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Apresentação

O êxito de uma iniciativa pode ser avaliado pelas reações que ela
provoca. Se a resposta se traduz em morna indiferença, podemos concluir
que a ação fracassou. Se, ao contrário, acarreta tanto contestações iradas
como aplausos calorosos, significa que atingiu seus objetivos. A Comissão
Parlamentar de Inquérito sobre o Narcotráfico, instaurada pela Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais no ano findo, certamente que
se enquadra no segundo caso.

É com justificado orgulho que afirmamos ter sido essa CPI uma
das mais expressivas realizações da Casa, durante o biênio cm que tivemos
a honra de presidi-Ia. No exercício da função fiscalizadora, o Parlamento
mineiro foi a fundo em uma questão - originalmente de caráter
sociocconômico - cuja gravidade extrapolou para ameaçar a própria esta-
bilidade política internacional.

O levantamento de flOSSO5 trabalhos e, mais importante, as con-
clusões a que chegamos aqui está neste Relatório Final. Não deve o docu-
mento, entretanto, ser considerado a etapa última de uma trajetória per-
corrida: constitui, isso sim, o marco inicial de ação envolvendo todos os
setores da sociedade, para que o uso e tráfico de drogas sejam eliminados.

Sem incorrer cm auto-elogio ou conotação corporativista, gosta-
ríamos de registrar a postura digna e responsável dos colegas parlamenta-
res, membros da CPI Enfrentando toda uma série de pressões - represen-
tadas, inclusive, por ameaças à sua integridade física e moral e de seus
familiares - eles não se curvaram e foram em frente, honrando o mandato
de que são investidos. Aceitem os companheiros Deputados, portanto,
nossos parabéns e agradecimentos pela atuação. Nossa mensagem de re-
conhecimento se estende a todas as pessoas e órgãos oficiais e civis, sem
cuja valiosa colaboração não teríamos podido avançar.

Belo Horizonte, janeiro de 2001.

Deputado Andcrson Adauto
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais



Prefácio

O mundo contemporanco flOS impõe a arte de enfrentar desafios.
Deparamos com eles a todo momento, em variadas formas e dimensões.

Presidir a CPI cio Narcotráfico em Minas Gerais foi um dos meus
maiores desafios!

Lidamos com forças e conseqüências até então por nós
desconhecidas. O mundo das drogas impressiona! E um mundo onde impera
poder e dominação. Não há posição intermediária. Uns detêm o poder e
outros sofrem o domínio.

Presidir a CPI do Narcotráfico em Minas Gerais foi um dos meus
maiores desafios!

1)e um lado deixou um sentimento de frustração pois, naturalmente,
o mal não foi e nem seria erradicado, mas por outro lado deixou a gratificação
do dever cumprido.

Nós apuramos, interrogamos, denunciamos, buscamos fazer justiça
e, principalmente, alertamos a sociedade mineira para a gravidade desse mal
que vem alastrando e destruindo legiões de )ovens com o inevitável abalo cia
estrutura familiar.

Cumprimos o nosso dever apesar das ameaças e tentativas de
desmoralização que a CPI cio Narcotráfico sofreu.

O dever cumprido sobrepõe-se aos desafios!

Deputado Marcelo Gonçalves
Presidente da Cpi do Narcotráfico em Minas Gerais



Prefácio

A CPI que não acabou em pizza

As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) tem CurnpridcI um
importante papel na construção da democracia brasileira. Tanto na Assembléia
1 e isIuiva de Minas Gerais quanto ilo Congresso Nacional, diversas CPIs
tem CX I)oSto OS porões de nossa sociedade, desnudando a corrupção, o
trÁfico de influéncia e as redes que o crime organizado constrói e Com as
quais enreda instituições públicas e privadas.

Tomamos consciéncia cada vez maior de uma "banda pobre" c1uc
se dissemina no tecido social.

Mas ainda são frágeis OS mecanismos disponíveis para extirpa-Ia,
assim como é débil nossa capacidade de investigação, por diversas razões.
Unia cIcias é o comprometimento de muitos que deveriam zelar pelo bem
publico, mas que dele fazem uso cm , ro e1to pessoal. Por isso mesmo,
tornou-se senso comum cue, no Brasil, a ustiça flo) se sobrepõe à incúria e
que o> combate à corrupção sempre ''termina em pizza''.

Discordo do senso comum e creio c i uc a CPI do N arco rráfico da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, i ie tive a honra e o privilegio) de
relatar, é uma demonstração do contrario

A CPI cio Narcotráfico foi amplamente vitoriosa. Além de toda função
pedagógica que cumpriu, foram indiciadas 53 pessoas e não hesitamos sequer
diante dos interesses corporativos, infelizmente ainda presentes no Legislativo.
l :m iial inen te , provocamos a queda de um secretario de governo. Não é
ainda que não seja suficiente.

Apesar de todos os obstáculos e ameaças, cumprimos com nosso dever.

Deputado Rogério Correia
l ela t
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Dos objetivos, constituição e
histórico dos trabalhos

1.1. Objetivos

A Comissão Parlamentar de Inquérito ) da i\sscmbléia
Legislativa cio lstac1() de Minas Gerais, constituída a partir de reque-
rimento cio Deputado Agostinho Silveira e outros, aprovado na reu-
nião ordinária de 18/11/1999, tem como objetivo apurar, no prazo
de 120 dias, o tráfico de drogas no Estado de Minas Gerais, confor-
me suspeitas denunciadas pela imprensa na cidade de Juiz de Fora, as
causas da fuga do traficante Fernando "Beira-Mar", além da crescen-
te e notória dependência de jovens, especialmente nas escolas da rede
pública, bem como o aumento da criminalidade determinada pela
dependência de tóxicos.

1.2. Constituição

Para compor a CPI, foram indicados OS seguintes membros:
Efetivos:

Rogério Correia (P1) - Relator
Marcelo Gonçalves (PDT) - Presidente
Paulo Piau ( PFL) - Vice-Presidente
Antônio Carlos Andrada (PSDB) substituído por Carlos Pimenta
(PSDB)
José Henrique (PMDB)
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CPI do Narcotráfico

Marco Regis (PPS)
Sargento Rodrigues (PSI3)

Suplentes:

Aclelmo Carneiro Leão (P1)
Cabo Morais (PI,)
Eduardo Brandão (PMDB)
Elaine Matozinhos (PSB)
HeR i'arquinio (PSDB)
João Batista de Oliveira (PDI)
Luiz Menczcs(PPS)

1.3. Histórico

Em 25 de novembro de 1999, instalou-se a CPI, em sessão
solene, na qual foram eleitos o presidente, o vice-presidente e o relator.
Foram realizadas mais de 50 reuniões formais, além de viagens para
diligencia e oitiva de testemunhas. A comissão ouviu, ao todo, 121
pessoas, entre convidados e depoentes.

Uma das primeiras atividades da CPI foi receber a visita ofici-
ai dos membros da CPI Nacional do Narcotráfico para trocar idéias e
para obter a Sintonia ótima entre OS trabalhos cia Comissão da Câma-
ra dos Deputados e aquela instituída nesta Assembléia Legislativa.

Para traçar o rumo dos trabalhos, foram ouvidas, nas primei-
ras reuniões, autoridades detentoras de missões institucionais ligadas
ao combate ao narcotráfico e especialistas que se têm ocupado da
questão. Na ocasião, apresentaram suas considerações OS doutores
Eduardo Morato cia Fonseca - procurador da República, André Estê-
vão Ubaidino - promotor de Justiça cio Estado de Minas Gerais,
Arlindo (;outinhojúnior e \X'illiam Lero y - membros cia Correec1oria
da Secretaria da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais,
Osvaldo Roberto Varella - da Delegacia de Polícia Federal, Rogério
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Marcos Gonçalves Gomes e Cláudio I)ornelas - da Delegacia de
Repressão ao Entorpecente, cia Polícia Federal, e Nílton Ribeiro -
Superintendente da Polícia Civil.

Foram ainda ouvidos os coronéis cia Polícia Militar de Minas
Gerais Ari de Abreu e Valdelino Leite da Cunha.

Entre os especialistas de renome nacional c internacional
ouvidos pela Comissão, encontram-se os doutores José Elias Muraci,
Cláudio Chaves Beato Filho, Amaurv Costa Inácio da Silva, Ana Marta
Lobosque e Luzia Lamounier.

A CPI contou também com a colaboração cio dr. Getúlio Be-
zerra Santos, diretor de Planejamento da Delegacia de Repressão aos
Entorpecentes cia Polícia Federal, em Brasília, e do ex-secretário de
Estado da Segurança Pública do Rio de Janeiro, deputado estadual
Hélio Luz, sob a forma de valiosas exposições sobre o tema.

No que se refere à investigação de denúncias, os trabalhos se
desenvolveram principalmente em torno de seis núcleos: apuração
das causas da fuga do traficante Fernandinho "Beira-Mar" e apuração
de denúncias vinculadas ao narcotráfico em cada uma das seguintes
regiões e cidades mineiras, a saber, Triângulo, Governador Valadares,
Montes Claros. Um quinto núcleo foi constituído pela investigação
das circunstâncias em que ocorreram fugas de traficantes na Peniten-
ciária Dênio Moreira, em Ipaba. O sexto núcleo consistiu nas investi-
gações do narcotráfico no Sul de Minas. Nele se destacaram os traba-
lhos a respeito da apreensão de uma tonelada de maconha na divisa
de Cacondc—SP e Muzanibinho—MG, o que provocou investigações
sobre o sr. Aquiles Caetano e as averiguações sobre fuga de presos em
Passos. Nos últimos dias, um dos responsáveis pelo resgate dos detentos,
Marcelo José Antônio, foi capturado na cidade de Cacoal—R().

No que se refere à fuga de Fernanclinho "Beira-Mar" e a sus-
peitas de facilitação de fugas no sistema prisional de Belo Horizonte,
foram ouvidas cerca de quinze pessoas cm seis reuniões.

As denúncias de narcotráfico no Triângulo Mineiro consu-
miram nove reuniões, várias delas realizadas na própria região,
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sendo uma em Uberaba, para debater os temas da CPI com a comu-
nidade local.

Foram investigados fatos relacionados Com os Municípios de
Araporã, Campina Verde, Iturama, Monte Carmelo, São Francisco de
Sales, Uberaba e Uberlândia e ouvidos depoimentos cm numero su-
perior a duas dezenas.

Realizaram-se oito reuniões para apuração dos fatos relacio-
nados Com o narcotráfico ocorridos em Governador Valadares e re-
gi-,-x(), durante as quais depuseram cerca de vinte pessoas. Boa parte
dos trabalhos desenvolveu-se nos locais onde supostamente ocorre-
ram OS fatos objeto das denúncias. Outras reuniões foram dedicadas
à averiguação de irregularidades na Penitenciária Francisco Floriano
de Paula, situada naquele município.

A ação da CPI no tocante a denúncias sobre ilícitos relacio-
nados com o tráfico que teriam ocorrido cm Montes Claros desenvol-
veu-se durante mais de uma dezena de reuniões em que foram ouvi-
dos cerca de trinta depoentes. Por cinco vezes, a Comissão deslocou-
se até aquela cidade.

A CPI trabalhou também na investigação de denúncia de fa-
ciliraçào da fuga de traficantes na Penitenciária Dênio Moreira, em
Ipaba. Prestaram depoimento sete pessoas.

Um dos casos investigados pela Comissão estava relacionado
com o tráfico de drogas na região de Itabira e de Nova Era. O ponto
de partida foi uma prisão em flagrante efetuada pela Polícia Federal
no estacionamento do Carrefour, cm Contagem. Sobre a questão fo-
ram ouvidos cinco depoentes.

Finalmente, merece menção um acontecimento que não con-
sumiu maiores energias da CPI, mas exigiu um tratamento adequado e
rigoroso, já que se tratava de possível envolvimento de um de seus
membros com lima suposta compra e um suposto consumo de cocaína.

O episódio ocorreu na madrugada ele 10 de janeiro de
2000, na cidade de Barbacena. O deputado Antônio Carlos
Andrada alegou que poderia ter sido envolvido em um "flagran-
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te preparado", cujo objetivo seria desmoralizá-lo como deputado e
membro desta Comissão.

A CPI tomou conhecimento dos fatos e concluiu que:
a) o acontecimento cm si, estando já sob inquérito da Polí-

cia Civil a pedido do próprio parlamentar, por suas características
e dimensão local, dispensaria um trabalho mais aprofundado de
investigação;

b) não fosse pela presença de um deputado, o episódio nem
sequer seria objeto de análise desta CPI;

c) o deputado Antônio Carlos Andrada não incorreu em ne-
nhuma transgressão às normas que regem o instituto do decoro par-
lamentar, e a Comissão nada apurou que pudesse incriminá-lo.

Assim, esta Comissão, sem prejuízo das averiguações que
possam estar sendo feitas por órgãos policiais, considerou encerrado
o incidente, já que o próprio deputado solicitou seu afastamento dos
trabalhos da CPI.
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2
O uso de drogas como fato político,

social e cultural da atualidade
Esta Comissão Parlamentar promoveu reunião específica, na

qual foram ouvidos especialistas, com o propósito de situar a questão
das drogas no plano social. Compôs-se assim, nessa preparação, um
quadro cujos elementos teóricos serviram para cmbasar as discus-
sões posteriores. A seguir, faremos algumas considerações fundamen-
tadas, em grande parte, nas idéias apresentadas naquela ocasião, idéi-
as das quais esse relato pretende resgatar as principais.

De início, devemos observar a existência de uma grande
variedade de definições que permciam o assunto "drogas", mui-
tas vezes causando confusões pelo seu uso indevido. Vários con-
ceitos de droga podem ser encontrados na literatura científica,
como, por exemplo:

• "toda substância que, introduzida no organismo vivo, pode
modificar uma ou mais de suas funções";

• "qualquer substancia química ou mistura de substâncias,
distinta das necessárias em condições normais para a conservação da
saúde, cuja administração modifica as funções biológicas e a estrutu-
ra do organismo";

• "substância usada para tratar ou aliviar enfermidades ou
com propósitos não-terapêuticos";

• "substância que induz a auto-administração e que tem a
propriedade de causar intensos efeitos de reforço, com conseqüentes
efeitos prejudiciais à saúde ou à função social".

Interessa-nos aqui o conceito da chamada "droga de abuso'',
assim definida pela Organização Mundial de Saúde - OMS: "é uma
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substancia que age nos mecanismos de gratificação cio cérebro, pro-
V( )Cand() efeitos estimulantes, cuforizantcs dc u tranqüilizantes''.

Durante a CX1)OSiÇã() realizada para esta Comissão, a cira. Ana
Marta 1 obosc1uc propôs que se considerassem drogas "as substancias
que interferem na atividade cerebral causando sensações agradáveis,
efeito subjetivamente vivenciado como relaxante ou excitante, o
pode levar ao uso compulsivo".

As drogas podem ser classificadas, de acordo com o efeito
que têm sobre o sistema nervoso central, em: depressoras (álcool,
barbitúricos, 1)eflz)hazepíniCOs, opiáceos, solventes), eslimii/an/es
(an fctaminas, cocaína), perturbador'is (mescalina, maconha,
psilobina, LSD).

As diversas espécies de drogas apresentam diferentes poten-
ciais de risco. Com relação a esses, podemos considerar as reações
que ocorrem em razão da abstinência da droga, as alterações psíqui-
cas e orgânicas que surgem com o seu uso, OS riscos sociais e, mais
recentemente, o risco de contaminação pelo vírus 111V.

De acordo com o prof. Elias Murail, algumas observações
mostram que, em nosso meio, os usuários têm o seguinte perfil: Sl()
predominantemente do sexo masculino, solteiros e jovens; mio estu-
dam nem trabalham. As drogas mais usadas São álcool, maconha,
cocaína, "crack" e solventes voláteis. Os consumidores, em sua mal-

ria, São poliusuários.
Relata o prof. Cláudio Chaves Bcato Filho (lUC a analise dc

dados feita pela U IM( ; mostrou que, especialmente a partir de 1
houve um aumento acentuado de delitos contra a propriedade, mais
do que contra as pessoas. 'l'ais delitos foram associados diretamente à
questão cia difusão d( "crack" e da cocaína, especialmente nos muni-
cípios do Sul de Minas. Pela análise de geoproccssamento da cidade
de Belo Horizonte, percebeu-se um padrão de comportamento cm
que se verificam delitos como assaltos a ónibus e a táxis - conduta
usual cm usuários dc "crack''. O produto do roubo é utilizado para a
compra da droga.
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Mais ainda, observa-se que, em Minas Gerais, o problema cio
narcotráfico é mais intenso nas regiões mais ricas, como o Sul e o
Triângulo. Nessas regiões, verifica-se o crescimento da violência as-
sociada a esse tipo de crime, fato que nos leva a reavaliar nossas
idéias sobre possível correlação entre a pobreza e a criminalidade.

Todavia as informações existentes sobre a localização dos
focos e o perfil exato do usuário, refere o professor, não são as mais
exatas, pois inexiste um levantamento sistemático. As informações
precisas que se têm mais recentemente referem-se à transmissão da
AIDS pelo uso de drogas injetáveis. O interesse em combatera AIDS
possibilitou a obtenção de muitas informações não só a respeito de
hábitos e de locais onde estão concentrados os grupos sociais e o
perfil destes, como também cm relação às áreas onde se concentra o
USO de drogas e, ainda, de como a droga se relaciona com a violência.

A sra. Luzia Lamounier, coordenadora do programa
Miguilim, da Prefeitura de Belo Horizonte, lembra que, em pleno
centro cia Capital, crianças e adolescentes consomem drogas:
thinner, usado freqüente e publicamente, crack, maconha e álcool.
Os meninos estão geralmente agrupados e dependem de um adul-
to para lhes fornecer as drogas.

Comenta a eira. Ana Marta Lobosque que, nas sociedades
ocidentais modernas, o uso das drogas tem um lugar diferente: assu-
me com freqüência a forma de uma compulsão. Tal fato nos leva a
pensar que haja algum problema na regulação das drogas. A lei, en-
tão, é invocada para ajudar nessa regulação.

Na verdade, vamos encontrar algumas dificuldades na aplica-
ção dessa lei: o critério que distingue drogas lícitas das ilícitas é arbi-
trário. Não se leva em conta o dano biológico, porque, se assim fosse,
o tabagismo seria ilícito. Tampouco são o dano psíquico ou o dano
social que compõem esse critério. Nossa forma de regulação, portan-
to, deve ser repensada.

Na opinião cio prof. Elias Murad, o tabaco e o álcool, duas
drogas lícitas, provocam graves problemas por serem livres e facil-
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mente acessíveis; deve ser exercido, pois, um rigoroso controle Sobre
outras drogas, Como forma dc restringir o seu uso.

Existe tiesirto uma aml)iguid;tde no fato de o álc ol ser uma
droga lícita, e outras não serem. Pelo fato de a legislação sobre a
matéria ser ambígua, diz a dra. Ana Marta, o tipo de ilegalidade gera-
do é também ambíguo, sejam as transgressões leves ou as graves. E
continua: ''Num mundo em cicie os adultos bebem socialmente, com
naturalidade, torna-se impossível convenccr um jovem que fumar um
baseado é errado. 1 utnar maconha )rna-se uma pequena transgres-
são da lei, socialmente tolerada e até mesmo divertida. (:oI1lO exem-
plo de transgressão grave, temos o narcotráfico, estabelecido corno
uma rede de crimes cujas malhas penetram no grupo social mais res-
guardado. U.ntão, diferentemente dessa concepção que flOS é vendida
do mundo do crime, com um cenário) de favela, que parece distante
de nós, sabemos d ltlC o policial se confunde com o traficante. Sabe-
mos que o aparelho de segurança da sociedade acaba misturado com
aquilo que ataca essa mesma sociedade. Sabemos que, para O)

narcotráfico, é imprescindível a colaboração de médicos, de juizes,
de parlamentares, de profissões que são pilares da s ciedade e c]ue
nos mostram A tu filtração social d crime organizado ."

"Como não liii um limite claro entre as drogas aceitáveis e as
inaceitáveis, deixa de haver um limite entre organizaçào do crime e
organização social, acabando uma por penetrar na outra." ''Essa
constatação nos leva a encarar co m muita cautela o uso das medidas
repressivas.'' "( ) s bandidos não vivem num outro mundo, vivem en-
tre nós. Daí<> perigo cia énfase na repressão no combate ao narcotrahc ,
porque todas as medidas IUC empregam a violência para combater
um perigo disseminado no Seio do tecido social arriscam-se a esgarçar
ainda mais esse tecido."

"Nau estamos falando apenas da repressão policial, mas de
todas as ideo )logias cicie apostam no punir e no proibir, que acabam
tendo como avesso de urna mesma moeda a permissividade e a coni -
véncia com a transgressão.'' E acrescenta: "A inutilidade dessas pos-
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turas repressivas se demonstra nas tentativas de tratamento de usuá-
rios compulsivos de drogas, Como nas medidas que empregam uma
internação compulsória ou toda forma de obrigar um sujeito a se tra-
tar. Talvez tenhamos que refletir com relação à autodestruição que
está sempre envolvida na compulsão ao uso de drogas. Podemos de-
monstrar que queremos ajudar, mas não podemos forçar ninguém a
aceitar a ajuda. Dessa forma, as leis exageradamente repressivas tam-
bém não funcionam."

Assim se manifesta o sr. 1\maurv Costa Inácio da Silva, coor-
denador da Fazenda Renascer, instituição que trabalha no combate
às drogas em regime de internação: "O tratamento S() é eficaz quando
a pessoa se interna por vontade própria."

Nesse ponto, cabe mostrar a inconsistência cia visão unidimen-
sional, segundo a qual todo usuário dc drogas é um doente, escravo
da droga ou desviado. 1-lá inúmeros consumidores de drogas que de-
sempenham suas atividades laborativas sem nenhum prejuízo para
sua identidade social. Nesses casos, a lei, que já não tem efeito como
prevenção geral, carece de sentido no que toca a uma suposta pre-
venção especial. De fato, para o usuário eventual, que se utiliza do
entorpecente de forma módica, nada há para se "curar".

Na realidade, a política repressiva produz efeitos apenas so-
bre os usuários leves, que usam drogas de forma quase recreacional,
pois essas pessoas ficam assustadas com a repressão intensa. O usu-
ário "pesado" não se intimida. Como o preço da droga sobe quando
há mais repressão, ele terá que arrumar mais dinheiro para manter o
vício, sendo provável que recorra a meios ilícitos como o furto, o
roubo ou o tráfico para poder continuar consumindo.

Se considerarmos a questão do combate às drogas, devemos
observar que o Brasil tem adotado uma política repressiva. Todavia,
nem mesmo) a repressão tem sido feita de forma eficaz, especialmen-
te pela deficiência dc recursos humanos e materiais.

O prof. Elias Murad lembra que, com relação às drogas, en-
quanto houver demanda, haverá oferta. Lembra que a demanda pode
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ser reduzida por meio de um trabalho intenso de prevenção, tal
COfiO OC( >rre 00 japão, tiie tem conseguido manter a dependência
de drogas em patamares relativamente suportáveis. (I)s Estados
Unidos, que investem especialmente na repressão, têm o maior
numero de usuários do mundo. O Japão tem proporcionalmente
um numero muito menor.

( ) Brasil tem investido pouquíssimo emprevenção. lia que
se reverter esse quadro com presteza.

Podemos considerar as atividades preventivas em três níveis.
A prevenção primária procura atingir aqueles que ainda não usaram
drogas. Consiste, pois, em um conjunto de medidas educativas,
dirigidas a crianças, adolescentes e adultos, com metodologia e con-
teúdo adequados à faixa etária.

A prevenção secundária deve ser entendida como um prolon-
gamento da prevenção primária, quando esta não alcançou os efeitos
necessários. () nível secundário de prevenção acontece quando a pes-
soa está em dificuldades que a levam a pensar em consumir a droga,
OU quando já a está consumindo, por simples curiosidade ou dc ma-
neira descontínua. Nesse estágio, a pessoa ainda não é um dependen-
te, mas o risco de se tornar uni é cada vez maior.

No terceiro nível de prevenção, os merudos se confundem
com o tratamento ou a realiiiitação. Esse nível tem o objetiv essen-
cial de evitar a recaída, para reintegrar o indivíduo à comunidade.

Prevenir é tarefa da sociedade, com especial destaque para a
família, a escola e instituições criadas para esse fim.

Na verdade, repressão e prevenção não podem ser considera-
dos pólo..' opostos, porem complementares. Dissociá-los apenas re-
flete a ausència da falta de uma política de segurança.

Cumpre dizer que a abordagem da questão das drogas deve
evidenciar uma construção social e não uma imposição para a socie-
dade. A colaboração dos especialistas deve consistir apenas em dar
consultoria para que a própria sociedade consiga promover, por si
própria, as mudanças desejadas.
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A dra. Ana Marta acrescenta ser indispensável uma aborda-
gem despreconceituosa para que se possam encontrar soluções. Per-
gunta: "Por exemplo: por que álcool, sim , e maconha, não? Essa é
uma das ambigüidades encontradas em toda discussão sobre as dro-
gas, e que temos de encarar de forma honesta e objetiva se quiser-
mos, de fato, encontrar algum tipo de solução."

Finalmente, devemos rediscutir os critérios arbitrários que
informam a edição das leis. Deve-se encarar com reserva a expecta-
tiva de uma solução do problema por meio de uma hipertrofia do
aparato legal.

Não obstante esses reparos, nossa convicção é de que deve-
mos fazer valer a lei, investigar com seriedade e com firmeza os cri-
mes relativos ao narcotráfico, tanto no mundo da clandestinidade como
na esfera da corrupção administrativa, judicial e policial.
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3
A prevenção e o

Sistema Estadual Antidrogas

3.1 - O Sistema Estadual

Vinculado à Secretaria de Estado da justiça e de Direitos
1 lumanos, o Conselho Estadual de Entorpecentes - CONEN/MG -
tem a competência de, por força do Decreto n.° 22.897, de 1983, e
do seu Regimento Interno, "propor a política estadual de entorpecen-
tes, em consonância corri a política nacional de drogas estabelecida
pelo Conselho Nacional Antidrogas - C()NAD -, bem como
compatibilizar OS planos estaduais pertinentes com os planos nacio-
nais e municipais".

Para exercer suas competências, o CONEN/MG se organiza
em Câmaras. A Câmara de Prevenção do Uso de Drogas atua nas instân-
cias de prevenção primária, secundária e terciária, citadas anteriormente.

Parceria corri o CONEN/MG envolve órgãos públicos no
trabalho de prevenção contra as drogas. As Secretarias de Estado
da Educação e de Esportes atuam principalmente nas instâncias de
prevenção primária e secundária, enquanto a Secretaria de Estado
da Saúde tem maior atuação na instância terciária de prevenção do
uso de drogas.

O dr. Anthero Drummond júnior, presidente do CONEN/
MG, registra a ação conjunta desse órgão com a Secretaria de lstado
da Educação na execução da política educacional de controle e re-
pressão do USO de drogas: o Conselho atua na preparação de profes-
sores, na elaboração de cartilhas e de outros materiais a serem utiliza-
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dos na abordagem pedagógica de temas relacionados com a preven-
Çà() do USO de drogas, observada a sua adequação às diferentes faixas
etárias e contextos sociais.

Compete, também, ao Conselho, atuar juntamente com os
orgãos competentes, para promover a inclusão, nos cursos dc forma-
ção) de professores e nos ensinos ÍIJfl(iafllCfltal C médio, de conteúdos
currictilares relativos à	do uso de drogas.

1 '.Xiste O COflSCOS() de que a educaçao é um dos meios mais
eficazes de prevenir o USO (1C drogas. Terreno fértil de atuação, a es-
cola faz a interlocução entre a família e a sociedade, promovendo a
sua mobilização. Ao trabalhar com as famílias, as escolas têm a pos-
sibilidade de tentar prevenir algumas das causas que levam crianças e
jovens ao USO da droga. Desinformação, abandono e desestruturação
familiar S() comprovadamente algumas dessas causas.

A Lei n.° 13.411, de 1999, estabelece a obrigatoriedade de
inclusão, no programa de disciplinas d( s ensinos fundamental e mé-
dio, de estudos sobre a dependência química e as conseqüências
neuropsir1uicas e sociológicas cio liso de drogas. Regulamentada pelo
l)ccreo ri." 41.166, de 2000, a lei depende ainda de uma resolução
conjunta das Secretarias de Estado da FIducação e da Saúde, e prova-
velmente de outras Secretarias, como a cia Justiça e de Direitos Ilu-
manos, a cia Cultura e a de Esportes, para ser implementada.

() (Ir. Anthero Drummond Júnior, presidente do CONIiN/
MC, lembra i importância da participação de especialistas para a re-
alizaça() de conferências, palestras e simpósios nas escolas, como é
sugerido pela Lei n.° 13.41 1. Destaca, enfaticamente, no entanto, o
vab )r da atuação do professor 11(1 iral)alh() sistemático do dia-a-dia,
no difícil combate ao uso de drogas, o que justifica a necessidade de
sua adequada preparação.

Apesar de não ser considerado um órgão especifico de execu-
ção, o (;ONFN/MG vem realizando, desde 1998, um concurso de
trabalhos escolares com o tema "Viva Feliz Sem Drogas", promovido
pelo (;o\crn() do Estado, pela Secretaria de Estado da Justiça e de
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Direitos 1 lumanos e pela Secretaria de Estado da Educação. O even-
to representa uma grande oportunidade de mobilizar a comunidade
escolar, envolvendo-a na discussão, na pesquisa, no debate e na
reflexão das questões relacionadas com o uso e abuso de drogas
lícitas e ilícitas.

As escolas públicas e as particulares dos ensinos fundamen-
tal e médio são conclamadas a participar desse trabalho de forma
sistemática, contínua e interdisciplinar, com o objetivo fundamental
de provocar posturas, atitudes e idéias positivas na juventude, com
uma prevenção calcada na ética e na cidadania. Os trabalhos são
permanentes e se realizam ao longo de quase todo o ano letivo, de
forma a valorizar a vicia como um bem, orientando para atitudes po-
sitivas em relação ao tema proposto.

No corrente ano, o concurso "Viva Feliz Sem Drogas" teve
início cm junho, quando cia avaliação e prcmiação dos melhores
trabalhos.

O c0NEN/M(; participa de mesas redondas, debates e even-
tos em (latas comemorativas que objetivam a formação e a mobilização
da opinião pública, como a Semana Nacional Antidrogas, realizada
no período de 19 a 26 de junho, e o Dia Internacional de Combate às
Drogas, no dia 26 de junho, data proposta pela Organização das Na-
ções Unidas - ONU - para esse fim.

Além das mencionadas parceiras com órgãos públicos, o
CONEN/MG tem atuado na qualidade de mobilizador de toda a
sociedade, catalisando ações capazes de realizar efetivamente a pre-
venção, o tratamento e o controle do uso e abuso de drogas.

Como parte dessa atuação, o Conselho realizou, nos dias 30 e
31 de maio de 2000, o 1 Fórum Mineiro Antidrogas, que foi o mais
importante marco do combate ao abuso de drogas no Estado.

Procurando estabelecer um diálogo permanente, o evento
reuniu representantes dos três Poderes, da iniciativa privada e de
entidades representativas de diversos segmentos cia sociedade ci-
vil organizada.
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Durante dois dias foram apresentados 25 painéis de debates,
Com OS mais relevantes temas relacionados com a prevenção do abu-
so de drogas, o seu tratamento,a repressão dos ilícitos ligados aos
entorpecentes, a fiscalização da produção e comércio de fármacos

possani causar de1)eF1dflCia, 1 legislação que rege a matéria e
temas especiais que serao os fundamentos do Plano 1 stadual de Pre-
venção às Drogas cm Minas Gerais.

À frente dos trabalhos estiveram 96 profissionais de destaque
nacio-nal em suas respectivas áreas de atuação. O encontro superou
todas as expectativas, com a efetiva participação da sociedade: con-
tou com mais de 2.00() inscritos que, em 5CS5O plenária, aprovaram
18,1 propostas, devidamente documentadas no Relatório Final.

É projeto do C()NFN/M( a criação, cm espaço )físico já dispo-
nível, de um Centro de fl'einamcnto, com capacidade para 50 pessoas.

O Centro teria por objetivo a definição de diretrizes que
norteariam o trabalho de orientação, não só a professores, como tam-
béni a profissionais de saúde e agentes penitenciários que atuam na pre-
venção, no tratamento, na repressão e na fiscalização (lo) tiS() de drogas.

As aulas seriam promovidas pelo próprio Conselho e minis-
traolas por profissionais (levi(lamcntc preparados, competentes e
conháveis, com o objetivo de divulgar e sistematizar técnicas corre-
tas e adequadas aos di Íeretilcs atores sociais env( )lvidus.

Apesar da existéricia de espaço físico, a ausência de recursos
financeiros vem achando a criação desse Centro de Treinamento, que
é aguardado com grande expectativa, tendo em vista a relevância dos
resultados a serem, então, obtidos.

3.2 - A Legislação Estadual

1 ntre as normas estaduais relacionadas com a prevenção do
uso de drogas, merecem destaque especial:

A Lei n.° 10.501 1 de 1991, que dispõe sobre a política esta-
dual dos direitos da criança e do adolescente e cria o Conselho Es-
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taclual dos Direitos da Criança e do Adolescente, estabelece (art.
70, VII) a competência desse Conselho para propor, incentivar e
acompanhar programas de prevenção e atendimento biopsicossocial
a crianças e adolescentes vítimas de negligências, maus tratos, ex-
ploração sexual, tortura, pressão psicológica ou intoxicação por
efeito de entorpecentes e drogas afins, e outros que possam preju-
dicar a sua dignidade;

A Lei n.° 11.544, de 1994, que regulamenta o § 30 do art.
222 da Constituição do Estado, determina (art.1°) que o Estado de-
verá divulgar, pelos meios de comunicação, medidas e formas de
prevenção, bem como informações e esclarecimentos sobre OS efei-
tos e as conseqüências do uso indevido de drogas; a divulgação pode-
rá ser feita por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou priva-
do, devidamente autorizadas pelo CONEN/MG.

Segundo esse mesmo artigo, o Estado devera desenvolver,
em conjunto com os diversos segmentos da sociedade, projetos de
prevenção que envolvam atividades culturais, recreativas e esporti-
vas, das quais participem a escola e a família.

• A Lei n.° 12.615, de 1997, que institui a Semana Estadual de
Prevenção às Drogas, a ser comemorada, anualmente, na segunda sema-
na do mês de março, com programação definida pelo CONEN/MG.

• i\ Lei n.° 13.080, dc 1998, que dispõe sobre campanha
educativa de prevenção do uso de drogas, cia violência, de doenças
sexualmente transmissíveis e cia gravidez precoce, determina a
veiculação de mensagens educativas em jornais, semanários, infor-
mativos, calendários, material didático doado pelo Estado e outras
publicações custeadas integral ou parcialmente pelo Estado.

1)c acordo com essa lei, o listado recomendará às emissoras mi-
neiras de televisão que veiculem mensagens relativas ao U50 de drogas.

• A Lei n.° 13.411, de 1999, que torna obrigatória a inclusão,
no programa de disciplinas dos ensinos fundamental e médio, de es-
tudos sobre o uso de drogas e dependência química, regulamentada
pelo Decreto n." 41.166, de 2000, já citados anteriormente.
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i\km da legislação em vigor, podem ser citados alguns
pro i ctos de lei relativos à prevenção (li) USO de entorpecentes e dr( )-
gas afins:

• O PI- 95$, de 200() , que tot-iia obrigatória a exibiÇà(> de
filme publicitário, esclarecendo as conseqüências do USO dc drogas,
antes das sessões, principais, em todos os cinemas do Estado de Mi-
nas Gerais. Situaçào: pronto para a ordem do dia cm Plenário.

• O PI- 939, de 2U00, que estabelece normas e conteúdo pe-
dagógico e institui a Semana Estadual de Prevenção do Trauma. Si-
tuação: pronto para a ordem do dia em Plenário.



31

4
Polícia e Justiça no

combate ao narcotráfico

4.1. Prevenção e repressão: os dois pilares sobre os
quais se assenta o combate ao narcotráfico

Nunca é demais enfatizar que há, entre especialistas e autori-
dades que se ocupam da prevenção e do combate ao narcotráfico, um
consenso a respeito da maior efetividade das medidas preventivas cluan-
do comparadas com as ações repressivas. A atuação visando diminuir a
demanda das drogas ilícitas, seja por meio da educação dos jovens seja
mediante o tratamento e a recuperação dos cirogadictos, tem um efeito
devastador sobre o comércio de tais substâncias. Apresenta também
uma relação custo - benefício significativamente mais favorável.

A esse respeito, pronunciou-se na CPI o (Ir. Osvaldo Roberto
Vareila, delegado de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal:
''1 ntíio, hoje, na Polícia Federal, não estamos combatendo apenas o
tráfico de entorpecentes cm si; estamos também fazendo urna pre-
venção, o que é muito importante. A prevenção é sumamente impor-
tante porque se fala que o traficante é o peixe, e o viciado, a água, e,
se secarmos a água, matamos o peixe."

No valioso ensinamento do prof. Elias Murad, pesquisador
que lida há muito tempo com a questão e é hoje referência nacional,

nessa questão das drogas, acontece como se tivéssemos uma cor-
rente ou um canal. Em urna das pontas, ternos a oferta da droga, sua
produção, o tráfico, a ação dos traficantes, o contrabando. Essa é a
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oferta. Na outra ponta, ternos a demanda, a procura, o uso, os depen-
dentes que pagam pela droga. Evidentemente, enquanto houver de-
manda, conScc1icnIcmente, haverá oferta. R rianto, para trabalhar hein
nessa área e para diminuir o abuso dc drogas em nosso meio, temos
(m e , ao mesmo tcmpo, reprimir a oferta - e esse trabalho é tipl i canien-
tu licial e vem sendo realizado há muitos anos pela Polícia Federal,
pelas policias estaduais e pelos órgàos de hscalização - e, na outra
ponta, procurar reduzir a demanda. Como é que conseguiremos redu-
zir a demanda? Com um trabalho profundc , de prevenção."

Segund > eniatizou o dr. Getúlio bezerra Santos, diretor de
Planejamento da 1 )elcgacia de Repressao :i os 1 nt( >rpecentes cia Poli-
cia Federal em Brasília, ''...o controle das drogas é uma atividade
multidisciplinar, que envolve diversas agéncias. Não é um processo
so de repressão, há todo um aspecto de prevenção, fiscalização e,
principalmente, de educação."

Entretanto, há dlUC se reconhecer e louvar o importante papel
desempenhado pela Polícia e pela Justiça na luta contra a produção e
(> C( )mercio ilícitos de substâncias psie( )ativas.

4.2. O papel institucional da Polícia, do
Ministério Público e das Forças Armadas na açdo
au tidrogas

O incis() II cio 1" do art. 144 da C nsiiiuiçào da República
ci nhui á Polícia 1 ederal, entre outras, as finalidades de " prevenir e
reprimir o traticc.) ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contra-
bando e o descaminho, sem preiuízc) da ação fazendária e de outros
órgãos públicos nas respectivas áreas de competência." E, portan-
to, o próprio texto constitucional ciue prescreve tais missões a essa
cT':1 ii i'/aÇaO policial.

1 Intretano , a (licienCla dos orgmn	responsáveis pela segu-
I'inç;c pública depende de sua ação integrada,que é reforçado pelo
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moderno conceito de defesa social abrigado pela Carta mineira. Eis-
pecialmente no âmbito do combate ao tráfico, essa integração torna-
se urna necessidade.

A Polícia Civil, em cujo organograma figura uma divisão de
Tóxicos e Entorpecentes, participa dessa tarefa graças a convênio
celebrado entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Estado cia
Segurança Pública.

A Polícia Militar não tem o papel constitucional específico
de repressão ao narcotráfico. Por isso, não possui um órgão especi-
alizado para trabalhar nessa área. Como participe do sistema esta-
dual de defesa social, executa missão preventiva e colabora com as
outras forças policiais.

Com a função precípua de policiamento ostensivo, a
corporação efetivou, entre os anos de 1995 e 1999, mais de dez mil
ações anticlrogas no território mineiro. Em 1997 e 1998, a Polícia
Militar atendeu a cerca de 12 mil ocorrências relacionadas com plan-
tio, fabricação, comércio e posse de substâncias psicoativas. A insti-
tuição participa também do esforço de prevenção e do intercâmbio
de informações de seu órgão de inteligência com os congêneres das
outras polícias. Toma parte ainda cm operações de fronteira.

Conforme explicitou o dr. Eduardo Morato da Fonseca, pro-
curador cia República e coordenador cio Núcleo Criminal do Ministé-
rio Público Federal, o papel do órgão concentra-se basicamente na
apuração e movimentação da ação penal com respeito ao tráfico in-
ternacional. Este último se configura na medida em que se identifica
urna associação, não eventual, de brasileiros e estrangeiros no comér-
cio de substância entorpecente.

O Ministério Público Federal responde também pela apura-
ção do crime de lavagem de dinheiro, tipificado recentemente pela
Lei n° 9.613, de 3 cie março de 1998.

Esclarecendo o papel do Ministério Público Estadual na re-
pressão ao narcotráfico, o dr. André Estêvão Ubaldino, promotor cie
Justiça da Vara de Tóxicos da Capital, explicou que a instituição tem,
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a seu encargo, a promoção da ação penal pública. No que compete
aos crimes previstos na Lei de Tóxicos, compete ao "parquet" pio-
mover as ações penais respectivas.

A tese que sustenta o envolvimento das Forças Armadas na
segurança é equivocada. Isso iria requerer delas um treinamento e
uma doutrina operacional diferentes. Sua contribuição para repri-
mir o tráhC() Consistirá no aprimoramento cia vigilância dasfrontei-
ras, no apoio logístico às organizaç('es policiais e no intercâmbio de
"inteligência".

4.3. Fatores que têm dificultado o combate ao
narcotráfico

4.3. 1. (.) .iirí'i,iieiito do criiie orgiiiido

As últimas décadas h)rarn marcadas pelo crescimento de um
fenômeno que pode ser corretamente compreendido com o conceito
de crime organizado. Embora a existência de organizações crimino-
sas não seja uma novidade, a sua proliferação e a complexidade de
seus métodos de ação constituem um fato atual.

Apesar de não tipificado pelo Código Penal Brasileiro, que já
é sexagenário, o crime organizado tem características próprias. Se-
tur1dic) explicação cio dr. Getúlio Bezerra Santos, as Nações Unidas o
chamam de delinqüência transnaci nal organizada ou delinqüência-
negócio. Diante de sua sofisticação, o tipo descrito no art. 288 de
nossa lei penal — formação de quadrilha ou bando — parece extrema-
mente ingênuo. Os garotos que se juntam para quebrar vidraça S()
enqui:idrados cm quadrilha ou bando, de acordo corri o Código Penal,
porque são mais de três pessoas que cometem a delinqüência. O cri-
me ranizado possui um poder ofensivo infinitamente maior.

O grande traficante é hoje um empresário do crime organiza-
do. No dizer cio (Ir. Osvaldo Roberto \'arella, delegado da Polícia
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Federal, ele nada mais é que um comerciante que visa ao lucro. "O
empresário quer ganhar dinheiro - se possível, honestamente -, mas
ganhar dinheiro. i a droga é um dos elementos para ganhar dinheiro
e um dos elementos cm que o empresário investe." Aquela autorida-
de, com sua experiência, constata que "...nem sempre o grande trafi-
cante põe a mão na droga."

Como empresário do crime organizado, o grande traficante
não deixa escapar nenhuma possibilidade colocada à sua frente. Eis o
paradoxo contemporâneo: o "sagrado" direito de propriedade, os res-
pectivos sigilos (bancário, fiscal e telefônico) e a remessa legal de
divisas para o exterior são poderosas armas à disposição dos crimino-
sos. E não existiria um "Beira-Mar" se não houvesse à sua disposição
tais "armas", com seus operadores de colarinho branco.

Um dos efeitos perversos da chamada modernização contem-
porânea do Estado é este: são enfraquecidas as políticas públicas pre-
ventivas e os aparatos lurídico e policial são despontencializados, a
olhos vistos.

Outra verdade que pode ser extraída cia exposição daquela
autoridade é que, no contexto do crime organizado, o criminoso sem-
pre se envolve com vários tipos de ilícito. Quando se começa a fechar
o cerco contra o tráfico, o bandido passa para o roubo de cargas, para
o assalto a banco, para o seqüestro, etc.

O traficante tem que conseguir recursos para comprar a dro-
ga no exterior, onde é vendida à vista. V, o negócio exige grandes
somas, o que só se consegue por meio de outras atividades ilegais
altamente rentáveis. Nesse sentido, pode-se dizer que o narcotráfico
é um dos vários braços cio crime organizado que se articulam nos
mesmos moldes de qualquer atividade empresarial, seguindo até
mesmo a tendência à globalização dos capitais. Entre os outros
braços, cumpre destacar o contrabando de armas que se articula
numa rede internacional que vai fornecer armamento de última
geração ao segmento operacional, atuando sob o comando dos
magnatas do ilícito.
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Tudo isso potencializa a violéncia relacionada com as práti-
cas criminosas e multiplica o seu poder ofensivo para lesar a socieda-
de e minar-lhe a coesão.

Diante dessa realidade, os métodos para reprimir os
1 ransgressorcs da lei e frustrar-lhes OS intentos tém jtic ser profunda-
mente reformulados. Não hasta mais só prender o meliante. N preci-
so, além disso, desmantelar as organizações.

Segundo as palavras do (Ir. Getúlio Bezerra dos Santos, "Tal-
vez falte um pouco de imaginação e estrutura, porque temos no mun-
do uma visão capitalista de repressão. () elite movimenta o crime or-
ganizado? É o dinheiro. Se tivermos unia estrutura e uma legislação
eficazes, vamos descapitalizar o tráfico, usando o dinheiro do tráfico
contra o próprio tráfico, sem precisar tirar dinheiro de outros progra-
tuas sociais do Governo.''

4. 3.2. A ii ,fíl/racào soe/a/do crime oigan/r,ado

Um dos males mais graves decorrentes do crime organizado é
crescimento vertiginoso dos índices de corrupçâo e o correspon-

dente afrouxamento ela consciência moral cm todos os estratos da
soeic(lacie. Na fase contemporânea cio capitalismo, onde a competi-
ção pelo SUCeSSO e ascensão social não encontram limites em termos
de valores éticos, e o imperativo do lucro se apodera de todas as
dimensões da vida humana, o empresário cio ilícito sente-se em seu
ambiente. \íovimcntando somas vultosas, encontra-se cm condições
de comprar tudo e todos. Desde o siléncio e a conivéncia do morador
da favela, passando pela cumplicidade do agente policial até a
leniéncia dos representantes dos poderes constituídos, tudo tem o
seu preço. O avião 1 tiC transporta a droga, o fuzil que protege o
armazenamento e a sua (listril)uiça() e as instituições hamicárias por
meio das quais se lava o dinheiro do narcotráfico concorrem para a
mesma finalidade: garantir o valor de troca da mercadoria proscrita.
Não será no morro OU na favela que se fabricarão fuzis AR 15, aviões
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OU funcionarão bancos que operacionali7.arulo) as diversas fases do
comércio de entorpecentes.

O alto executivo do tráfico, aquele que não põe as mãos na
droga, usualmente freqüenta as colunas sociais, é fotografado ao lado
de empresários, políticos e outros integrantes das elites. Na magistral
descrição da professora Ana Marta Lobosque, "Temos a figura
emblemática cio policial bandido flã() apenas na polícia e na favela, que
poderíamos considerar como OS escalões mais baixos socialmente."

No mesmo sentido, alerta-nos o dr. Cláudio Chaves Beato
Filho: "A gente começa a perceber a ponta dc um 'iceberg' e como
isso tem infiltrado na própria estrutura do Estado."

São dois ilustres integrantes das forças policiais que nos de-
nunciam a sua infiltração cio crime organizado. Dr. Getúlio Bezerra
Santos nos lembra que "Já se diz que grandes casos, grandes assaltos,
têm sempre o elemento polícia envolvido." O deputado Hélio Luz,
ex-secretário de Estado da Segurança Pública do Rio de Janeiro, de-
nunciou: ''Trabalhei com policiais em cinco, seis governos. Todos di-
ziam que era fundo de campanha. Nenhum dizia que era para botar
no bolso para comprar uma casa. E a tolerância era permanente. Os
delegados eram encaixados nas cidades porque garantiam os votos
OU o fundo de campanha."

É cio próprio parlamentar a receita contra a infiltração cio cri-
me organizado na estrutura da polícia e cio próprio Estado: "A R lícia
tem que ser fiscalizada permanentemente. Ainda mais o homem que
tem o poder de andar armado em nome da sociedade. Ele deve ser
fiscalizado 24 horas por dia, não só pelo Ministério Público como
também por toda a sociedade. Não vejo nenhum problema nessa ques-
tão. Se não se está praticando nenhum ato ilícito, se não há nenhuma
ilegalidade no dia-a-dia de uma delegacia, qual seria o problema para
que o promotor de justiça, o juiz, um advogado ou qualquer pessoa
da sociedade esteja lá fiscalizando?

Qual o problema em a conta bancária dos servidores públicos
ser permanentemente fiscalizada, se não há nenhum depósito clife-
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rente daquele feito pelo Estado no dia do pagamento? Não há pro-
blema nenhum, nau só para o policial, com( para o deputado, para o
iIIIZ, para o promotor, para o conselheiro do Tribunal de Contas, para
o ministro do Tribunal de Contas, etc."

4.3.3. Carência de reciii:os humanos e ma/eFiais da Polícia e do Alinislério
Publico

Durante a CPI do narcotráfico, verificou-se a insistência dos
expositores 110 fato) de que as forças policiais e a maquina judiciária
não se encontram adequadamente aparelhados para dar uma resposta
eficaz ao crime organizado e, especificamente, ao tráfico de entorpe-
centes. Um problema de grandes proporções que desafia até mesmo
os organismos de repressão de nações como OS Estados Unidos re-
quer, para sua solução, um aporte de recursos que, em última instán-
cia, depende de decisks políticas.

O dr. William 1 .croy, que esteve à frente da Delegacia dc 1 .ri-
torpecentcs da Polícia Civil, por um tcfllp() significat i vo, testemu-
nhou a grande carga de serviço suportada pelo órgão do qual foi tini-
lar. Disse textualmente: "Consideramos que o nosso aparato não Con-
seguiu evoluir de acordo com o crescimento da criminalidade." Se-
gundo ele, com um contingente que n() ultrapassa 90 servidores, a
Divisão de Tóxicos tem a responsabilidade pelas apurações relacio-
nadas com o tráfico de drogas, pelo encaminhamento e apuração de
cerca de três mil denúncias recebidas por meio do Disque Cidadão,
serviço mantido pela Polícia Civil, pela tramitação de quase dois mil
procedimentos investigatórios e pela guarda dc cerca de 216 presos.

O pesquisador Cláudio Chaves Beato Filho colocou a nu a
falta de condições dos organismos policial e judiciário: " Quando
pensamos na questão de programas dc controle de criminalidade, nós
falamos nesses dois pólos, na suposição de que eles existem. () pro-
blema flOSSO no Brasil é um pouco mais complicado na medida cm
que nem sequer o pólo repressivo está bem aparelhado. Conforme
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você já deve ter conversado com policiais, todos já sabem o es-
tado de penúria em que as próprias organizações policiais se en-
contram, para a atividade de repressão. Uma reportagem da re-
vista Veja nos mostra Como uma quadrilha de traficantes é me-
lhor aparelhada do que todas as delegacias especializadas de re-
pressão de entorpecentes."

Observou ainda o estudioso: "Sabemos que as nossas forças
policiais são completamente desaparelhadas e incapacitadas. Elas não
são treinadas para lidar com problemas, estão enxugando gelo."

Dr. André Estevão Ubaldino retratou as condições dojudici-
ário e do Ministério Público, cm Minas Gerais: "Temos, presente-
mente, em curso na 12 Vara Criminal, mais de 4.800 processos, que
correm perante um único juiz e um cooperador. O Ministério Públi-
co, por seu turno, tem, para fazer face a esse mesmo volume de pro-
cessos, um promotor de Justiça, que sou eu, há mais de seis anos e
meio. Recentemente, foi criada mais uma vaga para promotor de Jus-
tiça, que se acha ocupada, na condição de titular da cooperação, pelo
dr. Aécio Guimarães."

Uma tônica nas exposições feitas perante a CPI foi a falta de
integração entre os diversos órgãos encarregados do combate ao
narcotráfico.

Dr. Getúlio Bezerra Santos, por exemplo, criticou a ausência
de partilha de informações entre as várias polícias. "Quanto à ques-
tão da integração de arquivos, a nossa dificuldade é o acesso a arqui-
vos de antecedentes criminais, que é um dado importante para averi-
guações." O mesmo profissional aponta a falta de cooperação como
um entrave à maior efetividade das ações policiais: "Já existem leis,
precisamos é de uma lei para fazer cumprir a lei. Já temos convênio
de cooperação, falta disciplina, falta cooperação e coordenação. Isso
é um problema grave, e estamos fazendo gestões, com bastante ênfa-
se, junto à Secretaria Nacional Antidrogas, para possibilitar uma atu-
ação mais harmônica..." A harmonia de que fala o dr. Getúlio visa,
entre outros objetivos, a uma partilha de dados e informações.
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4. 3.4. À jl/ência do sistema caven.io

Durante as discussões que tiveram lugar na CPI do
narcotráfico, e ao longo da quase totalidade de nossas investigações,
esteve presente o problema da faléncia do sistema carcerário. Forani
'erihcadas fugas constantes de presos, agravadas por suspeitas de
facilitação por parte de servidores. ( ) resgate de detentos por opera-
dores do crime organizado tem-Se tornado uma rotina que revela a
precariedade da segurança nas instituições carcerárias.

Nnrretanto, o que mais assustaé a insuficiência generalizada
de vagas nas entidades prisionais. A superlotação de presídios, casas
de detenção e cadeias já se tornou uma rotina. O verdadeiro inferno
em que se transformaram esses locais e o tratamento desumano dis-
1)Ci1S1cl0 aos encarcerados, num atentado à Constituição e a tratados
internacionais firmados pelo Brasil, foram evidenciados por Comis-
são Parlamentar de Inquérito instalada liii pouco tempo nesta ( ;a.

( ) sistema carcerário é caio, ineficiente e iIlCal)aZ de reintegrar
alguém à sociedade. Transformou-se, de fato, numa escola CIO) crime.

Além dessa verdade, há outra ainda mais estarrececlora. A
falta de vagas a que aludimos acima determinou como rotina a práti-
ca da injustiça e da impunidade. ( ) delinqüente assalta, rouba, estu-
pra e mata na certeza de que não será punido porque não há lugar
para ele nas prisões.

Nesse sentido, o testemunho cl<) dr. Osvaldo Roberto Varela
é contundente: "Também a Justiça está sempre nos cobrando: por
que nao cumprimos mandados? ( )ra, se cumpríssemos todos os man-
dados de prisão expedidos, teríamos de levar presos para nossas ca-
S;LS." Vem c )Tnpletá-lo o depoimento (I( ) (Ir. \Villiam Leroy, (IUC S(

COnio um apelo dramático: "1 loje, estamos com nosso sistema pnsi uial
completamente esgotado. Vivemos um drama na área prisional em
Minas Gerais. Numa reunião cm Brasília, quando se falou no comba-
te ao narcotráfico, perguntei se estavam pensando também cm cons-
truir cadeias para colocar esse pessoal. Todo o planejamento vai de-
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pender da solução do problema carcerário, que é sério, e peço aos
senhores da CPI que façam proposta flO sentido de resolvê-lo com a
construção de cadeias. A questão não é urgente: é urgentíssima. La-
mentavelmente, não estamos tendo onde colocar os criminosos que
capturamos."

1)r. Cláudio Chaves Beato Filho nos alerta para o círculo vici-
oso do "prende e solta": "É a idéia de prende e solta; vai lá, prende e
solta. () nosso sistema de justiça n() tem corno processar isso. Para
se ter uma idéia, em Uberlândia existe um estudo que mostra que
apenas 10% das ocorrências policiais viram inquéritos. Desses inqu-
éritos, provavelmente, menos de 1 0/0 vai virar condenação ou pena.
Por quê? Por uma razão muito simples. Hoje, se alguém der algum
flagrante por tráfico, não há onde colocar o criminoso."

Informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública que
constam dos autos desta CPI dão conta de que existem em Minas Ge-
rais cerca de 50 mil mandados de prisões, 12 mil deles referentes a
narcotraficantes. Em muitos casos, trata-se de caso notório, de indiví-
duo conhecido na sua comunidade como perigoso e ligado ao comér-
cio ilícito de drogas. Entretanto, muitas vezes, os mandados simples-
mente não são cumpridos por falta de local para se colocar mais presos.

Cria-se então uma situação geral de impunidade que estimula
o crime e a violência. Pior ainda: fica nas mãos da autoridade policial
o poder de decidir quais mandados serão cumpridos, ou seja, quem
vai e quem não vai para a cadeia.

Seria, talvez, o caso de se cogitar na mudança da legislação
para tornar possível a aplicação de pena alternativa aos usuários e
aos pequenos traficantes, especialmente àqueles que traficam para
sustentar o vício.

4.3.5. À insuficiência dos instrumentos legislativos para o combate ao trafico

Não é por falta de rigor da legislação penal que os crimes
relacionados com o narcotráfico ficarão sem punição. A Constituição



42	 (P1 d 'uL' 1 r

da República dá um tratamento particularmente severo aos que C( )flic-

tem esse tipo de delito, prescrevendo, no inciso XLIII de seu art. 5', cluc
"A lei considerará crimes inafiançáveis, insusceptíveis de anistia, a prati-
ca de tortura, o truítico ilícito de entorpeceni-es e drogas afins, o terroris-
mo e os definidos Coifl( crimes hediondos, por esses respondendo OS

mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem."
A Lei Federal n" 6.368, de 1976, conhecida como a Lei de

Tóxicos, foi recepcionada pelo texto constitucional de 1988 e prevê
penalidades que podem superar os 15 anos de reclusão, se o nsidera-
das as causas de aumento de pena previstas cm seu art. 18.

A Lei Federal n° 8.072, de 25 de julho de 1990, qc
complementa o inciso X1,111 da Carta Magna e dispõe SOI)re crimes
hediondos, segue a mesma linha de rigor. Diz seu art. 2°: "Art. 2° - Os
crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecen-
tes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

1 - anistia,
'

I:lç;1 e indulto;
11 - fiança e liherclade provisoria.

1° - A	por crime previsto neste artigo será cumprida
integralmente cm regime fechado."

O problema não se encontra, portanto, na falta de severidade
da legislação penal, não obstante faltar-lhe uma tipificacão mais pre-
cisa e científica do crime organizado.

A deficiência reside, em primeiro lutar, na aplicação Inade-
quada das penas e na impunidade acarretadas por fatores como a
falência do Sistema prisional.

Outras disposições legais relacionadas diretamente com a re-
pressão ao tráfico estão, entretanto, a reclamar urna revisão urgente.

A perda de bens por parte do traficante já se encontra previs-
ta de forma incipiente no art. 34 da Lei de Tóxicos, no que se refere
a veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de trans-
porte, bem Corno os maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos
de qualquer natureza utilizados para a pii ica dos crimes ali defini-
dos. 0 2° do art. 34 da citada norma determina que:
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" 2' - Transitada cm julgado a sentença que declare a perda de
qualquer dos bens referidos, passarão eles à propriedade cio Estado."

No ano passado, a Lei Federal n." 9.804 veio dar maior
efetividade ao art. 34 supracitado ao prever um procedimento mais
ágil para o perdimento dos bens.

A Lei Federal n° 8.257, de 26 de novembro de 1991, dispõe
sobre a expropriação das glebas nas quais se localizem culturas ile-
gais de plantas psicotrópicas.

Trata-se de normas importantes, de acordo com a idéia de
que é preciso descapitalizar o tráfico e utilizar-se de seus próprios
recursos para combatê-lo. Entretanto, pecam pelas condições de sua
aplicabilidade prática, como o atestam os depoimentos seguintes.

Dr. Getúlio Bezerra Santos citou perante a CPI do
Narcotráfico um exemplo eloqüente: "Vejam a questão cultural e o
poder do tráfico. Houve uma jurisprudência no Nordeste segundo a
qual só poderia ser confiscada a terra onde estava plantada a droga.
Então, a plantação de maconha de 30 X 30, 50 X 50 é expropriada e,
naquela terra, coloca-se um colono. O colono, para chegar a sua gleba,
tem que passar pela porteira e na porta da casa do expropriado.

O prof. José Elias Murad propõe que seja mudada a lei para
se inverter o ônus da prova: competiria ao proprietário sobre cujos
bens pesam suspeitas fundadas provar a sua origem lícita.

O ilustre representante do Ministério Público, dr. André Este-
vão Ubaldino, disse textualmente;" _não. não temos conseguido, cm face
de um aparato legislativo concebido há muitos anos, garantir a expro-
priação do patrimônio do indivíduo havido com a prática do delito."

Em 3 de março de 1998, foi promulgada a Lei Federal n° 9.613,
que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultamento de bens,
direitos e valores. Foi um passo importante, mas as críticas são várias.
No dizer do dr. Osvaldo Roberto Varella, por exemplo, "Hoje, temos
ainda a lavagem de dinheiro, que é um mecanismo complexo, cujas
portas nem o próprio Governo fechou, deixando abertas as chamadas
contas CC5 - Carta Circular n.° 5 baixada pelo Banco Central. Quer
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dizer, o próprio Governo não tem como fechar essas portas." A apli-
cação da l.ci n' 9.613 é, muitas vezes, prejudicada pela "exacerbação
do sigilo bancário". Segundo o dr. (;ctúll() Bezerra Santos, da Policia
Federal, ". . . estamos, há um ou dois anos, com uma legislação nova
sobre lavagem de dinheiro. Mas ela é pouco utilizada porque, no caso
do crime organizado, temos que hizer uni trabalho de investigação
fnanccira, esbarrando-nos na questão da exacerbação do sigilo ban-
cário. — () deputado estadual 1 klio Luz, ao comentar, perante esta
CPI, a questão da quebra do sigilo bancário, disse, textualmente: "1
uma investigação básica, que a polícia não faz e, quando faz é trava-
da ou pára, às vezes, por interesses escusos, às vezes, por interesses
políticos. Temos constatado muitas dificuldades por parte do Banco
Central na quebra do sigilo bancário. Este país não é preparado para
investigar conta bancária. Há uma resistência muito grande porque,
numa investigação de narcotráfico, podemos esbarrar em casos (IC

Caixa 2. Como grande parte (leste país opera com Caixa 2, isso assus-
ta e resulta numa superproteção do sigilo bancário. () fllCStYlo Vai
)c( rrcr em relação ac sigilo fiscal eao sigilo telefônico."

No caso específico desta Comissão Parlamentar de Inquérito,
é necessário dizer que contamos com a valiosa colaboração do Poder
Judiciário para quebrar o sigilo bancario de várias pessoas sobre as
quais pesavam suspeitas. Essa cooperação foi fundamental para os
resultados de OOSSOS trabalhos.

Ainda no que se refere à necessidade de mudanças no ordenamento
jun(llc(> e nos procedimentos atinentes a sua aplicação ao caso concreto, é

necessário enfatizar a questão do iratament() dado às testemunhas e ao
infrator que auxilia a investigação delatando seus comparsas.

( ) sistema de proteção às tesiemtinlias que existe no Brasil e
no Ulsiado é Incipiente, insuficiente e in p'' deixando-as eXpoS-
tasá sanha dos criminosos. Isso cria insegurança, descstímulo e má
vontade em testemunhar, para não filar no silêncio imposto a comu-
nidades inteiras pelo braço armado do crime organizado. No caso do
delator não tem sido diferente.
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O uso e o comércio ilegal
de drogas em Minas Gerais

Para situarmos a questão das drogas no Estado, será necessá-
rio discorrer sobre alguns aspectos de ordem geral. Isso porque o trá-
fico de drogas em Minas Gerais não está desconectado do tráfico
realizado em outras regiões do País, nem sua execução obedece a
padrões próprios ou específicos.

O narcotráfico, como modalidade do crime organizado, não é
praticado isoladamente. Na verdade, como já observamos, vários tipos
de crimes se interligam: quando se fecha o cerco contra os traficantes,
estes podem passar para o roubo de cargas; ou para o assalto a banco;
ou ainda para o seqüestro e para outras modalidades de delitos. Verifi-
ca-se então a necessidade de fechar o cerco em todos os níveis.

Exemplo desse fato, embora não estatisticamente mensurado,
pôde ser observado no Triângulo Mineiro. Quando o tráfico de dro-
gas começou a ser combatido de forma eficaz naquela região, aumen-
taram os casos de roubo e furto de cargas. Como o combate a esses
crimes se intensificou, passaram a ocorrer assaltos a bancos.

Deve-se, pois, estar atento para o fato de que o narcotraficante
sempre se envolve em outros tipos de crime, com a finalidade de
angariar os recursos necessários para comprar a droga no exterior.

O tráfico internacional de drogas se configura na medida em
que se estabelece uma associação não eventual entre brasileiros e
estrangeiros no comércio de tais substâncias. A Polícia Federal tem-
se dedicado muito à repressão ao tráfico internacional. Não é fácil
essa tarefa, pois o Brasil possui um vasto território, além dos trinta e
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cinco portos oficiais e dc seus aeroportos internacionais, O (]UC possi-
bilita a construção dc aeroportos clandestinos.

Uma importante questão) a ser considerada, não só pelo Go-
verno Federal, como também pelo Estado ck Minas Gerais, é a possi-
bilidade de migração das organizações criminosas. Se um país tem
legislação que confisca bens, que prevê penas exacerbadas, é (l)\T10

que as organizações criminais não vão migrar para lá. l)c uma hora
para outra, o Brasil pode se transformar num grande paraisu, tanto cio
dinheiro como dos negócios.

Alguns traficantes de renome nacional vieram para Minas, um
lugar aparentemente seguro e desenvolvido, onde se estabeleceram e
de onde passaram a comandar OS SCUS negócios. 1 ssa migração ocor-
reu porque no i-stado de origem, mais desenvolvido, com altos índi-
ces de criminalidade, estavam sendo vítimas de uma concorréncia
desenfreada e dc repressão muito mais violenta. Por sua vez, a exten-
são do território) mineiro dificulta o combate ao tráfico. Além disso,
Minas configura-se como potencial consumidor.

Pelo exposto, vislumbra-se a possibilidade de serm >s alvos
do estabelecimento, no Brasil e no Estado, dc integrantes de cartéis
colombianos, bolivianos, da máfia italiana. (los cidadãos africanos
que oferecem o corpo com(> transporte de drogas.

Na realidade, bá motivos para que nos preocupemos. Somos
vizinhos dos maiores produtores dc cocaína no> mundo. A Colômbia
tem o merc/itmdisínç', o Peru é o maior produtor mundial de folhas de
coca; a Bolívia também as produz.

Tal preocupação existe não só no Brasil, mas também em
outros países, principalmente, nos Estados Unidos. A agéncia fe-
deral au tid ro gas n( >rte-a me ricana I)rií Ii,/?.'rcemen/ /1 d,m,iis/raiion
- DEA - lrevé o aumento> do narcotráfico e do Consumo de dro-
gas no Brasil, em especial devido à dificuldade de controlar as
fronteiras com OS países produtores; prevê ainda a ampliação do
número de laboratórios de cocaína e das plantações de maconha
cm áreas remotas do interior.
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A globalização, por sua vez, cria, por um lado, facilidades de
integração econômica, comercial e cultural; por outro lado, tenta abolir
determinados controles sobre o intercâmbio entre países, o que faci-
lita a proliferação das ações ilícitas.

Cumpre estarmos atentos às várias facetas implícitas na ques-
tão das drogas. Vamos exemplificar. No momento, não temos proble-
ma com a heroína. Aparentemente nau nos precisamos preocupar com
ela, pois a incidência do seu uso é insignificante no Brasil. Não somos
produtores, e o preço é elevado. Todavia, devemos permanecer alertas:
somos vizinhos cio primeiro país sul-americano a produzir heroína, a
Colômbia; nossas fronteiras são livres; nossa população é grande e in-
tegrada por CUfOCUS e orientais, usuários desse tipo de droga.

Com relação aos tipos de drogas, embora faltem dados esta-
tísticos verdadeiramente confiáveis, teríamos algumas observações.
Somos produtores de maconha no Nordeste. A cocaína tem, no Bra-
sil, um corredor de exportação; a droga de melhor qualidade e, por-
tanto, mais rentável, é exportada; aqui fica a que contém impurezas,
por conseguinte, mais letal. Observe-se o caso da mcrla, que é um
subproduto, um rejeito.

Isso posto, deve-se observar que Minas Gerais, por sua loca-
lização, serve como rota para a saída de drogas oriundas da Bolívia,
do Paraguai e da Colômbia. As drogas passam por aqui, vão para o
Rio de Janeiro OU São Paulo e, daí, para a Europa e, cm maior quan-
tidade, para os Estados Unidos. Além disso, o Estado serve de passa-
gem para a maconha do Nordeste.

Atente-se para o potencial perigo representado pelas drogas
sintéticas, que podem ser produzidas com tecnologia relativamente
simples. Resta lembrar ainda que o uso de xaropes e de solventes,
drogas de difícil controle, é disseminado. O controle de drogas, é
bom que se diga, deve ser uma atividade multidisciplinar, com aspec-
tos dc prevenção, fiscalização e educação.

Im Minas Gerais, o padrão cie consumo de drogas não é (lifc-
rente dc dc outras regiões do País, porém trata-se de um Estado com
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a população de poder aquisitivo maior que a média cio País, o que
Constitui um elemento complicador. Se não existirem programas pre-.
ventivos, trabalhos de base, de educação, liavera um envolvimento
maior cio segmento mais Jovem na C111CS1à() cia droga.

Podemos citar alguns dados relativos ao USO de drogas no
Estudo: de 1997 a 1999, a Policia Militar apreendeu 480 veículos
envolvidos com tráfico de drogas, 220 armas, 100 celulares, 74 kg de
cocaína, 55 kg de pasta de coca, 5.700 papclotes de cocaína, 12.70()
pedras de cracL', 2.600 kg de maconha prensada, 10.30 buchas de
maconha, além de drogas ilícitas que nau sao relevantes para a situa-
ÇS( atual. Conduziu, nesse período, 12.400 adultos, 3.300 adoles-
centes e 103 crianças.

Em 199 1), a Polícia Federal instaurou mais de 100 inquéritos,
com um total de 140 indiciados. Foram apreendidos, de janeiro a no-
vembro de 1999, 120 kg de cocaína, 3,5 toneladas de maconha, 130
g de erack, 180 g cie haxixe, 5 g de sementes de maconha.

Atualmente as ações policiais tcIfl-Sc concentrado na região
do Triângulo Mineiro, Uberaba e Uberlândia. Essa última cidade está
incluída na rota internacional cio tráfico. 1 xistem outros pontos críti-
cos no Estado, como Montes Claros e Governador Valadares.

Exemplo da inserção de Í1inas Gerais no panorama do tráfi-
co internacional ficou patente na divulgada apreensão ) de cocaína es-
conclida no interior de transfi )rmadores. Na elucidação do caso, hou-
ve participação inicial cia Polícia Civil, posteriormente cia Polícia Mi-
litar. Dado que aquela questão tivesse ramificações dentro e fora cio
Brasil, foi acionada a Policia cio exterior.

De acordo corri a Polícia Civil, os grandes carregamentos de
drogas tcm sido substituídos pela clistrihuiçao mais pontual em cidades
pequenas. Entretanto, dados concretos mostram que Belo Horizonte é
um grande centro de consumo, em números absolutos e relativos.

Na Região Metropolitana de lMo 1 lorizx)nte existem aproxi-
madamente 330 mil desempregados. Entre eles, hui cerca de 10 mil
relacionados por estarem envolvidos com o uso de drogas. Na região
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de Belo Horizonte, já temos arrastados pelas malhas do tráfico mais de
20 mil mineiros, que são chamados de "aviões" e "mulas". Mães de
família e crianças de 9 e 10 anos estão sendo utilizadas pelo tráfico.

um 1993, levantamento realizado pelo Centro Brasileiro de
lnforinaçoes Sobre Drogas Psicotrópicas - CEBRID - e pelo Depar-
tamento de Psicobiologia da Escola de Medicina da UFESP revelava
que, em Belo 1 lorizonte, não foram encontradas diferenças estatísti-
cas com relação ao uso de drogas entre os SeXOS, sendo que o uso
freqüente chegou a quase 5,0% da amostra. A faixa etária com maior
freqüência de usuários foi aquela correspondente a maiores de 18
anos, porém o uso de drogas já era detectado na faixa etária de 10 a
12 anos, sendo que 16,8% dos estudantes dessa faixa de idade relata-
ram já haver experimentado drogas.

De acordo com aquele estudo, excetuando-se o álcool e o
tabaco, as drogas mais freqüentemente usadas, pela ordem, foram:
solventes, ansiolíticos, maconha e anfctarnínicos, enquanto os
opiáceos estiveram entre as menos utilizadas. A estimativa de algu-
ma experiência com drogas entre estudantes da rede estadual de ensi-
no de Belo Horizonte foi de 16,2 V.

/\ pesquisa, realizada com alunos elos ensinos fundamental e
médio, revelou também que o uso de maconha e dos anticolinérgicos,
ao menos uma vez, apresentava predomínio estatisticamente
significante para o sexo masculino quando comparado ao sexo femini-
no. Por outro lado, as mulheres usavam mais anfetaminicos e ansiolíticos
que os homens. Nota-se, ainda, que O USO de drogas psicotrópicas já
aparecia entre os estudantes de 10 a 12 anos de idade, que relatavam
terem experimentado drogas pelo menos urna vez na vida em porcen-
tagens expressivas: solventes (13,2 %), tabaco (18,6'Yo) e álcool (68,0%).

Corno exemplo cio crescimento do problema na região de Belo)
1 lorizonte, podemos citar os dados da Divisão de Tóxicos e Entorpe-
centes da Polícia Civil, que, em 1997, encaminhou à Justiça 796 in-
quéritos; em 1998, esse número subiu para 1709; nos 11 primeiros
meses de 1999, houve a instauração de 1960.
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Resultados imediatos dos trabalhos
da Comissão Parlamentar de

Inquérito

6.1. Algumas das mais importantes investigações

6. 1. 1. O caso Fernando "Beira-Mar". a crônica de uma fuga anunciada

No dia 23 de março de 1997, Fernando Luiz cia Costa, conhe-
cido como Fernando "Beira-Mar", notório como traficante forte, fu-
giu da carceragem do Departamento Estadual de Operações Especi-
ais - DEC)ESR Na época, era diretor-geral do DEC)ESP o delegado
João Reis, O delegado em permanência no dia cia fuga era o dr. Marco
Antônio Abreu Chedid. O sr. Erli Ferreira Domas era o subinspetor-
chefe cia segunda equipe de plantão no dia do ocorrido, equipe com-
posta ainda dos policiais Adelton Mauro de Vieira, Carlos Alberto
Paganini, Carlos R(>l)erto Magalhães, Dênio Ferreira, Gérson Ferreira
cia Silva, Jorge Luiz Duarte Dias, Marconi Gomes Pereira, Maurício
cia Silva do Vale e Reinaldo de Faria Teixeira.

O traficante era um preso da Polícia Federal que foi transferi-
do para o Departamento de Investigações. Neste último departamen-
to, empreendeu uma tentativa frustrada de fuga, com a participação
dolosa de um servidor, conforme apurado em inquérito conduzido
pelo dr. Clóvis Gonçaves Filho.

Um segundo inquérito levado a cabo pelo mesmo (Ir. Clóvis
Gonçalves Filho para apurar responsabilidades no DEOESP con-
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Citilti pela participação culposa cio policial Adelton Mauro de Vieira,
cuja negligência teria contribuído para o fato, e pela participação de
três presos que prestaram ajuda ao meliante. Foi acompanhado pelo
dr. (;ilvan Alves Franco, representante do Ministério Público.

Na época cm que houve a evasão, nenhuma das autoridades
afetas à apuração cios acontecimentos solicitou a quebra cio sigilo
bancário dc policiais do DEOESP, embora tivesse sido insistente-
mente veiculada uma versão segundo a qual o episódio teria envolvi-
cio e rru pça( .

)s depoimentos prestados Sol) cOfllpn)lflisSo ct1ffle esta CPI
flcncR)naran1 várias irregularidades, conio a utilizaçà O de um apare-
lho celular pelo traficante, o recebimento, por este último, de visitas
de forma irregular e a entrada, na carceragem, dc 111 ,41, 11111ento (IUC

facilitou a ruga.
A quebra do sigilo telefônico do celular não foi solicita-

da na época.
Para esta CPI. as explicações ciadas Pela Policia Civil, sobre a

fuga de Fernando "Beira-\lar" das instalações do 1)F( )LSP são ab-
solutamente inconsistentes. Ficou clara a fragilidade das apurações
feitas pelo aparelho policial. A culpa de tudo recaiu sobre persona-
gens de menor iiTlportãncia, e as responsabilidades dos níveis superi-
ores daquela unidade policial foram diluídas.

(,tIanto às investigações levadas a cabo pela CPI, mais não
poderia ter siclo feito. Numa concessã( ) que t á além de o ' ssas obri-
gações institucionais, concordamos em diah >gar, por telefomie, com
"Beira- Mar'', na expectativa de cjuc isso facilitasse sua localização, o
cicie, infelizmente, por razões técnicas, não ocorreu.

seu depoimento, o dr. Gilvan Alves Franco apontou di-
versos privilégios irregulares concedidos a traficantes presos na Dutra
Ladeira. São suas palavras textuais: "... na Secretaria cia Segurança,
(iS casos que envolvem o DEOESP, o DETRAN e a Dutra Ladeira,
VOCé não tem como investigar. A Corregedoria de Polícia é muito
séria, mas ela não consegue investigar a estrutura superior da sua
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própria instituição. E o caso da Dutra Ladeira. Todas as investiga-
ções de fuga contra a Dutra Ladeira findaram no fracasso. Em todas
as investigações que esbarrarem em órgãos de cúpula da Polícia Civil,
não conseguimos chegar a um bom termo. Por quê? Porque envolvem
a própria estrutura superior."

O dr. Gilvan informou ainda que nos meses que antecederam
o término de sua atuação na Vara de Execuções em Belo Horizonte,
realizou uma pesquisa segundo a qual 22% dos presos da Dutra La-
deira eram traficantes.

Referindo-se ao Anexo 111 da Dutra Ladeira, o dr. Gilvan dis-
se que " ... acolheu OS piores traficantes do Estado, que, se forem pro-
curados às 19 horas, estarão tomando cerveja no Mercado Distrital,
nas proximidades da Superintendência Administrativa."

Uma prova cabal dessas afirmações foi a fuga do traficante
Flávio de Souza, que cumpria pena naquela casa de detenção, fuga
que a CPI investigou.

O criminoso tinha privilégios incompatíveis com sua
periculosidacle, concedidos ao arrepio da autoridade judiciária. Um
deles era ser atendido como cliente particular de uma dentista, fora
dos limites cia unidade prisional cm que se encontrava. A profissio-
nal, para agravar o quadro, é servidora cia Polícia Civil, na qualidade
de escrivã, e presta serviços odontológicos dentro da Dutra Ladeira.
Seu assistente no consultório particular é um ex-detento de nome
Ronaldo Pereira.

Numa das visitas que fez à dentista, Flávio de Souza foi res-
gatado por dois comparsas fortemente armados, numa ação ousada
que, ao que tudo indica, foi cuidadosamente planejada.

O exemplo nos mostra ainda que é muito ténue o limite entre
a postura negligente e permissiva do policial civil e sua cumplicidade
ativa em favorccimento do crime organizado.

Um outro exemplo ainda que demonstra à exaustão a fragili-
dade do sistema carcerário e a ação da "banda podre" no interior dos
organismos policiais é o caso do traficante Paulo Geovani Schaeffer.
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(:itado tomo remetente de partidas de cocaína apreendidas em Belo
lorizontc, remessas feitas habitualmente pelo serviço de SFDFX,

Paulo (;eovani foi preso e condenado nesta Capital por crime de trá-
heo. Fugiu do estabelecimento em que se encontrava recolhido.

Preso novamente cm flagrante por crime de tráfico, foi enca-
minliado ao presídio de Ipaba, de onde foi trazido para intcrrogtri
cm lklo 1 lorizonte.

1 ncontrando-se recolhido na Polícia Federal, foi colocado,
COM ordem judicial, à disposição do delegado \1aldomiro Pasqual do
Vale, que informou à Vara do processo que precisava realizar diligên-
cias com o cidadão.

Passados alguns dias, foi resgatado por comparsas na unidade
policial dirigida por aquele delegado. O fato despertou suspeitas porque,
segundo se veio a saber, nenhuma diligência veria sido realizada, para
apurar tráfico, enquanto o preso ficara à disposição cia autoridade.

Preso por tráfico de entorpecentes uma terceira vez, agora
em Feira de Santana, na Bahia, para lá se dirigiu a CPI, interrogando
aquele cidadão. Ele relatou que, estando condenado pelo primeiro
processo, foi abordado cm sua casa pelo delegado Valdomiro, pelo
policial Zito e por outros policiais não identificados, que o levaram
até a delegacia dirigida pelo primeiro. Ali ficou o tempo necessário
para "levantar" 6() mil reais para pagamento do não-cumprimento de
mandado de prisão expedido.

Relatou ainda Paulo Gcovani que, solto em via pública, voltou
tempos depois a ser novamente preso Pela Polícia Federal. Foi, então,
levado para o presídio de lpaha. i\i'tteS de partir da Superintendnci:o
Regional do Departamento da Polícia 1 edeml em Minas Gerais para Ij
esse cidadão, segundo seu próprio relato, pediu à companheira qoIe c
municassc o fato cia prisão ao delegado \/aklomiro, solicitando-lhe ajuda.
Por fim, segundo o depoente, tendo sido colocado à disposição cio dele-
gado, essa autoridade policial se entrevistou com ele várias vezes, traem-
do exclusivamente da possibilidade de obtenção de mais dinheiro para
pagamento de nova facilitação de fuga, o que, por fim, veio a ocorrer.
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Embora não seja objetivo específico desta CPI apurar deficiên-
cias no sistema carcerário, são preocupações suas a impunidade e as
constantes fugas que facilitam e estimulam o narcotráfico, tornando
as milícias do crime organizado cada vez mais audaciosas. É nossa
preocupação ainda apurar as ligações entre o comércio ilícito de en-
torpecentes e o aparelho repressor e as possíveis teias de corrupção
que minam a estrutura estatal.

6.1.2. Investigando o narcotráfico em Governador Valadares: a droga no
saco de pão

"Dentro da cadeia, estava rolando mais droga do que dentro
da cidade toda. Isso eu via. Todos os dias passava meio quilo, lOOg,
200g. Havia droga dentro e fora." Essas palavras de um dos depoen-
tes caracteriza bem a situação encontrada pela CPI cm Governador
Valadares. À medida que ouvia os depoimentos, a Comissão foi re-
construindo um quadro de corrupção, extorsão, abuso de autoridade
e tráfico de drogas: um verdadeiro mar de lama que envolvia policiais
de Governador Valadares e notórios traficantes, com ramificações
em outros Estados da Federação.

No interior do estabelecimento prisional, privilégios incon-
cebíveis como o uso de telefones celulares pelos presos permiti-
am que, dali, os comerciantes de substâncias ilícitas comandas-
sem seu lucrativo negócio.

Segundo outro depoimento, "A droga chegava às seis e meia
da manhã, era colocada na sacola de pão, o Lilico pegava tudo e
distribuía na cadeia. O carcereiro que trazia a droga para o Lilico
era o sr. Nei.

Da minha cela, que ficava do alto do pátio, dava para ver o
movimento da viatura na porta. Às vezes, vinha droga também à meia-
noite. Entrava droga na cadeia de duas a três vezes por dia."

A CPI, por dois dias, trabalhou exaustivamente em Governa-
dor Valadares e trouxe a público a teia que enredava até mesmo os
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representantes do poder estatal que possuíam, corno missão, reprimir
o crime organizado cm todas as suas modalidades e, especialmente, o
narcotráfico.

Ao final das investigações, foi anunciada a prisão da delegacia
de Polícia Maria Aparecida Pinto e cio carcereiro Adriano Dias Costa,
vulgo Acirianinho. Ambos foram condenados a 12 anos de reclusão.
Esse foi o primeiro caso de que se tem notícia no Brasil em que uma
Comissão Parlamentar de Inquérito pediu a prisão preventiva de al-
guém e obteve, ao final, a condenação definitiva cios indiciados pelo
judiciário. O fato atesta a seriedade com que foram encaminhados os
trabalhos cia CPI do Narcotráfico.

No decorrer dos depoimentos prestados perante a Comissão,
o sr. I)cvair Lucas fez acusações de grande gravidade ao deputado
federal Lael Varcila, Todas levantando suspeições sobre proceditiien-
tos atípicos na fazenda daquele deputado e que mereceriam investi-
gações. Tratava-se de movimentações noturnas, com transporte de
animais e outros procedimentos.

O sr. I)evair mencionou as ligações entre o parlamentar e a
delegada de Polícia Maria Aparecida Pinto, dizendo que a filha dessa
última fazia equitação em uma propriedade cli) deputado.

Ainda pelas denúncias apresentadas pelo sr. Devair, a Comis-
são apurou a utilização de "laranjas" por parte da empresa COVEPE,
ligada ao grupo empresarial cio deputado I.ael \Tarella.

Com alicerce nos depoimentos dos srs. Paulo César Argolo de
Souza, 1-losane Rodrigues de Oliveira, Raimundo de Souza Argolo So-
brinho e Altair Carlos Vieira e cm documentos fornecidos pelo
DETRAN/MG, chegou-se a um esquema de vencia de carretas Scannia
que induz a forte suspeita de piano de "lavagem" de dinheiro. Segundo
o I)F'1'RAN/I'vIG, por exemplo, o sr. 1 losane Rodrigues de Oliveira
chegou a possuir 35 carretas registradas em seu nome. Ora, o sr. [-losane
é pessoa dc poucas posses, que vive de lavar carros. Ele chegou a afir-
mar c1ue não sabia das carretas que possuía e que assinava alguns doeu-
mentos, ganhando em torno de RS 100,00 por assinatura.
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Fatos semelhantes foram apurados em relação aos srs.
Raimundo de Souza Argolo Sobrinho e Antônio 1 iuiz da Mata. UIste
último declarou, perante a Comissão, que os clientes da C()VlPl
colocavam carretas em seu nome para obter financiamento. Segundo
o depoente, OS vendedores e clientes da CC)VlPE colocavam OS car-
ros em seu nome. Questionado sobre suas posses, o sr. Antônio Luiz
da Mata disse: " ...não tenho nada, não tenho dinheiro nenhum. Sou
aposentado. Eles pediam para pôr o carro em meu nome para fazer o
financiamento mais fácil. Carros que eram vendidos fora de Gover-
nador Valadares."

O sr. Raimundo de Souza Argolo Sobrinho foi condenado por
uso de tóxico em 1994, e tem outra condenação como incurso no art.
16 da Lei n° 6.368, por tráfico, ocorrida em 23/12/98. O sr. Raimundo
chegou a ter cerca de 50 carretas cm seu nome e confessou, perante a
Comissão, participar do mesmo esquema de que faziam parte os srs.
Hosane e Antônio Luiz da Mata. O sr. Raimundo é irmão do sr. Paulo
César Argolo, gerente de vencia da COVEPE.

O sr. Altair Carlos Vieira é despachante autorizado pelo
DETRAN em Governador Valadares. Ele prestou esclarecimentos à
Comissão a respeito do esquema de triangulação na vencia das carre-
tas. Sr. Altair afirmou que presenciou, várias vezes, terceiros procu-
rarem o sr. Raimundo Argolo cm seu escritório, dizendo que precisa-
ram financiar um carro. Segundo o depoente, essas pessoas passa-
vam o carro para o nome de Raimundo ou de outra pessoa. Disse
ainda que Raimundo é um primeiro elo de uma corrente: "Ele recebe
o carro em nome dele, passa para o nome de outro, e o outro fica
como se estivesse vendendo."

A comparação de assinaturas de alguns "laranjas" com aque-
las constantes nos documentos referentes às transferências dos veí-
culos levantam a forte suspeita de falsificação por parte de alguém
ligado às empresas do Grupo Lael Varella.

Apesar de depoimentos prestados à CPI fazerem menção a
ligações entre o parlamentar e a sra. Maria Aparecida Pinto e de a



58	 CPI do Narcot n'dtc

(:ovEpE se utilizar dos serviços cio traficante Raimundo de Souza
Argolo Sobrinho cm suas operações triangulares de venda de carre-
tas, a Cmissào não conseguiu apurar dados objetivos que pudessem
ligar o deputado Lael Vareila ao narcotráfico.

6. 1. 3. Ini'ctiga,;t/o em Montes Claros: os ca,,,,nho.r da droga.

As investigações cm Montes (;laros foram deflagradas por
denúncias apresentadas à CPI Nacional do Narcotráfico, na cidade
do Ri( de Janeiro, por uma pessoa cujo nome ou suposto nome e
Laércio Cunha, denúncias que envolveram o sr. Paulo César Santiago
e seu irmão deputado estadual Arlen Santiago.

A Comissão apurou que o sr. Paulo César Santiago fora
indiciado num inquérito para averiguar a internação hospitalar de um
J( 'vem de nome Marcelo Martins Rocha, diagnosticado como vítima
de "overd()sc" de cocaína.

Segundo OS autos, o inquérito, levado a efeito pelo delegado
de Polícia dr. ()tacílio Teorônu) de 1 J,lia, teve seu relatório enviado à
Justiça cm 25 de maio de 1987.  ( ) juiz o encaminhou ao representan-
te do Ministério Público, que deu parecer pelo arquivamento por fal-
ta de comprovação da materialidade do crime.

Conforme o dr. Otacílio, vara )5 n mcs da alta sociedade de
)ntes Claros foram citados nos depoimentos das testemunhas como

envolvidas com o tráfico de drogas na cidade. Entre eles figuravam o
sr. Paulo César Santiago e seu irmão Pedro Alcánrara Santiago, que
foram indiciados juntamente com cerca de duas dezenas de pessoas.

01W) dcclar >u o delegado, ao intimar ( ) sr. Paulo César Santiago Para
l)ftar declarações acerca do fato, o intimado procurou, de toda for-
ina, dificultar OS trabalhos da ana rklade policial.

De acordo corri as informações prestadas pelo cir. Aloísio Ara-
újo Couto, delegado Regional de Montes Claros à época desses fatos,
quando houve a mudança de governo e o governador Newton Cardo-
so anunciou o nome do cir. Sidney Safe Silveira como seu secretário
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de Estado cia Segurança Pública, veio a Belo Horizonte o pai do sr.
Paulo César Santiago e do (Ir. Arlen Santiago. Ele trouxe consigo o
editor do Diário de Montes Claros, de propriedade da família. Aqui es-
tiveram com o futuro titular da pasta da Segurança. A partir dessa
visita, estamparam na primeira página do jornal : "Sidney Safe pro-
mete limpar a Polícia Civil de Montes Claros."

A partir da posse da nova administração estadual, o dr. Aloí-
sio e todos os delegados de Polícia da equipe chefiada por ele foram
sendo, pouco a pouco, transferidos do município.

Para novo titular da Delegacia Regional da cidade foi desig-
nado o dr. Elber Machado Cordeiro. Sobre ele, o dr. Otacílio, a quem
já nos referimos neste relatório, narrou o seguinte episódio: "Recor-
do-me de que, em um fim de semana, eu era o delegado de plantão,
e os detetives Lucas, Vilson e Saulo, hoje doutor, teriam relatado
que iriam fazer o levantamento de um serviço envolvendo trafican-
tes, que iriam fazer a entrega dc uma mercadoria na cidade. A mer-
cadoria seria droga.

Determinei que eles fizessem a "campana" para pegar essas
pessoas e, qual não foi minha surpresa: recebi um telefonema do en-
tão chefe, dr. Liber Machado Cordeiro, chamando minha atenção e
perguntando-me por que eu havia feito aquilo. Respondi-lhe que ha-
via determinado aos cletetives um levantamento do tráfico de drogas
na cidade. Ele disse-me que teria mandado a Polícia Militar prender
os detetives, porque eles estavam mexendo com pessoas que não ti-
nham nada a ver com o fato."

Em depoimento prestado a esta Comissão em 18 de abril de
2000, o indivíduo de cognome Laércio Cunha fez várias acusações,
reafirmando o que já havia dito perante a CPI nacional.

Entre suas afirmações, encontram-se as seguintes:
"Quanto ao sr. Paulo César, ele tem uma loja no Rio dejanei-

ro, chamada Riocar, tem uma outra loja, ou um escritório de venda de
carro em Ipanema. O braço direito dele, que é o Pinduca, dirigia a
Automontes, de Montes Claros. É sabido que eu falei que os carros
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dele, dessas concessionárias, eram carregados de droga cm \li uitcs
Claros e levados ao Rio de Janeiro, a Fortaleza, Recife e, assim, su-
CC SS ivam Cn te.

" que sabemos é que esse dinheiro (dinheiro das operações
cnvolven(l() tráfico de drogas) é 'lavado' em carros. Tanto faz em
carros de Montes Claros, que saem daqui e vão pira o Rio de Janeiro,
Fortaleza. Os carros que vão não voltam mais. São carros que va()
carregados, ficam no destino, São emplacado,; com outra placa. Seria
feito dessa maneira."

Laércio Cunha disse também que o sr. Paulo César Santiago e
o deputado Arlcn Santiago estiveram em companhia do traficante
Fernando "Beira-Mar" no parque de exposições de Montes Claros.
Disse ainda que o criminoso teria investido de 500 OU 400 mil reais
na campanha que elegeu o parlamentar.

Sobre o possível envolvimento do sr. Paulo César Santiago
com o narcotráfico, a CPI apurou ainda alguns fatos importantes. 1m
priniciro lugar, verificou-se uma inexplicável e rápida evolução (lO>
p11rimnio do empresário, cspecialmcnte no período entre 1982 e
1987. 1 'til seu depoimento, o jornalista ( )svaklo Alves Antunes disse
que o empresário, nos primeiros anos (Ia década de 80, era funcioná-
rio de unia revenda de automóveis. Cinco ou seis anos depois, pos-
suía sua própria revenda, comprou uma fazenda próxima à cidade de
Montes Claros, construiu um haras e uma mansão. C) jornalista escla-
receu que Paulo César recebia muita gente: Trouxe, de jatinho, Ibrahim
Sucd, /.ózimo cio Amara!, pessoas que conheço porque eram da im-
prensa e eu tinha obrigação de co )lllleccr. O colunista social Paulo
César de Oliveira, do jornal ILotado de A Ii,ias, esteve lá muitas vezes.
( ) enlpresári() trouxe cantores de dupla sertaneja, artistas da '!V Cio-
1)0, políticos, inclusive."

A CPI averiguou ainda a existência de forte esquema de segu-
rança, incluindo o uso de escopeta, cercando o Haras Pirárnide, de
propriedade de Paulo César Santiago, e a chegada de caminhões fe-
chados àquele liaras. Sobre esses caminhões, ouviram-se pessoas que
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trabalharam no local, e elas disseram não saber a natureza da carga
que eles transportavam. Disseram ainda que eram proibidos de se
aproximar de determinadas áreas da fazenda.

Em virtude das denúncias, procedeu-se, por meio de solicita-
ção ao Poder Judiciário, à quebra de sigilos bancários, fiscal e telefô-
nico tios mesmos e de suas empresas.

Estudos detalhados levaram os membros da CPI a duas em-
presas financeiras que mantinham relações com o sr. Paulo César San-
tiago: a PPL Empreendimentos e a GMS Representações.

A Riocar, empresa cio sr. Paulo César, mantinha relações co-
merciais com as duas firmas citadas. Até em pagamentos de ordem
pessoal do sr. Paulo César aparecem a PPI, e a GMS.

Conseqüentemente, iniciaram-se investigações sobre as duas
sociedades. Com esse trabalho, a Comissão apurou o seguinte:

a) as empresas PPL e GMS têm seu endereço de funciona-
mento no mesmo prédio da Riocar (3° e 5° andares);

b) foram constituídas para intermecliarem a compra e vencia
de veículos;

c) a PPL empreendimentos foi constituída pelos srs. Marcos
Francisco dc Oliveira e Fclismino 1 lenric1ues Neto, parentes cio sr.
Paulo César Santiago, segundo depoimento do sr. Marcos, com aval
do sr. Paulo César;

d) a PPL empreendimentos movimentava, em bancos nacio-
nais e internacionais, quantia surpreendentemente alta, consideran-
do sua condição de simples intermediadora de veículos, o que levou
seu sócio Marcos Francisco a se retirar do negócio e admitir aos mem-
bros da CPI que não apenas o volume de transações financeiras era
suspeito, como ele próprio teria sido usado na forma de "laranja";

e) dois anos após se ausentar da firma PPL, o sr. Marcos foi
substituído, mediante procuração outorgada ao sr. Felismino, pelo sr.
J uarcz Souto, também parente do sr. Paulo César Santiago. Note-se
que esse sr. juarez não possui condições financeiras ou patrimoniais
para participar desse empreendimento;
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OS srs. Fe]ismino e Juarez constituíram também a empresa
(;Ms l mpreendimcntos, (UC tCfll C() de atuação i(lCfltiC() ao da
PPL, funcionando comi) uma sua sucediinea;

g) toda a movimcntaça() financeira da GMS nio é feita exclu-
sivamente pelos SOCI()5, mas também pelo sr. Luiz Francisco Mota
Santiago e pela sra. Maria Cristina Santiago de Oliveira, irmàos do sr.
Paulo César Santiago;

h) os srs. Felismlnc) Henriqucs Neto, Juarez Souto e joão de
Deus Dias Neto, este ultimo por participação indireta, foram diver-
sas vezes intimados a depor. hji necessário muito estorço dos mem-
bros e demais colaboradores da CPI para c1uc dois deles prestassem
depoimentos. Registre-se que o sr. João de Deus fugiu, esquivan(lo-se
de depor. Os outros dois, mesmo na cc )ndiçã(> Jc testemunhas, recu-
saram-se a responder aos c1uestionamentos da ( ll:

i) no dia 30 de novembro cio corrente ai >, foi assassinacic), ria
cidade do Rio de Janeiro, o gerente da Empresa Riocar, Ie()doro
Albuquerque Ramos. 1 m seu automóvel foram encontrados e reco-
lhidos, pela Polícia Militar daquele hstado, lacas de veículos, for-
mulários para a legalização das mesmas e vários discos rígidos de
computador, o que indica a possibilidade de novas invcstigaçcs SO-

hie as atividades dos irmaos Paulo César, Maria Cristina e Luiz Iran-
cisco Santiago. Pelas características cio ocorrido, até mesmo o subse-
cretário de Segurança Publica do Rio de Janeiro, Coronel Lenine de
Freitas, sugere que tal assassiwato possa estar ligado à quadrilha de
l :ernando "Beira-Mar";

j) cumpre, aqui, abrir um parênteses para esclarecer a atuação
do deputado r\rlen Santiago na condução dos trabalhos, sempre com
o objetivo de procrastinar, turbar e tentar, de todas as maneiras, im-
pedir, ciiflm, que a CPI tivesse acesso aos depoimento >s dos ''laran-
jas''. Fsse parlamentar enviou um funcionário seu ao aeroporto de
Belo F l rizontc para impedir a chegada cio sr. Marcos 1 rancisc(> de
)liveira, cuja ( )il iva estava marcada para o dia 26/ 10/22 000, () De-

putado ludibriou também o assessor (lesta Comissão, sr. Homero
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Moreira Filho, quando este último foi ao gabinete do parlamentar,
com a finalidade de entregar intimação ao sr. Fernando Macedo, fun-
cionário de Arlen Santiago. O sr. Homero Moreira Filho formalizou
relato cio acontecimento, relato que se encontra nos autos da CPI. O
deputado Arlen Santiago, cm conclusão, tentou, de todas as manei-
ras, juntamente com seus irmãos Paulo César Santiago, Luiz Francis-
co Mota Santiago e Maria Cristina Mota Santiago Oliveira, obrigar a
Comissão a ouvi-los como indiciados, hipótese em que não teriam a
obrigação de dizer a verdade. De fato, não teriam a obrigação de di-
zer coisa alguma, pois alegariam a não-exigibilidade da auto-
incriminação. A esse respeito, encontram-se, nos autos da CPI, peti-
ção justificadora da ausência das testemunhas, intimadas para reu-
nião de 9/11/2000.

Em seu estudo da situação, esta Comissão verificou que Mon-
tes Claros figura de duas maneiras no cenário do tráfico.

Primeiramente, trata-se de um pólo consumidor cuja situação
preocupa. Segundo dados fornecidos pelo delegado de Polícia, dr. Saulo
(;ornes Nogueira, a Região Norte de Minas deve consumir em torno
de 20 quilos de cocaína e 150 quilos de maconha por mês, droga
fornecida por pequenos traficantes. A CPI constatou a existência de
um esquema de pequeno atacado e varejo para a distribuição cio en-
torpecente na cidade, incluindo o funcionamento de um "telepó",
por meio do qual o usuário solicita a droga ligando para determina-
dos telefones celulares e a recebe rios locais combinados, levada por
motociclistas. Nesse esquema, entre outros, estariam envolvidos Stênio
Rodrigues dos Santos Júnior, cumprindo pena como incurso no art.
12 da Lei Federal 6.368 e os indivíduos conhecidos pelas alcunhas de
"Cidinha Coca-Cola", Cláudio e Fred Foca.

Em seu depoimento, Cláudio afirma: "Vim para cá, porque me
informaram que o tráfico aqui era mais forte e que consumia muita coisa."

Montes Claros figura ainda como ponto importante na rota
do narcotráfico, funcionando como espécie dc entreposto de onde a
droga é encaminhada para outros Estados. Interrogado se háfacilida-
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de para movimentação com cargas ilícitas e carros roubados cm Minas
Gerais, Laércio Cunha respondeu que há "...uma facilidade imensa.
lanto jue, na última declaração que fiz à outra CPI, acusei os policiais.
Nies me incumbiram de ir até Recife. Lá, descobri 14 caminhões e
carretas roubados que 1strat11 )r dentro de Montcs Clar(IS."

Depoimento prestado pelo) veread r Adil 1 lernani Alves Pe-
reira, cio Município de I'cdras de Maria da Cruz, corroborou para a
("()missão o urna suspeita inquietante. Segundo o vereador, aquele pe-
queno municipil i de 9 mil habitantes tornl u-se um pólo ole consumo)
e de repasse de drogas: ". . .0 flOSSO município tornou-se poio de re-
passe de drogas por ser um municipio próximo ao Rio São Francisco.
Por rnel( da navegação ou mesmo pelas estradas, há um repasse cons-
tante de drogas, que nunca foi denunciaci( )"

As palavras do edil evidenciam que até as pequenas cidades
do interior já sofrem com os efeitos devastadores da ação dos
narcotraficantes. Além disso, o "Velho ( liico', ri da integração na-
cional, 1 -( ) 1  incorp Irado ao mapa da rota elo tráfico, me )ta marcada pelo
Sangue, pela degradação, pelo roube , pela violência e pela miséria.

umpre-n s ainda relatar c intenso interesse da comunidade
de Montes Clar IS nos trabalhos (lesta C.1 1 1 e a valiosa co )lahoraçao
que nos foi prestada pela população local.

6. 1.4. Ipdlm e (;oi'eriiadt,r Vti/adans. 11 sistemcipem/cncuro inar imii

Desde sua instalaçào, a (P1 do Narcotráfico recebeu grande
apoio da sociedade mineira, às vezes sob a forma de palavras de esti-
mul() e se elidarieclacle, às vezes sob a forma de denúncias que nos foram
ojicaminhadas pek s mais diversos meios. Uma dessas denúncias rela-
tava cas( IS de de fuga dc traficantes prese )S na Penitenciária
I)énio \ loIreira de: Carvalho, localizada rio Município de Ipaba.

No cumprimento de SCUS objetivos, a Comissão realizou di-
versas reuniões para apurar o fato, tendo-se deslocado até aquela ci-
dade para ouvir testemunhas.
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No período compreendido entre agosto de 1999 e janeiro de
2000, verificaram-se, no estabelecimento prisional acima menciona-
cio, cerca de 14 fugas.

N.ntre os fugitivos, figurava o indivíduo que responde pela al-
cunha de "Rogerão", criminoso que já se havia evadido da prisão em
Passos, auxiliado, ao que consta, por Fernando "Beira-Mar". Durante a
evasão de "Rogerão", dois policiais militares foram assassinados.

Um outro fugitivo, Laudomiro Cappatto, é conhecido trafi-
cante que possui laboratório de refino de coca em região fronteiriça.
Com seu grupo foram apreendidos, em Santa Catarina, 27 quilos de
cocaína e, no Rio de Janeiro, 17 quilos do pó.

Com um dos que se evadiram, conhecido como Laporte, fo-
ram encontrados 200 quilos de maconha, quando ele estava na resi-
déncia de um bancário, localizada no Bairro da Pampulha, em Belo
Horizonte. Laporte, ao que consta, é ligado a Fernando "Beira-Mar".

A CPI constatou que a dra. Fliane Aparecida de Castro Medeiros,
diretora de Reeducação cia Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, e
o (Ir. Tarcísio Angclo,dirctor de Segurança do mesmo estabelecimento,
estavam viabilizando a concessão de vários benefícios aos presos, mor-
mente aos traficantes, sem o atendimento elos pressupostos e exigênci-
as da Lei de Execução Penal. Num desses casos, Laudomiro Cappatto
teria viajado para o Rio de Janeiro e, supostamente, entrado em conta-
to com narcotraficantes daquele listado. De outra feita, o mesmo pre-
so passou cerca de 30 dias fora da instituição prisional.

A Comissão apurou ainda que a eira. Eliane, comportando-se
de forma totalmente ilegal, levou prisioneiros para prestarem servi-
ços de pedreiro em sua residência.

1 lá suspeitas da participação de aut( )ridadcs num episódio em
que um preso se fez passar por outro e falsificou a assinatura deste
último numa intimação encaminhada pela Policia Federal.

Dadas as inúmeras irregularidades averiguadas, a comissão
solicitou à Secretaria de Estado cia Justiça de Direitos Humanos o
afastamento dos diretores supracitados, no que foi atendida.
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1 Ifl eS(1ucma semelhante (IC COnCCSSaO irregular (te l)efleflCi-
os aos presos iia Penitenciária rancisct> 1 lorian() de Paula, de Go-
vernador \taladarus, foi denunciad 5 CM

Naquele estabelecimento verificaram-se, iu period compre-
endido entre janeiro e junho de 2000, nada metu s que 2 1) fugas de

do regime senil -aberto, 6 do regime fechado e 45 em saidas
temporalias, segundo dC1)oimCnt() do dr. Wanderlan de Oliveira Alves,
ex-diret r-gcral da instituição.

( )utros depoentes relataram a entrada de maconha e ci-ac/c no
presidio, transportados dentro de um elo ,, veículos oficiais que ser-
vem à penitenciária. O automóvel era conduzido por um guarda pe-
nitenciario ciuc cSlaria em conluio com um interno condenado por
trafico de drogas.

A direça , ao arrepio da lei e sem a determinação do uiz com-
petente, facultava benefícios próprios do regime semi-aberto a con-
denados a regime fechado, tornando mais fáceis as fugas e o tráfico

interior da unidade penal.
á denunciado um esquema de facilitação de fugas e conces-

sao de henefica s em to ca de quantias que variavam entre RS 3 tu ii e
R$ 10 mil.

Como resultado ( )s trabalhos Ieta Comissão, t( raifl afasta
das de suas funções, na Penitenciária Francisco F1 ariano de Paula, as
seguintes pessoas: (Ir. \Vanderlan de Oliveira Alves, ex-diretor-geral;
Fernando Henrk1ucs Pinto, ex-(llreror tinanceiro; e \ani() Roberto
Gonçalves, ex-agente pei'IitcncIariu.

(i. 1.5. - I -/rogíi /10 Iiya,ü/ú

6. 1.5. 1. Uherala e 1 r l)erlandia: a droga não poupa as metrópoles
triangulinas

Nos dias 7,8 e 9 de junho de 2000, a Comissão se deslocou
até o Triángulo Mineiro para proceder a trabalhos ligados à
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conscientizaçao da sociedade para o problema cio narcotráfico e a
investigações relacionadas com o comércio de drogas ilícitas.

Em Uberaba, foi realizada reunião com a comunidade, com a
finalidade de prestar esclarecimentos sobre as ações já desenvolvidas
pela CPI e sensibilizar os diversos segmentos sociais para nossa causa.

Em Uberlândia, nas reuniões dos dias 7 e 8 de junho do cor-
rente ano, aconteceram reuniões com a oitiva de testemunhas, que
prestaram depoimentos sobre OS principais episódios relacionados com
as drogas na cidade e na reglao.

O vereador \X/irmondes Gomes, membro cia Câmara Munici-
pal dc Araporã, acusou o prefeito Wimar Alves de Oliveira, cio mes-
mo 	de envolvimento com o tráfico dc drogas.

Um informante de cociinomc "Tatu" apresentou diversas in-
formações sobre o comércio ilícito de drogas no Município de Cam-
pina Verde e sobre as rotas do trafico no Triângulo.

Indivíduos com as alcunhas de "Renato Colombiano" e
"1 Á)bão" acusaram a delegada dc Campina Verde, Anisse Hamad
Mustafá Mamud, de estar envolvida com o tráfico de entorpecentes.

Os delegados Nilson Inácio Pereira e Teodorico Bráulio tu-
ram intimados para rcspc)ndler a c1ucstionamcnt() sobre a fuga cio pre-
so ) Valdomiro Silva, traficante preso na cadeia pública de Uberaba. O
detento teria sido solto por engano.

O cidadão Rubens Freitas Lima procurou a CPI para apresen-
tar diversas denúncias, o que demonstra que a comunidade regional
estava motivada para participar ativamente dos trabalhos cia Comis-
são e cio combate ao narcotráfico.

A CPI ouviu ainda Tarso Santos Lopes, preso em flagrante
por tráfico de entorpecentes pela Polícia Federal.

6.1.5.2. Iturama e São Francisco de Sales: a droga chega por avião

Esta CPI deslocou-se até o Triângulo Mineiro para averiguar
também um caso de narcotráfico envolvendo corrupção de um dete-
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tive da Polícia Civil e conluio do policial com um nororio traficante
cia região, conhecido pela alcunha de "Turcão''.

Iturama é um município com cerca de 50 mil habitantes. São
Francisco Sales é urna pequena cidade interlorana, com cerca de 6
mil habitantes. A droga, cerca de 150 quilos de cocaína por semana,
chegava de avião ao aeroporto dessa cidade, para ser distribuída en-
tre os consumidores das comunidades vizinhas.

Na região de Iturama, Hassan Yusscf 1-laba], o "furcao", co-
mandava o narcotrálic() e contava com o auxílio cio detetive João
Galdino cia Silva, que lhe (lava cobertura e, ao que tudo indica, pas-
sava informações a respeito da m vimentaçào da policia.

Conforme o depoimento de trabalhadores rurais, Joào Galdino
teria, pelo menos urna vez, recepcionado a carga ilícita flO aeroporto
cia pequena São Francisco.

Alem disso, sua conta bancária exibia depósitos regulares de
quantia incompatível com seu salário de servidor, depósitos (IUC ele
próprio não soube explicar.

As açes da Comissão , que chegou a trabalhar madrugada
adentro, tiveram já alguns resultados importantes. 1 ni re as pessoas,
condenadas em clecorrncia da atuação da CPI, encontram-se o dete-
tive João Galdln() da Silva e o ex-cabo PM Francisco ) Marco Barbosa,
excluído da corporação . Mais unia vez quebrou-se a impunidade cio
agente público conivente com o crime, um fato exemplar que contri-
bui para intimidar outros que porventura queiram enveredar pelos
mesmos caminhos.

Ressalte-se ainda que os depoimentos dos traficantes "Junior"
e "Jeronirno'' contribuíram para fundamentar o pedido de prisão pre-
ventiva dc) sr. 1-lassan Yussef Hahal.

6. 1 .5.3. O caso "Formiga"

Em meados de dezembro de 1999, sob o codin me de "1
miga'', o informante da Polícia Civil i:merson Vieira da Silva conce-
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deu entrevista ao jornalista do jornal Estado de Minas, Ilson Lima, por
meio da qual denunciava inúmeras atividades ligadas ao tráfico de
drogas a crimes conexos, praticados por policiais da região de
Uberlândia, em especial, pelo inspetor Cesarino ituassu.

Tendo sido reconhecido por policiais civis e militares, o de-
nunciante, na data de 12/12/1999, foi levado, às 4 horas da manhã,
à Delegacia de Furtos e Roubos de Uberlândia, na presença de auto-
ridades e do aludido inspetor.

Sentindo-se pressionado, e com o fito de se proteger, confir-
mou ter sido o autor da denúncia, desmentiu tudo o que disse e que,
posteriormente, desmentiria frente à CPI.

Ato contínuo, "Formiga" foi trazido a Belo Horizonte, na
companhia do delegado Gilmar Souza Freitas e do policial Cesarino
Ituassu, à Secretaria cia Segurança Pública, onde, na presença de jor-
nalistas, alegou ter concedido a entrevista em troca de 50 reais ofere-
cidos pelo profissional de imprensa Ilson Lima.

Ao depor na Comissão, o informante "Formiga", inicialmen-
te, confirmou que mentira, mas, tão logo os membros da CPI solicita-
ram que a reunião se transformasse em reservada, ratificou todas as
denúncias prestadas ao Estado de Minas, a saber:

a) que o inspetor Cesarino está ligado a criminosos, dando
proteção em troca de vantagem financeira;

b) dentre os protegidos do policial, encontra-se o receptador dc
cargas roubadas de cognome "Bit)", que forneceu R$ 80 mil ao inspetor;

e) que o patrimônio do policial Cesarino e de seus familiares é
muitas vezes superior à capacidade financeira cicies;

d) que tem conhecimento de que policiais civis fazem escolta
de carga de cocaína para o traficante "Dezoito";

e) que policiais militares também participam das ilegalidades.
O inspetor Cesarino Ituassu foi citado, cm depoimento à CPI,

pelo preso Marcos Ricardo Teixeira, que o acusou de, juntamente
com outros policiais e um advogado, ter-lhe extorquido um veículo
Fiat Pálio branco.
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Também Sílvia Paula Marques, CSpUS d traficante I)ion Luiz
Marques, acusou o inspetor de prática habitual de extorsa() contra
seu mando, na cidade de Lhcrkndia.

Cumpre rcss:iltar cl uc o inspetor Cesarinu ji respondeu a pro-
cedimento) da Corregedoria cia Polícia Civil, no qual o delegado res-
p( )nSavei o qualificou Corno elemento pernicioso e criminoso.

1 nc ntra-se em andamento, na mesma Corregedoria, uma
outra sindicância contra o policial Cesarino.

ú. 1.5.4. Monte Carmelo: mais um capitulo da mesma novela

Na porta dc entrada do Trianul Mineiro, precisamente na
Cidade de Monte Carmelo, a CPI constatou mais um exemplo da
degenerescência do aparato ( )licial em Minas. Desta feita, também,
o problema ocorreu com a Policia Civil.

O caso é semelhante a muitos outros averiguados por esta
Comissão, com os mesmos ingredientes c1uc se repetem à exaustão:
pagamento de propina a policiais para relaxamento de flagrante, sol-
ttira de presos e garantia de privilégios diversos, especialmente a tra-
ficantes presos.

Às ameaças de policmais civis a policiais militares sa() cons-
tatue, naquela cidacle.tJm exemplo eloqüente foi (lado 1)elo delegado
(;trlc>s Roberto Campos, que - a frente de testemunhas - ameaçou
abertamente o cabo PM Valds n.

Essa autoridade, juntamente com os policiais Jose Tomás e
Luiz Carlos, segundo várias denúncias, teriam cometido diversos ilí-
citos em Monte Carmelo e na região.

Os policiais furam afastados pela ação da CPI. Espera-se que
os resultados de investigações da Secretaria de Estado da Segurança
Pública resultem em efetivo saneamento das irregularidades envol-
vendo agentes policiais, no município.
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6.1.6. O caso de Contagem: a droga no supermercado

Na tarde de 29 de março de 2000, Sebastião Luiz Sobrinho
foi preso no estacionamento do Supermercado Carrefour, em Conta-
gem, corri 700 gramas de cocaína. No mesmo carro em que ele se
deslocou até o local, seguiram sua mulher, Juliana da Silveira de Logo,
e o Capitão PM Marcelo Antônio Pio.

A CPI ouviu um funcionário responsável pela vigilância do
estacionamento daquele supermercado . Prestaram também depoi-
mento o soldado Crispim, o casal acima citado e o capitão. A CPI
apurou ligações deste último com Arlev Carvalho, ambos residentes
em Itabira. Arley foi indiciado por tráfico de drogas.

Sebastião Luiz Sobrinho já tinha sido indiciado por uso de
documento falso, receptação de produto de furto e formação de qua-
drilha em Itabira e havia feito vários negócios na região.

Ao ser ouvido, o capitão ?víarcelo Antônio Pio caiu em contra-
dições e relatou uma versão dos fatos diferente da narrada por outros
depoentes. Com fundamento nos depoimentos e em evidências coletadas
pela Polícia Federal e pela CPI, a Comissão requereu, por intermédio
do Ministério Público, a prisão preventiva cio militar, no que foi pronta-
mente atendida pelo juiz de direito Danton Soares Martins.

6. 1. 7. A Divisão de Tóxicos e Entorpecentes e as tentativas de cercear os
trabalhos da CRI

Desde o início dos trabalhos cia CPI, recebemos inúmeras
denúncias sobre facilitação de fugas de presos condenados, ou mes-
mo o relaxamento das condições de prisão de notórios traficantes sob
custódia da Divisão de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) da Polícia
Civil. Além disso, eram informadas à CPI situações em que presos e
pessoas investigadas por uso e tráfico de entorpecentes eram achacadas
por policiais, carros apreendidos eram ilegalmente utilizados naquela
unidade policial e um parente do titular daquela Divisão estaria ex-
plorando os serviços de cantina de forma irregular, até mesmo usan-
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do um veículo apreendido de traficantes. Tais denúncias foram feitas
por jornalistas, parentes (te presos que não gozavam dos privilégios
citados e de policiais CiVIS, dc diversas unidades. A diversidade de
fontes dava maior credibilidade às informações.

No dia 28 de outubro de 2000, a CPI, acompanhada do repre-
sentante do Ministério Público, dr. André Ubaldino, e do delegado-
corregedor, dr. Renato Paincio, realizaria uma visita de surpresa à
Divisão de Tóxicos e Entorpecentes, para verificar ii /üa a grave
denúncia de que cerca de 3() presos ah )cados num denominado "gru-
po da faxina" teriam o privilégio - em regime de revezamento - de
saidas cm finais de semanas e feriados.

A noticia dessa visita de surpresa, de alguma forma, "vazou",
e foram tomadas medidas internas naquele órgão para que is irregu-
laridades não fossem documentadas pela CPI.

E evidente que o "vazameil to'' interessava àqueles que
direta ou indiretamente - tinham culpa pelas atividades ilícitas
denunciadas.

Foram então tornadas públicas a insatisfação dos membros
da CPI com a miit rosidade e inépcia do titular (1:i Secretaria da Segu-
rança Pública do Estado de Minas Gerais, deputado Federal Mauro
Lopes, para apurar fatos semelhantes ao ocorrido, e a justa desconfi-
ança de que o "vazament( )'' (Li iflfOrIilaçã() teria vindo dos níveis
internos da própria Secretaria. A partir dessa data, tornaram-se ainda
mais difíceis as relações entre aquela Pasta e esta Comissão.

Inaugurados, pela Corregedoria Geral de Polícia, os procedi-
mentos invest i  acerca das irregularidades denunciadas e cio
próprio "vazamento" da visita à I)'FN, coube ao Secretário da Segu-
rança tomar a iniciativa de afastar o delegado titular daquela Divisão,
(Ir. ( Mimar Alves, com a finalidade de que fossem garantidas investi-

isentas. Dias depois, verificaríamos que esse procedimento
nada mais foi que uni ato burocrático, sem efeitos práticos, visto que
a autoridade afastada continuou com livre trànsio tio aml)iu) (Ia Po-
lícia Civil, até meSmo atuando, no interior da Secretaria da Seguran-
ça, sol) as vistas do secretario Mauro Lopes.



Relatório Final	 73

Solicitamos, então, ao governador Itamar Franco a substitui-
ção cio secretário Mauro Lopes, como condição para uma reformulação
mais global do aparato de segurança cio lstado, notadamente da Po-
lícia Civil. Embora já haja transcorrido tempo suficiente para a ado-
ção de providências, o governador as tem retardado. O governador
exigiu provas de que, com o atual secretário, ficaria dificultada a apu-
ração dos fatos. Acrescente-se a isso a denúncia oferecida pelo depu-
tado Marco Régis: o parlamentar demonstrou os fortes vínculos do
deputado Mauro Lopes com o empresário Aquiles Caetano, acusado
de vários ilícitos no Estado de São Paulo e, recentemente, objeto de
denúncia pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
(119 vezes), por estelionato e formação de quadrilha. Um dossiê foi
entregue ao governador, expondo outros indícios de irregularidades
praticadas pelo secretário, bem como sua incapacidade de atuar con-
tra os delitos praticados por setores cia Polícia Civil. Aqui cabe lem-
brar a tentativa frustrada de Mauro Lopes de convencer a CPI a não
aprofundar as averiguações em torno cia delegada Maria Aparecida
Pinto, posteriormente condenada a 12 anos de prisão.

A partir de então, os trabalhos da CPI passaram a ser desqualificados
publicamente, até mesmo pela "míciia", tanto pelo secretário quanto pelo titu-
lar afastado da chefia formal da 1)11. Foi noticiada também, pela imprensa,
uma reunião de delegados em ap 10 ao secretário, na qual ter-se-ia declarado
"guerra" à CPI, e ameaças abertas ou veladas começaram a chegar aos depura-
dos que a integram.

Foi nesse clima que chegou a nosso conhecimento, no dia 26
de novembro, que um indivíduo chamado José Carlos Belilo, notório
informante da polícia civil, freqüentador da DTE, estaria armando
um "flagrante preparado" de uso de cocaína, buscando desmoralizar
nossos trabalhos.

No dia 28 de novembro, terça-feira, o sr. Devair Lucas, cm
depoimento à Policia Federal de Governador Valadares, declarou ter
presenciado ameaças abertas do delegado Odmar Alves aos traba-
lhos desta (P1 e a afirmação de que aquele delegado "armaria para o
deputado Rogério Correia".



74	 CPI do Niircotráfico

Confirmando tais informações, no dia 30 de novembro, quinta
.eira, o sr. José Carlos BeJilo procurou a imprensa para denunciar um
flagrante de uso de cocaína, preparado por ele próprio, para o servidor
1 dilherto Jose da Silva, loradt > no gabinete do deputado Rogério Cor-
rei;>, relator da Comissão. Com isso, o Belilo buscava associar o relator
da CPI Com O uso de droga, visando desmoralizar o conjunto dos tra-
balhos do órgão.

Imediatamente a Comissão reuniu--se e t0111011 todas as providên-
cias para esclarecer OS fatos. ( ) deputado Rogério ( acusado de
COflSUO de Cocaína, submeteu-se a exames, nos u1u:Us fla() Se consta-
o Al qualquer evidência de uso (lu substáncia tóxica. ( ) servidor 1 dilberto
)OSe da Silva foi exonerado. Uoram ouvidos, na condição de testeniu
iihas, o próprio Edilberto jose da Silva, a sra. Simone Sheila dos San-
tos, cSp()S;t CII) sr. J( )SC Carlos Uclilo, o próprio sr. Belilo, cm procedi
11)cl)tos e> >iicatcnados com a Polícia 1e(leral. Procedeu-se também ã
acareaÇaO entre os dois envolvidos no flagrante preparado.

Foram os seguintes OS resultados dessa apuração:
a) ( ) deputado Rogério Correia submeteu-se a exame

"antidoping'' lUC afastou a possibilidade de uso dc substância tóxica
pelo parlamentar;

1)) e( >0 firmou-se com as declarações do sr. ldilberto José da
Silva, a condição de usuário eventual de drogas do ex-servidor;

c) confirmaram-se, com o depoimento do ex-servid(>r, os por-
menores do "flagrante preparado";

d) o servidor inocentou o relator de qualquer envolvimento
Colfl drogas;

e) foi esclarecido, com o depoimento da sra. Simone Sheila dos
Santos, esposa cio sr. _José Carlos Behlo, que este último não dispunha
de recursos para, sozinho, adquirir o material necessário á preparação
do flagrante, visto que consumia todo dinheiro que possuía coma compra
de crack, além de estar desempregado há dois meses;

t) o sr. José Carlos Belilo caiu em contradições em vários mo-
mentos de seu depoimento e negou-se, deliberada e reitcradamente,
a prestar informação solicitada por membro da CPI;
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g) o sr. José Carlos Belilo não apresentou nenhuma prova de
envolvimento do relator da Comissão com drogas;

h) o mesmo depoente confessou ter repassado ao sr. Edilberto
José da Silva um cigarro de maconha, o que, por si, já constitui crime
tipificado no art. 12 da Lei de Tóxicos.

Diante dos fatos apurados e de informações outras fornecidas
pela Polícia Federal, diante ainda das contradições em que caiu o sr.
José Carlos Belilo e de sua recusa em prestar informações aos mem-
bros da Comissão, seu presidente deu-lhe voz de prisão por ter calado
a verdade, considerando-o incurso em flagrante crime, nos termos do
que tipifica o inciso II do art. 40 da Lei n.° 1.579, de 18/3/1952.

Ficou também evidente a "armação" contra a CPI e seu
relator, visando comprometer seu resultado e a credibilidade cio
relatório final.

6.2. Síntese dos resultados já obtidos com as
investigações

6.2. 1. Pessoas afastadas de suasfunções pela io da (P1:

Tarcísio Angelo de Castro, ex-diretor de Segurança da Peni-
tenciária de Ipaba; Eliane Aparecida de Castro Medeiros, ex-diretora
de Reabilitação da Penitenciária de Ipaba; Cezarino Ituassu, inspetor
da Polícia Civil; Fernando Ilenriques Pinto, ex-diretor financeiro da
Penitenciária de Governador Valadares; Wanderlan de Oliveira Alves,
ex-diretor-geral da Penitenciária de Governador Valadares; Vânio
Roberto Gonçalves, ex-agente penitenciário em Governador
Valadares; Carlos Roberto Campos, delegado de Polícia de Monte
Carmelo; José Thomaz, carcereiro da Cadeia Pública de Monte
Carmelo; e Luiz Carlos, vulgo "Luizão", detetive em Monte Carmelo.
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6.2.2. Pessoas colocadas c disposicào da Jiis/iça pela aço d, CTPI:

Ired "1)ca", que se encontra em liberdade provisória, e ll-
ton Vcrciane de Aguiar.

6.2. 3. / essúas sol; sin/icncaz em i'irtiíde da acao da (P1:

Jacinto Paulo Pereira I faustino, sargento PÏ"vl; JOSé Carlos Ba-
tista, inspetor de Segurança; ( :irlos Roberto Campos, delegado de
Polícia de Monte Carmelo; José Thornaz, carcereiro da Cadeia Públi-
ca de Monte Carmelo; e Ltii. Carlos, vulgo "Luizao", detetive em
Monte (:arielo.

6.2.4. Pessoas condenadas em virtude da açao (/11 CPI:

Delegada Maria Aparecida Pinto, (letetive Adriano Dias (s
ta, detetive joá() Galdino da Silva, capitão PM Marcelo António Pio
e cabo PM Francisco Marco Barbosa.
6.2. 5. Pessoas indiciadas pela autoridade policia/em l'irtli(/(' da a&o da

[m decorrência da aç da Comiss), foram instalados na Dele-
gacia de Polícia de Ipaba os in(1ucritos policiais n"s 017/2000 e 034/
2000, C( )ilduzidos pelo Bacharel U.11faz Mul& rd Martins, delegado de
Polícia, para apuraras Fugas cm que figuraram como autores Gino Fabi-
ano Pappalardo Ak1uini e outros e l.audomiro ("aparto e outros. Os in 1 u-
éritos cc >ncluíram pelo indiciamento das seguintes pessoas:
Benedito Moreira (IC Souza, 1 liane Aparecida Medeiros de Castro,
Tarcísio Angelo (lC Castro, Daniel de Souza 1 .emongc, José Rosário
de Faria, Qucrubino Marques Teixeira, Cláudio Roberto de Laia,
José Carlos Batista, 1 vandro 1 .aportC Anoral, Itamil Ribeiro Simiiio,
Eruo Vieira da Silva, Gener l lisário da Silva, Gerson 1uciano, Murilo
Gouveia e Laudomiro Capatto.
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Conclusões

7. 1. Considerações gerais

Ao iniciarmos o trabalho desta CPI, estávamos plenamente
cônscios cia magnitude cio problema do narcotráfico não só em Minas
Gerais, mas cm todo o território nacional. Aprofundamos ainda a
consciência da relação entre o comércio de drogas ilícitas e o crime
organizado, cadeia cia qual o tráfico é um elo muito importante.

A grande deficiência cio poder público nas ações judiciais
de Fiscalização e de policiamento traz corno conseqüências o in-
centivo à marginalidade e o estabelecimento cio crime organizado.
A impunidade prospera diante da precariedade do aparato público
de prevenção e repressão.

Procuramos também ter sempre em mente OS limites de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito. Trata-se, em primeiro lugar, de
uma Comissão temporária, com prazo certo de duração. Seus recur-
sos materiais são escassos, e seu poder é precisamente circunscrito
pelo texto constitucional e pela legislação federal que rege a matéria.

Por isso mesmo, não tínhamos a pretensão dc esgotar o as-
sunto nem mesmo de dizer a palavra Final sobre a questão. Nosso
principal objetivo foi integrar a mobilização que acontece em âmbito
nacional, especialmente por meio da CPI instalada na Câmara dos
Deputados, para apurar as dimensões assumidas no Brasil pelo
narcotráfico e pelo crime organizado.
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Nossa missão fl;n deve ser o >ntundida com o trabalho polici-
al. Sc tivéssemos a pretensão de desempenhar as mesmas tarefas des-
ses dignos prohssionais, estaríamos fatalmente fadados ao fracas-
so. À exceção, talvez, cio deputado Sargento Rudrigucs, falta-nos
o preparo técnico necessário. Por isso, buscamos mais traçar um
quadro da extensão do problemaproblema no Fstado de Minas Gerais. Isso
nao foi óbice a que obtivéssemos alguns resultados Concretos,
COMO se pode verificar na leitura deste relatorio.

Todo õriáo do Legislativo e afetado por um coeficiente po-
lítico, no melhor sentido dessa palavra. Por isso, temo poder de
mobilizar a sociedade e somar esforços. Durante o desciiv lvimen-
to de nossas ações, especialmente nas viagens ao interior, sentimos
o p )(ler de conscientização e de mobilização desta CPI. A acolhida
que ohtivernos por parte da população foi extraordinária.

Aosn ss s trabalhos juntaram -se o \lltUStCtio Publico, i
Poder Judiciário, a Polícia Federal, a Cor regedoria de Polícia e técni-
cos do banco Central. Assim, formamos uma verdadeira força-tare-
fa u conibateaesse mal que ameaça tragar nossa juventude, apo-
drecer nossas instituições, destruir nossas famílias e fazer 'tí bula
rasa '• de nossos valores mais caros.

Queremos, neste relatório, deixar registrados nossos agra-
decimentos a essas organizações, a & i ue (levemos grande parte do
êxito da Comissão. Somos também gratos à imprensa, não só pela
compreensão como pelo decisivo apoio.

F.mbora não seja usual em relatórios dessa natureza, não
podemos deixar de prestar uma homenagem póstuma ao ouvidor
de Polícia, Dr. José Roberto Rezende, um idealista que sempre
lutou por uma polícia cidadã, conto dada pela sociedade.

Finalmente, nossos agradecimentos às autoridades e aos
especialistas que se prontificaram em dividir conosco sua experi-
ência e seus conhecimentos.
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7.2. Propostas

7.2. 1. Propostas de ação Ieg'/erante e ad,mnistrativa

7.2.1.1. No âmbito federal

Durante nossos trabalhos, ficaram claras algumas dificulda-
des experimentadas pelos agentes policiais e pelo Ministério Público
em sua atuação contra o narcotráfico.

Uma interpretação muito estrita da Coristituiçao da RCj)Ul)lI

ca no que se refere ao direito dc propriedade tem dificultado ao extre-
mo o confisco dos bens dos traficantes, na forma prevista pelas Leis
nOs 6.368, de 21 de outubro dc 1976; 8.257, de 26 de novembro de
1991, e 9.804, de 30 de junho de 1999. Torna-se imperiosa uma mu-
dança nessa legislação, até mesmo para introduzir um niecanismo de
inversão do ônus da prova, de modo a possibilitar a execução eficaz
dessas normas. Comprometer o patrimônio do criminoso é a melhor
forma de inviabilizar seu comércio e extinguir o tráfico, cortando-lhe
o oxigênio. Cumpre observar, por uma hermenêutica sistemática e
principiológica cio texto constitucional de 1988, que nenhum direito
individual é absoluto e pode ser oposto absolutamente ao interesse
social e ao bem comum.

Da mesma forma, as salvaguardas que protegem os sigilos
fiscal, bancário e telefônico têm sido embaraços à repressão dos "em-
presários" do crime organizado. Somos intransigentes da defesa dos
direitos fundamentais da pessoa, tal como consagrados no art. 50 cia
Constituição Cidadã. Entretanto, eles não podem servir de escudos
ao delito e à corrupção. Mais uma vez, cumpre lembrar que, nas de-
mocracias de hoje, direitos cio cidadão não podem ser entendidos sob
a ótica individualista cio liberalismo clássico, mas devem ser
compatibilizaclos com responsabilidade social. Diante da responsabi-
lidade pública direta dos servidores públicos, propõe-se, ainda, faci-
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litai-, iflc(Iili1tC mudanças no ordenamento J(ití(liCO pátrio, a quebra
dos cus sigilos bancário, fiscal e telefónico.

A exigência de prova material para o indiciamcnto pelos cri-
mes tipi ticados no art. 12 da Lei de Tóxicos tem determinado a im-
punl(lade do mcgatt-aficante, da1ucic ILILIC não l' a mão na droga.
Para a c adeja VaC) o "mula" e o "avião '' . Quase sempre, o l)aràc) do
narcotráfico sai Impune sob os olhos de todos e a despeito daquilo
ciuc toda a comunidade sabe, dando origem ao sentimento generali-
zado de injustiça e de descrença m) aparelho judiciário.

Com base nesses motivos, propomos seja encaminhado por
esta Assembléia Legislativa aos presidentes (Ias Casas (IUC com-
põem o Congresso Nacional e à bancada mineira naquele órgão
um apelo para se adequar a legislação federal atinente aos três
Pontos supracitados às necessidades do combate efetivo ao crime
organizado.

Propomos ainda seja encaminhada ao l xecutiv() da União
reivindicação objetivando a construçào de peiitcnciárias nacionais,
construídas, mantidas e operadas pelo Governo Federal.

Sugerem-se ainda SaflÇôcs mais rigorosas para o narcorraticante
que envolver menores de 18 an( )s cm ações criminais. A mesma me-
dida duve ser tomada com relação a policiais ciivc lvidos em ativida-
des crimin )5l5.

)r Ultimo), a (:(>missa<) propõe que se destinem maiores re-
cursos e que se dê maior consistência ao Programa Federal de Prote-
ção às Testemunhas.

7.2.1.2. No âmbito estadual

\'árias iniciativas (lesta Casa vêm apontando irregularidades
que comprometem a ação das forças do Estado responsáveis pela
rcpressao à criminalidade. Ultimaiïieiitc, três Comissões Pai-lamenta-
res de Inquérito, a da Carteira dc 1 lal)ilitaçào, a da Instalação e Ex-
ploração de Garimpos e a do Sistema Penitenciário Estadual, con-
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cluíram, de modo incontestável, pelo envolvimento de policiais, es-
pecialmente de servidores da Polícia Civil, em condutas reprováveis.
Por isso, esta Comissão apresenta as propostas descritas a seguir.

Em primeiro lugar, propomos a valorização da Corregedoria
de Polícia Civil por meio da concessão legal de inamovibilidade dos
delegados adidos a ela, retirando-se quaisquer entraves de ordem ad-
ministrativa que presentemente impeçam ou dificultem investigações
de irregularidades praticadas por superiores hierárquicos.

Como segunda proposta, requeremos seja encaminhada ao
chefe cio Executivo solicitação da Assembléia de Minas para se criar,
no âmbito da Secretaria de Estado cia Justiça e de Direitos Flumanos
ou cio Gabinete Militar do governador, a Sub-Secretaria de Estado de
Prevenção e Controle de Drogas.

Como terceira proposta, solicitamos que esta Casa encami-
nhe ao governador do Estado uma reivindicação objetivando o enca-
minhamento ao Legislativo de projeto de lei reformando o Estatuto
da Polícia Civil, para torná-lo mais adequado à realidade.

Dado o fato, constatado durante nossos trabalhos, de que a
chamada "banda podre" da polícia é um dos braços mais ativos do
crime organizado, faz-se necessária e urgente uma correição geral no
aparelho de segurança, notadamente, na Polícia Civil. A CPI entende
que, para o sucesso dessa medida, é indispensável a ação de um se-
cretário de Estado da Segurança Pública que tenha disposição de le-
var a efeito profundas transformações no organismo policial sob sua
chefia. Considerando-se que o atual titular cia pasta,
comprovadamente, não possui esse perfil, e que a escolha do secreta-
nado é prerrogativa do chefe do Executivo, a Comissão propõe à
Assembléia Legislativa e requer à Mesa que a Casa alerte o governa-
dor para sua responsabilidade no sentido de criar as condições para o
efetivo combate à delinclüéncia dentro e fora do aparelho estatal. Por
isso, a CPI propõe a imediata substituição do SECRETÁRIO I)E ESTADO

DA SEGURANÇA PÚBLICA, DEPUTADO FEDERAL MAURO Loi'is.



82	 cr'i do Nrctl-ãflc()

Para se avaliar a gravidade da situação, é preciso que se con
sidere que a "banda podre'' na Policia Civil está deixando de ser ape-
nas uma parte da corpo ração e começa a atuar como um p )der para-
lelo ciiie concorre com os poderes institucionais, tentando, muitas
Ve ./.es, suplanta-los.

A inação do Executivo frente a esse ciiicIto, se nao configu-
rar conivência criminosa, será clara manifestação de impotència.

Até mesmo para (IUC se efetive t unificação das polícias, me-
dida necessária l r:1 melho rar a ação da rcpressá ao crime organiza-
cio, é necessária ação enérgica para varrer da corporação os policiais
desonestos. Cabe aqui ressaltar que grande pft das denúncias ofe-
recidas à Comissão sobre o envolvimento de policiais civis vieram de
dentro da prpria Corporação, apresentadas por policiais honestos
acuados e envergonhados c( mi a atuação cia "banda podre".

A CPI reivindica ao Executivo a imediata retirada tia placa
comemorativa (te inauguração da Delegacia de Polícia de
Muzambinho, placa na qual Consta o tu me do si. Aquiles ( .lCtlflO.

Sugerimos a criação), no âmhiu da Policia Militar, da Polícia
Civil e do Ministério Público, de núclo» csccialiados no combate
ao crime organizado.

Proponu s ainda a viabilizaçi le uni Pi-<>grania Ulsiadual de
Proteção às Testemunhas que funca nie efcuv:unentc conio auxiliar
n(.) C( )mbatc ao crime.

A CPI requer que a Assembléia de Minas encaminhe reivindi-
caçai) ao) governador do 1 stado) para (IUC seja regulamentada e efeti-
vamente operacionalizada a Lei Estadual n° 13.453, de 12 de janeiro
de 200(), que criou o Programa Ronda 1 -.scolar como forma de com-
bater o tráhco de drogas nas escolas públicas e particulares mineiras.

A Comissão arrola também, entre suas propostas ao Fxccuti-
vo 1 stadual, as seguintes:

extitlçã do ''quadro suplementar" hoje existente tia Polí-
cia Civil;
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• instituição de determinação legal para que, Sol) pena de fal-
ta administrativa passível de demissão, a autoridade policial coloque
o preso à disposição da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos
Humanos, simultaneamente à comunicação da prisão em flagrante;

• instituição da suspensão cautelar automática do servidor
público que tiver contra si recebida denúncia por prática de crimes
que não admitam a suspensão do processo.

Por último, em conformidade com o inciso Iii do art. 186 cio
Regimento Interno desta Casa, encaminhamos à Mesa cia Assembléia
o projeto de lei anexo a este relatório, que dispõe sobre as operações
de consumo relativas aos aparelhos e serviços de telefonia celular
móvel previamente pagos e habilitados.

7.2.2. Propostas de /JJe(íidaS de naI/1reaprez(/ltlla e educacional

Um dos pilarus do cond)alc ao narc tráfico assenta-se nas
medidas preventivas que têm, como instrumento privilegiado, o tra-
balho educacional. Com base nessas premissas, a Comissão requer a
esta Casa ciuc indique ao chefe cio Executivo a necessidade e urgên-
cia das seguintes ações:

1. aprimoramento cia formulação cia política estadual de
prevenção ao uso de drogas mediante:

a) definição clara de metas, responsabilidades e competências;
b) previsão orçamentária de dotação suficiente a sua

implementação;
2. criação e implantação de Centro de Treinamento, nos

moldes recomendados pelo CONEN/MG, destinado à orientação
de professores, profissionais de saúde e agentes penitenciários que
atuam nas áreas de prevenção, tratamento, repressão e fiscalização
cio uso de drogas;

3. implementação de programas de preparação de profes-
sores e demais agentes que militam na prevenção cio uso de drogas,
relacionada com a ação anterior;
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4. apoio à eXCCLIÇS() e aperfeiçoamento dos programas de
prevenção já existentes e implementação de novos projetos;

5. desenvolvimento de projetos de prevenção que se utili-
zem de recursos culturais, esportivos e recreativos, com participação
dos diversos segmentos da sociedade, da escola e cia família;

6. utilização sistemática dos meios de comunicação social
cm campanhas de prevençào e mobilização da comunidade;

7. incentivo e apoio à criação e instalação de Clonselhos
Municipais de Entorpecentes - CC)MFNs - em todo o território do
Es tad o;

8. inclusão, entre as câmaras já existentes no CONEN, da
Cámara de Carceragem, para acompanhar o cumprimento da pena,
com vistas à recuperação cio preso.

7.2. 3. Pvpos/as de medidas (le nat:ire'ajiidicia/

Esta Comissão apurou indícios de práticas criminosas come-
tidas pelas pessoas constantes na relação abaixo, práticas nem todas
ligadas diretamente ao narcotráfico. Por isso, propôe seja este relató-
rio encaminhado ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Pú-
blico Federal, com a recomendação (te que sejam realizadas as averi-
guações complementares que se fizerem necessárias e seja, hnalmen-
te, oferecida denúncia contra tais pessoas.

Propôe ainda que o relatório seja encaminhado ao corregedor
geral da Polícia e ao comandante geral da Polícia \íilitar para que OS

policiais arrolados na relação sejam afastados das respectivas
corporações.
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Relação

A) CASO IPABA

1. Eliane Castro Medeiros
2. Benedito Moreira 1)c Souza
3. Tarcísio Angelo De Castro
4. Daniel De Souza Lcmonge
5. José Rosário De Faria
6. Querubino Marques Teixeira
7. Claudio Roberto De Laia
8. José Carlos Batista
9. Evandro Laporte Anoral
10. Itamil Ribeiro Simcão
1. Enio Vieira Da Silva

12. Gerson 1 uciano
13. Gencr Fliziário da Silva
14. Murilo Gouveia
15. Laudomiro Capatto

B) CASO MONTE CARMELO

16. Carlos Roberto Campos
17. José Tomás de Alcântara
18. Luiz Carlos de Souza
19. josé Carlos de Oliveira
20. Júlio César de Oliveira

C) CASO DA PENITENCIÁRIA ii GOVERNADOR VALADARES

21. Aloísio Bastista Gusmão Padilba
22. Fernando 1-lenriques Pinto
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23. Vanderlan de Olivcra Alves
24. Vímnio Roberto Gonçalves
25. Manuel Santana

D) CASO DOS IRMÃOS SANTIAGO

26. 1 clistnino Flenric1ucs Net
27. luarez Souto
28. Joio de Deus Dias ?'crc)
29. Paulo Ccsar Santiago
30. Fernando Macedo
31. Jacinto Paulo Pereira Faustino
32. Maria Cristina Santiago
33. Luiz Francisco Santiago

E) OUTRAS APURAÇÕES EM MONTES CLAROS

W. Frederico L()pCS - "Freei 1 oCa"
35. Maria Aparecida Queirós -- "Cidinha (oca-Cola"

F) CASO DO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO EM Bio,(>
HoluzoNTE

36. jullana cia Silveira
37. Sehastio Luiz Sobrinho

G) C,so ITU RAMA

38. Hassan Youssef Rahal
39. Francisco Marco) Barbosa
40. Cícero de Souza Medeiros Júnior
41. Jose Jeronimo) Camilo
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ii) CASO VARELLA

42. Raimundo de Souza Argolo
43. Altair Carlos Vieira
44. Paulo César Argolo

i) CASO SCHAEFFER

45. Detetive i\lmir dos Santos Magalhães
46. Waidorniro Paschoal do Valie

j) NOMES QUE SURGIRAM EM OUTRAS APURAÇÕES

47. Cesarino Miguel Andrade Ituassu
48. José Carlos Bclilo
49. Ronaldo Pereira
50. Flávio de Souza
51. Nilza Rodrigues Vicente
52. Delegado ()dmar Alves
53. Promotora Sandra Furlan

A Comissão solicita ao Ministério Público e à Polícia Federal
que dê prosseguimento às investigações com a finalidade de apurar
as ligações entre o PRII :EITo GERALDO MARQUES DA SILVA e a trafi-
cante IViarivan Rúbia da Paz.

Propomos ainda que, dados os dlerx)jrnefltoS prestados sob
compromisso perante esta CPI, depoirnentos e documentos que com-
provam a utilização de "laranjas" por parte de empresas do grupo de
propriedade do DEPUTADO FEDERAL LA1I. VARELLA, a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais encaminhe ao Ministério Pú-
blico Federal e à Presidência da Câmara dos Deputados o presente
relatório para apurar as responsabilidades devidas e tornar as provi-
dências cabíveis.
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No (jUC respeita ao envio do relatório à Presidência da Cáma-
ra dos Dcputaodos, propomos que igual tratamento se j a dado ao
caso do DEptilAno FIDERi. MAIJI) LOPES.

Visto que o DEI'uTo Esi,iu,u. ARLEN SANTIAGO procuo )U
dcliheradamcntc opor obstáculos aos trabalhos desta Comissão e, ain-
da, que as investigações relativas às empresas de seus familiares e aos
respectivos "laranjas" permanecem como necessárias para a apura-
ção da verdade, requeremos à Mesa da Assembléia que dê início ao

OCCSSO previsto no arr. 53 do Regimento Interno para que, após ser
oferecida ampla oportunidade de defesa ao parlamentar, esta Casa
delibere pela conveniência ou nao da perda do mandato determinada
por procedimento incompatível com  decoro parlamentar.

A CPI, considerando que o inquérito S( hre a evasão de
l ernandinho "Beira-Mar" das instalações do I)E()I-',Si"continua em
aberto, indica à Secretaria de Estado da Segurança Pública a necessi-
dade de reinvestigar o caso, recomendando àquela pasta que tome as
Providências necessárias para a reabertura das apurações.

7.2.4. Da co,,ti'midaa'e do trabalho

Como já se observou, o fato de,' CPI, como comissão tem-
porária, ter prazo certo para terminar seus trabalhos impõe sérios
limites à sua atuação, limites que se fazem sentir com mais força
diante da gravidade e extensão do problema que nos foi determi-
nado investigar.

Por isso, propon-ios que a Assembléia 1 egislai iva de Minas
( coordene iniciativas com o Objetivo de Se cOIlStitIitt LIIYI grupo
dc trabalho niulriinstitucional, integrado por representantes rios três
Poderes, do Ministério Público, da ( )rdem dos Advogados do Brasil e
da sociedade civil e por profissionais dotados de notório conheci-
mento ou especialização em temas relacionados com o objeto desta
Comissão, r ira acompanhar a irti )leiteti tação das medidas apresen-
tadas no presente relatório, bem c(mio para elaborar anteprojeto dc
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lei contendo a proposta de uma política estadual de entorpecentes e
de combate ao narcotráfico.

O grupo deverá ter ainda a missão de estimular a instalação
de um fórum permanente ele debates sobre a questão do
narcotráfico. A CPI elo Narcotráfico apóia a criação de urna CPI
do Crime Organizado no Estado, criação cujo requerimento já re-
úne o número de assinaturas regimentalmente suficientes. Propõe
também, a exemplo da CPI do Narcotráfico da Câmara dos Depu-
tados, a criação, nesta Assembléia, ele urna Comissão Permanente
de Combate ao Crime Organizado.

Sala das (:ornissões, ele dezembro de 2000.

Marcelo Gonçalves	 Rogério Correia
Presidente	 Relator
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EIJ
Anexo

Projeto de Lei n° /2000

Dispõe sobre as operações de compra de apa-
relho de telefonia celular móvel habilitados do tipo
pré-pago e da outras providências.

A Assembléia Legislativa cio Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 - O comprador de aparelho de telefonia celular mó-
vel do tipo pré-pago, habilitado pela operadora dos serviços rio Esta-
do, será, obrigatoriamente, cadastrado pelo fornecedor, nos termos
desta lei.

Art. 2.° - O cadastramerito de que trata o art. 1° será feito
por ocasião da aquisição cio aparelho de telefonia celular móvel
do tipo pré-pago, "celular card" ou similar, e consistirá de registro
detalhado, contendo, no mínimo, os seguintes dados relativos ao
comprador:

1 - nome completo, data de nascimento, Sexo, filiação e naci-
onalidade;

II - profissão e local de trabalho;
III - número do documento de identidade;
IV - numero de inscrição no CPI`;
V - endereços residencial e comercial.
Parágrafo único - Os dados a que se refere este artigo serão

registrados e arquivados juntamente com cópias dos comprovantes
de aquisição do aparelho.
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\ rt. 3. 0 - ( ) f )rnecedor se responsabilizará por todas as infor-
maç(es constantes no cadastro de C1UC trata o art. 2°.

Parágrafo ufllc() - Verificando-se caso de ausência de registro
ou sua apresentação 0(1 manutenção de forma incompleta, obscura,
inadequada, adulterada, fraudulenta ou tendente a dificultar a I denti-
ficação d consumidor, a autoridade responsável realizará os seguin-
tes procedimentos:

- autuação do fornecedor;
II - imposição de multa no valor de R$ 1 ft000,(X) (dez mil

reais), cite será cobrada cm dobro em caso de reincidência;
III - remessa de cópia dos autos à autoridade policial respon-

sável cao Mirusterio Público pari as providências cabíveis;
R/ - interdição do estabelecimento, no caso de reincidencia.
Art. 4° - () 1rnccec1or a que se refere o arr. 3° encaminhará,

mensalmente, à operadora dos serviços de telefonia celular móvel a
que for vinculado relação dos registros efetuados no mês, mantendo
cópia (lesses registros em seus arquivos.

Parágrafo único - A operadora consolidará todos os registros
recebidos em cadastro único.

Art. 50 - Os cadastros a que se refere esta lei ficarão à dispo-
sição do Poder Público pelo prazo mínimo de cinco anos, contados
da data da aquisição (l( ) aparelho.>.

Ao. 6° - Jsta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala elas (a )rniss es, (lcZCml)r() (lU 2000.

CPI DO NARCOTRÁFICO
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Justificação: A medida que ora se pretende acrescentar ao
ordenamento jurídico estadual se deve à conclusão, obtida por esta
CPI, de que O USO abusivo, por narcotraficantes, de aparelhos de tele-
fonia celular do tipo pré-pago tem sido um instrumento facilitador de
suas ações criminosas.

Com efeito, hoje se adquire um aparelho celular card com
absoluta garantia de sigilo quanto a seu proprietáru). Ora, telefonia é
um serviço de natureza pública prestado por terceiros, mas sob
regulação do poder público, sendo de todo razoável e cabível a exi-
gência de identificação daqueles que detêm a posse desses aparelhos.

Trata-se, pois, de uma relação de COflSU() que deve ser mais
bem disciplinada, no intuito de beneficiar a segurança da sociedade e
do próprio consumidor, eis que, havendo o registro, o consumidor
honesto terá uma garantia a mais acerca da relação mantida com o
fornecedor.

A matéria insere-se na órbita da competência da legislação
estadual, a teor do disposto nos arts. 5•0, XXXII; e 24, V e VIII, além
do previsto no art. 144, da Constituição da República.

Acima de tudo, a proposição apresenta uma medida simples,
de baixíssimo custo, que trará para a sociedade uma contrapartida
valiosíssima, na forma do aperfeiçoamento das relações de consu-
mo e do combate ao narcotráfico. Basta lembrar que, no período em
que esteve foragido, o juiz Nicolau dos Santos Neto, o "Lalau",
utilizou-se dessa modalidade de telefonia para se comunicar com
seus familiares, tramando, por essa via, atos de transferência ilícita
de dinheiro e bens.

Como se vê, a proposta em tela é oportuna e coerente com o
espírito que norteou os trabalhos (lesta CPI, razão pela qual conta-
mos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

CPI DO NARCOTRÁFICO
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Membros da CPI do Narcotráfico

Efetivos:

(1
Iarce!o (onça1'es (PIYI)	 Iu ( P11 )

	
Rogério (:	(VI

1 ir- R;'esiih'nie

	

ri	fl
.\nt	i ( ii!	:\ncIruI.t (PSDB), substituído ror (ar 's Pimcnl.L l>S1)[)

Jose 1 lcnri(juc ( PMDB)
	

Regis (PP S)	Sargento Rodrigues (PSB)

Suplentes:

liii ne Iatï )?.111l1 )S

(PSR)

ri
1 I_I	(jIII1T

(PSDB)

o
011\ cim (PDI)

E
\ k R /L

(PPS)



mais importante, as conclusões a que chegamos

estão aqui neste Relatório Final.

Não deve o documento, entretanto, ser considerado

a etapa última de uma trajetória percorrida:

constitui, isso sim, o marco inicial de ação

envolvendo todos os setores da sociedade, para que

o uso e o tráfico de drogas sejam eliminados

Deputado Anderson Adauto


