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Manchetes

O Globo: Especialistas em segurança pública afirmam que país deve priorizar combate à 

violência

UOL:  "Sabia que Marcola era informante da polícia", diz fundador do PCC e inimigo do 

chefe da facção

O Estado de S. Paulo: 70% dos DPs  têm investigações com mais de 2 anos 

Portal UOL: Cerca de 30 mil  presos passarão o fim do ano em liberdade, entre eles

Jatobá e Richthofen

GloboNews: Saída temporária de presos em São Paulo não será monitorada 

Portal G1: Celulares, armas, drogas e bebidas artesanais são apreendidos durante 

revista em presídio de Rio Branco

Síntese das principais notícias

Controle Externo

Combate à violência: Três pesquisadores em segurança pública escreveram artigos para

explicar os motivos e possíveis soluções sobre os altos índices de homicídios no país.

Para José Luiz Ratton, Ignacio Cano e César Barreira, o Brasil deve priorizar combate à

violência numa agenda de ações efetivas, evitando o populismo e o punitivismo inócuo.

Agência O Globo. 

Colisão: No  Distrito  Federal,  duas  viaturas  da  Polícia  Militar  colidiram  durante

perseguição  a  um carro  roubado.  No  acidente,  uma das  viaturas  acabou  capotando.

http://7ccr.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Sinopses
http://intranet.mpf.mp.br/areas-tematicas/camaras/controle-externo-da-atividade-policial-e-sistema/publicacoes/sinopses/2014


Quatro policiais estavam nos veículos na hora do acidente, um deles teve um corte na

cabeça e uma fratura no nariz, e o outro ficou com dores nas costas.  Notícia do  Correio

Braziliense. 

Agentes insuficientes: Apenas 12 a cada cem delegacias de Polícia Civil no País têm a

quantidade  de  servidores  considerada  suficiente  para  atender  a  população  e  realizar

investigações. O dado faz parte do relatório "O Ministério Público e o controle externo da

atividade policial". O mapeamento mostra que, sem agentes suficientes, há inquéritos que

levam mais de dois anos para serem concluídos na maioria das delegacias. Informações

do O Estado de S. Paulo. 

Liberdade: A Justiça concedeu, recentemente, liberdade provisória a três policiais civis,

presos durante a “Operação Katitula”, realizada pela Polícia Federal e Ministério Público,

em março do ano passado. Segundo Ministério Público, eles transportavam, guardavam e

mantinham entorpecentes em  depósito para fins de tráfico e sem autorização legal. Os

três policiais civis continuarão respondendo, em liberdade, como suspeitos pelos crimes,

imputados a eles durante as operações “Katitula e Cocite”. Informações do Diário do

Vale. 

Sistema Prisional

Saída temporária: Cerca de 30 mil  homens e mulheres que estão presos no regime

semiaberto no estado de São Paulo devem ser beneficiados com a saída temporária de

fim de ano para que possam passar Natal e Ano Novo em liberdade, segundo apuração

do  UOL. Entre eles estarão Suzane von Richthofen, condenada por matar os próprios

pais, e Anna Carolina Jatobá, que cumpre sentença pelo assassinato de sua enteada. 

Sem  monitoramento:  GloboNews noticia  que  pela  primeira  vez,  desde  2010,  o

monitoramento  dos  detentos  no  estado  de  São  Paulo  não  vai  ser  feito através  de

tornozeleira  eletrônica.  O  motivo  é  que  a  Secretaria  Estadual  de  Administração



Penitenciária  reincidiu  em  agosto  o  contrato  com  a  fornecedora  alegando  falhas  no

aparelho. Desde então, o governo e a empresa brigam na Justiça. 

Colaborador da Justiça: Portal UOL  publica notícia sobre o vídeo do depoimento do

criminoso José Márcio Felício, o Geleião, um dos fundadores do PCC, gravado em 2003 e

inédito  até  esse  momento.  Catorze  anos depois  do  depoimento  de Geleião,  um livro

recém-publicado trouxe a revelação de que Marcola agiu como informante da polícia com

o objetivo de prejudicar os dois concorrentes e se firmar no comando do PCC.

Tentativa de fuga: Quatro presos do regime semiaberto tentaram fugir da penitenciária 2

de Mirandópolis (SP) na noite deste sábado (16), pulando o alambrado da unidade.  De

acordo com a Polícia  Militar,  todos  os  fugitivos  foram recapturados em Lavínia  (SP),

cidade vizinha de Mirandópolis, e já voltaram para a penitenciária. Portal G1. 

Fuga: Quatro detentos conseguiram fugir da Penitenciária Estadual de Vila Velha II na

madrugada deste sábado (16). A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) não informou a

dinâmica da fuga e diz que apura, com rigor, o fato e diz que a polícia tenta recapturar os

detentos. Notícia do Gazeta Online.

Fotos: A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro incluiu as fotos dos

deputados estaduais do PMDB Jorge Picciani,  Edson Albertassi,  Paulo Melo e do ex-

secretário de Saúde do RJ, Sérgio Côrtes no sistema carcerário. Antes, as imagens não

apareciam no cadastro interno da pasta. Portal G1. 

Visitas liberadas: Várias pessoas conseguiram finalmente visitar os presos no Complexo

Prisional de Alagoas neste sábado (16). As visitas e outros serviços foram suspensos há

uma semana em todo o estado por causa da greve de agentes penitenciários. Notícia do

Portal G1.

Revista  e  apreensões: Cinco  celulares,  nove  armas  brancas,  estoques,  maconha,

cocaína e até bebidas alcoólicas artesanais.  Esse foi  o  resultado da revista  feita  nos



pavilhões A e L do Presídio Francisco d’Oliveira Conde (FOC) na sexta-feira (15). Ao todo,

cerca de 80 policiais militares, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e agentes

penitenciários foram empregados na ação. Informações do Portal G1. 

Preso morto: Um detento de 32 anos, foi morto pelos colegas de cela no presídio do

complexo Penitenciário da Canhanduba. O assassinato foi descoberto durante a manhã

em uma inspeção de rotina dos agentes na cela D27. Notícia do site Diarinho. 


