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|| Editorial

Palavra do

PRESIDENTE

POR CARLOS EDUARDO SOBRAL

Ali começamos um
movimento em favor
da Autonomia: já que o
governo não defendia
a Polícia Federal, nós,
policiais federais, iríamos
defender. Iniciamos
a campanha pela
Autonomia da Polícia
Federal. Campanha que
começou como uma ação
da ADPF e se estendeu a
outras representações dos
Delegados. A campanha
ganhou as ruas e o
povo. Hoje, encontrar
alguém que se diz contra
a Autonomia da PF é
exceção.

C

ompleto dez anos na
diretoria da atividade
classista. Nesses últimos dois anos, não teve um
dia que não me lembrei do Dr.
Sandro Avelar, quando, há dez
anos, ele me ligou e disse: “Sobral, você não quer entrar na
diretoria da ADPF e vir para a
Regional do DF contribuir?”
E eu, no susto, aceitei.
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Daquele dia até hoje, estou
aqui. Nada se compara ao cargo
de presidente. Nada se compara
à responsabilidade de representar 2.500 Delegados de Polícia
Federal, entre ativos e aposentados. Nada se compara ao fato
de, muitas vezes, nossas palavras
e nossos gestos representarem a
própria Polícia Federal, com a
qual a nossa Associação acaba

se confundindo, pelo menos aos
olhos do público.
É uma responsabilidade
imensa esta que passo ao Dr.
Paiva, com bastante confiança
e tranquilidade por saber que a
ADPF estará nas melhores mãos:
nas mãos de uma pessoa séria,
comprometida, serena, transparente, leal, proba, e que vai
conduzir bem os nossos rumos.

Dr. Paiva esteve ao meu lado,
isso é motivo de muito orgulho,
nos últimos quatro anos - além
de membro da Diretoria Executiva, foi Diretor de Prerrogativas
- desde quando começamos a
montar o Congresso Nacional dos
Delegados de Polícia Federal, em
Vitória (ES), onde elaboramos
nosso caderno com as propostas
dos Delegados para o combate à
corrupção, para a Segurança Pública e para a própria PF.
No primeiro dia da nossa
gestão, fomos convidados ao
Ministério do Planejamento
para dar seguimento ao processo de negociação salarial, que já
se arrastava há alguns meses,
e ouvimos que, infelizmente,
nosso reajuste seria menor do
que o de outras carreiras jurídicas - porque nossa classe era
fraca, porque não tínhamos
força, porque não nos movimentávamos e não sabíamos
lutar pelos nossos direitos.
Naquele dia foi dado o recado
de que nossa classe não é fraca,
que a Polícia Federal não é fraca,
que os Delegados não são fracos
- e que sabemos, sim, lutar por
nossos direitos. Mostramos que
nós, quando estamos juntos, em
prol de uma luta legítima, conseguimos conquistar os nossos
objetivos. Trouxemos, junto com
outros colegas da Segurança Pública, o maior reajuste do Poder
Executivo concedido nos últimos
anos. Graças ao trabalho de todos nós, e com muita luta.
Em dezembro de 2015, fomos surpreendidos com o corte
orçamentário de R$ 133 milhões
no orçamento da PF para 2016.
Questionamos o deputado relator da Comissão Mista e ele nos
disse: “Cortamos o orçamento

porque perguntamos ao governo
e ele disse que podia cortar da PF,
que não tinha problema cortar da
PF”. Ninguém se opôs ao corte
dos R$ 133 milhões - que representava mais de 20% do nosso
recurso para investimentos.
Ali começamos um movimento em favor da Autonomia: já que
o governo não defendia a Polícia
Federal, nós, policiais federais,
iríamos defender. Iniciamos
a campanha pela Autonomia
da Polícia Federal. Campanha
que começou como uma ação
da ADPF e se estendeu a outras
representações dos Delegados.
A campanha ganhou as ruas e
o povo. Hoje, encontrar alguém
que se diz contra a Autonomia da
PF é exceção.
Todos reconhecem que a
Polícia Federal tem que ser “de
Estado”, tem que ter garantias,
que o nosso Diretor-Geral tem
que ter mandato, que não pode
ser demitido a qualquer tempo,
de qualquer forma. É preciso que
tenhamos condição de preparar
uma lista tríplice, para compor a
vontade institucional com a vontade política da indicação do Presidente da República - como tem
acontecido com as instituições que
vêm ganhando autonomia e se fortalecendo ao longo do tempo.
Não temos dúvida de que a
Autonomia da PF, que foi a grande pauta da nossa gestão, terá
uma importância muito grande
na gestão que se inicia. Fizemos
campanha com apoio popular,
levamos pessoas às ruas com
as corridas em diversas capitais
realizadas pelas nossas Diretorias Regionais. Fizemos Simpósios de Combate à Corrupção e
não tenho dúvida de que vamos
conseguir aprovar nossa Pro-

posta de Emenda à Constituição, seja a PEC 412/09, seja a
PEC 101/15 - que está no Senado - ou qualquer outra que vai
trazer à nossa PF a estabilidade
necessária para que ela possa
continuar sendo essa instituição
referência no combate ao crime
organizado e à corrupção, não
só aqui no Brasil, mas, em termos internacionais.
Concluo agradecendo; agradecendo à nossa Diretoria Executiva, aos nossos colaboradores
da ADPF, aqui e nos estados,
agradecendo os conselhos, fiscal
e de ética, agradecendo aos Diretores Regionais, agradecendo
aos amigos de outras entidades e
instituições, agradecendo aos associados, que sempre atenderam
ao nosso chamado e estiveram
ao nosso lado em todas as nossas
lutas - nas que ganhamos e nas
que não vencemos, mas lutamos
o bom combate.
Agradeço, por fim, à minha
família, minha mãe, minha esposa, colega, amiga e parceira,
Andreia, à nossa neném, a Duda,
ao meu filho, que não pode estar
presente, aos nossos familiares
que não puderam vir e ao meu
pai, que, no céu, é nosso exemplo, nossa referência, e que, com
certeza, está olhando pela gente
e torcendo para que sempre continuemos no caminho do correto, no caminho da retidão.
A todos, obrigado.

(Discurso proferido na cerimônia de posse da Diretoria
Executiva da ADPF no biênio
2017-2019.)
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Secretaria de Segurança para Grandes
Eventos encerra atividades com méritos
Pasta teve sua chefia atribuída à PF para coordenar segurança dos Jogos Olímpicos e Copa do Mundo, entre outros

O titular da pasta desde 2013 até sua extinção foi o Dr. Andrei Passos Rodrigues

A

pós seis anos de trabalho
e inovação, a Secretaria
Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos
(Sesge) foi extinta pelo Governo
Federal em 31 de julho deste ano.
Criada para planejar as ações de
Segurança Pública e Defesa Civil
para a Copa do Mundo, Olimpíadas e Paralimpíadas - além de outros eventos internacionais, como
a Jornada Mundial da Juventude
e a Copa das Confederações - a
secretaria deixa um importante
legado no país e no mundo.
A secretaria, integrada ao Ministério da Justiça, foi atribuída
à Polícia Federal e chefiada por
Delegados Federais desde sua
criação, em 2011. Secretário da
pasta desde 2013 até sua extinção, Dr. Andrei Passos Rodrigues explica que a Sesge encerra
10 ||
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sua atuação com seus méritos
reconhecidos e com um importante exemplo.
“A gente observa, hoje, no
cotidiano da Segurança Pública, o
conceito de integração interagências, cooperação entre polícias e
ferramentas que foram pensadas
no contexto da secretaria. E isso
nos deixa satisfeitos de perceber
que, além de cumprir com nossa
missão de assegurar a realização

"O que conseguimos
foi um grupo voltado a
uma missão onde todos
sabiam do apoio que
necessitavam uns dos
outros", afirmou Dr.
Andrei Passos Rodrigues

dos grandes eventos, ainda deixamos um legado para o país”,
celebra o Delegado Federal.
O modelo de organização
estratégica e cooperação entre
agências criado pela secretaria é
considerado um grande êxito e já
vem sendo replicado em eventos
em outros países. Ainda neste
ano, Dr. Rodrigues apresentou o
modelo na Interpol, na França,
onde, inclusive, já foi aplicado no
campeonato nacional de futebol.

Início do trabalho
O primeiro a receber a responsabilidade de chefiar a secretaria foi o Delegado Federal Dr.
José Ricardo Botelho, que teve
a difícil missão de convencer a
alta administração a instituir
uma unidade que fizesse toda a

coordenação e planejamento de
segurança de grandes eventos.
Com a saída do Dr. Botelho, a
pasta foi assumida pelo Delegado
Federal Dr. Valdinho Jacinto Caetano, que conseguiu dar respostas importantes e alavancar todo
o processo que resultou depois da
operação hoje reconhecida.
O Presidente da Associação
Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Dr. Carlos Eduardo
Sobral, também participou da
Sesge, como Coordenador-Geral
substituto para Projetos em Tecnologia da Informação.

Integração
Dr. Andrei Passos Rodrigues
esteve à frente da Sesge durante
a Copa do Mundo de Futebol
(2014) e os Jogos Olímpicos e
Paralímpicos (2016) e esclarece
que a palavra-chave para o trabalho realizado foi a integração
entre as mais diversas instituições de segurança do Brasil e de
outros países.
“A Comissão Integrada de
Segurança Pública, que eu tive
a honra e a responsabilidade
de estar à frente, era composta
pelas mais elevadas autoridades
de Segurança Pública, além do
apoio da Defesa e da Agência
Brasileira de Inteligência (Abin).
Todos os representantes estavam ali legitimando o processo
e construindo as ações em conjunto para que a gente tivesse
então o comprometimento das
instituições durante o processo”,
explica o ex-secretário.
De acordo com o Delegado
Federal, esse processo de integração envolveu a criação de
planos estratégicos construídos
por aquelas pessoas e institui-

ções que iriam atuar, com respeito às competências legais,
mas, também, com a valorização
dessas competências.
Um exemplo é o do protocolo de segurança de dignitários.
A PF comandou a construção
desse protocolo, que envolvia a
Polícia Militar, a Polícia Civil, o
Corpo de Bombeiros, o Samu e
as Secretarias de Transportes e
de Defesa.

Inovações e inteligência
aplicadas nos eventos
A Sesge inovou com a criação do Centro de Cooperação
Policial Internacional (CCPI) e o
Centro Integrado Antiterrorismo
(Ciant), gerenciados pela PF e
elogiados até hoje. Essa última
unidade trouxe policiais com
expertise do mundo inteiro para
compor um centro de cooperação
permanente durante os jogos.
Além do papel de liderança
em relação à cooperação internacional, a PF também teve
destaque na criação e gestão de
ferramentas, como o Colossus,
um software de acompanhamento de fontes abertas disponível a
todos os estados e para a própria
PF utilizar no dia a dia.
Outra ferramenta foi o Background Check - integração de
bancos de dados. Essa ferramenta integrou todos os bancos
de dados, inclusive da PF, via
Interpol, conectando os bancos
de dados internacionais e permitindo a capacidade de processar,
em tempo real, 75 mil checks por
dia durante os Jogos Olímpicos.
“Hoje, para um policial fazer
uma pesquisa completa, são
necessárias diversas senhas e
acesso a inúmeros bancos de da-

dos, muitas vezes desconexos.
Sem essa ferramenta seria impraticável fazer o controle que
fizemos”, informa o Dr. Andrei
Passos Rodrigues.
Com a extinção da secretaria, duas importantes heranças
foram deixadas para a Segurança Pública. Primeiramente, na
questão patrimonial, visto que
todos os bens foram realocados
e destinados aos policiais e às
agências. O Centro Integrado de
Comando e Controle Nacional,
por exemplo, hoje, integra o patrimônio da Senasp e é utilizado
para gerenciamento de segurança, como aconteceu durante
o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem).
Outra importante herança é o
legado de conhecimento. Para Dr.
Rodrigues, a cultura de cooperação entre as instituições para sucesso da Segurança Pública deve
ser aplicada no cotidiano das operações. “A gente percebe hoje que
essa leitura começa a ser feita na
própria Secretaria de Segurança
Pública. O próprio estado do Rio
de Janeiro está aplicando agora
uma força-tarefa que é nada menos do que o nosso planejamento
de integração”.
Entretanto, o Delegado Federal reafirma que mais importante
do que as ferramentas, recursos
e estrutura, foi essa determinação das diferentes agências e
órgão em trabalhar juntos e de
forma integrada para o sucesso
da operação.
“Por vezes as instituições criam
barreiras, as pessoas não se articulam. O resultado é danoso. O que
conseguimos foi um grupo voltado
a uma missão onde todos sabiam
do apoio que necessitavam uns
dos outros”, comemora. ||
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Os gabinetes de investigação
e o combate à corrupção
Dr. Marcelo Eduardo Freitas, Delegado de Polícia Federal em Montes Claros,
DESTACa-se PELA CONDUÇÃO DE GRANDES OPERAÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CRIME

I

ntegrante da Lista Tríplice elaborada pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia
Federal com nomes para ocupar
o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal, o Delegado chefe da
Polícia Federal em Montes Claros (MG), Dr. Marcelo Eduardo
Freitas, tem feito um trabalho
exemplar no enfrentamento ao
crime organizado e na difusão de
bandeiras defendidas pela entidade, como a PEC 412/09, que
prevê a Autonomia da Polícia Federal. Mesmo no interior do país,
em uma delegacia distante dos
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grandes centros econômicos, a
atuação do Dr. Marcelo Eduardo
Freitas, por meio da montagem
dos gabinetes de investigação,
não só tem rendido frutos no
desmantelamento de organizações criminosas, como, também,
tem aperfeiçoado a prestação de
serviço por parte dos policiais
federais, que passam a agir de
maneira mais integrada.
Foi o sucesso dessa empreitada, divulgada entre Delegados
de Polícia Federal de todo o país,
que fez com que Dr. Marcelo
Eduardo Freitas obtivesse a ex-

“A melhor maneira
de reduzirmos a
criminalidade é
fazendo com que os
crimes praticados
no meio social sejam
diminuídos por meio
da conscientização
da população, que só
acontece com diálogo e
integração”, coloca
Dr. Marcelo
pressiva votação na montagem da
Lista Tríplice da categoria para a
Diretoria-Geral da PF.
“A Lista Tríplice e a fixação
de um mandato para o Diretor-Geral da Polícia Federal são
sonhos antigos dos Delegados
Federais. Nós queremos evitar
ingerências políticas na designa-

ção dos nomes que comandarão
a instituição”, afirma Dr. Marcelo. “Eu me sinto honrado em
integrar a Lista Tríplice. Vamos
lutar pela implementação dela
nos próximos anos”.
As operações coordenadas
pelo Dr. Marcelo Eduardo Freitas nos últimos anos - como Politeia, Catilinárias, Desiderato
e Tempo de Despertar - resultaram na prisão de envolvidos
em esquemas de corrupção e
no desmantelamento das organizações criminosas.
“Tudo isso só foi possível por
causa dos gabinetes de investigação, que fortalecem a instituição
e empoderam o Delegado ao permitir que ele tenha uma equipe
mínima para dar andamento às
apurações”, explica Dr. Marcelo.
De acordo com ele, os gabinetes
de investigação permitem um
contato mais próximo entre o
Delegado e o policial, sem interferências da chefia ou de qualquer outra pessoa.

Autonomia da PF
Paralelamente às atividades
específicas do cargo de Delegado
de Polícia Federal, Dr. Marcelo
Eduardo Freitas tem se envolvido, diretamente, na defesa
de bandeiras da ADPF, como a
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição que prevê a
Autonomia da Polícia Federal
(PEC 412/09).
“Estamos organizando eventos, fazendo palestras na maçonaria, no Rotary Club, em escolas, sempre explicando por que a
PEC 412 é tão importante para a
continuidade do combate à corrupção no Brasil”, acrescenta Dr.
Marcelo - para quem o contato

da população com o Delegado de
Polícia Federal é fundamental.
O Delegado Federal sustenta
que a “repressão” e a “força do
Direito Penal” só devem ser empregadas em “última consequência”. “A melhor maneira de reduzirmos a criminalidade é fazendo
com que os crimes praticados no
meio social sejam diminuídos
pelo meio da conscientização da
população, que só acontece com
diálogo e integração”.
Nesses encontros com segmentos da sociedade civil, Dr.
Marcelo Eduardo Freitas faz
questão de expor como funcionará a autonomia administrativa e
orçamentária da Polícia Federal.
“Nós procuramos demonstrar às
pessoas que os outros órgãos do
Executivo já têm autonomia. E as
pessoas não conseguem entender
por que a PF, um órgão republicano, não pode ter autonomia”.
Segundo Dr. Marcelo, as pessoas têm compreendido que o
Delegado de Polícia Federal não
pode ficar suscetível a tentativas
de interferência de quem quer
que seja. “A nossa PEC tem uma
simplicidade muito grande. A
população sabe que o as nossas
investigações terão um resultado
ainda melhor se conseguirmos a
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição”.
O principal efeito positivo da
medida será no enfrentamento aos crimes de corrupção, os
quais, hoje, de acordo com ele,
representam a principal preocupação da população brasileira.
“Nós temos de continuar batendo
nessa questão, com inteligência.
Apenas assim, vamos diminuir
a percepção da população em
relação à corrupção endêmica”,
reforça Dr. Marcelo.

O Delegado Federal cita
alguns números que ilustram
como o combate à corrupção ainda engatinha no Brasil. Dos cerca
de 620 mil presos no Brasil, algo
em torno de 94% respondem por
apenas nove tipos penais. Apenas 0.12% dos encarcerados no
país cometeram crimes relacionados à corrupção.
“O nosso desafio é continuar
trabalhando no combate à corrupção sistêmica que existe nesse
país, fortalecendo as operações
existentes, como a Lava Jato, de
modo que elas se tornem perenes,
e não cessem em virtude de corte
de gastos, ou por outro motivo”,
complementa Dr. Marcelo.
Nesse contexto, a realização
de eventos como a Corrida Contra a Corrupção - já promovida
em Montes Claros, com recorde
de público - é essencial. “Tivemos mais 4 mil participantes
efetivos nessa primeira edição.
Já confirmamos a próxima para
agosto de 2018. Queremos ampliar ainda mais”. ||
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Reforma da Administração Pública:
o exemplo do Espírito Santo
à frente da Secretaria de Justiça e da Secretaria de Controle e Transparência, o Delegado de polícia Federal Dr.
Eugênio Ricas contribuiu com as transformações que melhoraram as condições de segurança pública do estado

O

atualmente, ricas é Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da PF

estado do Espírito Santo vivenciou nos últimos
anos uma profunda
mudança nas políticas públicas
relacionadas à transparência e
ao enfrentamento à corrupção.
O ente federativo também se
tornou referência nacional no
que se refere ao sistema penitenciário – em 2016, foi o único
estado no país sem assassinatos
em presídios.
Recentemente indicado pelo
Diretor-Geral da Polícia Federal
para a Diretoria de Investigação
e Combate ao Crime Organizado,
o Delegado de Polícia Federal
Dr. Eugênio Ricas esteve à frente da Secretaria de Justiça e da
Secretaria de Controle e Transparência durante dois anos e
meio,tendo acompanhado e con-
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tribuído para as transformações.
Pós-graduado em Ciências Criminais pela Universidade do
Amazonas e em Inteligência de
Segurança Pública pela Universidade de Vila Velha, Dr. Ricas
ingressou no governo estadual
em 2013, como subsecretário de
Justiça – função que exerceu por
seis meses.

dias. Por esse motivo, ao tornar-se chefe da Secretaria de Justiça, viu a necessidade de promover uma mudança de rumos.
Logo no início da gestão, a
pasta trocou o comando de 22
diretorias de unidade das 35 existentes, privilegiando os agentes
prisionais concursados que estavam atuando. Dr. Eugênio Ricas
conta que percebeu a necessidade
de definição de um parâmetro
para tomada de decisões.
“Administrar uma prisão é
como administrar uma cidade.
Utilizar apenas as fugas como indicador não era suficiente. Percebi que não havia um critério, uma
meta para as unidades cumprirem, o que dificultava a avaliação.
Nós criamos uma sistemática
de indicadores de eficiência, e, a
partir deles, passamos a detectar
e medir a eficiência de cada unidade”, explica Ricas.

Sistema penitenciário

Controle, transparência e
o combate à corrupção

O Espírito Santo viveu, principalmente até 2006, um estado
de calamidade penitenciária
constantemente noticiada pelos
veículos de comunicação. No
semestre em que tomou posse
como subsecretário, o Delegado
Federal se deparou com a ocorrência de uma rebelião a cada 45

Em 2016, Dr. Eugênio Ricas
assumiu a Secretaria de Controle e Transparência. No mesmo
ano, a Secretaria criou o novo
Portal da Transparência. Embora o portal anterior fosse bem
avaliado, o governo do estado
procurava uma ferramenta ainda mais acessível ao cidadão.

A pasta chefiada pelo Delegado realizou uma consulta
pública que, com cerca de mil
participações, em que a população indicou o que desejava,
deu as bases para a disposição
das informações obrigatórias de
despesa e contabilidade, além
das opções de interesse geral.
A Secretaria incluiu então
quatro áreas temáticas (segurança, educação, saúde e obras
públicas), com informações
sobre indicadores das farmácia,
remédios disponíveis na rede
pública, disponibilidade de vagas em escolas, entre outros.
Outra conquista do estado
em relação à pasta foi a aprovação, em maio deste ano, do
Projeto de Lei Complementar
15/2017, que prevê a modernização do controle interno do
Poder Público Estadual. O intuito da norma é padronizar as
normas internas e reformular
as atribuições da Secretaria de
Controle e Transparência para
melhorar a transparência e a
gestão, evitando o desperdício
de recursos públicos e a prática
da corrupção.
“Buscamos experiência em
outros modelos como da Croácia
e Bulgária para aplicar parte da
prática europeia no estado. Nós
sabemos que a gestão pública
tem problemas como excesso de
burocracia e permissividade com
a corrupção. Justamente por isso
o controle interno é importante,
para dar mobilidade à administração e coibir a prática de corrupção”, esclarece Dr. Ricas.
Esse trabalho de fiscalização do Poder Público inclui
diretamente a investigação e
aplicação das normas à iniciativa privada. Para o Delegado

Federal, a criação, em 2015, de
uma subsecretaria destinada
à aplicação da Lei 12.846/13,
conhecida como Lei Anticorrupção, foi um dos principais
avanços do Espírito Santo.
Segundo o Dr. Ricas, até
2014, quando a legislação entrou em vigor, o que se via era o
pequeno servidor público sendo
processado por corrupção. Com
a Lei, as empresas passaram a
ser responsabilidades, já que a
norma prevê uma responsabilidade objetiva da empresa, e
não necessariamente o dolo do
gestor ou proprietário dela.

"Buscamos experiência
em outros modelos
como da Croácia e
Bulgária para aplicar
parte da prática
europeia no estado.
Nós sabemos que a
gestão pública tem
problemas como
excesso de burocracia
e permissividade com
a corrupção", afirmou
Dr. Eugênio Ricas
“Quando se enfrenta a corrupção, não adianta punir apenas o servidor público, mas,
também, as empresas, que,
nesse processo, praticam o ato e
oferecem vantagens. Ter mecanismos para punir o servidor e
também a empresa trazem uma
eficácia muito maior em minimizar esse mal que tem afetado
o país”, afirma Dr. Ricas.
Após a criação da Subsecretaria de Integridade Governa-

mental e Empresarial, com uma
Coordenação de Investigação e
outra de Processamento, o Espírito Santo se tornou o primeiro
estado a instaurar um processo
com base na Lei Anticorrupção
e aplicar multa. A unidade da
federação é recordista de processos abertos, finalizados e em
tramitação – com a condenação,
até o momento, de 15 empresas
por corrupção.

Reconhecimento
Confirmado em meados
de novembro como Diretor
de Investigação e Combate ao
Crime Organizado da PF, Dr.
Eugênio Ricas já trabalhou com
o Diretor-Geral da Polícia Federal, Dr. Fernando Segóvia, no
Maranhão, entre 2008 e 2011.
Durante o período em que Dr.
Segóvia foi Superintendente Regional, Dr. Ricas era Delegado
Regional Executivo. Na época,
a Superintendência do estado
passou de uma das menos produtivas, com 600 notícias crime
paradas, para a primeira no país
em produtividade.
Dr. Eugênio Ricas ressalta
que a função é um grande desafio, justamente pelo alto padrão
de trabalho desenvolvido no
comando da Polícia Federal.
“Quando se assume um trabalho
que vem sendo bem desenvolvido, o desafio é ainda maior, pois
não pode diminuir a qualidade,
e, pelo contrário, deve buscar
desenvolver ainda mais. A PF
tem resultados fantásticos, e é
a instituição com maior credibilidade com a população atualmente. Nossa obrigação é mostrar que eles podem continuar
confiando na instituição”. ||
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O combate à corrupção na tela do cinema
Principal contribuição do filme “Polícia Federal: A Lei é para Todos” é infundir, no imaginário do espectador,
o excepcional trabalho desenvolvido pela polícia federal nos últimos anos em grandes operações

Atores do filme em sessão de apresentação ao público

A

atuação da Polícia Federal no enfrentamento
aos crimes de corrupção atingiu grandes proporções
nos últimos anos, sobretudo em
decorrência da Operação Lava
Jato. Políticos, empresários e
agentes públicos foram presos,
em ações de combate a desvios
jamais empreendidas no Brasil.
Os Delegados de Polícia Federal exerceram papel relevante
nesse processo, conduzindo investigações e acordos de colaboração premiada que resultaram,
não apenas no desmantelamento
de esquemas criminosos, como,
também, na recuperação de elevados montantes roubados dos
cofres públicos.
De tão importantes para a
história recente do país, episódios sucedidos no curso da
Operação Lava Jato foram
transpostos para o cinema, em
um longa-metragem que bateu
16 ||
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recordes de bilheteria nos principais cinemas do Brasil.
“Polícia Federal: A Lei é para
Todos” rememora as origens
da investigação - que começou
apurando a suspeita de lavagem de dinheiro por um posto
de combustível em Brasília - e
vai até a condução coercitiva
do ex-presidente da República
Luís Inácio Lula da Silva para
prestar depoimento.
Os méritos do longa-metragem, dirigido por Marcelo Antunez, vão além do roteiro bem
construído, da direção de atores
precisa e da bela fotografia. O
mérito maior é a capacidade que
a obra tem de lançar no universo
referencial do espectador uma
narrativa com um final distinto
daquele costumeiramente verificado no Brasil.
Já estamos acostumados
com histórias de corrupção que
terminam com a impunidade dos

responsáveis - quantos exemplos
a mídia nos traz diariamente?
“Polícia Federal: a Lei é para
Todos” é um princípio de reversão dessa tendência, porque nos
mostra uma situação em que os
malfeitos não triunfam.
“A maior prioridade da Polícia Federal é o combate à corrupção. Com a Operação Lava Jato
a população começou a perceber
que essa atividade dá frutos consistentes”, afirma o Presidente
da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Dr.
Carlos Eduardo Sobral.
De acordo com ele, a abordagem do filme contribui para
esclarecer para a população - e
para eventuais criminosos - que
a impunidade já não é a regra no
país. “O filme retrata esse novo
momento que estamos vivendo,
quando os responsáveis por desvios são presos, independentemente da posição que ocupam”. ||
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Povo Brasileiro tem Orgulho da PF.
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a nossa Democracia. Avante Brasil.
Erivan Lemos
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os brasileiros. Autonomia para a Polícia Federal.
Nadir Souza
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OPERAÇÕES
Operação Engodo

Realizada no dia 31 de agosto, a operação foi coordenada pelo Delegado Federal Dr. Ramon Almeida da
Silva e teve o objetivo de combater crime de estelionato
e moeda falsa no estado do Espírito Santo. Um grupo
foi investigado por falsificação de moeda que circulou
no Espírito Santo, em de 2016, algumas delas apreendidas em poder de pessoas que a receberam de boa-fé. Os
investigados já haviam sido presos nos anos de 2014,
2015 e 2016, pela prática de crimes semelhantes.

Operação correlatos
Coordenada pelo Delegado Federal Dr. Antônio
Carvalho, a investigação apurou um esquema milionário de fraudes em licitações, com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir de contratação
de empresas com dispensa de licitação. O esquema
consistia em fracionar ilegalmente as aquisições de
mercadorias e contratações de serviços, de modo que
cada contratação tivesse o valor menor ou igual a R$
8.000, com o objetivo de burlar o regime licitatório.
A partir daí, escolhiam-se as empresas a serem contratadas e montavam-se os processos com pesquisas
de preços de mercado simuladas, com três propostas

Operação insistência
A PF em Pernambuco realizou, em 9 de agosto,
uma ação contra fraudes em benefícios previdenciários e em aposentadorias rurais no Cabo de Santo
Agostinho, no Grande Recife. Segundo as investigações da Operação Insistência, chefiada pela Delegada
Federal Dra. Cecília Torres, estima-se que o prejuízo
aos cofres públicos foi de R$ 22 milhões. As investigações tiveram início em 2015. O ponto de partida foi
a descoberta de atividades ilícitas de um servidor do
INSS. Em 12 meses, segundo a PF, a agência do Cabo
concedeu 1.527 benefícios. Uma unidade de porte
semelhante expediu, no mesmo período, 139.

Operação lucas
A segunda fase da Operação Lucas foi coordenada pelo Delegado Federal Dr. Julio Mitsuo Fujiki e
18 ||
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de preços de empresas pertencentes ao mesmo grupo operacional ou com documentos inidôneos.

investigou um esquema de corrupção envolvendo
servidores do Ministério da Agricultura e empresas
do setor agropecuário. Cerca de 115 policiais federais participaram da operação no estado de Tocantins, nos municípios de Araguaína, Gurupi, Palmas
e Paraíso do Tocantins, além de ações nos estados
do Maranhão e Minas Gerais.

Operação brabo

Investigou o tráfico internacional de drogas
em cinco estados e no Distrito Federal. O grupo

investigado usava a cidade de São Paulo como entreposto e o porto de Santos como principal local
de saída das drogas. A ação foi coordenada pelos
Delegados Federais Dr. Agnaldo Mendonça Alves
e Dr. Fabrizio Galli. Segundo a PF, o grupo traficou mais de seis toneladas de cocaína pura para
a Europa, durante um ano. O líder da quadrilha
foi preso. Entre os alvos dos mandados de prisão
estavam 28 funcionários do Porto de Santos, que
facilitavam as entradas das drogas. O nome da
operação remete a um dos destinos da droga, o
porto de Antuérpia, na Bélgica.

Operação Tembé
A PF realizou, no dia 31 de agosto, a Operação
Tembé na cidade de Nova Esperança do Piriá (PA). A
operação, feita em coloração com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS),
buscou encontrar elementos que comprovassem delitos ligados à extração ilegal de madeira. De acordo
com as investigações, coordenadas pela Delegada
Federal Dra. Graziella Balestra, foram identificados
mais de seis mil metros cúbicos de madeira ilegal
vindos da terra indígena Alto Rio Guamá.

Crime ambiental
A PF apreendeu, dentro das malas de um passageiro no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), 18
cobras e 12 lagartos sem qualquer tipo de documentação legal que autorizasse o seu transporte ou entrada
dos bichos no país. Um homem foi preso pelos crimes

de contrabando, maus-tratos a animais, introdução de
espécime animal no país sem parecer técnico oficial
favorável e licença, receptação e falsidade ideológica.
Pela posse dos animais, o IBAMA poderá aplicar uma
multa que ultrapassa os R$ 100 mil.
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Operação Conexão Venezuela

A operação apurou crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa com atuação no
Rio Grande do Sul. A ação foi coordenada pelo Delegado Federal Dr. Alexandre Isbarrola. Conforme
as investigações, empresas sediadas na Venezuela
(dentre elas, uma estatal) remeteram vultosos valores ao Brasil, a pretexto de aquisição de máquinas
e implementos agrícolas. Parte considerável desse
montante, porém, não foi destinada aos fabricantes
e fornecedores, tendo circulado em contas bancárias diversas e, ao final, remetida ao exterior.

Operação História de Pescador
A operação investigou concessão fraudulenta
de benefícios de seguro-defeso deferidos em Caracaraí (RR) à pessoas que se identificavam como
pescadores. A investigação, coordenada pelo Delegado Federal Dr. Alan Robson Alexandrino Ramos,
achou indícios de cadastro indiscriminado de pessoas como pescadores artesanais para recebimento
do benefício. A ação era levada a cabo por meio de
fraudes, em conjunto com associações de pescadores, e envolvia pagamentos indevidos do benefício
seguro-defeso a servidores públicos e pessoas remuneradas por outros benefícios previdenciários. A
ação fraudulenta movimentou mais de R$ 1 milhão
entre os anos de 2014 e 2015. Uma pessoa foi presa e
quatro foram indiciadas por estelionato qualificado.

Operação Hedonikos

Operação Derramamento
Investigou ações em Feira de Santana e Salvador
(BA) de um fabricante clandestino de suplementos
alimentares. A Operação Hedonikos, coordenada pelo
Delegado Federal Dr. Fábio de Araújo Marques, investigou também fraudes cometidas pelo mesmo suspeito contra a Caixa Econômica Federal e que chegam a
R$ 6,5 milhões. Descobriu-se também que diversas
empresas constituídas pelo investigado, com a utilização de “laranjas”, atuavam na fabricação e comercialização clandestina de suplementos alimentares, que
seriam distribuídos em todo o Nordeste.
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A Polícia Federal realizou, no dia 19 de setembro, a Operação Derramamento, na Zona Sul de
Macapá (AP). Chefiada pelo Delegado Federal Dr.
João Paulo Bastos, a investigação apurou a comercialização e circulação de moeda falsa. Um homem
foi conduzido pela PF suspeito de comprar notas
falsas pela internet e entregar para crianças e adolescentes, que trocavam por cédulas verdadeiras
no comércio. O suspeito poderá ser enquadrado
nos crimes de introdução de moeda falsa e corrupção de menores, que pode resultar em condenação
de até 16 anos de prisão.

Foto: Quésia Melo/G1

Fraude no comércio de combustíveis
A Polícia Federal investigou desvios de R$ 5 bilhões dos cofres públicos através de um esquema de
sonegação de impostos e fraudes na comercialização de combustíveis. Coordenada pelo
Delegado Federal Dr. Victor Rodrigues Alves Ferreira, as apurações da
Delegacia de Repressão à Corrupção
por Crimes Financeiros indicam que
"laranjas" recebiam de R$ 1 mil a R$
10 mil reais da quadrilha para colocar
empresas em seus nomes. A distribuidora Euro-Petróleo do Brasil teria
movimentado quase R$ 1 bilhão, entre
2009 e 2010, mas não fez a declaração
dos rendimentos. A quadrilha com-

prava etanol das usinas sem pagamento de imposto, levando à falência os concorrentes nas regiões
onde se instalavam.

Operação Moneda
Investigou a falsificação de dinheiro em São José
dos Campos (SP). Foi coordenada pelo Delegado Federal Dr. André Ricardo Xavier Carneiro e teve início
a partir da denúncia de pagamento em cédulas falsas
pela compra de um celular. Após interceptações telefônicas, foram identificados três suspeitos da prática
dos crimes de associação criminosa e moeda falsa na
região do Vale do Paraíba, bem como vários outros
suspeitos e quadrilhas atuando na fabricação e distribuição de cédulas falsas em São Paulo, Guarulhos
e Mogi das Cruzes. A PF identificou também que
grande quantidade de dinheiro falso era enviado para
Rondônia, Rio de Janeiro, Paraíba e Distrito Federal.

Operação Impostura
A Polícia Federal realizou, em 3 de outubro, a
segunda fase da Operação Impostura. Coordenada
pelo Delegado Federal Dr. Alberto Ferreira Neto, a
investigação combateu homens que se identificavam como Delegados de Polícia Federal para aplicar
golpes. Os falsários atuavam na cidade de Guaianases (SP). As investigações tiveram início em 2015,
contra um grupo que se passava por auditores da
Receita Federal. A PF apurou que as fraudes renderam mais de R$ 1 milhão aos criminosos.
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Brasil volta a ter representante
no Comitê Executivo da Interpol
Segundo o Delegado Federal Dr.
Rogério Galloro, novo membro do
comitê, o trabalho de cooperação
internacional da PF é um dos
responsáveis pela escolha

D

urante a última Assembleia Geral da Interpol,
que aconteceu entre
os dias 26 e 29 de setembro, o
Brasil venceu as eleições para
a vaga destinada à América do
Sul no Comitê Executivo da
maior organização policial do
mundo. O Delegado Federal
Dr. Rogério Galloro irá compor
o comitê até 2020.
Dr. Galoro tem 22 anos de
carreira policial. Sua experiência
internacional iniciou quando
coordenou o projeto do novo
passaporte brasileiro, lançado em 2006. Para viabilizar o
processo, precisou fazer interface com diversas realidades,
viajando e integrando diversos
organismos, grupos de trabalho
e seminários internacionais.
A experiência culminou com a
missão como adido policial brasileiro em Washington (EUA),
que exerceu entre 2011 e 2013.
O Delegado Federal ressalta a
importância do retorno de um representante brasileiro à Interpol, a
honra que isso representa à classe
dos Delegados e reafirma o compromisso do Brasil com cooperação e segurança internacional.
“É uma eleição muito difícil,
muito concorrida, e que traz um
grande prestígio para a institui-
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Dr. Galloro participará de reuniões e da Assembleia-Geral do órgão

ção Polícia Federal e para o país.
Deste modo, é uma grande honra
ocupar o cargo e isso demonstra
como o Brasil está preocupado
em estar sempre presente no
Comitê Executivo e na Interpol
como um todo”, afirma Galloro.

O Brasil e a Interpol
O Brasil ingressou na Interpol
oficialmente em 1956, participação que foi formalizada em 1963.
Dois anos depois o país teve um
primeiro representante no Comitê Executivo, cargo que posteriormente foi ocupado pelo ex-Diretor Geral da PF Dr. Romeu Tuma
(de 1991 a 1999), pelo Dr. Zulmar
Pimentel (2006 a 2008) e pelo
Dr. Jorge Pontes (2009 a 2011).
Nas últimas décadas a Polícia Federal intensificou sua

atuação internacional. Em 1999
foram criadas quatro adidâncias
(na Argentina, na Colômbia,
no Paraguai e na França). Em
2008, o projeto “DPF no Mundo” expandiu o total de adidâncias para 16, criando ainda um
número grande de oficialatos
de ligação, que é uma presença
menos formal, mas que leva a
PF para outros países.
“Já temos uma participação
policial e de cooperação muito
ativa, mas faltava uma participação mais política, mais estratégica dentro da Interpol. Já temos policial na Secretaria Geral,
em Léon, policiais no Escritório
de Inovação Tecnológicas em
Singapura e no escritório regional em Buenos Aires. Entretanto, queríamos mais do que isso”,
explica o Dr. Galloro.

O Brasil havia se candidatado ao Comitê Executivo em
2014, ocasião em que não foi
eleito, perdendo a vaga para a
Argentina. O êxito na Assembleia Geral deste ano, contudo,
foi expressivo, já que o país foi
eleito com uma margem bastante confortável de votos junto aos
190 países representados.
A maior autoridade da Interpol é a Assembleia Geral - chefiada
pelo presidente da entidade, Meng
Hongwei (China), que reúne os
países membros uma vez por ano
para a tomada de decisões superiores. No âmbito da Secretaria
Geral (Léon/França) são executadas as tarefas diárias da Interpol e cumpridas as decisões da
Assembleia. Lá o Secretário-geral,
Jürgen Stock (Alemanha), os diretores e membros de vários países
(atualmente o Brasil cede cinco
policiais para trabalhar em Léon)
mantêm atividades constantes.
Já o Comitê Executivo posiciona-se entre a Secretaria Geral
e a Assembleia Geral, fiscalizando se a secretaria está cumprindo as decisões dos países
membros. Além disso, o órgão
promove ideias, inovações e propõe mudanças para a instituição,
que podem ser apresentadas na
Assembleia Geral.
Na prática, a participação do
Dr. Rogério Galloro no Comitê
será desempenhada através
de quatro reuniões, três delas
em Léon e uma na Assembleia
Geral. Além da participação
constante por via eletrônica
na fiscalização das atividades
da Secretaria Geral e principalmente o cumprimento das
decisões que foram tomadas na
Assembleia Geral, tanto pela secretaria quanto pelos países.

Reconhecimento
pelo trabalho
A Polícia Federal possui um
excelente relacionamento na Interpol. O Brasil é membro antigo da
entidade, porém, os grandes eventos realizados nos últimos anos como Copa do Mundo de Futebol e
Jogos Olímpicos - trouxeram uma
relação muito mais próxima, num
prazo curto, com a comunidade
internacional, sob o olhar atento e
presente da Interpol.
“Nos dois Centros de Cooperação Policial Internacional
montados para as competições,
um em Brasília e outro no Rio
de Janeiro, mais de 200 policiais
conviveram diariamente tentando solucionar todos os problemas que surgiam. Essa operação
mostrou ao mundo o quanto a PF
está preparada para cooperação
internacional, prender fugitivos,
tomar providências imediatas no
combate ao terrorismo, combater imigração e outros crimes”,
pontua Dr. Galloro.
O Delegado Federal ainda
esclarece que o compromisso do
país, e em especial da Polícia Federal, garantiu um papel importante nos processos de cooperação policial internacional e, com
a vaga no conselho, de tomada
de decisões.
“O Brasil foi destino de criminosos internacionais durante os últimos 40 anos, como era
inclusive retratado em filmes,
mas deixou de ser em 2015,
ano que batemos recorde mundial de prisões internacionais
(56). Cerca de 70% ou 80% de
todos os crimes que a Polícia
Federal investiga tem reflexo
internacional, ou o criminoso

vem do exterior para cá ou vai
para lá, além de tráfico de mercadorias, lavagem de dinheiro,
entre outros”, afirma.
Nesse contexto é que se dá a
grande importância da atuação
da Interpol, justamente porque
ela faz esse link entre as polícias
do mundo. O modelo descentralizado de cooperação utilizado
nos processos da operação para
grandes eventos (tratados aqui
na Revista Delegados Federais:
Pág 10) vem sendo elogiado por
diversos organismos internacionais e colocam o Brasil e a PF
em um espaço mais central na
polícia internacional.
“Os últimos grandes eventos
nos aproximaram demais da comunidade internacional. Muito
por isso nós decidimos começar
a fazer parte de uma maneira
mais estratégica, influenciando
os rumos da polícia internacional para os próximos anos e
fazendo valer o reconhecimento
da PF e dos países latinos”, comemora o membro do Comitê
Executivo da Interpol. ||

Um dos mais importantes meios
de atuação da Interpol é o mecanismo de difusões criado por ela
através de um sistema de monitoramento internacional (24h por dia,
7 dias por semana). Nesse sistema,
adotado por todos os membros, são
divulgados alertas em cores. O mais
famoso desses alertas é o vermelho,
de procurados internacionais com
mandados de prisão e extradição.
No Brasil esse sistema é interligado a diversos outros da própria PF,
dos aeroportos, portos e fronteiras.
Quando um criminoso passa por
um canal, ele é detectado e preso.

|| 23

|| Especial

Maratona Hacker contra a
corrupção e a pornografia infantil
Evento desafiou competidores a propor soluções com o uso da inteligência artificial. as equipes vencedoras
foram "fiscal cidadão" e "DevinhX". os projetos desenvolvidos poderão ser implementados futuramente

R

ealizado pela Associação
Nacional dos Delegados de
Polícia Federal no início de
agosto, o "Hackathon para um
futuro de boas ideias contra a
corrupção e a pornografia infantil" buscou saídas tecnológicas
que possam auxiliar a Polícia Federal no enfrentamento a essas
práticas criminosas.
Na categoria “Combate à
Corrupção”, a equipe “Fiscal
Cidadão” venceu a disputa. Já
a equipe “DevinhX” foi a campeã no segmento “Combate à
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Pedofilia”. O propósito era criar
aplicativos, com código aberto,
que integrassem conceitos de
análise de big data e o uso de
novas tecnologias, sobretudo a
inteligência artificial.
“Com a evolução da tecnologia, a pedofilia tem aumentado
seu alcance e suas possibilidades de ação, com relação aos
criminosos e às vítimas. Por
isso, é de suma importância
que especialistas se unam para
minimizar seu avanço, criando
novas ferramentas e formas de

combate”, disse o diretor-titular
do Comitê Acelera Fiesp (CAF/
FIESP), Sylvio Gomide.
O grupo “DevinhX” desenvolveu o projeto de um aplicativo semelhante a um jogo
comum para crianças, para que
os pais consigam acompanhar,
diariamente, o comportamento dos filhos e detectar abusos
sexuais assim que surgirem
os primeiro sinais, ainda que
silenciosos. Para a criança, parecerá uma brincadeira lúdica,
porém, a inteligência artificial

estará analisando os resultados
para informar se, eventualmente, houver indícios de abuso ou
assédio sexual.
Já o tema da corrupção, o
qual afeta todas as áreas e segmentos da vida social, em âmbitos público e privado, ganhou
destaque, segundo o Presidente
da ADPF, Dr. Carlos Eduardo
Sobral, porque está na ordem do
dia. “A escolha dessa temática é
oportuna, pois, num momento
em que a sociedade brasileira
resolveu vencer a corrupção,
nada mais importante do que a
sua atuação na identificação, no
levantamento de informações,
na prevenção e na detecção de
possíveis desvios e infrações”.
Nos dois dias de programação, aproximadamente 100 participantes, divididos em cerca de
20 grupos, tiveram acesso a tecnologias de última geração e foram instruídos por especialistas
da área da inteligência artificial e
por Delegados de Polícia Federal.

Cerca de 100 participantes foram divididos em 20 grupos

Além de estimular o conhecimento tecnológico dos jovens
pesquisadores, todos os projetos
desenvolvidos serão doados à
Polícia Federal, sem qualquer
ônus, podendo ser empregados
efetivamente.
Este foi o primeiro Hackathon organizado pela FIESP em
conjunto com a ADPF e com

o Instituto de Direito Público
de São Paulo (IDP/SP); com o
apoio do Centro de Tecnologia
da Informação “Renato Archer”
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI/MCTI); do
Instituto Federal de São Paulo/
Campinas (CTI-IFSP); da IBM e
da Comissão de Direito Digital e
Compliance da OAB/SP. ||

As atividades da Maratona Hacker duraram cerca de 24 horas
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"A ADPF, HOJE, É UMA
ENTIDADE MAIS FORTE"
O Delegado de Polícia Federal Dr. Carlos Eduardo Sobral chega ao fim de sua gestão à
frente da Associação nacional dos Delegados de Polícia Federal com o sentimento de
“dever cumprido”. Nesta entrevista, ele fala sobre o período em que comandou a ADPF, as
principais lutas travadas e, também, sobre as perspectivas para o biênio que se inicia

Olhando de forma retrospectiva para esta gestão
que se encerra, por que o
sr. se tornou Presidente
da Associação Nacional
dos Delegados de Polícia
Federal?
Eu tenho mais de dez anos
de diretoria de ADPF. Eu comecei no biênio 2008/2009, como
Diretor Regional no Distrito
Federal. Depois, vim para a Diretoria Executiva, no cargo de
Primeiro-Secretário. Na gestão
seguinte, fui Diretor de Prerrogativas; na outra, fui assessor especial da Presidência e membro
da Diretoria Executiva. Depois
disso, cheguei à Presidência. São
10 anos dedicados à entidade, a
defender as causas dos Delegados, a defender a Polícia Federal.
Uma parte importante da minha
vida foi dedicada à ADPF, dentro
de um processo natural de construção, no dia a dia da luta pelos
interesses dos Delegados de Polícia Federal, e, também, principalmente, na luta pela defesa da
Polícia Federal.

Qual o principal sentimento ao fim desses dois
anos de gestão à frente
da ADPF?
É um sentimento de dever
cumprido. Cada presidente que
passa por esse cargo coloca,
junto com sua Diretoria, um tijolo - e a gente vai construindo
essa nossa casa, que, hoje, é uma
fortaleza. A ADPF nunca esteve
tão forte. Hoje, quase todos os
Delegados da Polícia Federal,
entre ativos e aposentados, integram a nossa Associação. É uma
entidade que tem credibilidade

entre os Delegados, tem credibilidade e respeito entre outras
entidades, outros setores da sociedade, do governo; ou seja, é
uma entidade forte, e isso é fruto
de muito trabalho, não só meu,
mas, sobretudo, da Diretoria e
dos associados que transformaram a ADPF na entidade que ela
é. Então, o meu sentimento é o
de ter cumprido a minha missão,
com erros e acertos (acredito que
mais acertos que erros). Mas,
entregamos uma entidade mais
forte para o meu sucessor, que
é o Dr. Edvandir Paiva, membro
da nossa Diretoria, meu colega e
amigo, que eu tenho certeza que
vai levar nossa entidade ainda
mais adiante.

Qual legado a Diretoria
do biênio 2015-2017 deixa à ADPF?
Cada presidência vive um
determinado momento, um
contexto histórico. O nosso momento, sem sombra de dúvida,
tem um contexto de combate à
corrupção único na história do
Brasil, no qual a PF é um ator
importante. Ela participa ativamente desse processo de limpeza
e construção de um novo país.
É evidente que, diante desse
contexto, há ameaças, tentativas
de interferências. Tentativas de
enfraquecimento da Polícia Federal surgiram e o nosso legado,
nossa grande atividade nesse período de dois anos, foi defender a
instituição PF. Lutar muito pela
nossa Autonomia, lutar muito
para que a gente não tivesse falta de recursos, lutar muito para
que não houvesse ingerência
política na PF. Nós conseguimos
mobilizar a sociedade, em uma

Cada presidente que
passa por esse cargo
coloca, junto com sua
Diretoria, um tijolo - e a
gente vai construindo essa
nossa casa, que, hoje, é
uma fortaleza. A ADPF
nunca esteve tão forte
campanha pela Autonomia que
recolheu mais de 600 mil assinaturas à Carta do Povo Brasileiro
pedindo ao Congresso Nacional
que vote a PEC 412/09, que é
a PEC da autonomia da Polícia
Federal. Realizamos simpósios e
corridas no Brasil todo, com milhares de pessoas participando.
Desenvolvemos campanhas na
mídia, TV, rádio, redes sociais.
Nossa rede no Facebook conta,
hoje, com milhares de seguidores, e nossas publicações alcançam milhões de pessoas - ou
seja, a grande atividade de nossa
gestão foi defender a Autonomia
e o fortalecimento da PF.

Essa defesa foi necessária sobretudo neste
momento em que a PF
esteve em evidência devido ao desmantelamento
de grandes esquemas de
corrupção?
Tivemos um momento de
muita turbulência política, com
diversas trocas de Ministro da
Justiça. Sempre que se trocava
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o Ministro havia rumores de
que haveria troca também do
Diretor-Geral da PF, e de que
isso causaria toda uma turbulência interna na Polícia Federal. Muitas vezes, tivemos de
nos posicionar. Nesse sentido,
a campanha pela Autonomia,
a proteção da instituição, a
campanha pelo fortalecimento,
a luta pela blindagem institucional, foi a maior ação que nós
fizemos. O momento assim exigia - e, sempre que a PF precisa
da Associação, a Associação vai
responder e vai protegê-la.

Nesse período, a ADPF
também teve de defender
a Polícia Federal do chamado “desmonte”. Qual
a origem dele?
A Polícia Federal, com as
suas operações, vem atingindo
pessoas que detêm grande poder
econômico e político. Evidentemente, as pessoas que são atingidas por nossas investigações, de
uma forma ou de outra, tentam
evitar que esse processo continue. O combate à corrupção com
resultado, eficácia, eficiência,
que permite e resulta na prisão e
condenação de poderosos é algo
novo na nossa realidade. É evidente que as instituições passam
a ser alvo de tentativas de algum
tipo de amarra. Uma forma de
você amarrar uma instituição é
cortando o orçamento, é dificultando a realização de concurso,
criando uma desmotivação interna. Nós chamamos todo esse
processo de não abertura de
concurso, de corte orçamentário,
de criação de crise interna para
gerar desmotivação, de “desmonte” da instituição.
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Quais as consequências
do “desmonte”?
Há uma grande tensão entre
a entidade, a instituição e o Governo porque, hoje, nós ainda
somos vinculados ao Governo.
Nós somos uma instituição de
Estado mas vinculados ao Governo - o que causa todo esse
tensionamento, porque quem
define se nós temos concurso,
quem define nosso orçamento
para combater o crime, quem
define as nossas atividades acaba sendo o Governo. O nosso
desafio no futuro é reverter esse
processo de desmonte, retomar
os investimentos, retomar os
concursos e garantir a nossa Autonomia, porque, não há dúvida,
sem autonomia orçamentária e
administrativa, a Polícia Federal
não será a mesma de hoje. Isso
é certo. Se não tivermos Autonomia, nós não conseguiremos
continuar combatendo o crime
organizado a corrupção da forma que a sociedade deseja que a
gente faça.

A Polícia Federal é, hoje,
uma instituição do povo
brasileiro, talvez a de
maior credibilidade,
carinho e respeito da
população, que quer
saber mais da PF e
também nos cobra mais
transparência. É papel
da ADPF fazer essa
interlocução com
a sociedade

Uma das grandes marcas
da gestão que se encerra
foi a promoção de uma
intensa integração com
as Diretorias Regionais,
que também realizaram
grandes eventos.
A ADPF é uma entidade muito grande, ela está presente em
todos os estados e em diversas
cidades nas quais a Polícia Federal tem delegacias, unidades;
ou seja, nós somos uma entidade
que está presente em todo o território nacional. A ADPF nacional tem a função de coordenar,
estimular, articular as ações
também realizadas nas Regionais. Nós seremos fortes na medida em que as nossas Regionais
forem fortes, na medida em que
os nossos associados forem fortes e participativos. Tivemos um
cuidado e uma atenção muito
grande para promover o debate,
a transparência, a participação
dos associados e também dos
Diretores Regionais. Hoje, nós
temos o fórum de associados,
que é um grupo no Telegram
com mais de 600 Delegados que
participam ativamente - e temos
os grupos regionais. Cada Regional também tem um grupo de comunicação. Temos assembleias,
ou seja, o diálogo, a busca da
construção de processos, a busca
da discussão, a transparência,
realmente foi um marco, foi uma
decisão da nossa gestão.

A realização de grandes
eventos para interlocução com a sociedade
- como simpósios, corridas e coletas de assinaturas - foi outro traço
relevante da gestão que

tegida, autônoma, que consiga
investigar, inclusive, detentores
de poder econômico e social que
praticam crimes. E nós precisamos que o Ministério Público, a
Defensoria Pública, a Advocacia,
o Judiciário, em todas as suas
instâncias, também estejam
preparados para dar a resposta
à sociedade. É um grande sistema complexo, em que todos os
atores devem estar emanados,
devem estar integrados, coordenados e fortes o suficiente para
atender à demanda da sociedade. Por isso que o debate, a
discussão com os demais atores
jurídicos, é fundamental - ao
lado do debate com a sociedade.

se encerra. O que a Associação buscou com essa
aproximação com a sociedade?

balho, com muitas operações de
combate ao crime organizado e à
corrupção, sejam permanentes e
maiores no nosso futuro.

A Polícia Federal é, hoje, uma
instituição do povo brasileiro, talvez a de maior credibilidade, carinho e respeito da população, que
quer saber mais da PF e também
nos cobra mais transparência. É
papel da ADPF fazer essa interlocução com a sociedade. As causas
que nós defendemos, como a
Autonomia, não são causas apenas Polícia Federal e de interesse
exclusivo dos Delegados - é um
tema de interesse da sociedade,
é um tema de interesse do Brasil,
é um tema de interesse de todos
nós. Por isso que nós defendemos
muito a discussão e o diálogo com
a sociedade por meio de congressos, simpósios, corridas, redes
sociais. A abertura e um bom relacionamento franco com o povo
brasileiro é que vão garantir que
essa credibilidade e respeito que
nós conquistamos com muito tra-

Os Seminários de Combate à Corrupção colocaram Delegados de Polícia
Federal para debater,
lado a lado, com grandes nomes do Direito no
Brasil. Essas ações fortalecem o enfrentamento
ao crime organizado e os
malfeitos com recursos
públicos?
O combate à corrupção é um
sistema complexo. Ele precisa
de boas instituições de fiscalização e controle, como CGU, AGU
e TCU. Precisa de boas instituições de investigação, porque,
sem uma boa investigação, não
há um processo, e, sem processo, não há condenações. Então,
precisa de uma polícia investigativa, uma polícia judiciária forte,
preparada, estruturada, pro-

Realmente, sem a integração permanente, não
há avanço.
O povo brasileiro deposita
uma esperança muito grande em
ter um futuro diferente e melhor
do que nós temos hoje, com menos corrupção, menos desvios. E
nós não podemos decepcionar o
povo brasileiro. As instituições
precisam continuar trabalhando,
os mecanismos legais, estruturais, técnicos, devem continuar
a ser aperfeiçoados. E qualquer
tipo de ameaça, qualquer tipo
de retrocesso, deve ser discutido
com a sociedade, com a imprensa, para que a gente continue
avançando no combate ao crime
organizado e à corrupção. Então,
a articulação e a convivência, o
diálogo, a participação com a
sociedade, com as demais instituições de fiscalização e controle,
investigação e persecução, é o
caminho único para a gente continuar avançando na luta contra
o crime.
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O povo brasileiro deposita
uma esperança muito
grande em ter um futuro
diferente e melhor do
que nós temos hoje,
com menos corrupção,
menos desvios. E nós não
podemos decepcionar o
povo brasileiro

Dentro desse propósito,
a ADPF atingiu, hoje,
uma
respeitabilidade
muito grande junto aos
principais veículos de comunicação do país.
O combate à corrupção é,
hoje, um dos principais temas
do povo brasileiro. Então, a imprensa dá uma atenção muito
grande a esse assunto e a Polícia

Federal é um dos atores principais, sem sombra de dúvida. Há
muitas dúvidas, muitos questionamentos, para que o povo brasileiro seja bem informado. E,
nesse contexto, os Delegados são
procurados e a ADPF é procurada. Os debates acontecem e nós
temos que participar dessa discussão no sentido de nosso dever
de bem informar a sociedade
brasileira, de construir uma discussão cada vez mais profunda,
técnica e correta com o povo brasileiro. A imprensa tem um papel
fundamental de ser o veículo que
aproxima as instituições da sociedade, então, é cada vez maior
a nossa presença. E não tenho
dúvida de que isso vai continuar
aumentando. Hoje, a ADPF e os
Delegados estão nos debates das
grandes causas nacionais - e nós
vamos continuar.

A gestão do sr. também
se envolveu em pautas legislativas, como a defesa
do reajuste da categoria,
a campanha pela aprovação da PEC 412/09 e

a alteração da reforma
da Previdência, entre
outras. Como se deu esse
relacionamento com o
Congresso Nacional?
O Congresso Nacional é a
casa do povo brasileiro, onde as
leis são produzidas. Você não
pode, de forma alguma, ficar alijado do processo legislativo, sob
pena de ter, de repente, surpresas negativas para a instituição
e para a carreira. Nós estávamos
há muitos anos sem o reajuste,
nosso salário era muito inferior
àquilo que deveria ser se fosse
somente corrigido pela inflação.
Nós fomos buscar a recomposição salarial - e não se trata de aumento, é somente recomposição
de um longo período que veio
achatando o nosso subsídio e
desestimulando os policiais que
integram a instituição e também
outros possíveis interessados em
integrar a PF. O arrocho salarial
é um dos principais motivos de
enfraquecimento institucional.
Toda instituição que passou por
um enfraquecimento salarial
passa por desmotivação, passa
por crises internas, passa por
saídas de quadros qualificados e
pela menor procura de pessoas
que poderiam agregar e trazer
um bom conhecimento à instituição. Então nós lutamos muito
para conseguir recuperar o poder aquisitivo do nosso subsídio.

Essa foi uma batalha da
qual a ADPF saiu vitoriosa. E no caso da reforma
da Previdência?
Houve uma proposta da
reforma da Previdência, que,
em relação aos policiais, tiraria
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todos os direitos que conquistamos, e que, na verdade, são
justos, porque a atividade policial é uma atividade de risco,
estressante. A nossa qualidade
de vida é pior por conta do
estresse do dia a dia. Nós conseguimos fazer um debate com
o parlamento, convencendo os
congressistas de que, da forma
como estava, a proposta era
muito injusta com os policiais
que já estavam em atividade - o
que desestimulava o ingresso
de novos policiais.

Já a PEC 412/09 começa
a andar, depois de nove
anos parada na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania
da Câmara.
Conseguimos avançar a PEC
412, a PEC da Autonomia. Foi
lido o parecer, foi feita a discussão, agora, ela está aguardando a votação, e estamos
trabalhando para a aprovação
de um Projeto de Lei Complementar, que é o 424/2014, que
vai vedar o contingenciamento
do Funapol. Esse fundo de investimento e estruturação da
Polícia Federal é alimentado
com receita do serviço que nós
prestamos com controle de
armas, controle de passaporte,
com diversas atividades administrativas. O dinheiro vai para
o fundo, e, hoje, o Governo
congela esse dinheiro, que vai
para o Governo e não vem para
a PF. Esse projeto avançou na
Câmara, passou por duas comissões e encontra-se no Plenário para ser votado. Com a
aprovação definitiva, o recurso
do fundo não poderá ser con-

Queremos a proteção
institucional para
a condução das
investigações criminais e
também uma discussão
sobre o mandato do
Diretor-Geral da PF.
tingenciado e obrigatoriamente vai ser usado nas operações
da Polícia Federal.

Há outras pautas legislativas de interesse dos Delegados de Polícia Federal?
Nós temos muitas ações no
Congresso Nacional. No futuro,
com certeza, vamos defender o
nosso Projeto de Lei de Prerrogativas para dar os mesmos direitos
e garantias aos Delegados que
já foram dados aos advogados,
defensores e aos membros do
Ministério Público para a sua
atividade. Queremos a proteção
institucional para a condução
das investigações criminais e
também uma discussão sobre o
mandato do Diretor-Geral da PF,
com uma lista tríplice, para que
a gente consiga ter um fortalecimento institucional que nos eleve
ao mesmo patamar da Defensoria
Pública, das agências reguladoras
que já conseguiram um um fortalecimento que lhes permite agir
com menos interferência ou risco
de interferência política.

A ADPF chegou aos 40
anos recentemente - ocasião celebrada com a
publicação de um livro
e a realização de um

documentário, além de
um jantar durante o VII
CNPDF. Por que foi tão
importante
registrar
essa história?
Na verdade, quem não conhece seu passado, não respeita
seu passado, não tem um futuro.
Se, hoje, estamos aqui, é porque
alguém algum dia começou, teve
uma ideia, venceu o desafio,
rompeu obstáculos, conseguiu
colocar os tijolos. E isso foi, ao
longo dos 40 anos, uma experiência, uma iniciativa de muito
sucesso - e que não poderia ficar
escondida, ou ficar na cabeça
de alguns. Isso tinha que ser
tornado público, tinha que ser
eternizado, tanto no livro, como
no documentário, em respeito
ao nosso associado, em respeito
à história da entidade, e em respeito à sociedade, que também
tem direito de conhecer como a
entidade foi construída e desenvolvida. Então, foi um projeto
que nos deu bastante satisfação,
bastante orgulho de contar a história e entender por que estamos
aqui. Muitas pessoas dedicadas,
muitas pessoas sérias, muitos
colegas que abdicaram do convívio familiar e se dedicaram a
construir uma entidade como a
ADPF. Então, foi uma atividade
que, sem sombra de dúvida, teve
uma importância muito grande
na nossa gestão, porque ela dignifica e ela traz justiça para todos
que a construíram e nos permitiram chegar aqui. 
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Representatividade da ADPF
vai além dos Delegados Federais
40 anos depois da fundação, Associação é porta-voz de demandas sociais que passam pelo fortalecimento da PF

C

riada há pouco mais de
40 anos com o propósito maior de defender as
garantias e prerrogativas do Delegado de Polícia Federal, a Associação Nacional dos Delegados
de Polícia Federal atingiu, hoje,
um grau de maturidade institucional que vai muito além da atividade representativa de classe.
A entidade não só se coloca
nos mais importantes debates políticos do país, como,
também, tem adquirido uma
respeitabilidade inédita junto
à opinião pública e à sociedade
civil organizada.
Esse processo de abertura da
ADPF para temáticas não exclusivamente ligadas à atividade
do Delegado de Polícia Federal
foi intensificado nos últimos 20
anos, chegando, na gestão do Dr.
Carlos Eduardo Sobral, no biênio
2015-2017, a grandes patamares
de representatividade social.
Patrocinadora de iniciativas
como a Corrida Contra a Corrupção e a Carta do Povo Brasileiro ao Congresso Nacional pela
Autonomia da Polícia Federal,
a ADPF reúne, hoje, em todo o
país, milhares de apoiadores das
causas que, a despeito de promoverem a valorização da PF, vão
de encontro a profundos anseios
da sociedade brasileira.
Porta-voz das demandas do
povo - notadamente daquelas
ligadas ao combate à corrupção
- a ADPF tem se feito ouvir, nos
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mais distintos fóruns: desde a
rua até o Congresso Nacional,
passando pelas redes sociais e
pelos veículos de imprensa.
É este o maior legado da Diretoria presidida pelo Dr. Carlos
Eduardo Sobral: não ter se furtado de dar à ADPF a estatura que
o momento histórico lhe exigiu.
Semelhante postura, referendada e apoiada em viva voz por
movimentos sociais, terá de ser,
inevitavelmente, aprofundada
nos próximos anos - constituindo-se, também, no maior desafio
imposto ao novo Presidente da
Associação, Dr. Edvandir Felix
de Paiva.
Presidente da ADPF por
mais de 13 anos, em três períodos distintos, o Delegado
de Polícia Federal Dr. Bolivar
Steinmetz afirma que a gestão
do Dr. Carlos Eduardo Sobral
coroa um período, iniciado no
mandato do Dr. Sandro Avelar,
em que todos os presidentes levaram a ADPF a debater questões de relevância nacional.

“Todos esses jovens, cabeças boas, cabeças
ventiladas, pensaram um pouco além de nós,
os antigos, que pensávamos mais no social da
categoria. Eles pensam como um todo”, afirmou
Dr. Bolivar

“Todos esses jovens, cabeças
boas, ventiladas, pensaram um
pouco além de nós, os antigos,
que pensávamos mais no social

da categoria. Eles pensam como
um todo”, afirmou Bolivar. "Essa
postura foi fundamental para a
interlocução com a sociedade".
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Diálogo, integração
e defesa da Polícia Federal
a gestão do Dr. carlos eduardo sobral fortaleceu o diálogo internamente e com movimentos sociais

Chapa eleita em 2015: no centro, Dr. Sobral e Dr. Paiva

A

gestão do Dr. Carlos
Eduardo Sobral à frente
da Associação Nacional
dos Delegados de Polícia Federal teve como principal marca,
na visão de seus próprios pares,
o diálogo e a integração, que
se deu em diferentes níveis:
internamente, com os demais
Delegados Federais e Diretores da Associação, institucionalmente, com integrantes do
Congresso Nacional e do Poder
Legislativo, e, socialmente, com
representantes da sociedade
civil organizada.
O resultado foi o fortalecimento da ADPF, que não apenas
aglutinou apoio às suas bandei36 ||
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ras tradicionais, como também
se tornou um importante agente
em debates políticos dos quais,
até alguns anos, estava afastada.
Esse impulso é consoante com
o próprio processo vivenciado
pela Polícia Federal, que, ao
atuar na mitigação de esquemas
de corrupção incrustados no
Poder Público, deu vazão a um
sonho há muito cultivado pela
população brasileira.
Dr. Carlos Eduardo Sobral
presidiu a ADPF no momento
em que se desenrolava a Operação Lava Jato e outras operações que, de forma semelhante,
impulsionaram a população a
acreditar que um outro Brasil,

livre de desmandos e desvios, é,
não só desejável, mas, possível,
para as gerações futuras.
Atenta a esse anseio da população, a ADPF soube dizer e ser
ouvida, e essa intensa relação
veio a se desenvolver em distintos foros: do debate jurídico
acadêmico para as corridas ao
ar livre e para as telas dos veículos de imprensa. A Associação
está conectada com a sociedade
brasileira, e com ela divide as
mesmas demandas.
Uma das bandeiras tradicionais é a defesa de uma “Polícia
Federal isenta” - nas palavras do
Vice-Presidente da ADPF, Dr.
Sebastião Lessa, Delegado de

Polícia Federal aposentado. “A
PF tem de agir, nas apurações,
de forma a buscar o ideal da lei.
E A ADPF também contribui
para isso”.
A colocação da ADPF como
um esteio para apoio da Polícia
Federal neste momento conturbado da vida institucional do
país concorreu para a construção
da respeitabilidade social de que,
hoje, a PF desfruta. “Nós conseguimos o nosso reconhecimento
de tudo que foi feito. Nos meios
de comunicação você vê que a
ADPF está, rigorosamente, de
acordo com aquilo que manda os
princípios da Associação: defender a classe e a Polícia Federal”.
A Delegada de Polícia Federal Dra. Tania Prado, Diretora
Regional da ADPF/SP, afirma
que a defesa da PF empreendida pela ADPF foi fundamental
neste momento em que muitas
investigações levadas a curso
“incomodaram pessoas poderosas”, tanto do meio político,
quanto econômico. “Nós sentimos a reação dos poderosos que
perderam privilégios”.
Segundo a Dra. Tania Prado,
essa nova dimensão da ADPF
se deve, em grande parte, à capacidade demonstrada pelo Dr.
Sobral de estimular os outros
Delegados a se manifestarem.
“Ele sempre nos manteve informados, em tempo real, sobre o
que está acontecendo. E isso faz
com que nos tornemos, todos,
mais ativos”.
O Diretor Regional da ADPF/
AM, Dr. Pablo Oliva, faz uma
avaliação semelhante da gestão capitaneada pelo Dr. Carlos Eduardo Sobral. “A ADPF
conseguiu vitórias em todos os
campos onde atuou”.

De acordo com Oliva, o sucesso se deu tanto em âmbito interno, como, também, nas demandas judiciais e naquelas travadas
em parceria com a sociedade “de
uma maneira mais ampla”. “A
ADPF conseguiu, nessa gestão
em especial, uma representatividade junto aos Delegados Federais muito grande”, afima Oliva.
Para o Delegado de Polícia
Federal Dr. Tadeu Moura, Diretor Regional da ADPF/MG,
a possibilidade de participação
dos representantes regionais
nas “decisões importantes” da
Associação é o “principal legado”
do biênio 2015-2017. “Todos nós
pudemos nos engajar em questões fundamentais, como a Autonomia da Polícia Federal”. ||

“Nós conseguimos o nosso
reconhecimento de tudo
que foi feito. Nos meios de
comunicação você vê que a
ADPF está, rigorosamente,
de acordo com aquilo que
manda os princípios da
Associação: defender a
classe e a Polícia Federal”,
sustenta Dr. Lessa

Reajuste e Paridade
Entre as vitórias associativas conquistadas pela ADPF
na gestão do Dr. Carlos Eduardo Sobral está a negociação
salarial. Na visão de muitos Delegados de Polícia Federal,
a manutenção da paridade entre ativos e inativos é um
benefício cujos resultados não se dão apenas no presente.
“Acredito que essa foi uma questão muito importante
dessa administração, sem sombra de dúvidas”, declara o
Delegado de Polícia Federal Dr. Rony Silva, Diretor Regional da ADPF/BA.
Vice-Presidente da ADPF no biênio 2015-2017, o Delegado de Polícia Federal Dr. Sebastião Lessa compartilha da
mesma visão. “A manutenção da paridade foi uma dificuldade muito grande naquele momento vivido pelo país”.
Já o Diretor Jurídico da ADPF, Delegado de Polícia Federal aposentado Dr. Aloysio Bermudes, afirma que, nesse
tocante, a gestão do Dr. Carlos Eduardo Sobral fez um trabalho exemplar.
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Dr. Sobral defende a PEC 412/09 em sessão na Câmara dos Deputados

A voz dos Delegados Federais
no Congresso Nacional
Atuação da ADPF entre os parlamentares acumula resultados positivos
com a aprovação de propostas de interesse da classe e da Polícia Federal
A Comissão de Constituição
Justiça e Cidadania (CCJC) da
Câmara dos Deputados aprovou,
no dia 04 de outubro deste ano,
o Projeto de Lei Complementar
424/14, que protege os recursos
do Fundo para Aparelhamento
e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal
(Funapol), garantindo que os
recursos sejam usados exclusivamente em investimentos e na
manutenção das atividades da
Polícia Federal.
A aprovação da proposta foi
apenas um dos frutos da atuação da Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal no
Congresso Nacional, que tem
trabalhado nos últimos anos
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para possibilitar vitórias para a
classe e pela defesa e fortalecimento da PF.
Projetos que, há muito, estavam parados, como a Proposta de Emenda à Constituição
412/09 (que regulamenta a autonomia da Polícia Federal) voltaram a ser discutidos e levados
às comissões. Outras propostas,
como o Projeto de Lei 5865/16,
que alterou a remuneração dos
Delegados, foram aprovados e já
compõem a legislação.
O Presidente da ADPF, Dr.
Carlos Eduardo Sobral, participou
ativamente de audiências públicas, votações nas comissões, além
de articular com os parlamentares pelas demandas da PF e dos

Delegados Federais. Ele ressalta
a importância dessa atuação da
entidade no Congresso Nacional.
“Nestes dois anos o Brasil
viveu um período de grande
instabilidade política, com o impedimento de um Presidente da
República e denúncia de outro,
o que paralisou as atividades
parlamentares. Mesmo assim,
com muito esforço da ADPF,
conseguimos fazer avançar algumas propostas importantíssimas
para a PF, como a PEC 412/09,
que recebeu parecer favorável
na CCJ; a Lei 13.371/16, que reajustou os subsídios dos policiais
federais e; agora, o PLP 424/14,
aprovado no CFT e na CCJ,
aguardando somente votar no

Plenário da Câmara dos Deputados”, comemorou Dr. Sobral.

Defesa dos direitos
da classe
Em agosto de 2016, o Dr.
Sobral e diversos Diretores Regionais da ADPF levaram ao
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ),
os projetos de interesse da categoria. Na reunião foram discutidas as principais propostas de
interesse da classe, em especial
o Projeto de Lei (PL) 5865/2016,

que tratava da recomposição das
perdas inflacionárias da classe.
A pauta foi aprovada no
mesmo ano e transformada
na Lei Ordinária 13371/2016,
instituindo o reajuste dos subsídios dos policiais federais. Para
o Presidente da ADPF, essa
conquista “foi considerada importante para a valorização dos
Delegados Federais”.

Continuidade do trabalho
O presidente eleito da ADPF,
Dr. Edvandir Felix de Paiva, que

PEC 101/15

enda à ConsA Proposta de Em
a
2015, de autori
tituição 101 de
io Cunha Lima
do Senador Cáss
de alterações no
(PSDB/PB), trata
-Geral da Polícia
cargo de Diretor
lamentar, entre
Federal, para regu
o mandato de três
outros aspectos,
.
uma recondução
anos, permitida
CCJ do Senado
A matéria está na
recer do relator,
esperando o pa
rto Costa (PT) e
Senador Humbe
fende que ela é
a Associação de
instrumento de
necessária como
ia Federal contra
proteção da Políc
cisões políticas.
mudanças nas de

assumiu o comando da Associação no dia 1º de dezembro, reforça que o compromisso da entidade com o exercício parlamentar
continuará sendo desempenhado com empenho, corroborando
para embates do Legislativo que
afetem os Delegados Federais e a
Polícia Federal.
“A atuação da ADPF no Congresso Nacional, defendendo as
ideias da classe é fundamental
e será prioridade da nova diretoria, com a profissionalização
ainda maior da Diretoria Parlamentar”, afirma Dr. Paiva. ||

PEC 412/09

No dia 25 de outu
bro, a ADPF
entregou, juntam
ente com movimentos sociais
independentes,
mais de meio
milhão de assinaturas pela ap
rovação da Proposta de Emenda
à Constituição
412/09. Essa foi
uma das ações
da campanha pe
la autonomia
funcional, admin
istrativa e orçamentária da PF,
regulamentada
pela proposta. A
proposta, que
está na CCJC da
Câmara dos Deputados, foi paut
ada para votação no dia 07 de
novembro após
8 anos parada
na comissão.
Os parlamenta
res debateram
os aspectos cons
titucionais da
PEC e voltarão a
se reunir para
enfim votar a
admissibilidade
da autonomia da
PF.

|| 39

|| Legado

Defesa das garantias e prerrogativas
Atuação jurídica da ADPF, que mantém a tradição de proteger
seus associados na Justiça, vem acumulado vitórias para a classe

U

ma das principais atividades realizadas pela
Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal
em favor dos seus associados e
da classe, a atuação jurídica tem
se mostrado constante na defesa
dos garantias e prerrogativas,
acumulando grandes vitórias no
último biênio. Ao todo, foram 20
ações coletivas, além das diversas ações individuais, ajuizadas
pela entidade no período.
Entre as ações defendendo
valores cobrados indevidamente
pela administração, há processos
pedindo a retirada de publicações
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ofensivas contra a categoria em
redes sociais. Quase metade das
proposituras realizadas nos últimos dois anos já possuem sentença favorável ou antecipação de
tutela dos pedidos da Associação.
O Presidente da ADPF, Dr.
Carlos Eduardo Sobral, ressalta que esse trabalho constante
vem dando frutos em razão justamente do comprometimento
com os Delegados Federais no
cumprimento da Justiça.
“A ADPF vem prestando relevante serviço jurídico aos nossos
associados. Temos inúmeras
vitórias e outras ações ainda em

andamento, das quais sairemos
vitoriosos, como a ação que questiona a falta de compensação
do sobreaviso”, cita o Delegado
Federal. Outros exemplos são as
ações sobre a possibilidade de o
Delegado celebrar a colaboração
premiada e sobre a suspensão do
reajuste salarial.

Das conquistas
Um dos casos de destaque foi
a cobrança de reposição ao erário
referente ao reajuste de 84,32%,
concedido aos associados em
1991. A administração vinha

notificando Delegados Federais
desde 2015 por um reajuste salarial recebido nos autos da ação
cautelar nº 91.0006953-1. Após
decisão liminar, proferida em
julho do último ano, os associados da ADPF que estavam sendo
cobrados deixaram de sofrer
qualquer desconto em folha. Em
maio deste ano, uma sentença da
6ª Vara Federal/DF manteve a
decisão liminar que suspendia a
cobrança dos valores.
A Associação também conseguiu que a Justiça Federal suspendesse um reajuste de 37,55%
cobrado pela GEAP Autogestão
em Saúde, operadora dos planos
de saúde que atende filiados da
ADPF. Com a decisão, o reajuste
aplicado aos associados foi de
20%, conforme indicado pela

Agência Nacional de Saúde (ANS)
para inflação médica nos planos
de saúde no ano. Da mesma forma, a Associação tutela de urgência concedida pela Justiça Cível
do Distrito Federal, que afastou
o aumento abusivo de 49,42% da
Golden Cross e estabeleceu o reajuste de 19,30% nas mensalidades
dos planos de saúde administrados por aquela empresa.
Em outra ação coletiva para
defender os direitos dos associados, impetrada contra o Decreto
977/1993, que determinava custeio parcial do “Auxílio-Creche”
para dependentes de servidores
públicos, foi publicada sentença que julgou procedentes os
pedidos da ADPF e concedeu a
tutela de urgência. A Associação
defendeu que a própria Constituição Federal determina que a
assistência pré-escolar é dever
do Estado.
Atualmente, três escritórios
de advocacia prestam serviços
para a ADPF: Torreão Braz Advogados (que atua principalmente nas ações coletivas), Nelson
Wilians & Associados (nas individuais) e Vidigal de Oliveira Advogados (este último prestando
serviços apenas para os filiados
em Brasília).

Trabalho constante
Para o Diretor Jurídico da
ADPF, Dr. Aloysio Bermudes,
em toda a sua história a entidade não tem deixado nenhuma
ameaça ao direito dos filiados
sem o questionamento judicial
e continua vigilante para atuar
quando necessário.
“O mais importante é que
a ADPF está atenta e diligente na defesa dos interesses

e direitos dos seus filiados e
da classe, sempre buscando o
que é melhor e de direito para
que o associado consiga obter
aquilo que comumente a administração nega”, afirmou Dr.
Aloysio Bermudes.
Em um exemplo de sua
atuação permanente, a entidade
ingressou com Ação Coletiva
buscando compensação aos associados das horas trabalhadas em
regime de sobreaviso, instituído
pela Polícia Federal em 2010, nos
termos definidos pelo Tribunal
de Contas da União. O processo
já está aguardando a sentença
desde setembro deste ano.
Entre as demandas mais
recentes, a entidade ingressou
com ação judicial contestando o
aumento da alíquota da contribuição previdenciária, que passou de 11% para 14%, e também
contra o adiamento do reajuste
da classe de que trata a Medida
Provisória 805/17.
Além dessas demandas, a
ADPF vem defendendo as prerrogativas dos Delegados Federais em face das tentativas por
parte de outros órgãos de subverter atribuições da classe.
A Associação está ingressando como amicus curiae em duas
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI), contra a Resolução nº 181/17 do Conselho
Nacional do Ministério Público
(CNMP), que dispõe sobre a instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal
a cargo do Ministério Público. O
objetivo do ingresso é também
contestar a resolução em questão e, além disso, contribuir com
a decisão, levando ao magistrado
fundamentações diversas sobre
a temática. ||
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Advogadas lívia de moura faria e carolina mendes

ADPF e escritório de advocacia Nelson Willians:
seis anos de uma parceria de muito sucesso
Com mais de 500 casos defendidos no período, instituições acumulam vitórias em demandas individuais e coletivas

F

undado há quase duas
décadas, o escritório Nelson Willians e Advogados
Associados comemorou neste
ano seis anos de parceria com
a Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal.
Nesse período, muitas conquistas foram realizadas em
nome da ADPF e de todos os
seus associados.
Ao todo, mais de 500 processos envolvendo a ADPF ou seus
Delegados Federais associados
passaram pelos advogados da
empresa. Para Carolina Mendes, associada do escritório há
sete anos, o papel desenvolvido
para a entidade exige competência e dedicação.
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“É uma responsabilidade
muito grande. Primeiro, porque
os Delegados Federais possuem
um extenso conhecimento jurídico, o que aumenta a cobrança
sobre o escritório. Além disso,
as causas defendidas são muito
delicadas, já que envolvem algumas penalidades e até possíveis
exonerações de Delegados do
cargo”, explica.
A advogada, que é uma das
responsáveis pelo contrato entre
o escritório e a ADPF, ressalta
que o trabalho desenvolvido envolve diversas áreas do Direito.
“A atuação é desafiadora, pois o
trabalho é diversificado. Contudo, para a Nelson Willians a parceria com a Associação é muito

importante. É um dos nossos
principais contratos”, diz.
O escritório empresarial iniciou suas atividades no Direito
tributário, entretanto, hoje atua
em todas as áreas jurídicas. No
caso da ADPF, a advogada associada Lívia de Moura Faria expli-

"Ao longo desses
anos tivemos casos
emblemáticos,
nacionalmente
inclusive, e todos muito
comemorados", garante
Lívia de Moura Faria

"É uma grande
responsabilidade. Os
Delegados Federais
possuem um extenso
conhecimento jurídico, o
que aumenta a cobrança
sobre o escritório",
pontua Carolina Mendes

ca que atuam desde Processos
Administrativos Disciplinares
(PADs) a pareceres e consultas.
“Estamos presentes em todas as
áreas para atender os Delegados
Federais”, afirma.
“Os principais processos envolvendo a entidade são PADs,
que vêm do Direito Administrativo e apuram desvios de conduta
dos associados. Temos também
as ações cíveis, muitas delas em
razões de eventuais danos morais sofridos pelos associados, e
penais em razão do exercício da
profissão”, esclarece Faria.

Conquistas
Segundo Lívia, durante o
período em que as instituições
mantêm esse contrato foram
acumuladas vitórias. Seja em
processos que versam sobre
os interesses da Associação, as
demandas coletivas, ou em processos que defendem os interesses individuais dos associados,
as demandas individuais. “Ao
longo desses anos tivemos casos
emblemáticos, nacionalmente
inclusive, e todos muito comemorados”, lembra.
No âmbito das demandas
coletivas, um processo marcante é o ADPF/270, em tramitação

no Supremo Tribunal Federal
(STF), que versa sobre a padronização da forma de comunicação das ações que derivam dos
atos dos Delegados.
Outra ação muito importante
foi o processo movido pela ADPF,
já julgada com êxito, contra diversas publicações ofensivas realizadas em uma grande rede social.
“Nós conseguimos retirar o conteúdo ofensivo do site bem como
identificar o IP daquelas pessoas
que ofenderam a honra da Associação e dos associados”, comemorou.
Entre as demandas individuais, a gama de casos bem-sucedidos é ainda maior. No Rio
Grande do Sul, a Justiça concedeu a reforma da sentença para
condenar a União ao pagamento
de indenização por assédio moral sofrido por um Delegado. O
associado vinha sofrendo com
a instauração de diversos PADs
como forma de perseguição. A
União foi condenada a pagar R$
30 mil.
Em outro processo, um Delegado Federal era réu em uma
ação por suposto abuso cometido em razão de uma prisão. A
defesa conseguiu a improcedência dos pedidos e o autor da ação
foi condenado ao pagamento de
R$ 50 mil.

Delegado de Polícia Federal de
forma individualizada e pessoal.
“Ainda que o nosso núcleo
central, que dá atendimento efetivo à ADPF esteja em Brasília,
não há uma região do país que
não esteja coberta pelos relevantes serviços do escritório aos Delegados in loco, garantindo atendimento qualificado na medida
de suas necessidades, a tempo e
modo”, afirma Nelson Wilians.
“Somente um escritório que
acompanha a grandeza de uma
classe que faz a diferença no Brasil
poderia disponibilizar a estrutura
que os associados da ADPF merecem”, complementa o advogado.
“Importante destacar que nenhum outro escritório de advocacia possui tamanha estrutura."||

Presença em todo o
território nacional
Na avaliação do advogado
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (foto), fundador da
NWADV, o sucesso da parceria
é devido ao fato de o escritório,
assim como a ADPF, estar presente em todas as unidades da
federação, com estrutura própria
– o que possibilita atender a cada
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40 anos da ADPF em livro e documentário
Passagem das quatro décadas de fundação da entidade também foi comemorada em jantar durante o VII CNDPF

A

Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal chegou aos 40 anos,
em outubro de 2016, no auge de
sua atuação institucional: não
apenas é reconhecida e valorizada
em todo o Brasil, como também
se coloca como um interlocutor
de peso nos principais debates
políticos do país.
Nessas quatro décadas, a força
da ADPF se fez sentir em diversos
momentos, desde a defesa das
prerrogativas do cargo de Delegado de Polícia Federal - condição
sine qua non da existência da organização - até, mais recentemente, a luta pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
que garante a Autonomia à Polícia
Federal (PEC 412/09).
Essas são apenas algumas
das batalhas em que se envolveram Diretores da ADPF e
associados na longa trajetória

percorrida desde a criação. A
entidade nasceu pequena, mas,
logo floresceu, alcançando, hoje,
a quase totalidade dos Delegados
de Polícia Federal do país.
Para marcar a data, diversas
atividades foram programadas
no decorrer do ano de 2017. Durante o VII Congresso Nacional
dos Delegados de Polícia Federal (CNDPF), em Florianópolis
(SC), foi realizado o jantar comemorativo dos 40 anos, no qual se
promoveu o lançamento do livro
e do documentário que conta a
história da ADPF.
Ambas as obras estão disponíveis na internet e contém
farto material de valor histórico e
memorialístico para aqueles que
valorizam a atuação da Polícia
Federal, e, sobretudo, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho
de bravos homens e mulheres que

Sobral: "Quem náo conhece seu passado náo tem futuro"
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se dedicaram à edificação de uma
Associação respeitável e influente
no cenário brasileiro.
“Quando assumimos a Direção da ADPF, sabíamos que tínhamos essa missão pela frente:
celebrar a passagem dos 40 anos,
ao mesmo tempo, relembrando
os feitos do passado e preparando o caminho para a continuidade dos avanços, que não podem
parar”, declarou o Presidente da
ADPF, Carlos Eduardo Sobral.
De acordo com ele, o projeto de construção das narrativas
literária e fílmica sobre a ADPF
partiu da Diretora de Comunicação, Andréa Karine Assunção,
que coordenou a execução de
ambos os projetos.
“Ela teve a visão da importância de destacarmos os fatos
de maior relevância ao longo
desses 40 anos”, finalizou Carlos
Eduardo Sobral. ||
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Delegado Federal Dr. Edvandir
Felix de Paiva assume a
presidência da ADPF
“Trabalharemos para que a alta credibilidade conquistada pela
nossa Associação continue intacta”, disse o novo Presidente
Escolhido pelos associados de todo o país nas eleições de 2017, o Delegado Federal Dr. Edvandir Felix de
Paiva assumiu, no dia 1º de dezembro, a Presidência da
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. A
posse aconteceu em dois momentos: em uma cerimônia
formal na sede da entidade e em uma solenidade festiva
de transmissão do cargo de Presidente, em que também
se realizou a posse do Diretor Regional do Distrito
Federal, Dr. Luciano Leiro.

D

urante
a
cerimônia
formal, realizada pela
manhã, a Mesa Eleitoral
ratificou a validade do processo
eleitoral e o novo Presidente tomou posse à frente da entidade.
Os Diretores Regionais eleitos
neste ano também estiveram
presentes e receberam o certificado de posse. O evento contou
ainda com homenagens ao Dr.
Carlos Eduardo Sobral que deixou o comando da Associação.
Em seu discurso de posse, Dr.
Paiva ressaltou as vitórias conquistadas pela ADPF nos últimos
anos, prometeu continuidade
nas boas iniciativas e avançar
ainda mais nas questões centrais
da ADPF. “Trabalharemos para
que a alta credibilidade conquis-

tada pela nossa Associação continue intacta e participaremos da
construção, viabilização e execução dos projetos que dotem a PF
das condições permanentes de
bem cumprir suas atribuições legais e constitucionais”, afirmou o
Delegado Federal.
Diversas autoridades do
comando da Polícia Federal,
como o Diretor-Geral Fernando
Segóvia, bem como ex-Presidentes da ADPF e nomes importantes da Segurança Pública
e de outras entidades representativas, participaram da solenidade festiva de transmissão do
cargo de Presidente.
Dr. Sobral esteve presente na
mesa, fez um balanço da gestão e
também avaliou os desafios apre-

sentados para a nova Diretoria
Executiva da entidade, além de
reafirmar a confiança em seu sucessor, que, para ele, terá muito
êxito em seus objetivos.
“Mostramos que nós, quando estamos juntos em prol de
uma luta legítima, conseguimos conquistar os nossos objetivos. Não temos dúvida que
a autonomia da PF, que foi a
grande pauta da nossa gestão,
terá uma importância muito
grande na gestão que se inicia
e que vamos conseguir aprovar
as propostas que vão trazer a
estabilidade necessária para
que a PF possa continuar sendo
essa instituição referência no
combate ao crime organizado”,
ressaltou Dr. Sobral. ||
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"Mais que preparado, estou
muito bem acompanhado"
novo Presidente da ADPF, Edvandir Felix de Paiva
fala sobre seus objetivos à frente da Associação

Gostaria que o sr. contasse sua história antes
da chegada na ADPF.
Meu primeiro emprego foi
como ajudante de serviços gerais
em um restaurante. Depois, ingressei como estagiário em uma
companhia de seguros, onde fiquei por nove anos. Quando saí,
era gerente em uma unidade em
Goiânia. Mas, o sonho de atuar
na minha área de formação, que
é o Direito, sempre foi muito forte. O caminho que encontrei foi o
concurso público. Fui agente na
Polícia Civil do DF durante seis
anos, e, depois, entrei na PF, no
cargo de Delegado, em 2007. Já
tenho quase 16 anos de Polícia
Federal. Ingressei na Superintendência Regional de São Paulo
e fui para a delegacia de São José
do Rio Preto.
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Muitas experiências desde então?
Em Rio Preto, fiz a chamada
"clínica geral", com investigações de todos os tipos: descaminho, previdenciário, lavagem de
dinheiro, fraude bancária, eleitoral, etc. Muitas viagens para operações em outras cidades. Muitos
flagrantes, já que a unidade fica
às margens de umas das maiores
rodovias federais, a BR 153. Mas,
como sou de Brasília - o policial
federal normalmente quer voltar
para sua cidade - tive a oportunidade de vir para a Corregedoria-Geral de Polícia, na Sede
da PF. Eu havia participado de
uma missão, gostaram do meu
trabalho, abriu uma vaga, e me
convidaram. Passei quatro anos
na Corregedoria, trabalhei nas
áreas de assuntos internos e,

É uma responsabilidade
enorme representar a
carreira, a classe dirigente
da PF - um órgão que é o
mais respeitado da República
hoje. E esse respeito, não só
da PF, como da Associação,
foi conquistado com muito
esforço, tanto nas atividades
da classe, como no
desempenho das atribuições
de cada Delegado
mais tempo, na área disciplinar. Deu para ver um retrato
de vários locais do País. Depois
desses quatros anos, eu quis viver um novo período na minha
trajetória na Polícia Federal.
Fui convidado para trabalhar na

Entrevista ||
Divisão de Repressão a Crimes
Previdenciários, e estava lá até a
posse na ADPF. Naquela divisão,
ajudei a formular a capacitação
dos policiais que atuam na área
e atuei no interface com os diversos órgãos parceiros, a fim de
facilitar os trabalho dos colegas
na ponta.

Como a ADPF surgiu na
sua vida?
A minha primeira experiência na luta classista foi na aprovação da Lei 12.830. Foi difícil
conseguir que a nossa função
jurídica fosse reconhecida em
lei. Eu não era representante de
classe naquela época, e, mesmo
assim, atendia os chamados da
ADPF. No dia da aprovação da
Lei 12.830, fui eu e meu colega
Thiago Marcantônio para a tribuna de honra do Senado, que
fica do lado do plenário, onde a
gente interage com os senadores.
Em um momento que tentamos
sair para um lanche, vimos uma
fila muito grande de várias pessoas, principalmente aquelas
que eram contra a aprovação da
Lei. Então, decidimos ficar. Algo
que durou em torno de 7h até
a aprovação. Obviamente, não
temos grande responsabilidade
na aprovação da Lei, mas, foi
um momento marcante. Depois
disso, eu participei, com muita
intensidade, da formatação dos
Enunciados do Congresso de Vitória, em 2014. Mais tarde, ainda
como associado colaborador,
fui nomeado pelo Dr. Marcus
Leôncio Ribeiro presidente da
comissão que formou a primeira
Lista Tríplice, em 2014 - também
um episódio muito importante e
muito marcante.

Quais foram os passos
seguintes?
Ainda em 2014, participei do
movimento que resultou na MP
657, que se tornou a Lei 13.047
e que, dentre outras coisas, consolidou que o Diretor-Geral da
PF seja um Delegado de Polícia
Federal, posicionado na classe
especial. Algo que nós não tínhamos em Lei e que ainda garante
que as atividades da PF sejam
comandadas pelos Delegados.

O sr. também atuou na
negociação do reajuste?
Quando o Dr. Sobral montou
a chapa que iria ser eleita em
2015, tive a honra de participar. Ali, eu já não era mais um
associado participante - eu era
um representante da categoria eleito. E o primeiro desafio
que tivemos foi justamente a
negociação salarial. Estávamos
com uma classe muito dividida
entre ativos e aposentados. O
governo ofereceu um bônus, mas
somente para os Delegados da
ativa. Nós conseguimos evoluir
de uma situação de embate e
divisão interna para um acordo
bastante razoável, sem prejuízo
para ninguém. Não tenho a menor dúvida de que conseguimos
fazer um bom trabalho, dentro
das circunstâncias de um país
convulsionado por uma crise política e econômica.

Como foi sua experiência
à frente da Diretoria de
Prerrogativas da ADPF?
A Diretoria de Prerrogativas talvez seja a Diretoria mais
espinhosa da ADPF. Há muitos

Passei quatro anos na
Corregedoria, trabalhei
nas áreas de assuntos
internos e, mais tempo, na
área disciplinar. Deu para
ver um retrato de vários
locais do País

embates envolvendo violação de
prerrogativa. Especialmente nos
embates entre Delegados, como
temos que apurar quem tem razão, vamos sempre deixar algum
associado insatisfeito - o que é
muito complicado. Sabendo disso, eu e Dr. Sobral elaboramos
um protocolo de atuação, desenhamos uma forma de apuração
da ocorrência que nos é trazida
para saber o que realmente ocorreu e se a ADPF não está sendo
utilizada para resolver um problema pessoal, de relacionamento, pois a função da Diretoria não
é essa, mas, sim, defender a prerrogativa do cargo. Na Diretoria
de Prerrogativas, nós também
visualizamos muitas ocorrências
com o Ministério Público, em
virtude da política institucional
adotada por eles de avançar sobre a investigação - o que acaba
causando um efeito colateral
muito grande. Nessa função, nós
precisamos fazer notas de desagravo, até representações contra
alguns membros do MP, sem falar do auxílio jurídico. Então, foi
muito rico e muito interessante
ter participado disso.
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E como fica o novo desafio para presidir a ADPF?
É uma responsabilidade
enorme representar a carreira, a
classe dirigente da PF - um órgão
que é o mais respeitado da República hoje. E esse respeito, não só
da PF, como da Associação, foi
conquistado com muito esforço,
tanto nas atividades da classe,
como no desempenhos das atribuições de cada Delegado. E eu
me preocupo muito com esse
aspecto, porque uma postura
equivocada, uma palavra colocada errada, uma estratégia mal
traçada, pode colocar isso tudo
por água abaixo. É muito difícil
falar de mim mesmo, mas, dizem

que sou um cara sensato e equilibrado. Neste momento, destaco
mesmo é o mérito pessoal de ter
conseguido aglutinar um grupo
- pessoas extremamente preparadas, que participam da ADPF,
que se preocupam com o cargo
do Delegado de Polícia Federal
e com o futuro da PF. Mais que
preparado, estou muito bem
acompanhado.

Quais serão os planos
e ações para o próximo
biênio?
Nós temos alguns planos e
ações em que precisamos avançar. Daí, o nome dado à chapa
eleita: "Avança, ADPF". Conti-

nuaremos batendo na tecla de
que precisamos de Autonomia
até conseguirmos. Também,
temos visto outras categorias
falando em fim do concurso público para Delegado, e nós não
abriremos mão do princípio de
ingresso mais democrático que
existe, que é fazer o concurso.
Não aceitaremos que transformem o cargo de Delegado em
um cargo em comissão, escolhido sabe-se lá por quais critérios,
em um claro retrocesso aos tempos do "Delegado calça-curta".
Temos a luta pelo mandato do
Diretor-Geral da PF, com lista
tríplice e a defesa de todos os
enunciados que foram aprovados, tanto no Congresso de Vitória, quanto em Florianópolis.
Temos o tema da paridade e integralidade, que virou um princípio inafastável da Associação.
Além disso, buscaremos garantias para o exercício de nossas
atribuições, para que possamos
continuar fazendo investigações
técnicas e republicanas. Nós, Delegados da PF, somos a categoria
que tem menos garantias, a mais
exposta, com responsabilidades
enormes, a que sempre entregou
excelentes resultados e que faz as
investigações com mais técnica o que está muito claro agora.

Não aceitaremos que
transformem o cargo de
Delegado em um cargo
em comissão, escolhido
sabe-se lá por quais
critérios, em um claro
retrocesso aos tempos do
"Delegado calça-curta"

Nós, Delegados da PF,
somos a categoria que
tem menos garantias,
a mais exposta, com
responsabilidades
enormes, a que sempre
entregou excelentes
resultados e que faz as
investigações com mais
técnica - o que está muito
claro agora
Como o sr. definiria o
foco da gestão?
Entendemos a realização
do concurso público como algo
prioritário. A Polícia Federal
tem 11 mil policiais para cobrir
o Brasil inteiro. É urgente que
façamos concurso público: há
mais de 600 vagas de Delegado
em aberto, e isso causa muitos
problemas: os colegas vão se
aposentando e a quantidade de
investigações vão aumentando.
E, além do concurso público,
lutamos para que haja uma programação de concursos regulares, com um número razoável de
colegas entrando de dois em dois
anos, de três em três anos, para
que o colega que ingressa na fronteira tenha uma perspectiva de

melhorar sua lotação e para que
os trabalhos continuem funcionando normalmente, sem serem
impactados por vagas abertas e
não preenchidas. Outro assunto
muito importante é a reforma
da Previdência, assim como
medida provisória que o governo propôs que quebra o acordo
salarial feito em 2016 - o qual,
diga-se, repunha apenas parte
das perdas salariais e demorou
dois anos para ser concretizado.
Por último, um tema que já tem
sido tratado pelo Dr. Sobral é o
adicional de fronteira - uma lei
que já foi aprovada há quase três
anos e que não se regulamenta.
Mas, nós fazemos todo esse planejamento, e, durante a gestão,
acontece tantos imprevistos. Eu
e Dr. Sobral vivemos dois anos
de gestão em meio a uma instabilidade política que sequer
permitia dar encaminhamento
regular às pautas de interesse da
categoria, já que foram 07 ministros da Justiça e 02 presidentes.
Não imaginávamos esse quadro.
Vamos ver o que nos espera. O
importante é estarmos preparados. E estamos!

Como lidar com essa incerteza?
Eu fico com um pouco mais
de tranquilidade porque as

duas últimas gestões da ADPF
tentaram de tudo, fizeram tudo
que era possível fazer, desde
as atitudes mais tradicionais
às mais arrojadas. Se nós conseguimos entender o que dá
certo e o que não dá, teremos
sucesso. Aprendendo com os
erros e acertos, acredito que
possamos ter uma estratégia
mais correta, seguir caminhos
que possam dar certo. Outro
viés que também é inafastável é
a atuação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Nós
temos uma assessoria e queremos torná-la mais profissional
ainda. É fundamental a atuação
da Diretoria Parlamentar no
acompanhamento das nossas
causas no Congresso Nacional.

Qual o maior desafio que
o sr. espera?
Eu, pessoalmente, terei
dois grandes desafios: manter
o excelente nível que Dr. Sobral está deixando em alguns
setores, que é um legado da
sua gestão. O primeiro deles é
a EADelta, que proporcionou
espaços valiosos para nossos
colegas levarem suas ideias
para o mundo acadêmico, para
os concurseiros, interagir com
quem faz doutrina, com quem
consolida jurisprudência. A EADelta é um golaço marcado aí
nessa gestão. E o outro desafio
é manter ADPF neste patamar
fantástico junto aos meios de
comunicação. Hoje, toda a imprensa quer escutar e saber o
que pensa a ADPF e os Delegados de Polícia Federal. Estamos
muito bem posicionados na imprensa e meu desafio é manter
isso, se possível até ampliar. 
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Delegados Federais elegem
a chapa “Avança, ADPF”
Grupo é encabeçado pelo Delegado de Polícia Federal Dr. Edvandir
Felix de Paiva, que terá mandato de dois anos à frente da associação

A

Dr. Paiva foi Diretor de Prerrogativas da ADPF

chapa “Avança, ADPF”
foi eleita para o comando da Associação Nacional dos Delegados de Polícia
Federal no biênio 2017/2019.
As eleições ocorreram no dia 09
de outubro e 0 novo Presidente,
Delegado de Polícia Federal Dr.
Edvandir Felix de Paiva, assu-

DIRETORIA EXECUTIVA
PRESIDENTE
EDVANDIR FELIX DE PAIVA
VICE-PRESIDENTE
LUCIANO SOARES LEIRO

SECRETÁRIO-GERAL
GETÚLIO BEZERRA SANTOS

PRIMEIRA SECRETÁRIA
MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR

2º SECRETÁRIO
MARCUS VINICIUS DA SILVA DANTAS
TESOUREIRO GERAL
RODRIGO DA SILVA BITTENCOURT

TESOUREIRO SUBSTITUTO
ANNA FLÁVIA ALVES DE MELO MICHELAN
1ºSUPLENTE
THIAGO MARCANTONIO FERREIRA

2º SUPLENTE
ALOYSIO JOSÉ BERMUDES BARCELLOS
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miu o cargo no dia 1º dezembro
de 2017.
Ao todo, 771 Delegados Federais de todas as regiões do Brasil
participaram da escolha para a
Diretoria Executiva, para o Conselho Fiscal, para o Conselho de
Ética e para as Diretorias Regionais da entidade.

Em sua fala, Dr. Carlos
Eduardo Sobral, ressaltou o
efetivo engajamento dos associados: “Apesar de termos somente
uma chapa concorrente, a participação no processo eleitoral
demonstrou a força e o vigor da
nossa instituição”.
Já o Dr. Paiva, que foi membro da Diretoria Executiva e Diretor Nacional de Prerrogativas
durante a última gestão, agradeceu a participação dos que votaram e garantiu o compromisso
com a ADPF nos próximos anos.
“É uma responsabilidade
enorme representar a carreira
dirigente do órgão mais respeitado pelo brasileiro hoje, que é
a Polícia Federal", declarou Edvandir Paiva.
"Conseguimos reunir para
esse novo desafio pessoas extremamente preparadas e que
se preocupam com o futuro da
ADPF e da PF”, complementou o
Delegado Federal.
Confira abaixo a relação dos
eleitos e os respectivos cargos na
estrutura da Associação:

3º SUPLENTE
GUILHERME GUIMARÃES SANT’ANA

3º SUPLENTE
SOLANGE VAZ DOS SANTOS

CONSELHO FISCAL

CONSELHO DE ÉTICA

PRESIDENTE
MARCOS LEÔNCIO SOUSA RIBEIRO

PRESIDENTE
FABIANA DE ARAÚJO MACEDO

3º TITULAR
JOSÉ AUGUSTO CAMPOS VERSIANI

TITULAR
EDUARDO BRUN SOUZA

VICE-PRESIDENTE
NILSON VIEIRA DOS SANTOS

4º TITULAR
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ADPF tem novos Diretores Regionais
Representantes foram escolhidos em pleitos organizados em 19 estados da federação e no Distrito Federal.
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Debatendo o combate
à corrupção no Brasil
V Conferência Internacional, organizada pela ADPF, foi acompanhada por cerca
de 12 mil pessoas pelas redes sociais, além de 270 participantes presenciais

A

Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal, Direção Regional
do Rio de Janeiro (ADPF/RJ),
promoveu, no final de setembro,
no Rio de Janeiro, a V Conferência Internacional de Prevenção
e Combate à Corrupção. Com
100% dos inscritos presentes, o
evento foi transmitido, ao vivo,
pelas redes sociais, para aproximadamente 12 mil pessoas. Em
debate, entre outros temas, o
atual cenário do enfrentamento
à corrupção no país.
O Presidente da ADPF, Dr.
Carlos Eduardo Sobral, participou
do primeiro painel, “Combate à
Corrupção: Panorama, Prevenção, Controle e Desafios”, em que
traçou um histórico do trabalho
da Polícia Federal - desde a fundação até as grandes operações.
“O combate à corrupção não
começou com a Lava Jato. Houve
uma decisão de enfrentar a corrupção; e enfrentamos, primeiro,
internamente. Em seguida, nos
órgãos federais, identificamos
que servidores estavam ligados
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a políticos. Investigamos vereadores, deputados estaduais, governadores, senadores, até que
chegamos em um ponto em que
atingimos um grupo que estava
no poder”, esclareceu Sobral.
O Delegado Federal foi homenageado com o “Prêmio Brasil Destaque” - que ressalta ações
pela “Ética, Transparência e Prevenção e Combate à Corrupção”
- recebeu o certificado das mãos
do também Delegado Federal
Dr. Paulo Roberto Falcão.
Ao todo, foram realizados 16
painéis durante os dois dias de
programação, abordando temas
como “Operação Lava Jato: investigação, resultados e percepção da
sociedade”; “Lavagem de dinheiro: investigação, recuperação dos
ativos e cooperação internacional”; e “A nova lei de abuso de autoridade: análise e comentários”.
Além de Sobral, integraram
os trabalhos os Delegados Federais Dr. Jairo Souza da Silva
(Superintendente Regional da
Polícia Federal) e Dr. Luiz Carlos de Carvalho Cruz (Diretor da

ADPF/RJ), além de representantes do Ministério Público, das
Polícias Militar e Civil e da OAB.
O Procurador do Ministério
Público Junto ao Tribunal de
Contas da União Júlio Marcelo
Oliveira, que participou do sétimo painel, elogiou o iniciativa
pelo evento e a importância de se
debater o tema. “A gente vive esse
momento de combate à corrupção - o que, ao que tudo indica,
vai perdurar algum tempo - para
que possamos construir novas
instituições, novos padrões de
funcionamento, e, até mesmo,
uma nova postura da própria sociedade brasileira”. ||

A V Conferência
Internacional de Prevenção
e Combate à Corrupção
congregou outras ações,
como o “Prêmio Brasil
Destaque” e o lançamento
da série de livros "Doutrina
e Prática: A Visão do
Delegado de Polícia"

Soteropolitanos contra a corrupção
II Simpósio Nacional de Combate à Corrupção reúne mais de 500 participantes em Salvador

U

m debate amplo, democrático e qualitativo, conduzido pelos principais
nomes do país no que se refere
ao enfrentamento da corrupção.
Esse foi o sentimento que norteou o II Simpósio Nacional de
Combate à Corrupção, realizado
nos dias 24 e 25 de agosto, no
UCI-Orient Shopping Barra, em
Salvador (BA).
Promovido pela Associação
Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Direção Regional
da Bahia (ADPF/BA), o encontro
teve cerca de 100 mil visualizações na transmissão online pela
página da Escola Nacional dos
Delegados de Polícia Federal
(EADelta) no Facebook.
Os debates e conferências
contaram com a presença de
mais de 500 pessoas, entre profissionais da carreira jurídica, estudantes de Direito e jornalistas.
De acordo com o Delegado de Polícia Federal Dr. Rony José Silva,
Diretor Regional da ADPF/BA, a
ideia de realizar um evento como
este surgiu a partir do propósito

de vencer os malfeitos na política
e na Administração Pública.
A mesa de abertura contou
com o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto; o
Superintendente da Polícia Federal Dr. Daniel Justu Madruga;
o desembargador do Tribunal de
Justiça José Edivaldo Rocha; o
presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Inaldo
da Paixão; a Procuradora-Geral
de Justiça, Sara Mandra Rusciolelli; o presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil na Bahia,
Luiz Viana Queiroz; o Superin-

tendente da Caixa Econômica Federal, José Anselmo Cunha; o 1º
vice-presidente da Fecomércio,
Kelsor Gonçalves Fernandes; e o
diretor da FIEB, Alberto Cánovas.
O primeiro dia do II Simpósio
Nacional de Combate à Corrupção foi marcado pelos pronunciamentos do ministro aposentado do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) Gilson Dipp, do
Delegado de Polícia Federal Dr.
Márcio Alberto, do juiz federal
Fábio Roque e do advogado Nestor Távora - além da Delegada
Federal Dra. Érika Marena. ||

“Os brasileiros precisam
estar a par do que está
acontecendo no país para
que possam atuar como
agentes fiscalizadores do
trabalho que estamos
realizando”, declarou
Bruno Dantas
diretor regional da ADPF/ba, dr. rony silva
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Homenagens e debates no I Simpósio
de Combate à Corrupção em São Paulo
O evento, realizado nas Faculdades Integradas Rio Branco, nos dias 09 e 10 de novembro,
buscou dinamismo intercalando palestras com exposições e mesas de discussão

O

I Simpósio Nacional de
Combate à Corrupção,
realizado em São Paulo
no início de novembro, foi marcado por debates sobre enfrentamento ao crime organizado e
corrupção, bem como homenagens a personalidades jurídicas
e da sociedade civil. Essa edição
do evento foi uma realização da
Diretoria Regional da Associação Nacional dos Delegados de
Polícia Federal em São Paulo
(ADPF/SP), tendo já passado
por capitais como Manaus (AM)
e Salvador (BA).
Cerca de 250 pessoas, entre
estudantes, representantes de
instituições da Segurança Pública e defesa nacional, advogados,
formadores de opinião, imprensa e sociedade civil, estiveram
presentes nas Faculdades Integradas Rio Branco para assistir
ao ciclo de palestras e debates
por grandes estudiosos do tema.
O Presidente da ADPF, Dr.
Carlos Eduardo Sobral, a Diretora Regional da Associação
em São Paulo e coordenadora
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do Simpósio, Dra. Tania Prado,
participaram dos debates, que
ainda contaram com a presença
de outros Delegados Federais
para discutir as dificuldades e
propostas para o futuro da Polícia Federal e o bom desempenho
de suas funções.

diretora regional da ADPF/sp, dra. tania prado

“Tivemos a grata surpresa de
ser acompanhados por professores e autoridades de diferentes
órgãos que foram assistir às palestras e se mostraram surpreendidos com os relatos feitos pelos
colegas sobre falta de condições
de trabalho e de efetivo dentro
da Polícia Federal - coisas que

"É da corrupção que
nascem os grandes
problemas nacionais",
disse Dr. Carlos
Eduardo Sobral
estão afetando nosso dia-a-dia”,
explicou a Dra. Tania Prado.
Carlos Eduardo Sobral ressaltou a importância do combate
à corrupção e a necessidade de
fortalecimento da PF. “Essa é a
prioridade número 1 das instituições brasileiras porque é da
corrupção que nascem outros
grandes problemas nacionais.
Para que isso seja possível, nada
melhor do que o trabalho coordenado das instituições”.
Além dos debates sobre formas de se combater o crime organizado, o encontro teve entre
seus temas centrais a Autonomia
da PF, regulamentada pela Proposta de Emenda à Constituição
412/09, e homenagens ao jurista
Ives Gandra Martins (82 anos) e
a líderes de movimentos da sociedade civil organizada. ||

ADPF TV
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Vereadores apoiam a
Autonomia da PF
O Presidente da ADPF solicitou que Câmaras Municipais
encaminhem moções de apoio à PEC 412/09

O

Presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Dr. Carlos Eduardo Sobral,
foi um dos convidados do 5º
Congresso Nacional de Legislativos Municipais, que aconteceu
entre os dias 22 e 25 de agosto,
em Brasília. Promovido pela
União dos Vereadores do Brasil
(UVB), o evento contou com
representantes do Legislativo
Municipal de todo país.
O Delegado Federal integrou o debate “A importância
da participação popular no enfrentamento à Corrupção e no
fortalecimento das Instituições
Democráticas de Estado”, juntamente com a vereadora de Socorro (SP) e Diretora da UVESP,
Dra. Edeli Almeida.
Dr. Sobral discutiu o momento vivido pelas instituições
de Estado, em especial a Polícia
Federal, e a necessidade de fortalecimento para a continuidade do
trabalho de combate à corrupção.
“Solicitamos que todas as
Câmaras Municipais criem moções de apoio pela aprovação da
PEC 412/09 e que sejam encaminhadas ao presidente da Co-

missão de Constituição, Justiça
e de Cidadania da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Pacheco,
para que seja aprovada”, disse o
Delegado Federal.
A Proposta de Emenda à
Constituição 412/09 foi pautada
no plenário da CCJC após oito
anos de tramitação. A alteração
constitucional pretende coibir interferências políticas nos rumos
da instituição.
O Congresso dos vereadores
também homenageou personalidades nacionais e levantou
temas relevantes ao bom funcionamento do parlamento municipal. Além disso, o encontro teve
o intuito de criar o “Fórum dos
Presidentes” de entidades estaduais e regionais, com o objetivo
principal de atuar nos estados.
Em atendimento à ADPF,
moções de apoio de diversos
municípios de todo país foram
recebidas pelo presidente da
CCJC, reforçando o compromisso com o fortalecimento da
PF. Em agosto, deputados estaduais de Minas Gerais constituíram a Frente Parlamentar
Mineira em Apoio à Autonomia
da Polícia Federal. ||

curta, compartilhe,
sIga e demonstre
seu apoio à polícia

federal no combate
YOUTUBE.COM/ADPFTUBE
à corrupção!
Curta, compartilhe, siga e
demonstre seu apoio à Polícia
Federal no combate à Corrupção!
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3,5 mil participam da Corrida Contra
a Corrupção em Montes Claros (MG)
A competição, realizada no final de agosto, foi a maior prova de rua do norte do estado

M

ontes Claros foi a primeira cidade do interior do Brasil a receber
a Corrida Contra a Corrupção e
pela Autonomia da Polícia Federal - iniciativa da Associação
Nacional dos Delegados de Polícia Federal que já passou por
diversas capitais.
Aproximadamente 3,5 mil
pessoas participaram da disputa
- das quais 1320 eram atletas inscritos - que se consagrou como a

maior prova de rua do norte de
Minas Gerais.
O Delegado de Polícia Federal
Dr. Marcelo Eduardo Freitas, organizador da etapa, ressaltou que
a grande adesão está relacionada
à campanha pela Autonomia da
Polícia Federal, por meio da Proposta de Emenda à Constituição
412/09. “A percepção que se tem
é de que, em unanimidade, os
corredores apoiam a Autonomia
da Polícia Federal. A sensação de

ativista maurício vidal e delegado federal Dr. marcelo freitas
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que a corrupção está gerando um
estrago enorme faz com que as
pessoas busquem o fortalecimento das instituições de controle,
com particular ênfase à PF”.
Desde o início da divulgação
do evento, a ADPF/MG promoveu
coletas de assinaturas em apoio à
aprovação da PEC da Autonomia.
Foram mais de 20 mil assinantes,
sendo 1.200 durante a corrida.
Na ocasião, comemorou-se
também a Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, por meio de uma
largada diferenciada para esse
grupo de participantes. “A ideia
de inclusão foi muito marcante”,
disse o Delegado Federal.
Ao final, cada um dos competidores ganhou uma medalha de
participação. Os cinco primeiros
colocados nas modalidades de
10km e 5km, no geral masculino
e feminino, foram agraciados
com troféu e medalha especial. ||

Com a benção do Senhor do Bonfim
Corrida contra a Corrupção em Salvador, promovida pela ADPF, reuniu mais de duas mil pessoas

O

circuito, a orla entre
os bairros de Ondina e
Barra, já seria suficiente
para o sucesso do evento - mas
ainda teve o pôr do sol, como pano
de fundo. Assim, a 2ª Corrida
Contra a Corrupção, organizada
pela Direção Regional da Bahia
da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF/
BA), marcou mais uma ação da
entidade pela conscientização da
urgência do tema, no Brasil.
Presente à corrida, o Presidente da ADPF, Delegado Federal Dr. Carlos Eduardo Sobral,
lembrou da importância da
campanha pela Autonomia da
Polícia Federal, ainda dependente da aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição 412/09,
à espera de ser votada na Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania da Câmara dos Deputados. “Temos que agradecer
muito a todos que participaram

da corrida, que gostam e que
acreditam na Polícia Federal,
e que nos apoiam na luta pela
Autonomia”, disse Dr. Sobral,
também presente ao evento.
A segunda edição da competição ganhou tanto destaque que foi
incluída no calendário oficial das
provas da Federação Baiana de Atle-

tismo. Houve provas diferenciadas
para adultos, idosos e crianças.
A edição inaugural da corrida,
realizada em novembro de 2016,
foi a primeira a abrir o diálogo
com a sociedade baiana e a sensibilizar as pessoas para a importância do combate à corrupção e o
fortalecimento da PF. ||

diretor regional da adpf/ba, dr. rony silva conduziu as apresentações
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COLABORAÇÃO PREMIADA
E A REPRESSÃO FINANCEIRA
AO CRIME ORGANIZADO
POR FELIPE ALCÂNTARA DE BARROS LEAL
Delegado de Polícia Federal, Classe Especial. Doutorando em Direito Policial na Universidade do Porto, Portugal.

Na esfera penal, a teoria absoluta da pena, seja
na visão ética, seja na jurídica, pauta-se pelo castigo, conferindo-lhe a essência de retribuição, cega ou
alheia ao efeito social. A teoria relativa, por seu turno, afasta-se da retribuição e da ideia de realização
de justiça, justificando a pena pela sua possibilidade
de inibir novos fatos delitivos, conferindo-lhe finalidade preventiva geral e especial.
Com o objetivo de unificar as duas anteriores,
a teoria mista, embora tenha como fim da pena a
prevenção da teoria relativa, contempla também
a retribuição, porém não como finalidade, tal qual
defendida pela teoria absoluta, mas como critério
limitador mínimo e máximo da própria prevenção,
de modo a torná-la proporcional. Foi essa última a
teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro,
segundo o art. 59 do Código Penal.
A Teoria Unitária (mista) teve êxito na combinação de três funções: retribuição, prevenção especial
e prevenção geral. Em que pese os esforços unificadores, a teoria mista não se blindou às críticas, mas
ao revés congregou duas delas. A primeira em face
da prevenção geral negativa, por tornar o condenado
um instrumento de intimidação, ofendendo-lhe a
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dignidade. A segunda crítica se volta contra o falido
sistema penitenciário, ineficaz na ressocialização
proposta pela prevenção especial positiva.
Todas elas buscam estudar o fundamento e o
fim da pena, objetivando justificar o cárcere e, consequentemente, a perda da liberdade de ir e de vir,
como direito fundamental de primeira dimensão.
Nenhuma delas, porém, dedica-se a outra liberdade:
a de usufruir. Reduzir a finalidade da pena no escopo
da liberdade de locomoção revela-se uma tradicional
expectativa de eficácia do Direito Penal. Frustradas
as expectativas, surgiram inclusive teorias deslegitimadoras.
Notadamente nos crimes de forma livre, modos
de atuar das organizações criminosas se diversificam
cada vez mais, de modo que os injustos penais não
mais se realizam conforme padrões já definidos, reclamando a consolidação de um novo fundamento e
fim da pena.
No estudo do crime organizado, várias são as características apresentadas pela doutrina tradicional,
entre as quais, sublinho, a pluralidade de agentes em
condutas paralelas, numa cadeia de comando com
divisão de funções. Ocorre que uma das principais
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412
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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
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A CONSOLIDAÇÃO DE
UMA ESCOLA
A Escola Nacional dos Delegados de Polícia Federal despontou nos últimos anos
levando conhecimentos jurídico-policiais para um público amplo

C

riada em 2013, a Escola
Nacional dos Delegados
de Polícia Federal (EADelta) se consolidou no último
biênio, com seminários acadêmicos, cursos à distância e
parcerias para compartilhar os
conhecimentos jurídico-policiais
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de maneira interdisciplinar entre
os Delegados, além difundi-los
ao público em geral.
Com um público-alvo formado principalmente por graduandos e bacharéis em Direito, Advogados, Defensores Públicos,
Promotores e Procuradores da

República, a Escola busca transmitir o conhecimento pela ótica
dos Delegados Federais.
Para o Assessor Especial da
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e coordenador da EADelta, Dr. Felipe
Alcântara Leal, havia uma ne-

cessidade de debate e produção
acadêmica sobre a investigação
criminal - temática na qual os
Delegados Federais possuem
larga experiência.
“O desafio era transpor antigos
paradigmas, alguns deles realçados com contornos corporativistas, com vistas a expor e debater
novos conceitos e perspectivas”,
explica o Delegado Federal.
Para tanto, a EADelta procurou criar um ambiente adequado
para a difusão de ideias, lançando um novo portal por meio do
qual é possível adquirir livros
escritos por Delegados Federais
- vários deles mestres e doutores
- bem como ter acesso à programação dos eventos e cursos promovidos pela Escola nas áreas de
Segurança Pública, Direito Penal
e processual penal.
As ações promovidas pela Escola para os que já atuam na área
criminal inclui diversos seminários realizados pelo Brasil. Para
os que pretendem atuar, são
realizados concursos de artigos
com premiações, além de circuitos acadêmicos em Universidades. A EADelta também ganhou
destaque nas redes sociais com a
publicação e a difusão de artigos
e comentários aos informativos
dos tribunais superiores.

Lançamentos e parcerias
O curso preparatório para o
concurso de Delegado foi lançado
em novembro de 2016. Com o corpo docente formado, em sua larga
maioria, por Delegados Federais,
o curso conquistou, em poucos
dias, mais 200 alunos inscritos.
Com plataforma e conteúdo
já produzidos e bem recebidos, a
Escola firmou uma parceria para

seminário transmitido ao vivo pela internet

“O desafio era transpor antigos paradigmas, alguns
deles realçados com contornos corporativistas,
com vistas a expor e debater novos conceitos e
perspectivas” diz Dr. Felipe Leal

parte do corpo docente da eadelta

ampliar ainda mais o número de
estudantes matriculados. Desde
o início do segundo semestre
de 2017, a Gran Cursos Online
- uma das maiores instituições
de ensino à distância para concursos públicos do país - passou
a ser responsável pela gestão
comercial e administrativa do
curso. Os conteúdos e a coordenação acadêmica continuaram
geridos pela EADelta.
O Dr. Felipe Leal ressalta que
parcerias como essa, além de

cumprirem o propósito definido
pela ADPF, ainda possibilitam
novas áreas de atuação para a escola, que deve continuar crescendo mais nos próximos dois anos.
“A Escola alcançou, assim, a
autonomia financeira, com o recebimento de recursos suficientes não apenas para manter os
projetos atuais, como, também
para ampliar as ações no mandato que se inicia da ADPF”,
comemora o coordenador da
EADelta. ||
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Corrupção: Combate Transnacional, Compliance e Investigação Criminal
FELIPE EDUARDO HIDEO HAYASHI

Sob o enfoque da persecução
penal dos delitos de corrupção,
especialmente da investigação criminal conduzida pela polícia judiciária, de abrangência nacional ou
transnacional, este livro traz ao leitor o conhecimento sistematizado
e aprofundado da hard law internacional anticorrupção, isto é, das
principais convenções internacionais de combate à corrupção vigentes no mundo e no Brasil - ONU,
OCDE, OEA - e da Convenção contra o Crime Organizado Transnacional, de Palermo.
O ordenamento jurídico pátrio
está conforme esse regime transnacional anticorrupção, inclusive
diante das recentes inovações legislativas brasileiras que repercutem tanto no setor público quanto
no setor privado, na prevenção e

no controle penal da corrupção? A
obra estuda o conceito de corrupção, a globalização da corrupção
e o seu impacto sobre o desenvolvimento, o Foreign Corrupt Practices Act - FCPA, a política global
de combate a partir dos anos 90,
os reflexos na política interna brasileira anticorrupção e as medidas
transnacionais preventivas e repressivas anticorrupção.
O livro ainda traz a jurisprudência firmada em grandes casos
de corrupção no Brasil, como o
Caso "Mensalão" (Ação Penal 470/
MG, do Supremo Tribunal Federal). Suscita o debate em torno de
propostas legais voltadas à intensificação do combate à corrupção
no Brasil antes e após a conjuntura
interna instalada com a Operação
"Lava Jato".

Tráfico de entorpecentes na Amazônia - Identificando caminhos e rotas
vulneráveis
UMBERTO RAMOS RODRIGUES

O estado do Amazonas é considerado uma das maiores portas
de entrada do tráfico de drogas no
Brasil. Conhecedor do cenário, o
Delegado Federal Umberto Ramos
Rodrigues lançou o livro “Tráfico
de Entorpecente na Amazônia:
identificando caminhos e rotas
vulneráveis”, que traz mais uma
ferramenta para o debate sobre a
proteção da sociedade e o combate
a essa modalidade de criminalidade organizada.
A obra, de 112 páginas e publicada pela Editora Nuria Fabris,
procura identificar, de forma técnica, por onde a droga que se espalha
pelo Brasil, consegue adentrar no
país. O estado do Amazonas ganha
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especial destaque haja vista que
a região faz fronteira com países
produtores de cocaína (Bolívia, Colômbia e Peru) e é porta de entrada
de grande parte da droga consumida e comercializada no país.
A obra se utiliza do método dedutivo-analítico como método de
abordagem, visando estabelecer o
perfil dos protagonistas do tráfico
de drogas na região e um padrão
de atuação das redes de transporte
ilícito de substâncias entorpecentes no estado e em seu entorno
geográfico. A ideia é estabelecer
conexões entre as ocorrências de
flagrante para delinear atores sociais vulneráveis e as regiões espacialmente sensíveis.

Combate ao Crime Cibernético - doutrina e prática
CLAYTON DA SILVA BEZERRA - GIOVANI CELSO AGNOLETTO

A série de livros “Doutrina e
Prática – A visão do Delegado de
Polícia” apresenta ao leitor uma
série de temas atuais no cenário
da segurança pública brasileira.
Cada um dos livros, é o esforço
de vários autores – todos policiais
– que buscam apresentar a sua
visão, dentro de sua atuação cotidiana, assim, cada um dos autores
buscou apresentar através de um
minucioso trabalho de pesquisa,
uma expertise sobre determinado
tema, no qual possui relevante
conhecimento e vivência prática, é
a visão do trabalho policial, sob a
ótica da própria polícia.
O terceiro livro da série trata
do “Combate aos crimes ciberné-

ticos” e participam profissionais
da área, consagrados em suas
atividades. A obra 269 páginas e
conta com artigos de 16 Delegados de Polícia do país com expertise no combate aos crimes cibernéticos. Ela foi organizada pelos
Delegados Federais Dr. Clayton
Silva e Dr. Giovani Agnoletto e
prefaciada pelo Dr. Hélcio Honda, vice-presidente do Conselho
Jurídico de Assuntos Jurídicos e
Legislativos da FIESP e CIESP.
Alguns dos temas abordados são:
infiltração policial, crimes cibernéticos, marco civil da internet,
cooperação internacional na investigação de crimes cibernéticos
entre outros assuntos pertinentes.

Busca e Apreensão - doutrina e prática (A visão do Delegado de Polícia) - Volume 5
CLAYTON DA SILVA BEZERRA E GIOVANI CELSO AGNOLETTO

A série de livros "Doutrina e
Prática - A visão do Delegado de
Polícia" apresenta ao leitor uma
série de temas atuais no cenário da
Segurança Pública brasileira. Cada
um dos livros é o esforço de vários
autores - todos policiais - que buscam apresentar a sua visão, dentro
de sua atuação cotidiana. Através
de um minucioso trabalho de pesquisa, todos os autores constroem
uma expertise sobre determinado
tema, no qual possuem relevante
conhecimento e vivência prática.
Eis a visão do trabalho policial, sob
a ótica da própria polícia.
Pesquisas de vários autores
mostram que a formação do policial
brasileiro privilegia a área jurídica,
o que é facilmente percebido até
mesmo a partir do que se observa
em cada um dos editais de concursos. Esta série busca complementar
a formação, trazendo experiências
cotidianas a partir de temas recor-

rentes, porém, pouco explorados na
literatura jurídica, não somente textos legais (que podem ser encontrados facilmente em qualquer código
"seco"), mas, principalmente, interpretação, conhecimento, técnica e
aplicação prática.
Todos os livros desta série são
dedicados primeiramente àqueles
que estudam e trabalham dentro
da elaboração de políticas públicas, notadamente a Segurança
Pública, mas, não há dúvida de
que também é de grande interesse
aos acadêmicos de todos os ramos
do Direito, para os estudiosos e
pesquisadores dos temas apresentados e também para a sociedade
que deseja participar, ser informada e conhecer o trabalho do
policial,
Afinal, é o policial, em última
análise, a quem primeiro se socorre na busca da preservação de seus
direitos e na busca da justiça.
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Entidades se unem para criar movimento
contra fraudes no setor de combustíveis
Movimento Combustível Legal, lançado no dia 22 de agosto, contou com a participação
do presidente da ADPF, Dr. Carlos Eduardo Sobral, em seu primeiro evento

Sobral: "Um movimento que busca punição para os criminosos tem o nosso apoio"

O

Movimento
Combustível Legal, iniciativa
que tem como objetivo
promover uma discussão entre
sociedade, governo, Judiciário
e legisladores sobre atividades
ilícitas no setor de combustíveis,
realizou seu primeiro evento no
dia 08 de novembro.
Presente no evento, o Presidente da Associação Nacional
dos Delegados de Polícia Federal, Dr. Carlos Eduardo Sobral,
disse que existe necessidade
de uma discussão maior sobre
o tema, em especial dentro do
Legislativo, para que a Polícia
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Federal possa cumprir seu papel
de aplicação das leis aos responsáveis pelas grandes somas sonegadas no setor.
“A Polícia Federal realiza
um trabalho sério contra o
crime organizado, que inclui
as organizações responsáveis
por grande parte das ilicitudes
no setor de abastecimento. Um
movimento que busca punição
para os criminosos tem o apoio
da nossa classe e da nossa instituição”, declarou Sobral.
Durante o evento, realizado
no Hotel Meliá, em Campinas
(SP), Delegados Federais foram

homenageados por conta da bem
sucedida Operação Rosa dos
Ventos, que desbaratou no mês
de outubro uma organização criminosa que sonegava impostos
no campo de abastecimento.
Segundo o presidente do Sindicato Nacional das Empresas
Distribuidoras de Combustíveis
e de Lubrificantes (Sindicom),
Leonardo Gadotti, hoje estima-se que cerca de R$ 5 bilhões
são sonegados só no setor de
combustíveis. O Secretário de
Justiça do Estado de São Paulo,
Márcio Elias Rosa, que também
esteve no evento, levantou a

problemática da sonegação no
estado e reforçou o apoio da secretaria ao movimento.

Criação e Legalidade
O Movimento Combustível
Legal foi lançado no dia 22 de
agosto de 2017, em uma solenidade que aconteceu no Congresso Nacional e contou com a
participação de entidades como
ADPF, Ajufe, ETCO, Fecombus-

tíveis, Fiesp, OAB, dentre diversas outras.
Também estiveram presentes na mesa o Senador da República José Medeiros e a Senadora Ana Amélia.
Os representantes das instituições apoiadoras do movimento
e os parlamentares debateram
temas como o “Devedor Contumaz Vs. Devedor Eventual”, “A
necessidade de regulamentação
para punir sonegadores” e “Alta

tributação impactada pela concorrência desleal”. Além disso, foi
apresentada a proposta da Senadora Ana Amélia Lemos em relação ao Artigo 146 - A da Constituição Federal, que trata do controle
pelas Administrações Tributárias
Federal, Estadual e Municipal, dos
procedimentos de caráter tributário adotados pelos contribuintes
que possam repercutir nos preços
de produtos e serviços desequilibrando o mercado. ||

Sonegação é crime. Os sonegadores agem em toda a cadeia de distribuição,
desde a refinaria até o abastecimento, sem que você perceba. São bilhões de reais
por ano que deveriam estar na saúde, educação e segurança. Isso precisa acabar,
e você pode ajudar. Entre no site do Movimento Combustível Legal, e apoie
a lei que vai punir os sonegadores e acabar com a fraude nos combustíveis.
APOIE E COMPARTILHE:

www.combustivellegal.com.br
Para assistir ao vídeo do Movimento, use o leitor de QR Code do seu smartphone.

Todo mundo sai ganhando.

|| 67

|| Geral

O maior congresso de investigação
criminal da América Latina
No evento, Dr. Sobral defendeu a necessidade de aprovação da
PEC 412/09 e o fortalecimento das instituições de segurança pública

A

o presidente da adpf foi convidado do painel sobre autonomia das polícias judiciárias

II Jornada Internacional
de Investigação Criminal reuniu, no início de
setembro, em Gramado (RS),
cerca de 1.500 pessoas para debater aspectos práticos da justiça
criminal. O Presidente da Associação Nacional dos Delegados
de Polícia Federal, Dr. Carlos
Eduardo Sobral, esteve presente
e recebeu uma homenagem como
representante da entidade.
O CEO da The Perfect Link
Forensies, instituição responsável pela organização do encontro, Fernando de Pinho Barreira,
afirmou que o objetivo da jornada foi levar à opinião pública
o ponto de vista da persecução
penal, de forma que se possa
entender o conceito de justiça
criminal aplicado na prática.
“Esse é o primeiro evento
somente sobre persecução penal e investigação criminal do
país com o propósito de reunir
lideranças da área de Segurança
Pública, não apenas em termos
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técnicos, mas nomes que tenham
poder de decisão nessas áreas,
além de conhecimento científico”, sublinhou Barreira.
O encontro teve o apoio da
ADPF e se consolidou como o
maior do segmento na América Latina. Além de Sobral, compuseram
a comissão científica os Delegados
Federais Dr. Emerson Wendt, Dr.
Luciano Flores de Lima e Dr. Márcio Adriano Anselmo.
Durante os dois dias de programação foram promovidos 13
painéis, em que 19 palestrantes
discutiram temas como: “A recuperação de ativos desviados pela
atividade criminosa”, “O combate
às drogas - persecução e legalização” e “O papel do Delegado de
polícia na colaboração premiada”.
O Presidente da ADPF foi o
convidado do 10º painel, com o
tema “Autonomia das polícias
judiciárias”. Os Delegados Federais Dr. Luciano Flores de Lima,
Dr. Márcio Adriano Anselmo,
Dr. Eugênio Coutinho Ricas e

Dr. Ricardo Andrade Saadi também integraram o evento.
Sobral defendeu a necessidade de aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição 412/09 e
o fortalecimento das instituições
de Segurança Pública, em especial a Polícia Federal.
“Sabemos que o enfrentamento ao crime e à corrupção
depende necessariamente de
uma boa colheita de provas - o
que é feito durante o inquérito
policial”, disse Sobral. “Tivemos
a oportunidade de demonstrar
a importância da autonomia
da Polícia Federal e da Polícia
Judiciária Civil para que essas
instituições não corram o risco
de interferências políticas que
possam atrapalhar o andamento
das investigações”.
O juiz federal Sérgio Moro,
bem como adidos policiais da
Itália, Suíça e EUA, promotores,
procuradores, Delegados de polícia civil e peritos criminais, compuseram as mesas de debates.

Próxima edição
O diretor da II Jornada Internacional de Investigação
Criminal, Fernando Barreira,
prevê inovações em 2018. “Não
teremos credenciamento físico
e os certificados serão digitais.
A previsão é que aconteça em
setembro, em Gramado, onde
haverá um fórum fechado para
discussões especializadas". ||

Esporte e cultura contra a criminalidade
Programa idealizado pelo Secretário de Estado de Esportes de São Paulo, Dr. Paulo Gustavo Maiurino,
também Delegado de Polícia Federal, tem apresentado resultados supreendentes na inclusão de jovens

P

romovido pela Secretaria
de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São
Paulo (SELJ), o programa Balada
Campeã vem levando opções de
práticas esportivas e entretenimento cultural para jovens de
quatro das comunidades carentes
mais populosas da capital paulista - Heliópolis, Brasilândia,
Paraisópolis e Rio Pequeno - que,
somadas, têm aproximadamente
500 mil habitantes.
Nesta primeira edição, o projeto foi realizado em 8 finais de
semana, das 22h às 03h. O encerramento aconteceu junto com a
definição dos campeões de futsal,
grafite, freestyle e rap na etapa
final, no Ginásio do Ibirapuera.
A iniciativa, que conta com
parcerias público privadas para
efetivação das ações, partiu do
Secretário de Estado de Esportes, o Delegado de Polícia Federal Dr. Paulo Gustavo Maiurino,
assim que assumiu a pasta no
governo estadual, no segundo
semestre de 2016. Segundo
Maiurino, o programa utiliza o
esporte e a cultura como pre-

Dr. maiurino: "temos de preencher o tempo dos nossos jovens com atividades de formação"

venção contra a criminalidade. A
intenção é oferecer alternativas
saudáveis, como campeonatos de
futsal, batalhas de rap e oficinas
de grafite. “Por minha origem na
Segurança Pública, essa questão
de preencher o espaço e o tempo
dos nossos jovens com atividades
de formação de qualidade já era
uma preocupação. Essa função
preventiva aproxima o Estado
dessa camada da população,
aliando disciplina, competitividade e saúde”.

A inauguração do Balada
Campeã aconteceu no dia 4 de
setembro, no auditório do Museu do Futebol, e contou com diversas personalidades, incluindo
os padrinhos do projeto: Falcão
(Futsal), Diego Freestyle (precursor do freestyle no Brasil) e
Dexter (rapper e compositor).
O governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, também participou da cerimônia, assim como
os ex-atletas Marcelinho Carioca
(futebol), Magic Paula (basquete), Ana Moser (vôlei) e Marcelo
Negrão (vôlei), além do judoca
Tiago Camilo.
O Secretário Maiurino avalia
positivamente os resultados alcançados e já planeja a expansão
do projeto. “O Balada Campeã
tem sido um sucesso e estamos
pensando na edição número
dois, de forma mais ampliada,
transformando-o em um programa de governo”. ||
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O LEGADO DA POLÍCIA
FEDERAL PARA A CULTURA
DE COMPLIANCE
Trabalho de combate de atos ilícitos favorece desenvolvimento de medidas de governança corporativa
BRBCARD segue a cartilha dos negócios limpos

O

país vive um período de
intensas mudanças e, há
algum tempo, o cliente
busca mais do que o menor preço
e o melhor produto quando escolhe uma empresa. O trabalho
da Polícia Federal, no âmbito da
Operação Lava Jato ou de outras
sofisticadas investigações que
apuram esquemas de lavagem de
dinheiro, contribuiu para que o
cidadão entendesse a importân-
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cia de priorizar empreendimentos guiados por boas práticas de
governança corporativa.
O dinheiro aplicado em serviços ou produtos de empresas que
respeitam regras de transparência e concorrência volta na forma
de impostos. Por esse motivo, a
BRBCARD, principal administradora de cartões de crédito do
Centro-Oeste, mantém parceria
com a Associação Nacional dos

Delegados de Polícia Federal
para oferecer a seus gestores
cursos como os de Prevenção e
Combate de Lavagem de Dinheiro, Crimes Tributários e Crimes
Cibernéticos.
A experiência e os conhecimentos dos Delegados da PF
compartilhados com os colaboradores da BRBCARD propiciam
o desenvolvimento de processos
de trabalho alinhados com um

conjunto de normas legais e
regulamentares. A política de
compliance pode ser entendida
como um conjunto de práticas
preventivas que as empresas
devem adotar para estar de acordo com as leis e regulamentos
internos, criando assim uma
cultura de integridade dentro
das instituições públicas e privadas. “As palestras ministradas
pelos Delegados foram de suma
importância para a BRBCARD,
pois o conhecimento nos ajuda a
evitar e lidar com inconformidades internas e externas. Hoje em
dia, uma empresa precisa zelar
por sua reputação como zela
pela manutenção dos índices de
adimplência e pelo baixo risco de
crédito. O cliente quer se relacionar com uma empresa séria, para
ter certeza de que seus impostos
serão bem aplicados”, afirma o
presidente da BRBCARD, Ralil
Nassif Salomão.
Órgãos que gerem e administram o sistema financeiro
nacional, como o Banco Central,
o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e o
Conselho Monetário Nacional
(CMN), têm regras que obrigam
as empresas a manterem programas de conformidade e comitês
independentes de auditoria.
Mesmo tendo personalidade
jurídica de direito privado, as
empresas que atuam no ramo
financeiro podem contribuir
para a cultura de integridade
informando às autoridades competentes, por exemplo, grandes
transações sem comprovação
efetiva dos negócios, enriquecimento relâmpago, movimentações atípicas ou incompatíveis
com o perfil de um cliente. “A segurança começa e termina no ser

“As palestras ministradas
pelos Delegados foram
de suma importância
para a BRBCARD, pois o
conhecimento nos ajuda
a evitar e lidar com
inconformidades internas
e externas. Hoje em dia,
uma empresa precisa zelar
por sua reputação como
zela pela manutenção dos
índices de adimplência
e pelo baixo risco de
crédito. O cliente quer
se relacionar com uma
empresa séria"
diz Ralil Salomão

humano. Por isso, a BRBCARD
trabalha de forma transparente,
mitigando os riscos relacionados à criatividade humana, para
prevenir a lavagem de dinheiro”,
afirma Simone Fajardo, gerente
de Segurança da BRBCARD.

Nos anos de 2016 e 2017, a
Polícia Federal vem ministrando
cursos, como o de Crimes Cibernéticos e Repressão às Fraudes
Eletrônicas, aos colaboradores
da BRBCARD e extensivo a todo
conglomerado BRB. O tema é de
grande importância, pois o Brasil é considerado um dos países
do mundo com maior incidência
de mecanismos maliciosos destinados a roubar informações bancárias, de acordo com pesquisa
da Trend Micro Incorporated,
empresa especializada em métodos de segurança em armazenamento em nuvem. A cada hora,
3.200 pessoas são vítimas de
crimes cibernéticos no país. “As
informações só podem ser protegidas se a instituição investir na
orientação e conscientização dos
funcionários. Os processos tecnológicos representam apenas
uma parte do procedimento de
segurança. É preciso criar uma
cultura organizacional para que
a proteção das informações seja
eficiente, por isso a importância
de a BRBCARD receber os cursos da Polícia Federal”, afirma
Ralil Salomão. ||

ralil salomão, presidente da brbcard
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Gestão Pública com a marca da PF
Delegado da Polícia Federal, Dr. Elmer Vicenzi fez do Denatran
um laboratório de novas tecnologias e investiu em educação

D

Dr. Elmer Vicenzi foi chefe do Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos

“Meu desafio, desde o início, é trazer
transparência e segurança jurídica ao sistema”,
afirma Dr. Elmer Vicenzi
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e carrocerias de madeira
das carroças que circulam por todo o Brasil até
as regras de financiamento de
veículos, o espectro de responsabilidades do Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran)
é um emaranhado de normas e
diretrizes burocráticas que desafia a imaginação.
Enquanto esteve instalado no
4º andar do prédio do Ministério
das Cidades, no Setor de Autarquias Sul de Brasília, Dr. Elmer
Vicenzi usou a experiência de
Delegado Federal para promover
o que ele mesmo chama de “equilíbrio de interesses” entre as
muitas ações do órgão, tanto na
esfera pública como na interface
privada, relacionada a serviços
terceirizados do sistema. Justamente, aí, Dr. Elmer iniciou uma
pequena revolução.
A partir de uma recomendação da Controladoria Geral da
União (CGU), o Delegado Federal definiu um grupo de trabalho
no Denatran para acabar com o
monopólio até agora detido pela
bolsa de valores B3 no mercado
de financiamento de imóveis um negócio de R$ 450 milhões
por ano. A ideia é fazer do Ministério das Cidades uma concorrente pública para explorar o
serviço, juntamente com outras
empresas privadas.
“Meu desafio, desde o início, foi trazer transparência e

segurança jurídica ao sistema”,
afirma Dr. Elmer Vicenzi, que
assumiu o cargo em julho de
2016, onde foi responsável por
setores tão diferentes como os
de seguro, financiamento, cursos
de formação, regulação e multas. “São valores que trouxe da
Polícia Federal para essa área da
administração pública”, diz.
Valendo-se da experiência
adquirida no período em que foi
chefe do Serviço de Repressão a
Crimes Cibernéticos da Coordenação-Geral de Polícia Fazendária,
Dr. Elmer Vicenci utilizou a tecnologia para modernizar os serviços
públicos do órgão, com grandes
vantagens para o cidadão.
Entre as medidas tomadas
por ele, está a criação da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH)
eletrônica. Graças a um aplicativo gratuito, baixado no apare-

lho celular, a vida da carteira de
motorista de papel está com dias
contados. Goiás e Alagoas foram
os primeiros estados a adotar o
serviço, além do Distrito Federal.
Medida semelhante será
tomada em relação aos documentos dos veículos brasileiros,
a partir de 2018, com a criação
de aplicativos para acessar, também, o Certificado de Registro
de Veículo (CRV) e o Certificado
de Registro e Licenciamento
do Veículo (CRLV), ambos em
plataforma digital. “O que promovemos, no fim das contas,
foi uma quebra de paradigma”,
explica o Delegado Federal.
Em outro front, Dr. Elmer resolveu investir em uma estrutura
engessada desde a promulgação
do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), em 1997: a educação para
o trânsito, de forma efetiva, nas

escolas públicas e privadas do
País. “O Brasil vive uma guerra
onde uma pessoa morre no trânsito a cada 12 minutos, e há uma
vítima de acidente grave por minuto”, informa. “A única solução
para reverter essa tragédia é ensinar sobre trânsito nas escolas”.
Para levar esse projeto
adiante, o Denatran firmou um
convênio com o Ministério da
Educação, para que, desde cedo,
brasileiros e brasileiras entendam que a atitude em relação
ao trânsito é parte da formação
de cidadania. Dr. Elmer lembra
que, em um ano, os departamentos estaduais de trânsito
registraram 90 mil casos de motoristas sob efeito de álcool, além
de 227 mil casos de motociclistas
sem capacete. “Temos que fixar a
ideia de que trânsito é responsabilidade de todos”, diz. ||

"O que promovemos foi uma quebra de paradigma", afirma Dr. elmer
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