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DOMINGO, 4 DE JULHO DE 2010

Formalização excessiva afeta a
solução de crimes, diz sociólogo

ERRAMOS

Confira alterações
na programação da
revista ‘sãopaulo’

Para Michel Misse, modelo brasileiro de inquérito policial antecipa passos da etapa judiciária
Rafael Andrade/Folhapress

Pesquisa feita em cinco
capitais mostra que só
16% dos homicídios
acabam se tornando
processos judiciais
ITALO NOGUEIRA
DO RIO

O atual modelo de inquérito é excessivamente formal,
antecipa análises jurídicas
que deveriam ser feitas só no
Ministério Público e atrasa as
investigações policiais.
Esta é a posição do sociólogo Michel Misse, 59, organizador do livro recém-lançado
“O Inquérito Policial no Brasil: uma Pesquisa Empírica”
(Ed. Booklink), resultado de
pesquisa em delegacias de
cinco capitais do país.
Para Misse, coordenador
do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência
Urbana da UFRJ, a necessidade de documentar cada
passo da atividade policial
significa a “cartorialização”
desnecessária da investigação, presente só no Brasil.
Segundo a pesquisa, feita
no Rio, Brasília, Recife, Porto
Alegre e Belo Horizonte, apenas 16% dos homicídios geram processo judiciais.
A pesquisa foi financiada
pela Fenapef (Federação Nacional dos Policiais Federais), que defende a flexibilização do inquérito. Misse diz
que a pesquisa é independente. “Em parte encontramos [o que é criticado pela federação]. Em parte não.”
★
Folha - Como foi a pesquisa?
Michel Misse - Os pesqui-

sadores viveram o cotidiano
da delegacia para entender a
diferença entre investigação
policial (igual no mundo inteiro) e inquérito policial (formalização da investigação).
A formalização não é feita pela polícia em outros países,
mas sim na etapa judiciária.
Tomar depoimentos com
escrivão em cartório dentro
da delegacia não tem nada a
ver com polícia, mas sim com
a etapa de formação da culpa. O modelo [brasileiro] é
ambivalente: por um lado, é
investigação policial, por outro, é também instrução criminal, escrita, com fé pública, em cartório, com tomada
de depoimento, com relatório juridicamente orientado.
A formalização é problema?

Boa parte do trabalho policial é dedicada a isso, quando poderia se voltar à investigação. É absolutamente desnecessário, porque tudo é repetido nas etapas judiciárias.
Caberia à polícia apenas
fazer uma investigação preliminar para convencer o Ministério Público de que ali há
um crime e que é possível
identificar o autor.
Isso cria um problema
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O sociólogo Michel Misse, que organizou livro sobre inquérito policial, concede entrevista durante um evento na UFRJ
também na garantia dos direitos dos envolvidos. Como
a investigação é sigilosa, você é acusado sem saber.
O indiciamento não ajuda o
promotor a formar a culpa?

O que é indiciar? A polícia
acredita ter elementos [para
culpar alguém]. A cada mil
casos de homicídios que a
polícia do Rio acreditava ter
elementos, 11% foram aceitos no Ministério Público.
O que acontece? O Ministério Público concorda com o
delegado e denuncia, ou não
concorda e devolve.
Aí começa o pingue-pongue: o delegado põe na gaveta, deixa passar o prazo e remete de novo ao Ministério
Público. Isso pode durar
anos, até que alguém, exaus-

to, mande arquivar.
A formalização sozinha provoca essa ineficiência?

Há o problema da polícia
técnica, o volume de homicídios... O modelo do inquérito
policial talvez nem seja o
principal. Em Brasília, onde
há a polícia mais bem paga
do país e melhores recursos
técnicos, 70% dos homicídios viram inquéritos com indiciamentos, autoria e materialidade. Vão ao Ministério
Público, que denuncia 20%.
Há uma briga entre Ministério
Público e a polícia sobre o poder da investigação...

“

Boa parte do
trabalho policial é
dedicada a isso
[formalização do
inquérito], quando
poderia se voltar à
investigação. É
absolutamente
desnecessário, pois
tudo é repetido nas
etapas judiciárias
MICHEL MISSE
sociólogo

O princípio do separatismo é fundamental: quem investiga não acusa. Quem julga não investiga nem acusa.

Após o fechamento da edição, a UCI alterou
a programação de três salas.
O Santana Parque UCI 3
(págs. 46, 48, 50 e 59) exibe
“Esquadrão Classe A” de hoje
a ter., às 17h25 e 22h10; hoje,
também às 12h40; e qua. e
qui., às 19h55. O filme “Plano
B”, legendado, será exibido de
hoje a ter., às 15h10 e 19h55, e
qua. e qui., às 22h10. “Shrek
para Sempre”, dublado, terá
sessões qua. e qui.: 15h10 e
17h15.
O Jardim Sul UCI 8 (págs.
46, 48 e 58) exibe “O Golpista
do Ano” de hoje a ter., às
14h35, 16h45, 18h55 e 21h05;
hoje também às 23h15; e qua. e
qui., às 14h35 e 21h05. “Shrek
para Sempre” será exibido,
dublado, qua. e qui., às 16h45
e 18h55.
No Anália Franco UCI 6
(págs. 46, 47, 48 e 57), “Cartas
para Julieta” passa de hoje a
ter., às 15h10 e 19h30; qua. e
qui.: 19h30. O filme “O Golpista do Ano” será exibido de hoje
a ter. às 13h05, 17h25 e 21h45;
qua. e qui., às 13h05 e 21h45.
“Shrek para Sempre”, dublado, passa qua. e qui., às 15h10
e 17h15.
Os cinemas Vila Olímpia Kinoplex, Kinoplex Osasco e Kinoplex Itaim informaram que
voltarão a exibir as sessões
com início entre 13h e 17h50,
na terça-feira (6.jul). O roteiro
de cinema de terça, publicado
no caderno Ilustrada, trará as
informações corretas.

DE SÃO PAULO -

RAIO-X
Quem é?
Michel Misse, coordenador do
Núcleo de Estudos em
Cidadania, Conflito e Violência
Urbana da UFRJ
Formação
Doutorado em sociologia pelo
Iuperj (Instituto Universitário
de Pesquisas do Rio de
Janeiro) e pela Escola de
Estudos Avançados em
Ciências Sociais da França

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE DE IMÓVEIS
Apartamentos / Casas / Lojas / Lotes

3ª Feira, 10/08/2010, às 16h00
MAURO ZUKERMAN
Leiloeiro Oficial - Jucesp 328

LOCAL: AV. ANGÉLICA, 1.996 - MEZANINO - HIGIENÓPOLIS - SÃO PAULO/SP

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: A relação dos imóveis com descrição completa dos lotes com fotos, inclusive com indicação de restrições, impedimentos,
débitos responsabilidade de providências e o edital poderão ser obtidos no site: www.zukerman.com.br ou pelo telefone (11) 2184-0900.

REPÓRTER PLANTONISTA
FINAL DE SEMANA
Se você quer trabalhar para a
FOLHA, não dá pra não ler o
caderno de Empregos. Veja
anúncio na edição de hoje.

Lote 09 - Casa

Lote 08 - Apartamento

Área Construída:
250,00 m²
Área Total: 404,00 m²
Tremembé
São Paulo/SP

2 dorms. + suíte, 2 vagas
Área Construída:
177,00 m²
Recreio dos Bandeirantes
Rio de Janeiro/RJ

Lance Inicial: R$ 406.000,00

Lance Inicial: R$ 301.000,00

Lote 05 - Loja

Lote 02 - Apartamento

Área Construída:
141,86 m²
Área Privativa: 77,26 m²
Centro
São José dos Campos/SP

Lance Inicial: R$ 122.500,00

Área Construída:
103,83 m²
Área Privativa:74,50 m²
Nsa. Sra. das Graças
Canoas/RS

Lance Inicial: R$ 105.000,00

Consulte o site com edital completo e foto dos imóveis em SP/GO/MG/PA/RJ/RS - Informações: (11) 2184.0900

WWW.ZUKERMAN.COM.BR

Conheça o novo lado
do mundo empresarial.
O lado daqueles que
tomam as decisões.

Comissão do leiloeiro: o arrematante pagará ao leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação.

ESPM: MAIS DO QUE CONHECIMENTO
NO MUNDO DOS NEGÓCIOS.
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www.espm.br/candidato
candidato@espm.br – (11) 5081-8225
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