
que as práticas nefastas no seio
do Poder Público sejam coibidas,
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sem tentativas de interferência
externa ou ameaças de restrição
orçamentária.
No VII CNDPF, a autonomia
da Polícia Federal foi tema de
um dos painéis, na quarta-feira
(22/03), mediado pelo Delegado
Federal Tadeu Moura, Diretor
Regional da seccional da ADPF
em Minas Gerais. As exposições
ficaram a cargo de Sandro Torres

"É nessa necessidade
de fortalecimento das
instâncias de controle
que a autonomia
da PF ganha maior
importância", ressaltou
Thiago Cabral.
Avelar, Delegado de Polícia Federal e ex-Presidente da ADPF, e
Thiago Colnago Cabral, juiz auxiliar do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJ-MG). A mesa
também contou com a presença
da Delegada Federal Silvia Amélia Fonseca de Oliveira.

Em sua apresentação, Cabral
traçou um panorama histórico
das legislações de enfrentamento à corrupção no Brasil, a
começar pelo Código Penal, que
descreveu a figura do "funcionário público" de forma ampla,
com o objetivo de que os preceitos ali arrolados servissem
também para aqueles que exercem funções públicas. "Essa foi a
primeira medida mais robusta e
efetiva presente no ordenamento jurídico brasileiro", assinalou.
O juiz também arrolou alguns
fatores indicativos da presença
da corrupção nas instituições,
como a concentração de poderes
em um mesmo órgão e o excesso
de burocracia. "É nessa necessidade de fortalecimento das instâncias de controle que a autonomia da Polícia Federal ganha
maior importância", ressaltou o
magistrado estadual.
Ao final, Cabral sustentou
que a autonomia, mais do que
uma demanda da Polícia Federal, encontra eco em toda a

"O desejável é que a PF não dependesse
de homens fortes que não se dobram às
pressões. O ideal seria que a legislação
protegesse e fortalecesse a instituição",
afirmou Sandro Avelar.
sociedade. "É fundamental que
possamos evoluir nesse sentido".
O ex-Presidente da ADPF
Sandro Avelar explicou quais as
providências determinadas pela
PEC 412/2009. “A proposta não
prega a independência da PF
sem nenhum tipo de controle.
Ela prevê que a instituição, por
meio de lei complementar, passaria a ter sua autonomia administrativa e funcional e teria condições de elaborar seu próprio
orçamento”, esclareceu.
FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

ex-presidente da adpf sandro avelar
FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

Delegada Federal silvia amélia
FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

juiz thiago cabral

O Delegado Federal ainda
atentou ao fato de que falta uma
legislação que ampare a Polícia
Federal contra mudanças de
posicionamento do governo. “O
desejável é que a PF não dependesse de homens fortes que não
se dobram às pressões. O ideal
seria que a legislação protegesse
e fortalecesse os homens e mulheres da instituição”.

Cooperação Internacional
Em sua palestra, “A Importância da Cooperação Internacional para o Combate à Corrupção”, a Delegada de Polícia
Federal Silvia Amélia Fonseca
de Oliveira explicou os subsídios
legais e as responsabilidades de
cada parte nos pedidos de cooperação internacional.
A princípio, ela rememorou
o fato de que a Polícia Federal é
a representante da Interpol no
Brasil. “Na medida que os países vão trabalhando de maneira
integrada, eles buscam facilitar
as trocas de informações. Para
isso, estabelecem-se acordos e
convenções multilaterais, que
facilitam essas trocas”.
A Delegada Federal
reforçou o papel central que a
classe desempenha nas investigações transnacionais. “Somos
nós, Delegados de Polícia Federal, que temos competência para
buscar informações da investigação e legitimidade para requerê-las em outro país”, concluiu. ||

CAMINHOS DA
COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL
Para cooperação policial
internacional com
instituições:
• Interpol, Ameripol e
Europol.
• Outras Redes de
Cooperação – RR@G/
GAFILAT
• Audiências e Oficialatos
de Ligação

Para cooperação jurídica
internacional com países:
• Autoridade Central –
DRCI
• Canal Diplomático

POSSIBILIDADES DA
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL
• Extradição
• Carta Rogatória
• Instrução de
Procedimento Criminal –
Auxílio Direto
• Transferência de
Procedimentos Criminais
• Transferência de Pessoas
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Renato Sérgio de lima, presidente do fbsp

Novo Plano Nacional de
Segurança Pública não
avança no enfrentamento
ao crime organizado
Documento não apresenta soluções inovadoras para os problemas
que surgem, nem avança na resolução de pendências antigas

O

novo Plano Nacional de
Segurança Pública já
está em vigência desde o
dia 15 de fevereiro nas cidades de
Natal (RN), Aracajú (SE) e Porto
Alegre (RS); no entanto, a quase
totalidade das medidas previstas
– anunciadas às pressas pelo Poder Executivo, em janeiro, como
resposta à crise do sistema penitenciário – já figurou em edições
anteriores do plano, que vem
sendo continuamente lançado
pelo governo desde a gestão de
Fernando Henrique Cardoso.
A problemática relativa ao
Plano Nacional de Segurança
Pública foi o tema do 1º painel
do VII CNDPF.
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Entre as ações previstas no
documento estão a diminuição
da população carcerária – com a
construção de cinco novos presídios federais –, o endurecimento
de penas para crimes mais graves
e o maior foco no enfrentamento
às drogas. O objetivo é reduzir os
crimes de homicídio, feminicídio
e de violência contra a mulher,
combater o crime organizado
com foco no tráfico de drogas e
armas e modernizar e racionalizar os presídios. A meta, de diminuir em 7,5% o número anual de
homicídios dolosos nas capitais,
será ampliada, a partir de 2018,
para cerca de 209 municípios
nos entornos das capitais.

Apesar de ter sido apontado
pelo governo federal como uma
das saídas para o descontrole
nas penitenciárias do país, o
qual vitimou centenas de apenados no início de 2017, o novo
Plano Nacional de Segurança
Pública reedita ações que não
obtiveram resultados práticos,
haja vista os índices da criminalidade do país.
Diretor-Presidente do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública
(FBSP), o Professor do Departamento de Gestão Pública da
FGV Renato Sérgio de Lima
participou das discussões do VII
CNDPF. Ele fez um levantamento com todas as edições do Plano
Nacional de Segurança Pública e
concluiu que, em 80% dos casos,
as novas providências mudam ou
modernizam ações que deveriam
estar em andamento. “Estamos
falando das mesmas questões,
com as mesmas estratégias para
resolver problemas. E nós não
conseguimos avançar”.
De acordo com Lima, o principal ponto, sempre referido, diz
respeito à necessidade de uma
maior articulação entre os órgãos
que compartilham a responsabilidade pela Segurança Pública
no país. “Investimos milhões
de reais em tecnologia e inteligência, mesmo com orçamento
insuficiente. E não conseguimos
construir um verdadeiro Sistema
de Segurança Pública”.
O reflexo disso é uma “crise
federativa e republicana”, que
deixa clara a incapacidade do
país em evitar que a violência
faça parte do cotidiano. “Essa é
a nossa tragédia, que nos cola
na liderança de quase todos os
rankings internacionais da criminalidade”, sublinhou Lima. ||

HISTÓRICO DAS EDIÇÕES DO PLANO NACIONAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA

2003
2007

•
•
•

Criação do Sistema Único de Segurança Pública nos Estados
Integração territorial
Unificação progressiva das escolas de formação

•
•

Regulamentação do Sistema Único de Segurança Pública
Cooperação federativa entre os entes que voluntariamente se vincularem ao
Programa, por meio do Gabinete de Gestão Integrada
Gabinetes de Gestão Integrada Municipal

•
•

2012

•
•
•

2015

•
•
•

Fortalecimento da cooperação federativa na área de Segurança Pública, por meio de
Gabinetes de Gestão Integrada Estaduais
Pactuação com Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública
Adesão das Unidades da Federação e construção e pactuação de matriz de
responsabilidades
Discussão e construção de matriz de responsabilidades no âmbito do Gabinete de
Gestão Integrada Estadual;
Criação de Câmaras temáticas nos GGIs-E para Prevenção e Redução de Homicídios
Criação da Câmara Tripartite do Pacto Nacional pela Redução de Homicídios
Instalação do Gabinete de Gestão Integrada Nacional

FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Sucesso das Olimpíadas evidencia
necessidade de integrar órgãos
Modelo utilizado pelo Brasil já foi replicado na Europa e pela Interpol

A necessidade de maior integração entre os órgãos e instituições da área de Segurança
Pública no Brasil – enfatizada a
cada edição do Plano Nacional
de Segurança Pública – ficou
efetivamente demonstrada na
experiência, exitosa, de reali-

zação dos Jogos Olímpicos e da
Copa do Mundo. O modelo adotado pelo Brasil já foi reproduzido em campeonatos europeus de
seleções e chegou até mesmo à
Interpol.
De acordo com o Secretário
Extraordinário de Segurança

para Grandes Eventos, Delegado
Federal Andrei Augusto Passos
Rodrigues (foto), que também
participou do painel do VII CNDPF, o sucesso só foi alcançado – com eventos os esportivos
transcorrendo sem maiores
contratempos – porque as instituições conseguiram operar de
forma absolutamente conjunta.
“Tivemos três principais eixos
de ação: planejamento integrado,
operação integração e gestão de
processos. Construímos um plano
estratégico envolvendo Justiça,
Defesa e Gabinete de Segurança
Institucional. Coube à nossa instituição, a Polícia Federal, liderar
esse processo de integração”,
conta Andrei Rodrigues.
Para o Delegado Federal, esse
foi um exemplo da “tão almejada
integração” na Segurança Pública, que precisa ser continuamente replicada no Brasil. ||
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Engajamento das instituições não
governamentais no combate à corrupção
Painel do encontro debateu atuação dos movimentos sociais, participação da sociedade e autonomia da PF

O

Miranda Vidal e Karla Dayrell
de Oliveira (Movimento Brava
Gente), o Conselheiro da Seccional da Ordem dos Advogados do
Brasil em São Paulo (OAB/SP)
Coriolano Aurélio de Almeida
Camargo Santos e o Delegado
Federal Eduardo Mauat da Silva, que atuou na Operação Lava
Jato. As discussões foram mediadas pelo Diretor Regional da
seccional da ADPF em Brasília,
Delegado Federal Luciano Leiro.
“Eu acredito na isenção
da instituição Polícia Federal.
Acredito que é a instituição mais
confiável hoje no país”. Foi com
essas palavras que a ativista
Carla Zambelli principiou sua
exposição sobre “A Atuação dos
Movimentos Sociais no Controle
da Corrupção”. Ela cobrou engajamento de toda a sociedade nas
pautas da Polícia Federal.
“Eu sei que, muitas vezes, vocês não podem se defender por si
mesmos, então, cabe à população defendê-los”, declarou Carla

FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

combate à corrupção –
uma das prioridades da
Polícia Federal enquanto órgão de Estado – tem ganhado cada vez mais notoriedade
na imprensa devido ao sucesso
de operações que resultaram na
prisão, indiciamento e condenação de políticos, empresários e
agentes públicos. A efetividade
dessas ações cresceu nos últimos
anos devido ao cada vez maior
engajamento social, expresso
por meio da pressão popular e
dos movimentos de rua, na luta
pelo fim dos malfeitos e desvios
de recursos públicos.
Essas foram as principais conclusões dos Delegados Federais e
representantes da sociedade civil
organizada que participaram do
painel do VII CNDPF sobre o papel das instituições não governamentais no combate à corrupção,
na quarta-feira (23/03).
Estiveram presentes os ativistas Carla Zambelli (Movimento Nas Ruas), Maurício José

painel abordou a participação dos movimentos de rua na defesa da polícia federal
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"Eu acredito na isenção
da instituição Polícia
Federal. Acredito que
é a instituição mais
confiável hoje no país",
declarou Carla Zambelli.
Zambelli a uma plateia de cerca
de 300 Delegados Federais. Em
diversas manifestações de rua e
até mesmo em audiência pública
na Câmara dos Deputados, ela
levantou a bandeira da aprovação da PEC 412/2006, que
garante a autonomia da Polícia
Federal. “Podem contar comigo
e com o Movimento Nas Ruas”.
Em seguida, o Conselheiro da
OAB/SP Coriolano Aurélio Santos ponderou sobre a “Importância da Advocacia para o Estado
Democrático de Direito”. Para o
advogado, há necessidade de um
melhor relacionamento entre
as instituições, com foco no seu
compromisso social. “A missão
das instituições é zelar pela fa-

FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

mília. Não adianta acharmos que
estamos num patamar ideal se
não nos desconstruirmos como
pessoas, como seres humanos,
em busca de novos conceitos”,
falou Coriolano.

Assinaturas em apoio à PF

FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

Conhecidos por militarem em
favor da autonomia da Polícia
Federal em Minas Gerais, os representantes do Movimento Brava Gente Maurício José Miranda
Vidal e Karla Dayrell de Oliveira
trouxeram ao VII CNDPF depoimentos de diversas pessoas, em
vídeo e por escrito, a favor da
PEC 412/09 e do trabalho desenvolvido pela PF.

ativistas maurício vidal e karla dayrell

Eficiência das instituições
A última palestra do painel
sobre a atuação das instituições
não governamentais no combate
à corrupção – “A Mensuração
da Eficiência das Instituições
Públicas pela Sociedade” – foi
ministrada pelo Delegado Federal Eduardo Mauat da Silva, que
convidou os colegas à reflexão
sobre o trabalho que desempenham na PF e possíveis maneiras
de melhorar os serviços oferecidos à população.
De acordo com ele, a realidade, hoje, é de aumento da criminalidade, imagem externa ruim,
população amedrontada, ceticismo e desmotivação. Para su-

Delegado Federal eduardo mauat

perar o quadro, Mauat assegura
que é preciso que os servidores
respondam a perguntas, como:
produzimos o que é esperado?
Temos orgulho de nossa atividade? Trabalhamos com disposição? Há conflitos internos na entidade? A integração com outras
instituições é positiva?
“Com a Operação Lava Jato
despertamos o sentimento de civilidade que estava adormecido,
mas é preciso que seja dada continuidade a isso. Este não pode ser
um movimento que dure apenas
algum tempo, que acabe assim,
como o Carnaval. Tem de ser permanente. Por isso a necessidade
de interação com a sociedade,
para que um sirva de estímulo ao
outro”, externou Mauat. ||
FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

“É com muita alegria e orgulho que a gente repassa para
vocês o que a gente encontra nas
ruas todos os dias. As manifestações de apoio que a gente escuta
todo o tempo são para vocês”, comemorou Karla Dayrell, que leu
algumas dessas manifestações.
O Movimento Brava Gente
atua de forma itinerante, colhendo assinaturas em diversos pontos de Belo Horizonte, em fins
de semana e feriados. Segundo
Karla, a resposta da sociedade é
sempre positiva em relação ao
apoio à autonomia da instituição.
“O que temos hoje é o começo. A fórmula é avançar para
outras cidades”, complementou,
por sua vez, Maurício Vidal. “É

possível multiplicar o formato
que temos aplicado em Belo
Horizonte. Apoiadores em Minas Gerais querem avançar para
outras cidades. Vamos trabalhar
intensamente para que isso
aconteça”, enfatizou.
O ativista disse, por fim, que
acredita na pressão popular
como única solução para a aprovação da matéria no Congresso
Nacional. “A PEC 412, tenho certeza, é a maior medida de combate à corrupção que pode haver
no país”, acrescentou Vidal.

"Com a Operação
Lava Jato despertamos
o sentimento de
civilidade que estava
adormecido, mas é
preciso que seja dada
continuidade a isso",
salientou o Delegado
Eduardo Mauat.
conselheiro da oab/sp CORIOLANO camargo
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as raízes do crime organizado se expandem por atividades aparentemente inofensivas

O combate à criminalidade
organizada no Brasil
Em discussão, temas como
colaboração premiada, mercado
ilegal, fraude em combustíveis e
crimes em fronteiras

A
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painel sobre o tema, sustentou,
em sua apresentação, que o fortalecimento da Polícia representa o fortalecimento do Estado.
“A Polícia é um braço do Estado.
Sem uma Polícia forte, acabamos
em situação de barbárie”, frisou.
FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

forma de atuação da Polícia Federal no combate à
criminalidade organizada
e violenta foi debatida em painel
pelos participantes do VII Congresso Nacional dos Delegados
de Polícia Federal, na terça-feira
(21/03). O enfoque se deu sob diversos aspectos: desde o mercado
ilegal dos camelôs até as fraudes
em combustíveis e os crimes de
fronteiras, passando pela questão
atual das colaborações premiadas.
O enfrentamento às quadrilhas e bandos é uma realidade
vivenciada diariamente pela
maioria dos Delegados Federais.
Além do transtorno direto que
causa na vida do cidadão, a criminalidade acarreta profundos

prejuízos ao setor produtivo no
Brasil, que, diante da insegurança e da incerteza, adia ou evita
investimentos no país. Para se
ter uma ideia, só com sonegação
de impostos, o crime organizado
provoca perdas da ordem de R$
36 bilhões anuais.
A avaliação dos Delegados
Federais e demais painelistas é a
de que uma solução global, que
atinja todos os aspectos da criminalidade organizada no Brasil,
não é possível. São necessários
investimentos maiores do Poder
Público na área de Segurança
Pública, seja no aumento do
efetivo das Polícias, seja na capacitação dos quadros atuais. O
desenvolvimento de tecnologias
de inteligência é outra iniciativa
que deve ser priorizada.
O Delegado Federal Rony
José Silva, Diretor Regional da
seccional da ADPF na Bahia,
responsável pela mediação do

São necessários
investimentos maiores do
Poder Público na área de
Segurança Pública, seja
no aumento do efetivo
das Polícias, seja na
capacitação dos quadros
em atividade.

presidente do etco e do fncp, edson vismona

crimes nas estradas
Já a Coordenadora de Economia da Confederação Nacional
dos Transportes (CNT), Priscila
Santiago, tratou do problema
dos roubos de carga nas estradas
do país, que provocam prejuízos
bilionários todos os anos.
As perdas são imensas porque o setor de transporte é o que
mais emprega no país e o que
mais agrega valor ao Produto
Interno Bruto (PIB). “A nossa
infraestrutura rodoviária não
está adequada. E isso prejudica
a segurança e aumenta o nosso
custo”, afirmou Priscila. O foco
dos bandos são os produtos de
maior valor agregado, como alimentos, cigarro e combustíveis.
De acordo com a representante da CNT, as péssimas condições das estradas aumentam
a quantidade de pontos críticos,
com buracos, erosões e quedas de
barreiras e pontes, que levam à
retenção dos veículos e facilitam
a ação dos grupos criminosos. “O
trânsito mais lento é a oportunidade que os bandidos têm para
promover o roubo de cargas”.

ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS

$
PIRATARIA
TRÁFICO DE
DROGRAS E ARMAS

TRÁFICO DE PESSOAS
SUBFATURAMENTO E
FALSA DECLARAÇÃO

LAVAGEM DE DINHEIRO

SONEGAÇÃO E
CORRUPÇÃO

CONTRABANDO E
DESCAMINHO

TRABALHO ESCRAVO
E SUBEMPREGO

ROUBO DE CARGAS
Valores subtraídos em roubos de cargas, em R$ milhões (1998-2015)

R$ 13,45 bilhões

ROUBO DE CARGAS
Fonte: NTC&Logística/ DECOPE

Ocorrências de roubos de
cargas, por região - 2015

Fonte: NTC&Logística/ DECOPE

1.120

O Presidente do Instituto
Brasileiro de Ética Concorrencial
(ETCO) e do Fórum Nacional
contra a Pirataria (FNCP), Edson
Vismona, que discorreu a respeito do mercado ilegal e das ações
das organizações criminosas,
tem uma visão semelhante. Para
ele, sem o reforço aos organismos de repressão, os criminosos
continuarão a agir livremente.
“Procuramos mostrar para a sociedade que estamos falando de
estruturas criminosas que geram
bilhões de reais em prejuízos”,
assinalou Vismona.

BASTA DE FRAUDES NOS COMBUSTÍVEIS!
Quem adultera o conteúdo ou a quantidade do
combustível lesa o seu bolso e compromete o seu carro.

Quem não paga os impostos corretamente
prejudica toda a sociedade.

Os impostos sobre combustíveis são a principal fonte de arrecadação dos Estados

BILHÕES DE REAIS
SÃO SONEGADOS POR ANO

Dinheiro que deveria ser investido em:

SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA

COMBUSTÍVEL LEGAL: TODO MUNDO SAI GANHANDO
O consumidor compra um produto de qualidade e na quantidade exata.
Os Estados recebem recursos para áreas essenciais, como saúde e educação.

PARTICIPE:

/combustivellegal

ARTWORK FILE - 22 APRIL 2013
PETRONAS LOGO
FLAT CMYK COLOUR VERSION

C100 M000
Y050 K000

C000 M000
Y000 K090

www.combustivellegal.com.br

Fraudes em combustíveis
A rodada de palestras do VII
CNDPF sobre criminalidade organizada seguiu com o Diretor de
Planejamento Estratégico do Sindicato Nacional das Distribuidoras (SINDCOM), Helvio Rebes-

chini, falando sobre “Fraude em
Combustível”. O representante
sindical tratou da necessidade de
colaboração para combater a corrupção, a lavagem de dinheiro e
a evasão de divisas. “Nos coloca-

Crimes em Fronteiras
A questão dos “Crimes em
Fronteiras” foi abordada no CNDPF pelo Presidente do Instituto
de Desenvolvimento Econômico
e Social de Fronteiras (IDESF),
Luciano Stremel Barros. “Precisamos de uma revisão das cargas
tributárias dos produtos alvo de
contrabando e de diálogo franco
com países vizinhos”, afiançou.
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POR QUAL
MOTIVO?
O LUCRO!

mos à disposição dos Delegados
de Polícia Federal no sentido de
colaborar para que, juntos, a gente possa atuar de uma forma diferente para enfrentar esses antigos
problemas”, disse Rebeschini.

FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

Luciano Stremel, Presidente do IDESF

Espírito santo
A experiência do estado do
Espírito Santo no combate ao crime organizado e na administração do sistema prisional foi apresentada aos Delegados Federais
presentes no VII CNDPF pelo
secretário de Controle Interno e
Transparência do Espírito Santo, Eugênio Coutinho Ricas. As
ações desenvolvidas na unidade
da federação poderão ser replicadas em outras localidades.
“Hoje, no Espírito Santo,
temos uma situação que, se
comparada ao resto do país, é
confortável”, declarou Ricas, citando, como exemplo, o caso das
penitenciárias. “Nós temos 60%
de presos condenados e apenas
40% de presos provisórios. Ainda
temos um déficit de vagas, que,
no passado recente, já foi maior”.
De acordo com o secretário,
o maior entrave ainda está na
relação entre Estado, presos e sociedade. “A grande complexidade
é a difícil missão de implementar
condições para o preso se ressocializar. A segunda missão é a segurança para aqueles que não são
ressocializados”, afirmou Ricas.
No Espírito Santo, mais de
50% das detentas estão estudan-

do. Tudo que entra nas unidades
prisionais é fornecido pelo Estado: uniformes, alimentação e
até mesmo as bíblias de bolso.
Desde 2006, os líderes das facções
criminosas não conseguem dar
ordens de dentro das unidades
penitenciárias. “Mesmo na greve
dos policiais deste ano, quando
tentaram cooptar criminosos para
aumentar o caos, não obtiveram
sucesso”, finalizou o secretário.

Colaboração Premiada
O ex-Advogado-Geral da
União Fábio Medina Osório
comentou a utilização do ins-

trumento da colaboração premiada para a desarticulação de
esquemas criminosos. Nessa
tarefa, o Delegado de Polícia
Federal assume um papel preponderante, equivalente ao que
já desempenha no procedimento
investigativo. "O Delegado tem a
capacidade de reter um meio de
prova, e a colaboração premiada,
por lei, é um meio de prova”.
Segundo Medina, o “melhor
momento” para se estabelecer
um acordo de colaboração premiada é na fase “pré-processual
stricto sensu”, o que torna indispensável a presença do Delegado. “Quanto antes estiverem
perceptíveis aqueles pressupostos, melhor que se trave a colaboração premiada, para que haja
o avanço da investigação sobre a
estrutura do crime organizado”.
Durante o painel, foi realizado o lançamento da cartilha
“Como Contratar Segurança Privada Legal e Qualificada”. O Delegado Federal Jorge Luís Fayad
Nazário esclareceu que esse tipo
de serviço deve ser autorizado e
fiscalizado pela PF. ||
FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

eugênio coutinho Ricas

helvio rebeschini, diretor do sindcom
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A importância dos veículos de imprensa
no combate às práticas de corrupção
FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

VII CNDPF promoveu discussão acerca do papel do jornalismo e da mídia no processo democrático

U

jornalistas e delegados federais também discutiram a relação entre pf e imprensa
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liminar com a divulgação posterior é um dos desafios.
O painel intitulado ”Relação
da PF com a Imprensa” aconteceu no fechamento da programação de terça-feira (21/03). Os
jornalistas Leandro Mazzini, da
Coluna Esplanada, e Denise Rothenburg, da Coluna Brasília-DF
(Correio Braziliense), debateram
com os Delegados Federais Tânia Fernanda Prado Pereira e
Edson Garutti, com a mediação
do Diretor Regional da seccional
da ADPF no Amazonas, Pablo
Oliva Souza.
Em sua exposição, Oliva afirmou que o “encontro” da Polícia
Federal com a imprensa é tão frequente que os meios de comunicação acabam por assumir o papel
de construção da imagem que a
instituição assume perante a população. “Quando as investigações
passam, o último controle quem
faz é a mídia”, pontuou Oliva.

Imprensa com a palavra
A uma plateia de cerca de 200
Delegados Federais, a jornalista
Denise Rothenburg alertou para
a necessidade de cuidado com a
informação, principalmente em
virtude da velocidade com que as
notícias são propagadas. “Hoje,
FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

ma das iniciativas dos
Delegados Federais presentes no VII CNDPF
foi a discussão de formas de
aprofundar a interlocução com a
sociedade, por meio, sobretudo,
do diálogo com os veículos de
comunicação. O relacionamento
da Polícia Federal com a imprensa, hoje, segundo avaliação geral,
passa por dificuldades. Apenas
uma maior integração possibilitará resultados concretos no
combate à corrupção.
Parte dos problemas nessa
relação é devida à própria natureza da atividade do Delegado
de Polícia Federal. Muitas investigações são mantidas em sigilo
durante longos períodos – o que
impede o repasse de informações
para jornalistas. Porém, na fase
de deflagração das operações, é
comum que Delegados Federais
concedam entrevistas coletivas à
imprensa. Conciliar o sigilo pre-

A mesma avaliação foi feita
pela Delegada Federal Tânia Prado, Diretora Regional da seccional da ADPF em São Paulo. Na
visão dela, ao mesmo tempo em
que auxiliam a Polícia Federal na
difusão de informações importantes, os meios de comunicação
atuam para dar equilíbrio ao
processo democrático.
“Hoje, vivemos o ápice da
democracia. A imprensa tem
o papel fundamental de levar
ao cidadão as informações de
maneira transparente, com a
análise e as críticas para tanto”,
concluiu Tânia.

Delegada Federal TÂNIA prado
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entrevistas da PF são transmitidas ao vivo, e, enquanto vocês
estão expondo, já está no Brasil
inteiro”, alertou a jornalista.
O grande problema, para
Denise, é o risco de se repassar
informações infundadas. “É
preferível ter a maior transparência possível antes de deixar
versões erradas ganharem fôlego na mídia”, comentou.
Já Leandro Mazzini fez uma
ponderação sobre o consumo de
notícias na internet, sobretudo em
blogs. Segundo ele, é preciso veri-

jornalista LEANDRO MAZZINI

ficar quem são as pessoas por trás
das informações, que nem sempre
são, de fato, jornalistas.
“Muitos que se passam por
jornalistas não são realmente
jornalistas: são blogueiros, por
vezes muito lidos, mas com informações distorcidas. Não são
jornalistas para divulgar notícia,
mas atacar quem lhes interessa”,
ilustrou Mazzini.
O comunicador também criticou o relacionamento mantido
pela comunicação social da Polícia
Federal com a imprensa. “Tenho
dificuldade com a Comunicação
Social da Polícia Federal. Estou
pedindo informações que não me
respondem e nem vão responder.
O que devo noticiar se não me respondem?”, questionou.
O jornalista Diego Escosteguy, editor-chefe da Revista
Época, embora tenha participado

FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

colunista DENISE rothenburg

de painel sobre combate à corrupção na quarta-feira (22/03),
agradeceu aos Delegados Federais pela abertura de possibilidade de interlocução no VII CNDPF
e também abordou o papel dos
profissionais de imprensa.
“Os jornalistas estão sujeitos
a intempéries de uma profissão
muito difícil. Precisamos de mais
ocasiões como essa. Isso é bom
tanto para o trabalho de vocês,
como para o nosso trabalho”,
afirmou Escosteguy. ||

Repensar a comunicação social da Polícia Federal
Também presente no painel
sobre imprensa do VII CNDPF, o
Delegado Federal Edson Garutti
fez reflexões a respeito das normas da Polícia Federal que regulam o contato dos integrantes da
corporação com a imprensa.
De acordo com ele, toda a atividade de comunicação social deve
passar por uma reavaliação, tendo
em vista os novos tempos. “A proibição de que Delegados Federais
falem com a imprensa merece ser
repensada. Não quero colocar se
isso é certo ou errado, mas merece
ser repensado”, disse Garutti.
Hoje, há somente duas possibilidades para que o Delegado
Federal conceda entrevistas aos
meios de comunicação: com au-

torização de superior ou como
representante de entidade de
classe. “Hoje, se um Delegado
fala com a imprensa fora dessas
hipóteses, pode ser punido internamente”, explicou.
O Delegado Federal levantou alguns questionamentos
que devem pautar uma eventual
reflexão da direção da Polícia
Federal a respeito da temática:
como deve ser a centralização da
comunicação da Polícia Federal?
Deve haver porta-voz na unidade
ou o Delegado que desencadeia
a operação fica responsável por
comunicá-la à imprensa?
Para Garutti, a necessidade
de um maior contato da Polícia
Federal com a imprensa se justi-

fica pelo fato de serem os veículos de comunicação os “olhos” e
“ouvidos” da sociedade. “Temos
de fazer workshops explicando
aos jornalistas o que é polícia
judiciária, o que é inquérito policial, esses termos do nosso dia a
dia que nem sempre estão claros
para todos”, sugeriu.
Uma das dicas que ele dá aos
colegas para o diálogo com os jornalistas é a assertividade. “Não é
fácil o relacionamento com a imprensa. Temos de ser certeiros. É
vital para a nossa sociedade saber o que a PF faz. Isso ajuda no
combate à corrupção. Ganhamos
força quando temos como aliado
a democracia e a liberdade de expressão”, finalizou Garutti. ||
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V Encontro das Delegadas de Polícia Federal
Evento discutiu o papel da mulher no mercado de trabalho e contou com palestras sobre diversas temáticas

"Vamos cuidar mais
de nós mesmas,
porque às vezes o
comportamento
machista está dentro
de nós", explicou
Cristiana Arcangeli.
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D

ificuldades na carreira,
desafios na hora de conciliar os papéis do dia
a dia e a luta por Direitos Fundamentais. Esses foram alguns
dos pontos discutidos durante
o V Encontro das Delegadas de
Polícia Federal, que ocorreu de
forma simultânea à programação do VII CNDPF.
A programação trouxe nomes
como a escritora e empresária
Cristiana Arcangeli, que representou uma das apoiadoras do
evento, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp). Cristiana palestrou sobre
a “Liderança feminina no mercado de trabalho” e contou um
pouco de sua história pessoal e
sobre como se tornou uma mulher de referência no país. Entre
os pontos abordados, ela frisou a
presença do machismo.
As discussões prosseguiram
com o painel sobre “Carreira
de Delegada de Polícia Federal:
experiências e dificuldades”.
O tema desenrolou um longo
debate sobre as dificuldades
da mulher na carreira policial,
como lembrou a Delegada Federal Andréa Assunção. “Há uma
expectativa de que as Delegadas
cumpram o mesmo papel e da
mesma forma que os homens, te-

diretora de comunicação da adpf, andréa karine assunção

mos que ser quase que policiais
masculinos. As peculiaridades
que nos tornam especiais para o
trabalho policial são esquecidas,
como nossa sensibilidade em alguns casos específicos”, colocou
Andréa.
A percepção feminina foi o
ponto alto do painel. A Delegada
Federal Mara Toledo também
trouxe à tona um dos obstáculos
enfrentados pelas mulheres ao
ingressarem no quadro da Polícia
Federal. “Nossa maior dificuldade está entre os nossos colegas,
que vez ou outra torcem o nariz
por sermos mulheres. Temos que
demarcar nosso território mostrando com trabalho”, frisou.
O Encontro de Delegadas
também foi marcado pela palestra da coaching Valéria Ruiz, que
falou sobre o tema “Mulheres
no Poder”. Ela fez uma dinâmica de grupo e compartilhou sua

história de sucesso, que parte,
principalmente, da valorização
do sexo feminino nas diferentes
áreas da vida.

PEC 287/2016
A programação trouxe ainda
o debate sobre PEC 287/2016,
que trata da reforma da Previdência, com a visão voltada para
a aposentadoria da mulher policial. Thaís Riedel, professora de
Direito do Trabalho e Previdenciário no Centro Universitário de
Brasília e Presidente da Comissão
de Seguridade Social da OAB/DF,
foi a convidada para palestrar.

carta
O ponto alto do Encontro foi a
elaboração da Carta das Delegadas Federais, que elenca itens de
reivindicação pelas mulheres. ||

CARTA DAS DELEGADAS DE POLÍCIA FEDERAL
As Delegadas de Polícia Federal, reunidas em plenária, durante o V ENCONTRO NACIONAL DE
DELEGADAS DE POLÍCIA FEDERAL, realizado entre 20 e 22 de março de 2017, em Florianópolis-SC,
e considerando as circunstâncias do trabalho da mulher policial na PF, APRESENTAM à plenária do VII
CNDPF os seguintes encaminhamentos para que:

FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

A ADPF se comprometa a defender a manutenção da aposentadoria da mulher policial de que
trata a LC 144/2014, que deu nova redação a LC 51/1985 e envide esforços para que a Direção-Geral da Polícia Federal assuma o mesmo compromisso;
A ADPF se empenhe na adoção de um projeto de carreira para o cargo de Delegado de Polícia
Federal, baseado em critérios objetivos para ascensão em cargos de chefia, com implementação
da trilha funcional, retomando-se da mesma forma o processo seletivo para missões no exterior,
conforme estabelecia a revogada IN 01/2005, nos termos do enunciado 3.9 do VI congresso de
Delegados de Polícia Federal.
A ADPF pleiteie junto à Direção-Geral a revogação ou alteração da IN 97/2015 que restringiu
ou suprimiu a proteção às policiais gestantes e lactantes, resgatando-se os direitos alcançados pela
instrução normativa 87/2014, no que tange a sua participação em plantões, em missões policiais
externas e sobreaviso;
A ADPF pleiteie junto à Direção-Geral a regulamentação da não obrigatoriedade de participação em missões policiais, fora da sede de lotação, com prazo de duração superior a 5 dias,
pelas mulheres policiais federais que possuam filho(s) com até 6 anos de idade, sob seus cuidados,
com fundamento na leia 13.257, de 2016 (Lei de proteção a primeira infância).

delegadas federais e convidadas
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V Encontro Nacional dos
Delegados Aposentados
a Reforma da Previdência, em tramitação no congresso nacional, foi um
dos principais temas abordados durante o evento. o registro e o porte de
armas e a paridade salarial também ganharam destaque nas discussões

O

evento ocorreu durante o VIi CNDPF

FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

V Encontro Nacional
dos Delegados Aposentados e Pensionistas
realizado paralelamente ao VII
CNDPF, abordou importantes
temas para a classe, divididos
em dois dias de discussões.
O primeiro deles, na terça-feira (21/03), marcou o debate
a respeito do "Registro e porte de
armas dos policiais aposentados:
soluções e encaminhamentos”.
Para falar sobre o assunto, foi
convidado o especialista em ações
judiciais coletivas Marcus Vinícius da Silva Dantas e a representante do departamento jurídico e
advogados da ADPF, Déborah de
Andrade Cunha e Toni.
Na ocasião, a advogada também apresentou as ações em
andamento na área jurídica da
ADPF e tirou dúvidas dos Delegados aposentados em temas, por
exemplo, sobre como proceder
para recuperar o Plano de Seguridade Social (PSS) da Gratificação
de Operação Especial (GOE).

Em outubro de 2016, foi
anunciado que os associados poderiam requerer, em juízo, a restituição do valor descontado para
o PSS sobre a diferença salarial
de 3,17%, relativo ao IPC- R do
ano de 1995 (diferença salarial
correspondente ao cálculo dos
valores referentes a cada um dos
doze meses de 1994 equivalente
em URV e retroativo a janeiro
de 1995), que não foi concedido
a título de reajuste aos servidores públicos federais quando da
aplicação da Lei 8.880/94.
Na quarta-feira (22/03), a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, que trata da
reforma da Previdência, foi o tema
central, com foco nas "Ameaças à
paridade e a mulher policial". O
Delegado Federal Marcelo Bórsio
e o especialista em projetos legislativos Rafael Thomaz Favetti foram os convidados para discorrer
sobre a pauta.
Segundo o Diretor de Aposentados e Pensionistas da
ADPF, Bolívar Steinmetz, a reforma previdenciária preocupa
delegadOs federais aposentados e pensionistas

em relação ao que pode ocorrer
com os familiares do beneficiado. “Para nós, a preocupação é
cortar os benefícios das nossas
pensionistas. Essa reforma deve
ir de encontro a elas também. E
nós precisamos ajudar as esposas viúvas com o nosso espírito
de combate para que não haja
nenhum prejuízo a elas e a seus
dependentes”, explicou Bolívar.
No campo legislativo o ponto
mais discutido entre os aposentados é em relação à paridade
salarial entre policiais ativos e
inativos, assunto que sempre
está na pauta de reivindicações
nos encontros realizados. “A
ADPF continua dando apoio à
paridade dos aposentados e já
está trabalhando para que continuemos avançando nessa luta”,
comentou o Delegado Federal
aposentado Bolívar. ||

Coral
No encontro, Bolívar Steinmetz aproveitou
para convidar os aposentados que residem
em Brasília para participar de um coral,
que se reúne semanalmente na sede da
ADPF para ensaios desde 2008. Eles costumam se apresentar em diversos locais da
capital federal, como hospitais, festivais e
asilos, além de já terem feito turnês fora do
país. Segundo Bolívar, que também integra
o grupo, o plano é melhorar ainda mais
o coral. “Queremos agora cantar músicas
mais caipiras, do nosso interior, para que,
nas nossas apresentações no lar dos velhinhos, eles possam cantar conosco”.
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carlos eduardo sobral e andréa karine assunção receberam os cumprimentos dos presentes

Em jantar comemorativo dos 40 anos,
ADPF reúne associados para lançamento
de livro e documentário com sua história
Evento, que ocorreu durante o VII Congresso Nacional dos Delegados de Polícia Federal, em Florianópolis, reuniu
associados e outras autoridades para lançamento de publicação e vídeo sobre as conquistas da associação

A

ADPF promoveu, na
noite de 22 de março,
um jantar em comemoração aos 40 anos da entidade,
que contou com o lançamento do
livro e do documentário que narram a história da Polícia Federal
e a trajetória da Associação nessas quatro décadas. Compareceram cerca de 400 pessoas, entre
Delegados Federais, familiares
e demais participantes do VII
Congresso Nacional dos Delegados de Polícia Federal.

A comemoração foi um dos
pontos altos do VII CNDPF: os
Delegados Federais puderam
assistir à exibição de um filme
institucional, que resumiu os
principais pontos abordados no
documentário, e, na sequência,
assistir às homenagens, comandadas pelo Presidente da ADPF,
Carlos Eduardo Sobral.
A Delegada Federal Andréa
Karine Assunção, Diretora de
Comunicação da ADPF, recebeu a
deferência por causa do trabalho

de idealização do livro e do documentário sobre os 40 anos da entidade. Já os Delegados Federais
Bolivar Steinmetz e Solange Vaz
dos Santos foram referidos em
função do trabalho desenvolvido
junto aos associados aposentados
e pensionistas.
As homenagens se encerraram
com os ex-Presidentes da ADPF
Bolivar Steinmetz, Sandro Torres
Avelar, Reinaldo Cesar e Marcos
Leôncio Ribeiro, que ocuparam a
palavra para saudar os presentes.
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sobral, andréa assunção e leôncio

sobral e solange vaz

presidente da adpf, carlos eduardo sobral, agradeceu a presença de todos

delegadas federais prestigiaram a comemoração
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lançamento do livro e do documentário foi seguido de jantar

FOTOS: DIVULGAÇÃO ADPF

ex-presidentes da adpf Marcos Leôncio Sousa Ribeiro, Reinaldo de Almeida Cesar Sobrinho, Bolivar Steinmetz e sandro avelar

os presentes foram contemplados com exemplares das obras

a versão digital do livro já está disponível no site da adpf

publicações relatam as vitórias da adpf nesses 40 anos

andréa assunção, sobral e edson garutti

|| 49

|| VII Congresso Nacional dos Delegados de Polícia Federal

Carta de Florianópolis
Os Delegados de Polícia Federal, reunidos durante o VII Congresso Nacional dos Delegados de
Polícia Federal, na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, entre 20 e 23 de março de 2017,
com objetivo de promover o fortalecimento das instituições democráticas do Estado Brasileiro,
manifestam:
1. A necessidade de garantir o funcionamento autônomo das instituições de Estado, livre de
qualquer possibilidade de interferência política, para que possam cumprir a missão constitucional de combater o crime organizado e a corrupção;
2. Que a paridade e integralidade dos proventos são direitos irrenunciáveis da categoria dos
Delegados Federais, sendo vedado qualquer tipo de ato, decisão ou manifestação que os contrarie;
3. Que, diante do movimento do Ministério Público Federal contra as competências constitucionais e legais da Polícia Federal e prerrogativas dos Delegados de Polícia, é necessário que
a Direção-Geral da Polícia Federal promova atos visando à defesa da instituição e das prerrogativas de seus membros, de modo a evitar concentração exagerada de poderes por parte
do Ministério Público Federal, o que pode gerar arbítrio, desequilíbrio institucional e grandes
prejuízos à sociedade brasileira;
4. A necessidade de ter, à sua disposição, recursos humanos e materiais suficientes para a
condução das investigações policiais;
5. Que é direito do policial, em atividade ou aposentado, o registro e o porte de arma de fogo
independentemente do pagamento de taxas, conforme previsto nos projetos de lei 695 e 591,
ambos de 2015, aos quais conclama rápida aprovação junto ao Congresso Nacional;
6. Repúdio às propostas legislativas que desconsideram as especificidades da aposentadoria
policial e, notadamente, a justa diferenciação da aposentadoria da mulher policial, nos termos
da LC 144/2014;
7. A necessidade de implantação nas várias unidades da Polícia Federal dos Gabinetes de
Investigação, previstos no Enunciado nº 67, como forma de melhorar a eficiência e a eficácia da
investigação criminal;
8. A necessidade de garantir à mulher policial que não se ausente de sua lotação por tempo
superior a cinco dias enquanto for responsável por criança de até seis anos, bem como não seja
obrigada a permanecer em plantão ou de sobreaviso enquanto estiver na condição de gestante
ou lactante, resgatando-se os direitos alcançados pela IN 87/2014;
9. A necessidade de que a Polícia Federal observe a inclusão de critérios objetivos, a experiência profissional e os conhecimentos do indicado para nomeação para cargo de chefia;
10. Repúdio à demora do governo em regulamentar a indenização de fronteira, causando evasão
e desestímulo às unidades estratégicas para a proteção das fronteiras do país, sem que haja mudança dos critérios já definidos pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal;
11. A necessidade de realização periódica de concursos públicos, bem como a abertura imediata de certame para o preenchimento dos cargos vagos existentes.
A ADPF se compromete com todos os itens constantes nesta carta, bem como conclama a Polícia Federal para que faça a defesa institucional dos pontos acima.
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|| ADPF 40 Anos

Livro relata criação da ADPF e vitórias da PF
FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

Publicação distribuída aos associados no VII CNDPF faz resgate histórico que vai desde a formação da
Polícia Federal até conquistas recentes da categoria, efetivadas por meio da intensa atuação associativa

Q

prefácio da obra é assinado pelo jurista ives gandra martins
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rais”. Com 168 páginas e tiragem
de 400 exemplares, a publicação
foi produzida pela ADPF e distribuída aos associados presentes
no VII CNDPF, em Florianópolis.
O livro tem como objetivo
registrar a atuação da ADPF em
momentos importantes da constituição da própria história do país.
E isto é feito por meio do mergulho histórico que vai desde a chegada da família real portuguesa
no Brasil, passando pela formação
da Polícia Federal, até chegar em
conquistas recentes da Associação
e dos Delegados Federais.
A publicação recebeu o prefácio do renomado jurista Ives
Gandra da Silva Martins. Além
do passeio histórico que conta o

FOTO: ARQUIVO ADPF

uando surgiu a figura
do Delegado Federal
na história do Brasil?
Como se viabilizou as grandes
operações da Polícia Federal
contra o crime organizado e a
corrupção? Quem foi o primeiro Presidente da República a
comparecer a uma cerimônia de
formatura da Academia Nacional de Polícia? Como foi criado
o logo da ADPF, que hoje os
Delegados Federais empunham
em suas lapelas e servem como
cartão de visitas nas principais
repartições públicas do país?
Estes e muitos outros relatos
e curiosidades foram compilados
no livro “40 Anos de Histórias e
Conquistas dos Delegados Fede-

surgimento da Polícia Federal, o
livro relata como se deu a criação
da ADPF e aponta conquistas
obtidas pelos Delegados Federais
nas últimas quatro décadas.
A obra também relaciona
outros marcos, como o Caderno
de Enunciados, a Carta de Prerrogativas e as campanhas pela
valorização do Delegado Federal,
contra o desmonte da PF e, mais
recentemente, pela autonomia
da instituição. “A valorização
do Delegado Federal e a defesa
da PF são lutas permanentes”,
afirma o Presidente da ADPF,
Carlos Eduardo Sobral. “Este
livro é uma homenagem a todos
os Delegados Federais, de hoje,
de ontem e de amanhã, pois nossas vitórias não seriam possíveis
sem a participação dos nossos
associados, ativos e inativos, que
constroem as decisões que balizam as ações da ADPF”. ||
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Documentário enfoca lutas e conquistas
dos Delegados Federais nos últimos 40 anos
FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

História da ADPF nessas quatro
décadas é contada no filme,
lançado em 22 de março

O

documentário “ADPF:
40 anos de história e
conquista dos Delegados Federais” foi lançado no dia
22 de março, durante o jantar
de comemoração das quatro
décadas de existência da Associação Nacional dos Delegados
de Polícia Federal, durante o
VII CNDPF.
Além de defender a Polícia
Federal e as prerrogativas dos
Delegados Federais, a ADPF
participou ativamente da vida
política do país nestas quatro
décadas, sendo responsável direta por grandes conquistas da
população, como a classificação
indicativa para a programação
de rádio e televisão e a Lei do
Crime Organizado.
O filme traz a narrativa da
fundação da ADPF: seu desenvolvimento institucional, suas
lutas e vitórias – além de curiosidades dos anos iniciais da entidade. O Presidente da Associação, Carlos Eduardo Sobral, bem
como membros da Diretoria,
ex-Presidentes e Delegados Federais associados, contribuíram
com as gravações.
“É com muita alegria que nós
apresentamos hoje o documentário de 40 anos da Associação
Nacional dos Delegados de Polícia Federal. É muita responsabilidade contar uma história tão
rica em tão pouco tempo”, com
essas palavras a Delegada Fe-

assista ao documentário na íntegra: hrrps://youtu.be/zc10flbf5cu

deral Andréa Karine Assunção,
Diretora de Comunicação da
ADPF, dá início ao filme.
Delegados Federais que estiveram presentes na fundação ou
acompanharam o surgimento da
Associação, como o Diretor de
Administração, Geraldo de Almeida Júnior, o Diretor Jurídico
Aloysio Bermudes Barcellos, o
Secretário-Geral Getúlio Bezerra
Santos e os ex-Presidentes Bolívar Steinmetz e Edina de Melo
Horta são alguns dos entrevistados. Em depoimentos carregados
de emoção, eles rememoraram o
surgimento da ADPF, as dificuldades iniciais e a instalação da
primeira sede.
Uma das principais bandeiras dos Delegados Federais – a
autonomia da Polícia Federal –
prevista na Proposta de Emenda
à Constituição 412/09, foi um
dos temas do filme. Também são

destacadas algumas das grandes
operações realizadas pela Polícia
Federal, em especial a Lava Jato.
“Se você me perguntar o que
é a Associação para o Delegado
Federal, eu te respondo: é o porto
seguro, onde ele sabe que pode
confiar, que vai lhe dar um anteparo, uma proteção e um apoio na
defesa da instituição e do cargo”,
afirma Carlos Eduardo Sobral, em
outra passagem do documentário.
O documentário contou com
a participação da Diretora do
Cebraspe, Iracema Cirino de Sá,
do Diretor Regional em Minas
Gerais, Tadeu de Moura, e do Diretor de Prerrogativas, Edvandir
Felix de Paiva. ||
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lápides simbólicas espalhadas em frente ao congresso nacional

Delegados de Polícia Federal na luta contra a
proposta de reforma da Previdência Social
união dos policiais do brasil apresentou emendas para alterar a proposta de emenda à constituição 287/2016

A

Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal (ADPF), como uma
das 28 entidades que compõem
a União Brasileira dos Policiais
(UPB), vem trabalhando intensamente contra a Proposta
de Emenda à Constituição que
trata da reforma da Previdência
e ameaça acabar com a aposentadoria policial (PEC 287/2016).
O texto já passou pela Comissão
Especial e aguarda análise do
plenário da Câmara dos Deputa-
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Comissão Especial com 23 votos
a favor e 14 contra. Duas das
emendas sugeridas pela UPB, 66
e 77, tiveram aprovação parcial.
Já as emendas 67 e 68, também
de interesse da categoria, foram
rejeitadas durante a votação.
As emendas 66 e 77 tratavam da diminuição do tempo de
contribuição para obtenção da
aposentadoria dos policiais em
relação ao texto originalmente
proposto pela reforma. As emendas 67 e 68 buscavam retirar os
FOTO: AGÊNCIA BRASIL

"Queremos que a nossa
Lei Complementar
específica determine os
critérios diferenciados de
aposentadoria e demais
benefícios previdenciários
dos policiais", disse o
Delegado Marcelo Bórsio.

dos, em dois turnos de votação,
antes de seguir ao Senado.
O relatório final ignorou os
pleitos das categorias de Segurança Pública e manteve mulheres e homens com a mesma idade
mínima para aposentadoria (55
anos). Além disso, os policiais
foram a única categoria a não
receber regra de transição para a
nova legislação.
Depois de muitas mudanças e
recuos, o texto-base da reforma
da Previdência foi aprovado na

PEC 287/2016
No plenário da Câmara, assim
que pautado, o texto é, então, votado em dois turnos. Depois de

FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

policiais do escopo da reforma
da Previdência.
O Delegado Federal Marcelo
Bórsio, coordenador de assuntos técnicos e jurídicos da UPB,
explica que a ideia era tratar de
forma mais específica os critérios diferenciados da aposentadoria para os policiais “Nós
propusemos a nossa retirada da
PEC 287/16, mas não com o intuito de não participar da reforma. Pelo contrário, queremos
que a nossa Lei Complementar
específica determine os critérios
diferenciados de aposentadoria
e demais benefícios previdenciários dos policiais”.

delegados federais em frente ao congresso nacional

aprovado, vai para a Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ)
do Senado, antes de chegar ao
plenário da Casa. A votação também ocorre em dois turnos e o
governo precisa de apoio de 49
dos 81 senadores.

Se não houver alterações, o
texto é promulgado pelo Congresso Nacional. Caso contrário,
volta para a Câmara. A possibilidade é de que a PEC 287/2016
seja levada à votação em plenário
na primeira semana de junho.
FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

policiais de todo o brasil participam de ato contra a reforma da previdência social
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POLICIAIS
UNIDOS
CONTRA A
PEC 287/16

A

ADPF participou durante
este início de ano, de atos
públicos e reuniões da
UPB em defesa da aposentadoria policial. Para o Presidente da
ADPF, Carlos Eduardo Sobral, este
é o momento dos Delegados Federais se mobilizarem e agirem para
impedir a aprovação da proposta.
“Esta é a luta por um direito
que é justo, contra uma proposta do governo que, na prática,
elimina a nossa aposentadoria.

fonacate discute medidas contra a pec 287

Todos os profissionais da Segurança Pública estão unidos para
que a PEC 287 não seja aprovada
dessa forma, que é fora da realidade”, afirmou Sobral.
Nos últimos três meses, a
UPB realizou, no gramado em
frente ao Congresso Nacional, diversos atos em que foi montado
um “cemitério” simbólico, com
lápides e cruzes representando
os policiais que morrem antes de
se aposentar. Os profissionais da
58 ||
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Portela (PRB-MG) e João Campos (PRB-GO), para discutir a
retirada dos policiais da PEC.
Outra vitória da UPB foi a
aprovação unânime de uma
Decisão Colegiada do Conselho
Nacional de Segurança Pública

Esta é a luta por um
direito que é justo,
contra uma proposta
do governo que, na
prática, elimina a nossa
aposentadoria, afirma
Carlos Sobral.

(Conasp), com recomendações
para a retirada dos órgãos de Segurança Pública da reforma da
Previdência.
Sobral participou ainda da
audiência pública da Comissão
Especial da Câmara dos Deputados, em 7 de março, quando
defendeu a necessidade de se
levar em consideração o risco
constante que o profissional de
Segurança Pública sofre.

qual participaram também o senador José Medeiros (PSD-MT)
e os deputados federais Lincoln

FOTO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

abraço coletivo e minuto de silêncio

Segurança Pública também promoveram abraçaços em torno do
“cemitério”, juntamente com um
minutos de silêncio.
Ao mesmo tempo, a ADPF
participou de atos realizados
em aeroportos e superintendências da Polícia Federal em
vários estados brasileiros. Em
todos eles, os Delegados Federais demonstraram apoio à
luta pelo direito à aposentadoria policial.
O Presidente da ADPF também esteve com representantes
da UPB em uma reunião, no dia
16 de fevereiro, com o ministro
da Casa Civil, Eliseu Padilha, da

reunião do conasp sobre a pec da previdência

“O policial, em virtude de sua
atividade, convive com o que há
de pior no ser humano. Sendo
assim, não encontra segurança,
seja em serviço ou fora dele”,
afirmou o Delegado Federal.
Os representantes da UPB se
encontraram, ainda, com o Presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e expuseram
mais uma vez o quanto a PEC
287/16 é prejudicial para o profissional de Segurança Pública.
Durante o encontro, que aconteceu em 14 de março, o Presidente
da ADPF alertou que a proposta
de reforma da Previdência, na
prática, “acaba com a aposentadoria para o policial”. ||

FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

audiência pública na câmara dos deputados

FOTO: DIVULGAÇÃO

presidente do senado federal recebe o presidente da adpf e representants de entidades policiais
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Minas Gerais e Rio de Janeiro sediam
etapas da Corrida Contra a Corrupção
Mais de 4 mil pessoas participaram da competição organizada pela Associação nacional dos delegados
de polícia federal regional de MInas gerais. no rio de janeiro, o total de presentes chegou a 2 mil pessoas
FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF/MG

A

Delegado Federal tadeu moura entrega troféu a um dos competidores

Associação
Nacional
dos Delegados de Polícia Federal (ADPF)
retomou a realização da Corrida
Contra a Corrupção, promovida
em diversas capitais do país ao
longo do ano passado. A direção
regional da entidade em Minas
Gerais promoveu o evento no
dia 12 de março. Já o Rio de
Janeiro sediou a competição no
dia 07 de maio.
Promovida em apoio à autonomia da Polícia Federal, a
Corrida Contra a Corrupção já
passou por várias cidades, como
Campo Grande, Brasília, Recife,
Natal e Salvador.
A etapa de Belo Horizonte
aconteceu no Marco Zero da
Lagoa da Pampulha e foi a maior
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já realizada no país. Durante a
prova também foram recolhidas
assinaturas em apoio à Proposta
de Emenda à Constituição que
prevê a autonomia funcional,
administrativa e orçamentária
da PF (PEC 412/2009).
De acordo com a seccional
da ADPF em Minas Gerais, o
evento teve participação de
aproximadamente 4 mil pessoas, entre competidores oficiais
e participantes não inscritos,
sendo a maior Corrida Contra a
Corrupção já realizada no país e
o maior evento de corrida de rua
realizado em Minas Gerais em
sua primeira edição.
“O número de participantes
surpreendeu a todos, mas só
mostrou o quanto a sociedade

está disposta a discutir questões
relacionadas à corrupção no país
e o quanto ela está propensa a
dar esse apoio à autonomia da
Polícia Federal”, pontua o Delegado Federal Tadeu Moura,
Diretor Regional da ADPF em
Minas Gerais.
Ao longo do percurso foram
montados estandes para o recolhimento de assinaturas, bem
como prestação de informações
sobre a proposta pela autonomia.
“Essa foi uma excelente oportunidade que a ADPF teve de difundir e conclamar a população
a apoiar a PEC 412. Todos os
participantes da Corrida Contra
a Corrupção puderam conhecer
a real importância do apoio à
autonomia da PF”, afirma a Delegada Federal Fátima Bassalo.

Brava Gente
O Movimento Brava Gente
Brasileira, que realiza ações em
apoio à autonomia da PF na capital mineira, também participou
da corrida. O líder do movimento, Maurício José Miranda Vidal,
explica a importância desse tipo
de evento.
“A corrida é uma desculpa
para as pessoas participarem do
evento principal, que é a campanha pelo fortalecimento da PF.
A grande importância do evento
esteve em multiplicar a divulgação da necessidade de uma PF
autônoma”, afirma.

FOTOS: DIVULGAÇÃO ADPF/MG

rio de janeiro
A etapa do Rio de Janeiro
da Corrida Contra a Corrupção
recebeu uma média de público
de 2 mil pessoas, considerando
os competidores oficiais e os não
inscritos, que partiram do Museu do Amanhã, na Praça Mauá.
Os participantes concorreram
nas modalidades Caminhada de
3 Km, Corrida de 5 Km e Corrida
de 10 Km.
A direção regional da ADPF
no estado, organizadora do
evento, comemora o sucesso da
corrida, que tinha o intuito de ser
uma manifestação saudável com
participação de toda a família.

“Estivemos totalmente focados na realização da corrida e
ficamos muito contentes com o
resultado. As pessoas realmente
aderiram à campanha e o número de participantes foi muito
positivo. A intenção é que no futuro organizemos outras etapas
na cidade”, comemora o Diretor
Regional Luíz de Carvalho Cruz.
Durante a competição também foram ressaltados os objetivos do evento, autonomia e
fortalecimento da Polícia Federal. Participantes manifestaram
apoio à corporação e à aprovação
da PEC 412/2009. ||

"O número de participantes surpreendeu a
todos, mas só mostrou o quanto a sociedade
está disposta a discutir questões relacionadas à
corrupção no país e o quanto ela está propensa
a dar esse apoio à autonomia da Polícia Federal",
pontua o Delegado Federal Tadeu Moura, Diretor
Regional da ADPF em MG.

Povo
Fala

próximas etapas
Brasília – DF - 06/08/2017
Esplanada dos Ministérios
Fortaleza – CE - 13/08/2017
Anfiteatro do Parque do Cocó
MONTES CLAROS – MG - 20/08/2017
PRAÇAS DOS JATOBÁS
Salvador – BA - 04/11/2017
Clube Espanhol Ondina

Corrida Contra a Corrupção
Eu sou brasileira, quero um país limpo
e é isso que os nossos guerreiros da
PF fazem todos os dias - DELEGADA CAROL

ANTUNES

PEC 412: A principal medida contra a
corrupção - MAURÍCIO VIDAL
A gente precisa que a PEC 412 seja votada
e seja aprovada - RONNYE ANTUNES
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Simpósio Nacional de Combate à Corrupção
em Manaus (AM) reúne 500 pessoas
FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

Evento aconteceu nos dias 08 e
09 de junho, com participação de
Delegados Federais, magistrados,
delegados civis e representantes de
faculdades de direito

O

os debates versaram sobre aspéctos da investigação criminal

“Fizemos um trabalho mais
profícuo tanto no planejamento
quanto na execução, e isso justamente em virtude da experiência
anterior”, explica Oliva.
A abertura do evento contou
com a participação do presidente
da ADPF, Carlos Sobral. Segundo ele, os debates evidenciaram
a necessidade de o Congresso
aprovar a PEC 412/2009, que
garante autonomia à PF.
"Essa foi mais uma importante oportunidade de discutir
com a sociedade como continuarmos o enfrentamento da

FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

estado do Amazonas
inaugurou o circuito de
Simpósios Nacionais de
Combate à Corrupção em 2017.
Em sua 2ª edição, o evento,
que aconteceu nos dias 08 e 09
de junho, foi organizado pela
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF),
Regional de Amazonas, e levou
mais de 500 pessoas para o debate sobre corrupção no Teatro
Manauara, em Manaus.
Delegados Federais, magistrados, delegados civis e representantes de oito faculdades de Direito participaram das discussões. O
primeiro simpósio no estado foi
realizado em julho de 2016. Para
o Diretor Regional da ADPF/AM,
Pablo Oliva, as experiências com o
primeiro evento foram essenciais
para o sucesso desta edição.

corrupção e da cultura da impunidade", disse Sobral.
No primeiro dia, estiveram
presentes os Delegados Federais
Márcio Alberto e Felipe Hayashi.
Também participaram o ministro e ex-presidente do STJ e do
CNJ Gilson Dipp e o Diretor Jurídico da Fiesp, Coriolano Almeida. A palestra magna de abertura
ficou a cargo do desembargador
federal Ney Bello, do TRF-1.
Aspectos da investigação policial foram debatidos no segundo
dia. Participaram os Delegados
Federais Rafael Dantas e Eduardo Fontes e o advogado e doutrinador Aniello Aufiero, além do
magistrado da 10ª Vara Federal
do Distrito Federal, Vallisney Oliveira, que falou sobre processo
penal. O encerramento ficou por
conta do desembargador Guilherme Nucci, do TJ/SP. ||

PRÓXIMOS SIMPÓSIOS
SALVADOR (BA)
24 e 25 de Agosto

delegados federais presentes no simpósio
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SÃO PAULO

9 e 10 de Novembro

Projeto no Senado sobre crimes de abuso
de autoridade preocupa Delegados Federais
classe cobra maior debate com a sociedade e com as entidades representativas da área de segurança pública

O

s Delegados de Polícia
Federal
manifestaram
preocupação com a possibilidade de aprovação do Projeto
de Lei do Senado (PLS) 280/16,
atualmente em discussão na Casa,
que prevê atualização dos crimes
de abuso de autoridade.
O PL, de autoria do senador
Renan Calheiros (PMDB/AL), é
polêmico e não foi devidamente
debatido com a sociedade e entidades representativas da área de
Segurança Pública.
Para os Delegados Federais,
o projeto “pode causar embara-

ços ao pleno funcionamento das
instituições de combate ao crime
organizado e à corrupção”.
A classe argumenta que o
abuso de autoridade já está previsto em lei e que o país necessita
é de cumprimento da legislação.
“O Brasil precisa, na verdade,
de instituições fortes nesse momento de aumento da violência,
em que a sociedade resolveu dar
um basta à corrupção”, afirmam
os Delegados Federais, em nota
divulgada em março.
Em entrevista ao Jornal da Record News, em outubro do último

ano, o Delegado Federal Edson
Garutti, Vice-Diretor Regional da
Associação dos Delegados de Polícia Federal em São Paulo, falou
em detalhes sobre o projeto que
trata do abuso de autoridade. “O
projeto de lei tem o pretexto de
trazer uma melhor legislação sobre o abuso de autoridade. Mas,
quando a gente desce no detalhe
do projeto, o estudioso do Direito
percebe detalhes esquisitos que,
se aprovados da maneira que
estão, vão inviabilizar operações
do porte da Lava Jato, Acrônimo,
Zelotes”, alerta. ||

O BRASIL

QUE NÓS QUEREMOs
É POSSÍVEL!
As fronteiras brasileiras precisam ser fechadas
à entrada ilegal de produtos, que trazem junto
drogas, armas, violência e corrupção.
Para isso, é fundamental que a sociedade civil, o parlamento e
o executivo se unam para que o Plano Nacional de Fronteiras
seja colocado em prática imediatamente, com investimentos em
inteligência e uma estrutura adequada às necessidades e desafios de
um país com dimensões continentais.
Só assim conseguiremos resultados de longo prazo em áreas como a
melhoria na segurança pública, o aumento da arrecadação de impostos,
a geração de emprego e renda e incrementos na saúde da população.
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O INDISFARÇÁVEL CARÁTER
INQUISITIVO DO SISTEMA
PROCESSUAL PENAL
BRASILEIRO – DATA VENIA
POR RUI ANTÔNIO DA SILVA
Advogado; mestre em Direito, Estado e Cidadania; Delegado de Polícia Federal aposentado

Ainda há uma distância abismal entre a teoria (do ordenamento jurídico, da doutrina e da
jurisprudência), o “dever ser”, e
a prática (dos fóruns e dos tribunais), “o ser”.
Na teoria, “todos são iguais
perante a lei” e são inocentes, “até
o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória”. No Processo Persecutório Criminal 1, de natureza híbrida, com uma primeira
fase inquisitiva 2, a investigativa,
com menor participação do Ju-

diciário e mais administrativa, e
outra, final, predominantemente
judicial, há o devido processo
legal, há o contraditório e há a
ampla defesa.
Também na teoria, o Processo Persecutório Criminal deve
buscar a verdade real possível,
em relação aos fatos em questão.
A doutrina distingue o Sistema Processual Acusatório como
sendo aquele em que as funções
de acusar e julgar são conferidas
a pessoas distintas, atuando o

julgador com total imparcialidade. Dadas às características do
Processo Persecutório Criminal
adotado entre nós, levando-se
em conta os seus atores formais e
os direitos e as garantias constitucionais, afigura-se inarredável
separar, nesse processo, três funções fundamentais, a de investigar, a de acusar e a de julgar.
No outro extremo, há o Sistema Inquisitivo, no qual as funções de investigar, acusar e julgar
recaem sobre a mesma pessoa.

O Processo Persecutório Criminal inicia-se com a instauração formal da investigação criminal, em regra
pelo inquérito policial, a cargo da Polícia Judiciária, sob a presidência da Autoridade Policial, o Delegado de Polícia,
e se conclui com o trânsito em julgado da decisão judicial que vier a ser proferida em seu bojo.
1

2
Na fase investigativa do Processo Persecutório Criminal o contraditório e a ampla defesa ocorrem apenas
de forma mitigada, não ainda com o rigor e amplitude que devem ser observados na segunda fase desse processo, a
judicial, conduzida por um magistrado.
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Por trás de tudo isto, há um
bem de valor inestimável, chamado segurança jurídica 3, em favor
da qual se justifica a tripartição das
funções na persecução criminal, e
a prática brasileira, notadamente
nos últimos tempos, corrobora
este entendimento.
Este é o dever ser, em tese. A
prática, contudo, não é a lei e nem
o discurso, é o dia a dia, é o real, é
o que de fato acontece. Na teoria,
em tese, as funções de investigar
e acusar poderiam se permitir,
em regra, tanto a quem investiga quanto a quem acusa, como
funções precípuas. Neste modelo, tanto a Polícia Investigativa
poderia também acusar quanto
o Ministério Público poderia
também investigar. Se a ideia de
quanto mais, melhor, pudesse ser
aplicada, isto seria o ideal. Leigamente, seria isto, mas, a questão
vai além, ela é eminentemente
técnico-científica.
Seria de todo incompreensível um Processo Persecutório Criminal em que o policial
que investiga, acometido pelas
paixões da atividade, também
pudesse exercer a função acusatória. Ora, é igualmente incompreensível, pelos mesmos motivos, que o acusador investigue.
Na essência, os dois casos são
exatamente iguais. São funções
estatais distintas atribuídas a
seres humanos, sujeitos às mesmas vicissitudes. O que muda

são as designações dos cargos e
das funções, mas, na essência,
são idênticos.
Voltando ao famigerado
abismo que separa a teoria da
prática. O Ministério Público,
no processo criminal, como titular da ação penal, é tão parte
4
quanto a que se defende, merecendo ambas, teoricamente,
isonômico tratamento do equidistante julgador. Mas..., na
realidade, hodiernamente, não é
assim, em regra. A parte acusadora está intimamente ligada a
quem vai julgar a causa, tomam
cafezinhos juntos, falam ao pé
de ouvido, entram nas salas um
do outro sem precisar pedir licença, convivem diariamente,
são confidentes e, no mínimo,
diríamos, são “quase” amigos.
Até a disposição dos atores na
sala de audiências já informa
algo neste sentido, é “imperial”,
incompatível para o século XXI.
Neste contexto, a defesa fica
bem longe, não tem a mesma
intimidade, esperas infindáveis,
pouca ou nenhuma boa vontade, mal lhe dão ouvidos. É como
se estivesse em outro nível, um
pouco abaixo do que estão os
outros dois atores “principais”.
O Processo Persecutório Criminal Brasileiro, para arrepio
da segurança jurídica e dos eminentes juristas que cunharam a
Carta Magna de 1988, caminha
a passos largos para um sistema

cada vez mais inquisitivo, inseguro e injusto.
Diga-se, de passagem, o Ministério Público, titular da ação
penal, que deveria ser “promotor
de justiça” e guardião do Direito
e da ordem, tornou-se um mero
acusador que se “diverte” com a
deslumbrante função investigativa, apaixonado perdidamente
pelos holofotes. Desta forma,
ressalvadas as exceções, aparentemente descompromissado
com a segurança jurídica dos cidadãos, o Ministério Público, em
tese, investiga, denuncia e tem a
sua pretensão julgada por aquele com quem mantém a estreita
proximidade dita alhures. Isto é
processo inquisitivo. Na essência, a mesma pessoa investiga,
acusa e julga.
Em primeira instância, esta
é a predominância dos nossos
processos criminais, sobretudo
os midiáticos, quiçá atingindo
um pouco também os tribunais
de recursos. É a dura realidade, um golpe na cidadania e na
dignidade humana.
Que venha logo o tempo em
que, no Processo Persecutório
Criminal Brasileiro, a ordem seja
resgatada, que o “promotor”,
seja de justiça; que as partes
estejam de fato equidistantes do
julgador; que a inocência, seja
acatada; que a segurança jurídica seja praticada e que a justiça,
tempestivamente, seja realizada.

3
A segurança jurídica existe para que a justiça, finalidade maior do Direito, que é o seu instrumento de realização, se
concretize. É dizer, a segurança jurídica concede às pessoas a garantia necessária para o desenvolvimento de suas relações sociais,
quer entre os particulares, quer entre estes e o Estado, dando-lhe a certeza de seus desdobramentos normais e justos.
4
Embora seja parte no processo penal, o Ministério Público não poderia olvidar de sua essência, que é a de promover a
justiça e funcionar efetivamente como fiscal da lei. É parte o Ministério Público, mas não uma parte comum, como a outra. A ele não
é lícito abandonar a necessária isenção em seus atos, assim como, na busca da possível verdade real, não lhe é dada a prerrogativa
de sacrificar direitos e garantias fundamentais de acusados, contra os quais, sem lastros probatórios, mas, para satisfazer o ego, em
razão de conclusões precipitadas, mantêm presos injustamente, numa cadeia sucessiva de arbitrariedades.
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Escola Nacional dos Delegados de Polícia
Federal e Gran Cursos Online firmam parceria
acerto entra em vigor em 1º de junho: empresa passa a fazer a gestão comercial e administrativa de curso da eadelta

A

é que, com a proximidade do certame para ingresso na carreira
de Delegado Federal, possamos
alcançar um número cada vez
maior de estudantes”, disse Leal.
Lançado em novembro do
último ano, o curso preparatório
para o concurso de Delegado Federal já conta com mais de 200
inscritos com acesso ilimitado aos
conteúdos online direcionados
totalmente ao edital do certame.
As aulas são ministradas
totalmente online, por meio de

FOTO: DIVULGAÇÃO ADPF

Escola Nacional dos
Delegados de Polícia Federal (EADelta) firmou
uma parceria com a Gran Cursos
Online – uma das maiores instituições de ensino a distância para
concursos públicos do país – para
a oferta do curso preparatório
para o concurso de Delegado de
Polícia Federal.
A partir de 1º de junho deste
ano, a empresa ficará responsável pela gestão comercial e
administrativa do curso, que
continuará com os conteúdos e
coordenação acadêmica geridos
pela EADelta.
Segundo o Coordenador de
Conteúdo da Escola, Delegado
Federal Felipe Leal, o alcance
nacional da Gran Cursos Online
pode levar o preparatório a um
número muito maior de estudantes em todo o país.
“Uma instituição reconhecida no ensino a distância como a
Gran Cursos Online certamente
agregará ao curso já ofertado
pela nossa Escola. A expectativa

vídeoaulas, fóruns de discussão,
fichas em formato PowerPoint e
PDF, além do aulão de véspera.
O conteúdo pode ser acessado a
qualquer momento por smartphones, tablets e TVs.
Com a realização do concurso
prevista para o fim deste ano, o
diretor da Gran Cursos Online,
Gabriel Granjeiro, informa que
a empresa também pretende trazer inovações para as plataformas de ensino. “O curso já vem
bem formatado com uma equipe
capacitada de docentes. Nossa
intenção é levar novas possibilidades em termos de tecnologia,
para que o aluno tenha acesso a
um ecossistema de ensino para
melhor preparação possível”.
A Escola Nacional dos Delegados de Polícia Federal é uma
ação acadêmica da ADPF, que
oferece cursos nas áreas de Segurança Pública, Direito Penal e
Processual Penal, além de investigação criminal.||

CARLOS SOBRAL, GABRIEL GRANJEIRO E FELIPE LEAL
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Justiça administrativa e investigação criminal
RUBENS DE LYRA PEREIRA

A obra “Justiça administrativa
e investigação criminal – A interpretação discursiva do princípio
da adequação social no Direito
Penal", de autoria do Delegado
Federal Rubens de Lyra Pereira,
faz parte da coleção Investigação
Criminal da ADPF (volume 7),
com prefácio escrito por Gilvan
Luiz Hansen.
O livro aborda temas como injusto penal, definição do princípio
da adequação social, correlações
com a teoria do delito, adequação
social e limites da dignidade humana, entre outros assuntos.
A obra tem o intuito de auxiliar
na modernização e configuração
adequada dos paradigmas da persecução penal, buscando uma nova
metodologia de interpretação dos tipos penais pela comunidade jurídica.

A discussão proposta se
mostra oportuna ao aperfeiçoamento das atividades dos órgãos
policiais, sobretudo no âmbito da
Polícia Judiciária.
Neste trabalho, o autor tem
como objetivo o desenvolvimento
do princípio da adequação social
por meio de uma interpretação
discursiva. A obra questiona se a
formatação atual do princípio atende às exigências teóricas e práticas
para o alcance de uma verdadeira
legitimação plural e democrática.
O presente estudo, de acordo
com Lyra, parte da análise dos
mecanismos de legitimação permanente do Direito Penal para a
propositura de uma releitura discursiva de suas bases, apontando
para a almejada aproximação entre os planos normativo e factual.

Lei de acesso à informação e seu impacto na atividade de inteligência
MARIANA PARANHOS CALDERON

A presente obra, de autoria
da Delegada Federal Mariana
Paranhos Calderon, oferece um
estudo atual sobre a Lei de Acesso
à Informação (Lei nº 12.527/2011)
e o seu impacto sobre a atividade
de inteligência no Brasil. Com
a publicação da Lei de Acesso à
Informação e a nova sistemática
implementada a partir de seus dispositivos regulamentadores, houve a necessidade de uma releitura
dos procedimentos que envolvem
a produção e a salvaguarda das informações sensíveis, visando sua
adequação às novas regras.
Se, de um lado, a Lei de Acesso
à Informação é importante ferramenta para as modernas democracias, pois entrega, ao destinatário
do poder, instrumentos de contro-
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le direto dos atos praticados por
seus representantes, de outro ela
impacta frontalmente atividades
de Estado que possuem, no sigilo,
a sua marca essencial.
A conformação da atividade de
inteligência aos novos preceitos
da Lei de Acesso à Informação é o
objetivo da presente obra.
À luz do Direito Comparado,
de estudos de caso enfrentados
pelos órgãos de inteligência do
Brasil e das estatísticas em torno
dos pedidos de acesso à informação nos órgãos do Poder Executivo
Federal, nos três primeiros anos
de vigência daquela lei, o livro
pretende elucidar de que maneira
o sigilo e a transparência podem
conviver de forma absolutamente
democrática em nosso país.

Curso de investigação criminal – Coleção Investigação Criminal Volume 3
ADRIANO MENDES BARBOSA

A presente obra, escrita pelo
Delegado Federal Adriano Mendes
Barbosa, contém 200 páginas e
está dividida em duas partes:
"A Investigação Criminal" apresenta os seguintes capítulos: A investigação criminal sob a égide do
Estado Democrático de Direito;
Gênese histórica da investigação
criminal; Introdução epistemológica à investigação criminal; e A lógica aplicada à investigação criminal.
Já "A gestão estratégica da
investigação criminal" traz os seguintes capítulos: A imprescindibilidade de uma abordagem estratégica em prol da investigação
criminal e; A gestão estratégica da
investigação criminal. O prefácio,
escrito pelo Delegado de Polícia

Federal Célio Jacinto dos Santos,
enfatiza o autor e a obra. " O autor proporciona um banho lustral
científico ao trabalho de investigação criminal, chegando a sistematizá-la de forma ordenada e
coerente, e a desenvolver metodologia apropriada para todo o processo investigatório. Ao fazer isso
não perde de vista as particularidades que permeiam toda a investigação criminal, ocupando espaço
destacado o imperativo dos limites
impostos à atividade, que lida com
o ser humano e a sociedade. Em
suma, o livro merece ser festejado
pelo ineditismo e pioneirismo das
pesquisas, as quais contribuirão
para a reflexão qualificada deste
ilustre mas desconhecido tema.

Investigação Criminal Cibernética
STENIO SANTOS SOUSA

De autoria do Delegado Federal Stenio Santos Sousa, a obra
“Investigação Criminal Cibernética – Por uma Política Criminal
de Proteção à Criança e ao Adolescente na Internet” faz parte da
coleção Investigação Criminal da
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (volume 6).
O prefácio é assinado pelo professor Geraldo Prado.
O livro aborda a investigação
criminal no Brasil, o Direito Penal
e o princípio da proteção integral
da infância e da juventude, além
dos conceitos de pornografia
infantil na Convenção de Budapeste, na Convenção sobre os Direitos da Criança e no Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA).

Trata-se de um breve estudo
da investigação criminal cibernética no Brasil, partindo da ótica
da prevenção e da repressão pela
Polícia Federal brasileira a respeito do abuso e da exploração
sexual infanto-juvenil praticados
por organizações criminosas por
meio da internet.
O trabalho traça uma análise
do que deve ser a nova investigação
criminal no contexto da cibernética
para que possa ser capaz de atender ao comando constitucional que
determina que a Segurança Pública
é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e que deve ser
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio.
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CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA – ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO – SERVIDOR PÚBLICO – INTERC MBIO DE
INFORMAÇÃO SIGILOSA (ART. 6º E § ÚNICO, LC
105/2001) – GARANTIA DO SIGILO DE DADOS
(ART. 5º, XII, CF)
SEBASTIÃO JOSÉ LESSA
RAPHAEL PEREIRA LESSA [1]

Quebra de Sigilo de Dados
No ponto, o estudo objetiva analisar o alcance
“contingenciado” dos dispositivos da Lei Complementar nº 105/2001, que “permitem à Receita
Federal receber dados bancários de contribuintes
fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial”, desde que mantido o sigilo
[3]
. A quaestio abriu o debate no Plenário do Supremo Tribunal Federal [4].
Com efeito, no julgamento do RE 601314, Plenário,
maioria, novamente se discutiu a constitucionalidade
do art. 6º e § único, da LC nº 105/2001, quando “prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta
em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros.” [5].

Em verdade, o intercâmbio de informação sigilosa e
a quebra do sigilo de dados têm em comum, prioritariamente, a busca pelo conhecimento da situação
financeira e tributária do investigado.
No caso em debate, ao nosso ver, o efeito invasivo do
primeiro é relativamente contingenciado, é dizer,
restrito para o desencadeamento do procedimento
investigativo em face do contribuinte.
Enfim, para o Pretório Excelso, em decisão por
maioria, desde que mantido o sigilo, a transferência
de dados da esfera bancária para a fiscal, por si só,
não fere a norma que garante o sigilo de dados [6].
O aparente conflito, em verdade, parece traduzir a
fugidia percepção de ambiguidade, muito embora
esta sensação deva ser repelida.
1ª PARTE - STF, RE 389808, DJe 10.05.11

Sebastião José Lessa

LEI nº 8.429/1992 - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO
AGENTE PÚBLICO - BUSCA DA CONFIGURAÇÃO

De início, é bom consignar que o intercâmbio de informação sigilosa [7] e a garantia do sigilo de dados [8]
serão aquilatados prioritariamente sob a perspectiva da Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre a improbidade administrativa e, sobretudo, o eventual
enriquecimento ilícito do agente público [9].
Para a coleta da prova será de grande utilidade fixar os pontos de alcance legítimos da investigação,
diante da garantia do sigilo de dados [10].
Esse enriquecimento ilícito, no leito do art. 9°,
caput e incisos, da Lei n° 8.429/1992, amolda-se
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ao auferimento de qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° da citada Lei.
Destaque para o inciso VII, do art. 9º, da Lei nº
8.429/1992, ou seja, o enriquecimento ilícito
presumido.
Na lição de Mauro Roberto Gomes de Mattos [11]:
O princípio de que é defeso o enriquecimento sem causa
nasceu do direito privado, não decorrendo de dispositivos
contidos em texto legal. Esta teoria foi revelada inicialmente pelas jurisprudências francesa e italiana, que condenaram, de forma permanente, o locupletamento, ao afirmar frequentemente o direito, que cabe ao empobrecido, à
restituição do aumento da riqueza verificado à sua causa,
a favor do outro patrimônio.

Nessa ótica, vem ao encontro da matéria o texto do
Código Civil:
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente
auferido, feita atualização dos valores monetários
Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la,
e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo
valor do bem na época em que foi exigido.

Sanção e Ressarcimento do Dano – Distinção
De real valia a distinção: “Saliente-se que, consoante posição assumida pelo STJ em acórdão proferido
no REsp 622.234/SP (2004/0012011-0) o ressarcimento de danos não é propriamente uma sanção:
9. As Turmas que compõem a Primeira Seção do
STJ já se posicionaram no sentido de que, caracterizado o prejuízo ao erário, o ressarcimento não
pode ser considerado propriamente uma sanção,
senão uma consequência imediata e necessária do
ato combatido, razão pela qual não se pode excluí-lo, a pretexto de cumprimento do paradigma da
proporcionalidade das penas estampado no art. 12
da Lei 8.429/1992. (C.f.: REsp 664.440/MG, Rel.
Min. José Delgado, DJU 08.05.2006.”
E mais: “O ressarcimento ao erário se aproxima
mais da teoria da responsabilidade civil do que
penal ou das sanções administrativas (...)” [13].

Raphael Pereira Lessa

2ª PARTE - STF, RE 601314, DJe. 24.02.16
ABORDAGEM PRELIMINAR

Neste estudo, é bom reiterar, tendo como pano de
fundo a conduta do servidor público, será abordada
a questão envolvendo a quebra e o sigilo de dados –
direitos e garantias fundamentais – e os limites invasivos do intercâmbio de informação sigilosa [14].
Como já dito, no julgamento de mérito do RE
389808 – STF, ficou decidido [15]:
“SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS – RECEITA FEDERAL.
Conflita com a Carta da República norma legal atribuindo
à Receita Federal – parte na relação jurídico-tributária – o
afastamento do sigilo de dados relativos ao contribuinte.”

Convém destacar que o colacionado RE 389808
– STF, encontra-se fustigado por Embargos de
Declaração, com pedido de modificação da decisão
proferida e concluso a o Relator em 09.11.2011,
como se vê da consulta processual no site do STF
em 25.04.2017.
Ademais, essa delicada questão [16], posteriormente,
voltou ao c. Supremo Tribunal Federal, que abraçou
entendimento distinto [17]:
“Por maioria de votos – 9 a 2 –, prevaleceu o entendimento
de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário,
mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária
para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos
ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados,
portanto não há ofensa à Constituição Federal.”
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Expressivo, inclusive para reflexão, o voto do Min.
Ricardo Lewandowski:
“[...] me convenci de que estava na senda errada, não
apenas pelos argumentos veiculados por aqueles que
adotaram a posição vencedora, mas sobretudo porque, de
lá pra cá, o mundo evoluiu e ficou evidenciada a efetiva
necessidade de repressão aos crimes como narcotráfico,
lavagem de dinheiro e terrorismo, delitos que exigem uma
ação mais eficaz do Estado, que precisa ter instrumentos
para acessar o sigilo para evitar ações ilícitas, afirmou.”
REPERCUSSÃO GERAL (ART. 102, § 3º, CF)

Com efeito, no julgamento pelo c. Supremo Tribunal Federal do RE 601314, DJe. 24.02.2016, ampla
maioria, ficou assentado, com repercussão geral [18],
que o Fisco tem “acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial”.

b) Enriquecimento Ilícito – Prova:
•

Mantido o sigilo [21], é garantido ao Fisco,
“acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial” [22];

•

O “intercâmbio ou compartilhamento de informação sigilosa” opera como um procedimento
administrativo, sigiloso e de repercussão interna, é dizer, para consumação da Administração, visando reunir e sedimentar a plausibilidade da incidência da infração.

E tudo isso reforçado pelo “indício” necessário para
justificar, no leito do procedimento correspondente, o pedido de quebra do sigilo de dados, medida
ordenada pelo Poder Judiciário [23];
•

A síntese da decisão, em 24.02.2016, registra:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto
do Relator, apreciando o tema 225 da repercussão geral,
conheceu do recurso e a este negou provimento, vencidos
os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello.

E mais:
O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito
ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”; (...)
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidiu
o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário,
24.02.2016.

CONCLUSÃO

Diante de tais fundamentos e das decisões judiciais
aqui colacionadas, é razoável concluir:
a) “Enriquecimento ilícito do agente público – evolução patrimonial anômala”[19] [20]:
1. A evolução patrimonial do agente público, há de estar
de acordo com o seu ganho, com suas rendas. Havendo
grande divergência, em princípio, presente está o fumus
boni iuris demonstrando que houve enriquecimento ilícito.
2. Insurgindo-se o servidor, ainda que evidenciado o
fumus boni iuris, em favor da administração pública da
grande variação patrimonial do agente, sem lastro legal,
cabe, a ele demonstrar o perigo que corre com o arresto
dos seusbens imóveis - o periculum in mora. (...)”
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O c. Supremo Tribunal Federal, por maioria, assim fixou o entendimento [24]: “O art. 6º da Lei
Complementar nº 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade
em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever
de sigilo da esfera bancária para a fiscal.”.

Logo, essa medida propositiva modelada na transferência do sigilo, opera unicamente no âmbito
interno da Administração Pública. Mas, como já
ressaltado, a quaestio, de laboriosa resolução, abriu
fundada dissidência;
•

Destaque para a observância compulsória do
direito ao contraditório e ampla defesa [25].

c) Medidas protetivas contra eventuais abusos: O
relator das ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859, ministro
Dias Toffoli, adotou observações dos demais ministros para explicitar o entendimento da Corte sobre a
aplicação da lei: ”Os Estados e Municípios somente
poderão obter as informações previstas no artigo
6º da LC nº 105/2001, uma vez regulamentada a
matéria, de forma análoga ao Decreto Federal nº
3.724/2001, tal regulamentação deve conter as
seguintes garantias: pertinência temática entre
a obtenção das informações bancárias e o tributo
objeto de cobrança no procedimento administrativo instaurado; a prévia notificação do contribuinte quanto a instauração do processo e a todos os
demais atos; sujeição do pedido de acesso a um
superior hierárquico; existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados e com

registro de acesso; estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de desvios.” [26];
Por fim, convém reprisar que o anterior RE
389808 – STF, encontra-se fustigado por Em-

bargos de Declaração com pedido de modificação
da decisão proferida, e concluso ao Relator em
09.11.2011, conforme consulta processual no site
do STF em 25.04.2017.
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Combate ao crime cibernético
Polícia Federal busca
acompanhar o avanço
tecnológico para investigação
de crimes cibernéticos

O

mundo passa por um
processo constante de
virtualização das relações. As interações das pessoas
com seus bancos, com seus
trabalhos e com outras pessoas
são permeadas por plataformas
digitais, aplicativos para smartphone e mídias sociais. Da mesma forma, o crime também está
inserido no ciberespaço.
Segundo o Relatório Anual
de Ameaças Virtuais da Norton,
provedora global de soluções de
segurança cibernética, os ataques digitais tiveram, em 2016,
aumento de 10% em relação ao
ano anterior. O documento informa que, no Brasil, ao menos
42,4 milhões de pessoas foram
afetadas por crimes cibernéticos,
sendo que o prejuízo total dessa
prática para o país foi de US$
10,3 bilhões.
De acordo com o Delegado
Federal Stênio Santos, autor
do livro “Investigação Criminal
Cibernética – Por uma Política
Criminal de Proteção à Criança
e ao Adolescente na Internet”, a

sociedade passa por um processo
de adaptação.
“Estamos falando sobre as
mudanças causadas pela vida
em um espaço diferenciado, o
espaço virtual, que não possui as
mesmas fronteiras e limites que
o físico. Uma consequência disso
é que muitas vezes as pessoas
agem de formas diferentes no
mundo real e no mundo virtual,
criando consequências jurídicas
paralelas”, explica.
Santos aponta que o aumento da incidência de cibercrimes
envolve tanto a dificuldade das
pessoas em saber como se proteger no ambiente virtual como o
fato de que o avanço tecnológico
facilita que criminosos concretizem seus planos. “Enquanto no
mundo físico há uma dificuldade

em conseguir ferramentas para
cometer crimes, no mundo virtual a facilidade é muito maior”,
diz o Delegado Federal.
O autor ressalta, no entanto,
que o compromisso com o combate a criminalidade, em especial na
internet, é de todos e que a própria
Constituição Federal, ao tratar da
Segurança Pública, expressa o dever de cooperação como responsabilidade de toda sociedade.
“A polícia deve agir sempre
que há a notícia do delito, mas
essa atuação isoladamente não é
suficiente, a gente precisa necessáriamente, para fazer o trabalho
de segurança eficaz, da colaboração de todos: sociedade, empresas, Estado. Se o cidadão fecha os
olhos para o delito você está cooperando com o crime”, pondera.

O custo do cyber ataque
10%

AUMENTO DE CRIMES CIBERNÉTICOS EM 2016
EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR
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42 milhões

PESSOAS FORAM AFETADAS POR
CRIMES CIBERNÉTICOS NO BRASIL EM 2016

US$ 10,3 bilhões
PREJUÍZO TOTAL DESSA PRÁTICA
PARA O PAÍS EM 2016

O papel da instituição
A Polícia Federal, no que diz
respeito aos crimes cibernéticos, assume a responsabilidade
pela investigação de crimes de
natureza transnacional em que o
Brasil se comprometeu por meio
de tratados internacionais e pelos crimes que atentem contra a
Administração Pública Federal
Direta ou Indireta.
O chefe do Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos
(SRCC), Delegado Federal Marco Aurélio de Macedo Coelho,
explica que, para atuar da melhor forma possível, a PF necessita de ferramentas que auxiliem
a corporação a acompanhar o
avanço tecnológico, mas que em
muitos casos a corporação precisa adquirir as tecnologias.
“As ferramentas de investigação são essenciais para uma
efetiva apuração de crimes cibernéticos em tempo razoável.
Quando há o desenvolvimento
de ferramentas pela própria PF
uma das vantagens é que não
há necessidade de se pagar pela
atualização delas”, afirma o Delegado Federal.
Coelho também esclarece
que, mesmo quando a PF possui

as ferramentas, são necessárias
parcerias público-privadas, em
especial com as empresas que
oferecem as plataformas onde os
crimes são cometidos.
“Nas investigações de crimes
cibernéticos é necessária a parceria com a iniciativa privada,
até porque a maioria dos dados
estão com eles. Acordos com empresas como a Microsoft e a Google possibilitam que os investigadores consigam as informações
em tempo hábil”, ressalta.
Entretanto, o Delegado Federal lamenta a falta de uma
melhor relação entre a iniciativa
privada e o Poder Público. “No
Brasil, culturalmente falta um
melhor relacionamento entre a
polícia e as empresas. Contudo,
observamos que em casos de
maior apelo popular, como os
casos de pedofilia, a cooperação
acontece de forma mais rápida”.
Além da parceria público-privada, outra relação necessária
para a atuação contra o crime
cibernético é a cooperação
internacional. O Delegado Federal Stênio Santos também
entende que a necessidade de
colaboração entre países é maximizada quando se trata do
mundo virtual.

“Quando falamos em sociedade em rede, o delito não possui
fronteiras. Uma pessoa no Brasil
pode ter seu eu virtual na Tailândia e cometer um ataque contra o
Brasil. Existe uma necessidade de
cooperação. Existe uma burocracia, que já foi muito reduzida”.

profissionais capacitados
Outra necessidade quando se
trata da investigação de crimes
cibernéticos é a capacitação do
policial para possuir proficiência na área. O Delegado Federal
Marco Aurélio de Macedo Coelho ainda ressalta que não adianta possuir as ferramentas sem o
pessoal capacitado para usá-las.
“Hoje uma investigação de
crime na internet demanda capacitação dos policiais. Os cursos
de capacitação são encontrados,
na maior parte das vezes, apenas
no exterior, o que torna caro capacitar o profissional”, lamenta o
chefe da SRCC.
Coelho explica que o Serviço
de Repressão ao Crime Cibernético oferece capacitação aos
policiais. Contudo, "precisamos
estar sempre nos aprimorando
para poder oferecer treinamentos modernos e eficazes”, explica.

l u ta c o n t r a o c i b e r c r i m e
A Polícia Federal tem tomado várias
iniciativas no combate ao cibercrime.
Algumas tecnologias e plataformas vêm
auxiliando a corporação a identificar
criminosos com mais rapidez.

Orus
Esta é uma plataforma que o policial
insere uma requisição de dados judicial
ou extrajudicial. A partir dela são enviadas
para as duas empresas aderentes ao pro-

jeto (Google e Microsoft), que respondem
diretamente ao policial sem a necessidade
de passar por escritórios de advocacia, o
que facilita os procedimentos.

fraudes bancárias contra a Caixa. A partir
daí, a PF utiliza uma ferramenta de leitura
de dados para identificar correlação entre
as denúncias e assim abrir um inquérito.

Projeto Tentáculos

Projeto Oráculo

Implantada em 2009, durante a gestão
de Carlos Sobral no Serviço de Repressão
aos Crimes Cibernéticos, esta plataforma
opera por meio da criação de uma base
de dados com todas as notícias crimes de

O projeto em duas frentes: Monitoramento
de grandes eventos (utilizado inclusive na
Copa do Mundo de Futebol) e criação de
uma base de dados sobre o envio de malwares por quaisquer meios eletrônicos.
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Novos Delegados de Polícia Federal:
desafios e experiências da carreira
FOTO: ACERVO PESSOAL DELEGADO DUÉLIO MOCELIN CARDOSO

Em meados de junho de 2014, mais de 600 alunos se formaram na Academia Nacional de
Polícia. Destes, cerca de 140 tornaram-se Delegados e Delegadas de polícia Federal

D

esde o último concurso
público realizado pelo
Departamento de Polícia
Federal a vida não tem sido fácil
para Jacob Guilherme da Silveira
Farias. Formado em 2014, ele
conta o que o motivou a optar pela
profissão. “Acredito que a corrupção e os excessos de privilégios
são a raiz do subdesenvolvimento
brasileiro. Por causa disso escolhi ser Delegado Federal, pois é
o cargo que tem mais chance de
fazer a diferença no país”.
Causa semelhante justificada
por Duílio Mocelin Cardoso, ingressante na turma do mesmo ano.
“Quando um brasileiro observa os
resultados produzidos pela Polícia
Federal, sente a necessidade de
pertencer ao órgão e de se colocar
também como um dos responsáveis pelo trabalho. Graças a esse
sentimento, são atraídos todos os
anos pessoas com alta capacidade
intelectual e com elevado padrão
ético para integrar nossos quadros
funcionais”, explica.
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Primeiras experiências
Farias conta que recebeu altas
cargas de trabalho nos primeiros
meses como Delegado Federal. A
falta de experiência inicial trouxe uma responsabilidade ainda
maior na hora de lidar com os
“imprevistos” da profissão.
“Logo no segundo mês de trabalho, conseguimos realizar uma
pequena operação que prendeu o
advogado Presidente da Caixa de
Assistência da OAB por fraudes
e desvios de quase R$ 700 mil. A
investigação ficou tão bem feita
que ele ficou preso por 54 dias
e foi rapidamente condenado,
sendo obrigado a devolver o dinheiro”, conta Farias.
Cardoso compartilha em detalhes alguns afazeres das rotinas de um Delegado Federal. “As
investigações envolvem análise
de dados bancários e fiscais, interceptações telefônicas e outras
técnicas especiais de investigação, exigindo elevada dedicação

e comprometimento de todos
os policiais envolvidos. As deflagrações de operações, com o
cumprimento de mandados de
prisão e de busca, guardam sempre bons aprendizados, exigindo
trabalho harmônico em equipe
e grande profissionalismo dos
participantes”, conta.
Ele ainda participou ativamente das investigações da Operação Lava Jato no ano de 2016,
uma das operações de maior
repercussão nos últimos tempos.
“Foi uma oportunidade ímpar
para aprender a conduzir investigações complexas e de maior
sensibilidade com os Delegados
de Polícia mais experientes e
atuantes na área de Repressão
aos Crimes contra o Sistema
Financeiro, Corrupção e Desvio
de Recursos Públicos, como, por
exemplo, Drª Erika Mialik Marena e o Dr. Eduardo Mauat da
Silva”, relata o Delegado.

Falta de autonomia
Farias e Cardoso são enfáticos quanto à autonomia dentro
da corporação. O assunto tem
virado debate interno e externo, principalmente com a PEC
412/2009, que estabelece autonomia administrativa, orçamentária e funcional para a PF.
“Não tenho dúvida que falta autonomia. A grande maioria das
medidas administrativas depende de instâncias superiores, e a

maioria das medidas investigativas depende de parecer do MP
e aval do Juiz. Muitas vezes sinto que a Lei retirou quase todo
o poder investigativo da polícia
e que o Ministério Público (órgão que tem mais autonomia)
está tentando competir com a
polícia e fazer as vezes de órgão
investigador. Isso é um perigo”,
diz Farias.

foram úteis na fase discursiva e
na prova oral”.
Cardoso relembrou um ponto importante nas avaliações: o
teste físico. “É preciso ter disciplina nos estudos para as fases
objetiva, discursiva e oral, além
do treinamento para os testes
físicos”, pontuou.

Antes de tudo: preparação

Outro marco para os Delegados é a passagem pela Academia
Nacional de Polícia. Em um regime de internato que dura em
média quatro meses, os aspirantes pela carreira aprendem na
teoria e prática o que precisarão
utilizar no dia a dia da profissão.
Mas não pense que este período
é calmo e sem cobranças.
“A academia de polícia não é
uma experiência agradável. Senti
que a internação foi feita para
estressar o candidato e fazê-lo
desistir. O nível de cobrança e de
competição lá dentro é altíssimo.
A comida é ruim e o fantasma da

Para chegar onde estão, os Delegados Federais percorreram um caminho árduo e de muitos sacrifícios.
A preparação para o concurso
público começa, para muitos,
antes mesmo do edital oficial
ser publicado. Farias é um dos
exemplos. Ele se concentrou nos
estudos e aproveitou para prestar outros concursos similares.
“Desde que eu me formei em Direito, eu almejava ser Delegado
Federal. O concurso, porém, demorou muito para sair. Enquanto o edital não era publicado, fiz
outros concursos e fui nomeado
em vários cargos. Eu estava trabalhando como analista judiciário quando saiu o concurso para
escrivão de Polícia Federal”.
Dicas e macetes também são
bem-vindos para quem está interessado na área. Farias ensina o
que fez na época. “A dica principal para o concurso de Delegado
Federal é ler Informativos de
Jurisprudência do STF e STJ e
fazer questões. Muitas questões.
Eu comecei a criar o hábito de
fazer pelo menos 100 questões
por dia em sites de preparação
para concurso. Com o tempo,
você percebe que as questões
dos concursos se repetem. Já os
informativos de jurisprudência

internato

eliminação assombra todos constantemente”, conta Farias. Para
Cardoso, a experiência foi boa.
“A academia deixa como legado
uma vasta bagagem intelectual,
boas recordações e lições de
companheirismo que certamente nos acompanharão por toda
a vida profissional na Polícia
Federal”, comenta.
Apesar do ar “justiceiro” que
a profissão passa para quem está
de fora, a realidade dentro do
Departamento é bem diferente,
como conta Farias. “Os policiais
federais não são ‘super tiras’ ou
oniscientes. Somos humanos e
dependemos da ajuda da sociedade para conseguir combater o
crime. A polícia vive de informações. Sem informações, não conseguimos desvendar os casos. O
efetivo é pequeno e falta recurso
em todos os setores”.
São poucos anos para contar
as experiências vividas, mas a
cada degrau vencido, eles sabem
que há um prêmio maior a ser
recebido: o reconhecimento. ||

Mensagem aos futuros Delegados e Delegadas
“Acredito que a corrupção e os excessos de privilégios
são a raiz do subdesenvolvimento brasileiro. Por causa
disso escolhi ser Delegado Federal, pois é o cargo que
tem mais chance de fazer a diferença no país.”
Jacob Guilherme da Silveira Farias

“Todo o esforço e sacrifício na fase de preparação
para o concurso será recompensado com a aprovação
e o desempenho das funções. O trabalho é gratificante, desafiador e envolvente. A Polícia Federal é o
órgão ideal para quem quer fazer a diferença para as
próximas gerações, construindo um país mais justo e
com valores éticos mais sólidos."
Duílio Mocelin Cardoso
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Deseja se tornar um Delegado de
Polícia Federal?
Conheça o curso preparatório para
concurso de Delegado de Polícia Federal

CONTEÚDO

O curso será ministrado por:
Videoaulas
Fóruns de Discussão
Fichas em formato PowerPoint ou PDF
Aulão de véspera

Curso Customizado
Aulas direcionadas 100% no
Edital do concurso DPF

METODOLOGIA
Na plataforma de ensino, os itens do edital serão
abordados conforme subitens abaixo:

Conteúdo da aula (disponível para download)
Vídeoaula
Questões estilo Cespe
Avaliação da aula
Espaço para comentário
Espaço para dúvidas

Plataforma Responsiva
Estude pelo smartphone, tablet
ou TV a qualquer momento

Acesso Ilimitado
a PDFs, Video Aulas e Provas
24 h/dia durante 12 meses

Faça como os mais de 200 alunos
que já estão se preparando!

A EADELTA é uma escola moderna que alia alta tecnologia com excelência acadêmica, sendo este
um dos principais valores. A qualidade do corpo docente foi um dos principais elementos para minha
escolha. Professores que dominam os temas cobrados no edital e levam suas experiências para a sala
de aula, o curso é completo. Sem dúvidas, o melhor curso preparatório para a carreira de Delegado
de Polícia Federal da atualidade.
Denis Nunes Junqueira - Advogado - São Paulo/SP

Estudando pela EADELTA, tenho a certeza de estar sendo orientado por
quem já conhece o caminho para a aprovação!"
Ismael Araújo de Assis - Escrivão de Polícia Federal - Fortaleza/CE

As aulas são dinâmicas e de curta duração, acompanhadas de exercícios por módulos, o que
resulta em um processo de aprendizado não cansativo e eﬁciente. A parte teórica também é muito
boa e abrange o conteúdo do edital mais doutrina e jurisprudência. Como o corpo docente é
composto de Delegados Federais, o aluno se sente muito mais próximo da realidade que o espera
na Academia de Polícia. A plataforma é excelente, assim como o acesso às aulas, que não está
atrelado a um número limitado, permitindo que o aluno aprenda o conteúdo ao seu tempo,
repetindo quantas vezes forem necessárias.
Daphne de Moraes Carleial - Advogada - Belo Horizonte/MG

Fiquei sabendo do curso EADELTA através de um colega concurseiro que mora em São Paulo. A
propaganda que ele fez foi tão convincente que me fez buscar informações e inscrever-me no curso.
Estou muito satisfeito com o curso, pois disponibiliza uma plataforma dinâmica, de forma a facilitar o
acesso do aluno. Os professores demonstram muito conhecimento na ministração das aulas, e algo
que gostei muito é que o aluno pode assistir de forma ilimitada as aulas disponibilizadas.
Calebe Nascimento - 2º Tenente do Exército , Belém/PA

“Sou aluno do curso de Delgado Federal da EDELTA, estou muito satisfeito com o curso, aulas bem
didáticas, excelente material de apoio, abordando os principais assuntos. Atualmente me sinto mais
conﬁante e preparado para o próximo concurso de Delegado Federal #rumoaprovação
Diego Manharello - Advogado - São Paulo
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YOUTUBE.COM/ADPFTUBE
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