
OS 10 MANDAMENTOS DA INTERNET

Princípios para a governança e uso da internet no Brasil definidos pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil 

LIBERDADE, PRIVACIDADE
E DIREITOS HUMANOS 11
O uso da internet deve guiar-se pelos 
princípios de liberdade de expressão, 
de privacidade do indivíduo e de 
respeito aos direitos humanos, 
reconhecendo-os como fundamentais 
para a preservação de uma sociedade 
justa e democrática

FUNCIONALIDADE, SEGURANÇA 
E ESTABILIDADE88
A estabilidade, a segurança e a 
funcionalidade globais da rede 
devem ser preservadas de forma 
ativa por medidas técnicas 
compatíveis com os padrões 
internacionais e estímulo ao uso 
das boas práticas

PADRONIZAÇÃO E 
INTEROPERABILIDADE 99
A internet deve basear-se em 
padrões abertos que permitam
a interoperabilidade e a participação 
de todos em seu desenvolvimento

AMBIENTE LEGAL
E REGULATÓRIO 1010
O ambiente legal e 
regulatório deve preservar
a dinâmica da internet como 
espaço de colaboração

DIVERSIDADE 44 A diversidade cultural deve ser 
respeitada e preservada e sua 
expressão deve ser estimulada, 
sem a imposição de crenças, 
costumes ou valores

GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA
E COLABORATIVA 2
A governança da internet deve
ser exercida de forma transparente, 
multilateral e democrática, com
a participação dos vários setores
da sociedade, preservando
e estimulando o seu caráter
de criação coletiva

UNIVERSALIDADE3 O acesso à internet deve ser universal 
para que ela seja um meio para o 
desenvolvimento social e humano, 
contribuindo para a construção
de uma sociedade inclusiva e não 
discriminatória em benefício de todos

NEUTRALIDADE DA REDE 6

7

Filtragem ou privilégios de tráfego 
devem respeitar apenas critérios 
técnicos e éticos, não sendo 
admissíveis motivos políticos, 
comerciais, religiosos, culturais,
ou qualquer outra forma de 
discriminação ou favorecimento

INIMPUTABILIDADE DA REDE 

O combate a ilícitos na rede deve 
atingir os responsáveis finais
e não os meios de acesso
e transporte, sempre preservando 
os princípios maiores de defesa 
da liberdade, da privacidade e do 
respeito aos direitos humanos

INOVAÇÃO 5 A governança da internet deve 
promover a contínua evolução e 
ampla difusão de novas tecnologias
e modelos de uso e acesso

Fonte: CGI.br

Nos próximos dias, a Casa Civil
deve encaminhar ao Congresso o
projeto de lei que cria o marco ci-
vil da internet, primeiro esforço
de regulação do segmento, que
hoje é fundamental para a socie-
dade e para a economia. A propos-
ta é estabelecer princípios, direi-
tos e deveres para internautas e
empresas na web. Antes de se-
guir para a Câmara, o projeto ain-
da será discutido em reunião en-
tre a presidente Dilma Rousseff e
o ministro Paulo Bernardo, das
Comunicações. O marco civil
tem como contraponto o polêmi-
co projeto de lei de crimes ciber-
néticos, conhecido como lei Aze-
redo, de autoria do deputado
Eduardo Azeredo e que tramita
há 12 anos (leiamais na página 6).

A diferença entre os dois é que
o marco civil regulamenta o uso
da rede e a lei Azeredo tipifica cri-
mes cometidos pela internet e es-
tabelece punições. “O marco par-
te da premissa de que a primeira
lei sobre a internet no Brasil deve
ser garantidora de direitos e não
criminalizante”, diz Ronaldo Le-
mos, diretor do Centro de Tecno-
logia e Sociedade da Fundação
Getulio Vargas no Rio de Janeiro
(FGV/RJ). “Se a primeira lei for
criminal, entregará ao juiz que
está preocupado com crimes co-
mo sequestro, tráfico de drogas e
latrocínios, a atribuição de deci-

dir os casos da internet, que mui-
tas vezes demandam amplo co-
nhecimento técnico”.

Lemos defende que o marco ci-
vil é um passo anterior à lei Azere-
do e, por isso, deve ser discutido
pelo Congresso antes do projeto
de lei. O marco civil surgiu na es-
teira de 10 princípios para o uso
da web no Brasil definidos pelo
Comitê Gestor da Internet (CGI.
br), há cerca de dois anos . “Toda
hora surge um projeto de lei para
tentar resolver um problema na
internet. Ao invés de discutir o
particular, colocamos no papel o
que é consenso entre as pessoas
que cuidam da rede para avaliar o
que deve ser defendido como
princípio básico”, diz Demi Gets-
chko, conselheiro do CGI.br.

A partir do decálogo, o Ministé-
rio da Justiça e a FGV/RJ deram
início a discussões sobre o marco
civil. “Estabelece-se um marco
comum em cima do qual, depois,
possa-se criar uma legislação re-
pressiva ou não”, diz Getschko.

Lacuna legal
Para Renato Opice Blum, coorde-
nador do curso de direito digital
da GV Law, o marco civil perdeu
importância, porque a jurispru-
dência já resolveu alguns dos pon-
tos mais polêmicos do projeto de
regulamentação (veja ao lado). Na
avaliação dele, outras questões
merecem mais atenção dos parla-
mentares que o marco, como a ti-
pificação de crimes na rede. “Cer-

ca de 95% das condutas são cober-
tas pela legislação atual, mas 5%
não. É o caso de invasão de com-
putadores, disseminação de vírus
e ataques a sites. Precisamos fe-
char essa lacuna”, diz. “Por mais
que haja ajustes a fazer na lei Aze-
redo, antes tê-la a não possuir
qualquer tipo penal para delitos
que ocorrem na lacuna que exis-
te”, afirma Leandro Bissoli, advo-
gado especialista em direito digi-
tal do PPP Advogados. Apesar dis-
so, Bissoli diz que a criminaliza-
ção de atos praticados na rede é
um tema polêmico e que a tendên-
cia é a discussão sobre a lei Azere-
do caminhar mais lentamente
em Brasília do que o marco.

Lemos, da FGV-RJ,diz que a lei
tem uma redação que pune o
usuário comum e condutas coti-
dianas na internet. “Se a lei do ex-
senador e atual deputado for apro-
vada, quem desbloqueia um celu-
lar pode ficar sujeito à pena de re-
clusão de até dois anos. A mesma
pena pode ser aplicada a quem
transfere sua coleção de músicas
do iPod de volta para o computa-
dor. Ela pune o usuário comum,
por isso está sendo muito critica-
da”, afirma. “Estar parada há tan-
to tempo deve ser visto como um
ponto negativo, porque está desa-
tualizada. Certamente, se partir-
mos da definição do ambiente pa-
ra depois tipificar condutas inade-
quadas, estaremos em uma estra-
da mais segura e menos escorre-
gadia”, diz Getschko. ■

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

Marcocivilcriaregrasparaweb,
Editora: Fabiana Parajara fparajara@brasileconomico.com.br

DESTAQUE LEGISLAÇÃO

“

Para juristas, antes de discutir a regulação da internet, é necessário avançar
na tipificação dos crimes virtuais, para evitar decisões judiciais controversas

Por mais que haja
ajustes a fazer na
lei Azeredo, antes
tê-la a não possuir
qualquer tipo penal
para delitos que
ocorrem na lacuna
existente hoje

Leandro Bissoli
advogado especializado em

direito digital do PPP Advogados
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Neutralidade garantirá
que internautas tenham

liberdade de navegação sem
censura pela rede. Projeto de
lei poderá ser discutido nos
próximos dias no Congresso.

Há 12 anos em tramitação,
Lei Azeredo, que poderia

ter apontado definições para a
internet, ainda causa polêmica.
Críticos acusam a norma
de censurar internautas.

Enquanto não define uma
legislação específica para

a internet, Brasil conta apenas
com jurisprudência a partir
de outras regulamentações
para definir caso a caso.

Diretor do Centro de Tecnologia
e Sociedade da FGV/RJ

●

Divulgação Murillo Constantino

●●

Qual é a importância do marco civil?
Omarco civil é o nome dado ao processo
legislativo para se criar um “código de
defesa da internet” brasileira. Ele protege o
usuário contra condutas abusivas, bem como
estabelece princípios e direitos fundamentais
como privacidade, liberdade de expressão
e direitos de acesso. Um aspecto importante

é que omarco foi redigido de forma
aberta e colaborativa, na própria rede.

Qual é a diferença entre o marco e a lei
Azeredo, em discussão em Brasília?
A lei do ex-senador, agora deputado
é criminalizante, cria punições para
condutas cotidianas da internet. O marco
civil trabalha com outras questões; parte
da premissa de que a primeira lei sobre
a internet no Brasil deve ser garantidora
de direitos e não criminalizante.

E que efeitos o marco terá?
Permitirá que a constituição brasileira
seja concretizada na rede. O marco
trata o acesso à internet como um direito
importante, que deve ser protegido.
Estabelece os contornos da liberdade de
expressão e de proteção à privacidade.
Hoje, por causa da ausência de legislação
específica sobre a internet, o país
enfrenta um grande número de decisões
judiciais contraditórias. Há insegurança
jurídica grande. Além de proteger o
usuário, o marco permite a criação
de um ambiente legal favorável à
inovação na internet brasileira. F.M.

Coordenador do curso de Direito
Digital da FGV-GV Law

masnão fechabrechas legais

TRÊSPERGUTASA... TRÊSPERGUTASA...

Como o senhor avalia o marco civil?
Ele não émais necessário, porque a
jurisprudência resolveu os dois principais
pontos abordados por ele. O primeiro
é a guarda, pelo provedor, dos registros
de conexão do usuário. Há três dias foi
publicada a primeira decisão do STJ dizendo
que os registros têm de ser guardados.

Por qual prazo?
Para mim, prazo não deveria ser
discutido em lei. Tem de estar em
regulamentação, porque pode variar
com a tecnologia, com o tempo.
Inclusive, há uma recomendação do
Comitê Gestor da Internet que pode
balizar esse debate e sugere três anos.
Hoje, os provedores já guardam por um
prazo superior a três anos. E o marco
está com um problema grande, porque
tem o prazo máximo de guarda, mas
não o mínimo. Vai piorar o cenário.

Qual é o segundo ponto?
É a questão da responsabilidade do
provedor sobre o conteúdo postado pelo
usuário. A última versão do marco que
vi estipulava que o conteúdo ilícito só
poderia ser retirado por ordem judicial.
A jurisprudência entende que o conteúdo
deve ser retirado a partir de comunicação
extra judicial da vítima. É claro, o provedor
pode retirar ou não e, se não o fizer,
discutir na justiça. Com o marco, qualquer
pedido terá de ser feito judicialmente.
Vai congestionar o judiciário e obrigar
a contratação de advogados. F.M

Henrique Manreza

➤

“O marco civil trata
o acesso à internet
como um direito”

➤

PRÓSDOMARCO

CONTRAS

...RONALDO LEMOS

➤

● Estabelece alguns direitos
dos internautas e ressalta
a liberdade de expressão.

● Fixa que o conteúdo não é
responsabilidade do site quando
for enviado por terceiro.

● Prevê a forma de pedido
de retirada de conteúdos do
ar em um primeiro momento.

● Determina a postura
esperada do governo sobre
regulação e desenvolvimento
de tecnologias de internet
para garantir a proteção
de dados de indivíduos.

“Vai congestionar o
judiciário e obrigar a
contratação de advogados”

DemiGetscko,doGGI.br:
marcocriavisãocomum

sobreoambientedainternet

LEIA MAIS

● Prestigia o anonimato, vedado
pela Constituição Federal.

● Sites só serão responsabilizados
pelo conteúdo se não
cumprirem uma ordem judicial
de retirada do material.

● Não contempla a necessidade
de educação digital.

● Deixa como facultativa a
criação de logs (registros), ou
seja, a decisão cabe ao usuário.

● Não cria padrão mínimo
de segurança da informação
para proteger dados.

...RENATO OPICE BLUM

Fonte: PPP Advogados
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Independentemente da aprova-
ção ou não do marco civil, uma
decisão envolvendo o Google, to-
mada no início da semana passa-
da pelo Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), deve servir de orienta-
ção para boa parte dos casos en-
volvendo direito da internet. No
processo, uma mulher pede in-
denização por danos morais por
ter sido ofendida na rede social
Orkut, de propriedade da empre-
sa. A ministra Nancy Andrighi en-
tendeu que o Google não poderia
ser responsabilizado, e apenas o
internauta que ofendeu a vítima.

Ao mesmo tempo, a ministra
considerou que a empresa é obri-
gada a guardar o endereço IP,
aquele que identifica os servido-
res de web, garantindo que in-
vestigações posteriores consi-
gam rastrear os autores de even-
tuais crimes virtuais. O voto de
Nancy foi seguido pelos outros
quatro ministros do STJ.

Pela primeira vez, uma decisão
de instância superior deixou cla-

ro que os provedores não respon-
dem pela inserção, por terceiros,
de informações ilegais. Diz tam-
bém que os sites não podem ser
obrigados a exercer controle pré-
vio de conteúdo. Mas, por outro
lado, afirma que dados ilegais de-
vem ser removidos imediatamen-
te sob pena de o provedor respon-
der judicialmente por eles.

Esses pontos, de acordo com
advogados especializados em di-
reito da internet, criam jurispru-
dência para os milhares de casos
envolvendo principalmente re-
des sociais, como Orkut, Face-
book e Twitter. “A decisão conso-
lida diversas posições manifesta-
das anteriormente por tribunais e
mesmo por órgãos como o Comi-
tê Gestor da Internet”, diz Renato
Opice Blum, coordenador do cur-
so de direito digital da GV Law.

A legislação brasileira tem di-
versas lacunas importantes quan-
do o assunto é tipificação de deli-
tos da internet. Um projeto de lei
apresentado em 1999, do deputa-
do Eduardo Azeredo (PSDB-MG),
tenta prever a maior parte dos cri-
mes cibernéticos mais comuns,

como envio de vírus, invasão de
sites, estelionato eletrônico, calú-
nia e difamação pela web e roubo
de dados por meio de softwares.
Prevê também as formas de en-
contrar os responsáveis e puni-
los, como a guarda pelos provedo-
res do endereço IP dos usuários
por três anos — o marco civil fala
em um ano de prazo.

De acordo com Azeredo, quan-
do o projeto chegou à Câmara dos
Deputados, em 2008, o governo
pediu um tempo para que o mar-
co civil fosse discutido primeiro.
“De lá para cá, o marco não foi
aprovado. E agora estão falando
em mais 40 dias. Podemos apro-
var os dois. Não é verdadeira a in-
formação de que teria que apro-
var primeiro o marco”, diz, con-
trapondo-se a especialistas que
pedem a aprovação do marco pri-
meiro (leia mais na página 4)

Azeredo rebate as alegações de
que o projeto, aprovado como es-
tá, iria censurar o direito dos in-
ternautas de se expressarem livre-
mente. “Não é censura. O gover-
no brasileiro está omisso em rela-
ção ao assunto de segurança na in-

ternet. Na América Latina, a Ar-
gentina, por exemplo, está mais
avançada do que nós no tema”.

Ele nega ainda que o projeto da-
rá margem à proibição de uso de
ferramentas como o Skype, que
permite fazer ligações gratuitas,
por exemplo. “É mentira dizer
que quem baixar música e usar o
Skype pode ser criminalizado”.

Para o senador Eduardo Braga
(PMDB-AM), da Comissão de
Ciência e Tecnologia, que já de-
bateu o assunto em audiência pú-
blica, o marco civil deve chegar
ao plenário em até 40 dias. “É
um assunto urgente, até porque
o Brasil vem expandindo rapida-
mente a banda larga”.

Braga, porém, está entre os que
afirmam que a lei Azeredo está de-
fasada e deve ser revista. “As ques-
tões tecnológicas avançaram nu-
ma velocidade muito grande. Há
alguns anos, se falava em e-mail,
hoje é Facebook e Twitter. Na épo-
ca que o texto foi escrito, falava-
se em quem deve ser o responsá-
vel por hospedar arquivos da in-
ternet. Hoje já se fala de banco de
dados em nuvem”, diz. ■

Maeli Prado
mprado@brasileconomico.com.br

ABr

Sem legislação específica, direito
digital vive de jurisprudência

“

Há 12 anos em tramitação, Lei Azeredo, que resolveria a questão, causa polêmica. Dúvida é se ela ficou obsoleta

As questões
tecnológicas
avançaram numa
velocidade muito
grande. Há alguns
anos, se falava em
e-mail, hoje é
Facebook e Twitter

Eduardo Braga
Senador (PMDB-AM)

DESTAQUE LEGISLAÇÃO

ParaodeputadoEduardoAzeredo,
críticosmentemaodizerque
seuprojetocensura internautas
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Imagine se, ao tentar entrar em
seu site favorito, sem qualquer
explicação você fosse simples-
mente direcionado para outro
endereço e impedido de aces-
sar o conteúdo desejado? Ques-
tões como esta estão ligadas ao
conceito de neutralidade da in-
ternet, segundo o qual os dife-
rentes endereços devem ser tra-
tados da mesma forma e esta-
rem igualmente acessível para
qualquer internauta.

Para que casos como estes não
ocorram no Brasil, o Marco Civil
da Internet, projeto de lei que de-
ve ser encaminhado ao Congres-
so nas próximas semanas, prevê
a preservação e garantia da neu-
tralidade da rede. Existem no
mundo exemplos de operadoras
de serviços de internet que já ten-
taram interferir no conceito. Um
famoso caso é o da Comcast, que
em 2008 decidiu bloquear o aces-
so a sites de compartilhamento

de arquivos como o BitTorrent,
dando início a um processo judi-
cial nos Estados Unidos.

A ação envolvia conflitos de
interesses, visto que a Comcast
também vende serviços de TV
a cabo e é dona de canais de tele-
visão, ou seja, não agradava à
empresa o fato de os internau-
tas estarem compartilhando fil-
mes e séries pela internet. No
Brasil, no entanto, especialistas
acreditam que a neutralidade já
está garantida por outras leis já
existentes e, portanto, não seria
essencial no marco civil.

Para Renato Opice Blum, ad-
vogado especialista em direito
digital,”a questão está regulada
pelo próprio código de defesa
do consumidor, que garante tra-
tamento isonômico, e também
pela lei de abuso econômico”.
Segundo o especialista, incluir
a questão no Marco Civil é “des-
pender esforços em algo que já
tem regulamentação”.

Eduardo Neger, presidente
da Associação Brasileira de Inter-
net, é da mesma opinião. “Não

há necessidade de incluir isso
no marco civil. Se for colocado,
será redundante, a neutralidade
está prevista em outros regula-
mentos”, afirma. Isso não quer
dizer que a entidade não dê im-
portância para a neutralidade da
rede, ao contrário. Segundo Ne-
ger, é graças a este conceito que
a internet teve o desenvolvimen-
to que teve até hoje.

Para Neger, casos como o da
Comcast não ocorreram no Bra-
sil, no entanto ele admite que al-
guns consumidores relatam que
há provedores que permitem
que o acesso a determinados ti-
pos de serviços sejam mais rápi-
dos que outros.

A Associação Brasileira de Pro-
vedores de Internet e Telecomu-
nicações (Abrint) é a favor de
que haja pacotes diferenciados
em que determinados serviços,
como download de filmes, por
exemplo, não entrem nas priori-
dades da banda. Isso porque, de
acordo com Erich Rodrigues, vi-
ce-presidente da entidade, 3%
dos usuários são responsáveis pe-

lo consumo de 50% da banda, o
que prejudica os clientes que
consomem menos, segundo ele.
“Sob o ponto de vista de conteú-
do, não deve haver limitação al-
guma”, diz o vice-presidente.

Chile
Foi para impedir que os provedo-
res dêem uma velocidade maior
para determinados tipos de aces-
so em detrimento de outros que
o Chile aprovou, no ano passa-
do, uma lei específica voltada pa-
ra a neutralidade da rede. Com is-
so, os provedores do país não po-
derão bloquear, interferir, discri-
minar nem restringir os direitos
de nenhum usuário de internet
para utilizar, enviar ou receber
nenhum serviço.

Segundo a legislação vigente,
as empresas devem oferecer um
serviço “que não distinga arbi-
trariamente conteúdos, aplica-
ções ou serviços”. Com a inicia-
tiva, o Chile se tornou o primei-
ro país do mundo a criar este ti-
po de lei específica para a neu-
tralidade da rede. ■

Carolina Pereira e
Fabiana Monte
redacao@brasileconomico.com.br

Projeto de lei quer garantir a
neutralidade da internet no país

Antonio Milena

CASOSNOMUNDO

O projeto de lei
estabelece que a
responsabilidade
sobre o conteúdo
postado em um
site é do usuário e
não do provedor

Provedores de acesso não poderão bloquear, interferir, discriminar nem restringir o acesso de nenhum usuário

● A Comcast, em 2008,
começou a restringir o acesso
a sites de compartilhamento
de arquivos. O caso foi parar
na justiça dos Estados Unidos.

● Em 2010, Google e Verizon
publicaram uma proposta para
que as regras de neutralidade
não se apliquem aos provedores
de internet sem fio.

● O Chile foi o primeiro país
do mundo a criar uma legislação
voltada especificamente para
a neutralidade da internet,
em agosto do ano passado.

DESTAQUE LEGISLAÇÃO

Neutralidadepermite, por
lei, direitode livrenavegação

atodosos internautas
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Além de desmontar um esque-
ma de corrupção instalado no
Ministério do Turismo, abrir
uma nova frente de crise na ba-
se do governo e deixar na ber-
linda o ministro da Justiça, a
Operação Voucher trouxe à to-
na uma lacuna importante na
estratégia política da presiden-
te Dilma Rousseff. Ao contrário
de seus dois antecessores, Lula
e Fernando Henrique Cardoso,
ela não construiu pontes com a
Polícia Federal. Pelo menos foi
essa a explicação escolhida pa-
ra acalmar os aliados do PT e
PMDB. Pegos de surpresa com
a foto de seus quadros algema-
dos nos jornais, caciques dos
dois partidos acusaram o Palá-
cio do Planalto de fogo amigo.
Acuada, Dilma responsabilizou
o ministro José Eduardo Cardo-
zo (Justiça), que por sua vez
afirmou ter sido informado em
cima da hora. Sua alegação é
que ele jamais poderia ter sido
alertado previamente, pois isso
configuraria crime.

Mas especialistas questionam
essa tese. “Constitucionalmen-
te, a PF está subordinada às or-
dens do ministro. Mas existem
vários modelos diferentes de
gestão. Pode haver um ministro
que prefira não saber de nada
do que está acontecendo ou um
que prefira sempre estar a par
de todas as operações em cur-
so”, explica o advogado Thiago
Bottino, doutor em direito cons-
titucional e coordenador da gra-
duação de direito da FGV/Rio.
Apesar de não ter acesso a infor-
mações específicas sobre o ca-
so, como gravações feitas sob se-
gredo de justiça, o titular da pas-
ta pode saber no mínimo quem
são os investigados. “O minis-
tro não pode acordar e desco-
brir pelos jornais que a Polícia
Federal, que é um órgão subordi-
nado, está fazendo uma opera-
ção”, explica. Em suma, a deci-
são de informar mais ou menos
o governo cabe apenas à PF. Em
geral, opta-se por fornecer in-
formações básicas, mas isso de-
pende de quem está no coman-
do da corporação e do Palácio
do Planalto. Quando presiden-
te, Lula mantinha uma relação
estreita e direta com o então di-
retor geral da PF, Paulo Lacerda.

No caso de Cardozo, seus alia-
dos temem que o diálogo com a
corporação tenha sido prejudi-

cado pelo momento político e
econômico. Ocorre que a Polí-
cia Federal está vivendo um cli-
ma de ebulição sindical e inter-
namente é grande a insatisfação
com o governo.

A Associação Nacional dos De-
legados de Polícia Federal e a As-
sociação Nacional dos Peritos
Criminais Federais afirmam que
os cortes no orçamento da PF
em 2011 — de R$ 281 milhões —
são responsáveis pela crise no
setor de passaportes, falta de se-
gurança nas fronteiras e opera-

ções paradas. Os policiais recla-
mam também de falta de diálo-
go com o ministro da Justiça.

“O ministro José Eduardo dá
uma bronca pública nos poli-
ciais da PF pelo uso das alge-
mas, mas nunca recebeu os re-
presentantes dos policiais. To-
das as categorias já pediram au-
diência com ele, que está há se-
te meses no cargo. Mas o minis-
tro não recebeu ninguém”, re-
clama Paulo Paes, diretor da Fe-
deração Nacional do Policiais Fe-
derais (Fenapef). O uso de alge-

mas contribuiu para agravar a
crise entre a PF e o governo. A
leitura de líderes da base aliada
é que a corporação esticou a cor-
da ao máximo. Em tese, o uso
de algemas tem sido reprovado
pelo Supremo, a não ser em ca-
sos excepcionais. “Esse não é o
caso das pessoas presas pela Po-
lícia Federal. Nesse aspecto hou-
ve um abuso”, pontua o advoga-
do criminalista Fabio Tofiq.

Procurados peloBRASIL ECONÔ-
MICO, a PF e o ministro Cardozo
não se manifestaram. ■

Priscilla Arroyo e
Pedro Venceslau
redacao@brasileconomico.com.br

Operação expõe relação delicada
Responsável pela investigação que abriu mais uma crise no governo, Polícia Federal reclama de corte no orçamento

“

BRASIL

José Eduardo dá
uma bronca pública
nos policiais da PF
pelo uso das algemas,
mas nunca recebeu
os representantes
da categoria

Paulo Paes
Diretor da Federação Nacional

do Policiais Federais (FENAPEF)

O ministro não
pode acordar e
descobrir pelos
jornais que a Polícia
Federal, que é um
órgão subordinado,
está fazendo
uma operação

Thiago Bottino
Coordenador da graduação

de direito da FGV/RJ
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-8.
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