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DESTAQUES

Raquel Dodge defende arcabouço jurídico
brasileiro para o combate ao terrorismo

Procuradora-geral da República participa conferência internacional na França e destaca
avanços legais e jurídicos no enfrentamento ao crime

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu nesta quinta-feira (26), em
Paris, na França, que o Brasil possui instrumentos legais, jurídicos e de controle
suficientes para atuar na prevenção e no combate ao terrorismo. Dodge participa, desde
ontem, da Conferência Internacional sobre o Financiamento ao Terrorismo. Realizado na
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o evento reúne
cerca de 500 especialistas e 80 ministros de 72 países. Além da procuradora-geral da
República, outras autoridades brasileiras, como os ministros da Justiça, Torquato Jardim
e da Segurança Institucional, Sérgio Erchegoyen, participam das atividades.

Além de acompanhar os paineis que integram a programação da conferência, Raquel
Dodge mantém encontros bilaterais com autoridades com atuação referente ao tema. Um
dos encontros foi com o procurador de Paris, François Molins. No evento, Molins, que é o
curador da República perante o Tribunal de Grande Instance de Paris, informou que as
autoridades francesas já identificaram mais de 400 financiadores do Estado Islâmico (EI),
que atualmente é a principal célula responsável por ataques terroristas no mundo. A
conferência de Paris será encerrada nesta quinta-feira (26) pelo presidente francês,
Emmanuel Macron. A PGR permanecerá em Paris na sexta-feira (27), quando terá uma
série de encontros com integrantes do Ministério Público francês.

Nos encontros realizados na OCDE, Raquel Dodge lembrou os avanços conquistados pelo
Brasil no últimos anos, seja na aprovação de leis como a 13.260/16 - que criminaliza o
terrorismo e o seu financiamento - , seja com combate a crimes de corrupção e lavagem
de dinheiro, seja na estruturação de órgãos que atuam na inteligência. E destacou o
papel do Ministério Público Federal (MPF) nesse processo de enfrentamento ao crime. “O
MPF é a principal instituição na persecução penal do terrorismo e no financiamento
deste, e tem cumprido o seu trabalho com responsabilidade em várias frentes: na
melhoria do marco regulatório, fazendo cooperação internacional, participando da
capacitação e avaliação do enfrentamento feito por outros países e agindo em juízo”,
exemplificou.

O alinhamento da atuação nacional com prioridades internacionais em relação ao
combate ao terrorismo foi outro ponto mencionado pela PGR. Ela frisou que o Brasil tem
atuado de forma integrada aos objetivos do Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de
Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi). Disse ainda que, graças ao trabalho
firme e institucional de órgãos como o Ministério Público, o Poder Judiciário tem tomado
decisões que tornam o sistema de justiça mais resolutivo e célere.

É o caso, segundo Raquel Dodge, do entendimento sobre a possibilidade de execução de
pena após decisão de segunda instância e a homologação de acordos de delação com
previsão de reparação dos danos. “Em consequência dessas decisões já recuperamos
muito dinheiro público que havia sido desviado; conseguimos recuperar recursos que
estavam em bancos da Suíça, conseguimos extradição de condenados e estamos com
elevado nível de cooperação internacional”, pontuou, completando que o bloqueio de
bens resultados de crimes – uma das demandas da OCDE – tem sido resolvido pela via
judicial, “de modo coerente com a tradição do direito brasileiro”.

Documento de Paris – No evento "Não há dinheiro para o terror - Conferência de luta
contra o financiamento do Isis e da Al-Qaeda", cerca de 70 países se comprometeram a
combater o financiamento de grupos e ações terroristas associados ao Isis e à Al-Qaeda.
Entre as estratégias estão o reforço da análise, coleta e compartilhamento de
informações entre os países participantes, formação de parcerias entre as unidades de
inteligência financeira e a intensificação do combate às transações anônimas. O
fortalecimento e a visibilidade de atores como o Grupo de Ação Financeira contra a
Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi/FATF) também foram
listados como imprescindíveis para o sucesso no enfrentamento às ações desses grupos.

O documento, que traz ações de combate ao financiamento das atividades terroristas,
aponta a importância de se aprimorar a cooperação internacional por meio de medidas
como a divulgação de decisões para congelar bens de pessoas envolvidas no ilícito e do
apoio a estados com poucos recursos e ferramentas para enfretar o terrorismo, com a
capacitação de especialistas. Em 2019, o grupo de 70 países se reunirá novamente na
Austrália para avaliar o andamento dos compromissos assumidos na França.
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MPF envia pedido de manutenção de prisão
de colombiano denunciado por tráfico de
drogas no Brasil

Franz Willfred foi preso na última quinta-feira (19); ele estava na lista de Difusão
Vermelha, da Interpol

O Ministério Público Federal (MPF) enviou nessa segunda-feira (23) às autoridades
colombianas, pedido de prisão preventiva para fins de extradição contra Franz Willfred
Megia Guerrero. Ele foi preso na última quinta-feira (19), na Colômbia. Desde dezembro
de 2016 o nome do traficante está na Difusão Vermelha, da Interpol, lista que consta os
nomes de pessoas com mandados de prisão decretados em países diferentes de onde elas
estão.

Entre os documentos enviados pelo MPF – para embasar o pedido da manutenção da
prisão de Franz Guerrero, estão a denúncia contra o colombiano, por tráfico de drogas,
em 2013, e o pedido de prisão preventiva, de fevereiro de 2016. De acordo com as leis
da Colômbia, a pessoa pode ficar presa somente cinco dias, prazo que a Justiça tem para
remeter o pedido de prisão preventiva para fins de extradição. No caso de Franz, esse
prazo expirou nessa segunda-feira. A partir de agora, e de acordo com a nova Lei de
Migração, a Justiça brasileira terá 40 dias para pedir a extradição de Franz Guerrero para
que ele responda ao processo por tráfico de drogas no Brasil.

Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria-Geral da República
(61) 3105-6406 / 6415
pgr-imprensa@mpf.mp.br
facebook.com/MPFederal
twitter.com/mpf_pgr
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Criança levada para Cabo Verde pela mãe é
repatriada ao Brasil após atuação da PGR

A menor, filha de pai brasileiro, que tinha a guarda compartilhada, viajou sem
autorização paterna e da Justiça para o país africano

O primeiro caso de sequestro internacional de crianças envolvendo Brasil e Cabo Verde
foi solucionado com sucesso e teve atuação importante do Ministério Público Federal
(MPF). Na sexta-feira (20), retornou ao país uma criança brasileira que foi levada a Cabo
Verde pela mãe, sem a autorização do pai da menor, e em descumprimento de decisão
que havia determinado a guarda compartilhada da garota. A participação do MPF no
processo de repatriação começou em outubro do ano passado, quando o Ministério das
Relações Exteriores (MRE) solicitou apoio para agilizar os procedimentos de cooperação
jurídica internacional. 

Como Cabo Verde não é parte da Convenção de Haia, de 1980, sobre os Aspectos Civis do
Sequestro Internacional de Crianças, a solicitação de repatriação da menina teve de
tramitar por carta rogatória. O tribunal cabo-verdiano já havia, em ação de iniciativa do
pai, homologado a sentença brasileira, que fixou a guarda compartilhada e estabeleceu
seu domicílio no Brasil, mas ainda restavam recursos para o trânsito em julgado, e por
isso, a situação se arrastava.

Para agilizar o processo e garantir a repatriação, a procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, enviou ofício ao procurador-geral da República de Cabo Verde, em que
lembrou o histórico de proximidade e cooperação entre as duas instituições e solicitou
providências ao Ministério Público daquele país para o cumprimento da sentença
brasileira já homologada. Além disso, a Secretaria de Cooperação Internacional (SCI) da
PGR instaurou Procedimento de Cooperação Internacional para acompanhar os
desdobramentos do caso, e manteve contato com o MRE, a Coordenação-Geral de
Cooperação Internacional da Polícia Federal e as autoridades cabo-verdianas.

Como resultado da intermediação do MPF, em janeiro deste ano, foi realizada audiência
de conciliação e o magistrado cabo-verdiano determinou que a menina deveria ficar
alguns dias com o pai, como período de visitas. Os recursos apresentados pela mãe
contra a homologação da sentença brasileira foram sucessivamente indeferidos nos meses
seguintes. Com o trânsito em julgado da decisão e homologação, o pai conseguiu
repatriar a criança.
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SCI auxilia na investigação de criminosos nazistas
em procedimentos de cooperação internacional

Letônia e Polônia estão entre os países que procuraram a PGR para solicitar a assistência
legal penal brasileira

A Secretaria de Cooperação Internacional (SCI) da Procuradoria-Geral da República (PGR)
trabalha com três casos envolvendo criminosos nazistas. Dois dos procedimentos são
originários da Letônia e Polônia, e o outro foi instaurado pela Procuradoria Regional dos
Direitos do Cidadão em São Paulo e envolve cooperação jurídica ativa com a Alemanha.
Nas três investigações, a SCI atua para conseguir documentos e informações que revelem
evidências sobre os fatos.

No caso da Letônia, o país fez pedido de cooperação jurídica em matéria penal com o
objetivo de conseguir informações junto a autoridades brasileiras sobre Herberts Cukurs.
Alvo da investigação, Cukurs foi capitão da força aérea da Letônia durante a Segunda
Guerra Mundial. Ele teria residido no Brasil e morrido no Uruguai. A SCI faz a
intermediação do acesso e do envio de todos os documentos disponíveis em relação à
investigação feita no Brasil sobre a possível participação de Cukurs em crimes de
genocídio contra os judeus da Letônia, além das informações sobre as diligências das
autoridades brasileiras, em cooperação com as uruguaias, sobre a investigação do
assassinato do cidadão Letão.

Em contato com diversos órgãos brasileiros, a SCI localizou vários documentos referentes
ao cidadão da Letônia. São exemplos de dados obtidos: o processo de naturalização e
pedidos para renovar o porte de armas. notícias da imprensa, prontuários produzidos pela
Delegacia Especializada de Ordem Política e Social do Estado de São Paulo (Deops-SP).

Em relação ao país polonês, a SCI ajudou a investigar dados sobre o administrador de
uma página de internet que divulgou informações a respeito da III Marcha de Soldados
Malditos. A iniciativa teria sido organizada por neozasitas e neofascistas. No decorrer da
investigação foi constatado que a página da internet estava vinculada à Associação
Brasileira pela Democratização da Comunicação. Verificou-se que o administrador estava
na Alemanha, então a SCI entrou em contato com as autoridades competentes para dar
prosseguimento às diligências.

Caso Volkswagen – A investigação brasileira envolve a apuração da responsabilidade da
Volkswagen do Brasil na violação de direitos humanos. Há indícios de que entre as
décadas de 1960 e 1980 ocorria a troca de informações com a polícia e políticos sobre
empregados que eram detidos na empresa e, depois, presos e torturados pelo
Departamento de Ordem Política e Social (Dops). Nesse caso a SCI, faz a intermediação
do pedido de cooperação com a Alemanha cujo objetivo é obter documentos que revelem
evidências sobre os fatos, além de depoimentos de pesquisadores e historiadores.
Também há referências a um empregado alemão, fugitivo nazista, que comandou dois
principais campos de extermínio do III Reich e que foi extraditado em 1967.
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Raquel Dodge discute cooperação internacional
com integrantes do Ministério Público francês

Em Paris, a PGR participou de audiências com representantes da Procuradoria-Geral e da
Procuradoria Financeira Nacional da França

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, participou de uma série de reuniões
com integrantes do Ministério Público francês nesta sexta-feira (27), em Paris. Lavagem
de dinheiro, crime organizado, terrorismo, cooperação internacional, crimes do colarinho
branco foram alguns dos temas abordados nos encontros com os procuradores. Na capital
da França desde o dia 25 para participar da Conferência Internacional sobre o
Financiamento ao Terrorismo, Raquel Dodge aproveitou a oportunidade para se reunir
com autoridades do MP francês.

Convidada pela procuradora-geral de Paris, Catherine Champrenault, Dodge trocou
experiências com procuradores franceses que atuam em diversas áreas e discutiu o
andamento de casos específicos de cooperação internacional. Na oportunidade, propôs a
realização de estudos comparativos entre o sistema penal brasileiro e o francês, que não
conta com o mecanismo da colaboração premiada, e encontra dificuldade para processar
crimes do colarinho branco. A PGR também falou sobre o Sistema de Movimentações
Bancárias (Simba) do MPF.

Outro assunto discutido por Dodge e Champrenault, foi a análise dos mecanismos de
recrutamento, permanência e evolução das mulheres nas carreiras jurídicas. As duas são
as primeiras mulheres a exercerem os cargos que ocupam em seus respectivos países. As
atividades realizadas, nesta sexta-feira, também incluíram a visita à Procuradoria
Financeira Nacional, órgão francês especializado em crimes financeiros, lavagem de
dinheiro e crime organizado. Na ocasião, foram discutidas as cooperações internacionais
que estão em andamento e estão relacionadas à Operação Lava Jato.

Em relação às reuniões promovidas em Paris, Dodge disse que todas as equipes francesas
salientaram o profissionalismo do MP brasileiro, a velocidade da cooperação
internacional, o avanço nos instrumentos jurídicos e a melhoria da resolutividade nas
investigações. Eles ressaltaram ainda o aprimoramento no enfrentamento à corrupção e à
lavagem de dinheiro no Brasil. “Devemos estreitar a cooperação internacional entre os
dois países. Trata-se de uma cooperação proveitosa, porque o crime é transnacional e é
preciso, de nossa parte, garantir o retorno aos cofres brasileiros do dinheiro desviado e a
punição dos culpados, com a ajuda de todos os países”, resumiu Raquel Dodge.
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MPF debate tráfico de drogas no Brasil em
reunião promovida pela Embaixada da Espanha

Fragilidade na proteção das fronteiras e ausência de critério objetivo para distinguir o
traficante do usuário de drogas foram destacados pela coordenadora da Câmara Criminal
do MPF

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou um panorama sobre o tráfico de drogas no
Brasil ao Mini Grupo de Dublin, iniciativa do governo da Espanha que organiza reuniões
em diversos países da América Latina e do Caribe para colher informações relativas ao
tráfico de entorpecentes ilícitos. O encontro, realizado na terça-feira (24), na embaixada
espanhola, em Brasília, contou com representantes de diversas embaixadas e de órgãos
que atuam na fiscalização e investigação da atividade criminosa.

O MPF foi representado no evento pela coordenadora da Câmara Criminal (2CCR),
subprocuradora-geral da República Luiza Frischeisen, que abordou o funcionamento do
sistema de justiça criminal no país, especificamente a atuação do Ministério Público nos
processos de tráfico de drogas e a jurisprudência recente dos tribunais superiores
nacionais – Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) – sobre o
tema.

Luiza Frischeisen pontuou circunstâncias que dificultam o combate ao tráfico no país,
como a larga fronteira com países produtores, a fragilidade da segurança nas áreas
fronteiriças e o grande tráfego de cargas e passageiros nos portos e aeroportos nacionais.
Destacou ainda que a ausência de diferenciação objetiva entre o tráfico e o uso de
drogas no país causa impactos negativos no sistema penitenciário.

Nesse contexto, a subprocuradora-geral mencionou processo em andamento no STF (RE
635659, com repercussão geral) sobre a constitucionalidade de artigo que criminaliza a
posse de droga para uso pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/06). Para a coordenadora da
área criminal do MPF, o julgamento é importantíssimo porque pode estabelecer
parâmetros quantitativos para distinguir a posse de drogas para uso pessoal da posse com
a intenção de traficar. “Os resultados do julgamento podem ter grande impacto sobre as
liberações penais, já que estudos apontam que o tráfico de drogas é responsável por
quase 30% da população carcerária brasileira”, explicou.

Integração – Em relação à cooperação internacional, a subprocuradora-geral mencionou a
Rede Iberoamericana de Procuradores Especializados no Combate ao Tráfico de Drogas,
que em 2015 instituiu o protocolo de Bogotá com o objetivo de combater o tráfico
internacional de drogas por via marítima. Segundo informou, os integrantes da rede
trabalham para aprimorar as leis de assistência mútua nas fronteiras e para estabelecer
estruturas regionais específicas para a cooperação transfronteiriça.

Luiza Frischeisen também frisou a importância da realização de encontros especializados
dos Ministérios Públicos do Mercosul. “Estimular o contato direto e o networking entre as
autoridades legais dos países vizinhos é fundamental”, afirmou a subprocuradora-geral,
que destacou a atuação e as parcerias que a Secretaria de Cooperação Internacional (SCI)
do MPF estabelece com diversos países com o objetivo de combater o tráfico
internacional de drogas.

Grupo Mini-Dublin – O objetivo dos encontros setoriais é elaborar um relatório que
subsidiará os trabalhos do Grupo de Dublin, um mecanismo informal de consulta e
coordenação dedicado aos problemas mundiais, regionais e nacionais em casos de
produção, tráfico e consumo de drogas ilícitas. Integram o grupo Austrália, Canadá,
Estados Unidos, Japão, Noruega, União Europeia e o Escritório das Nações Unidas sobre
Drogas e Crime (UNODC).

A reunião contou com a participação de representantes do Ministério das Relações
Exteriores (MRE), Polícia Federal e Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (Senad)
do Ministério da Justiça. Também participaram integrantes de diversas embaixadas:
Austria, Paises Baixos, Italia, Delegação da União Europeia, Suécia, Austrália, Bélgica,
EUA, Romenia, Japão, Noruega, Eslovenia.
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PGR recebe embaixadora para estreitar laços entre
MPF e MRE

Encontro com Maria Dulce Silva Barros teve participação da SCI, que viabilizou a reunião

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, recebeu, nesta segunda-feira (23), a
embaixadora Maria Dulce Silva Barros. Integrante da carreira diplomática desde 1972,
Maria Dulce exerce, atualmente, o cargo de subsecretária-geral das Comunidades
Brasileira e de Assuntos Consulares e Jurídicos. Trata-se de setor do Ministério das
Relações Exteriores (MRE) que representa um dos principais pontos de interlocução entre
MPF e MRE. A reunião teve como objetivo fortalecer e estreitar o relacionamento entre
os dois órgãos.

Durante a reunião, foi discutida a situação jurídica de brasileiros no exterior, incluindo
transferências de presos nacionais de volta ao Brasil e o respeito aos direitos
fundamentais de extraditandos, com a vedação de penas de morte ou prisão perpétua.
Esses aspectos são de interesse comum da PGR e do MRE. O encontro foi providenciado
pela Secretaria de Cooperação Internacional (SCI) da PGR. Também participaram da visita
o secretário adjunto da SCI, Carlos Bruno Ferreira da Silva, e o ministro Paulo Pacheco,
que atua como diretor do Departamento de Imigração e Assuntos Jurídicos do MRE.
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