
Cruzamento de dados 
ajudam no

combate à corrupção

2017 foi um ano 

intenso no cenário 

político e econômico no 

Brasil. Vimos diversas 

acusações, prisões, 

delações premiadas, 

omissões, e nenhuma 

certeza de que os 

corruptos pagarão, de 

fato, por seus atos

Existe um ponto curioso 
nesse meio, como os 
investigadores conse-

guem mapear todas as ações 
dos envolvidos em escândalos 
e roubos? Como ter acesso 
aos dados que evidenciam tais 
crimes? Eliminar esse gap não 
é fácil, mas os órgãos públicos 
estão sempre trabalhando para 
aprimorar esse processo tão 
árduo de juntar todas as peças 
deste enorme quebra-cabeça. 

Para apoiá-los, hoje já é pos-
sível contar com a expertise 
de empresas que desenvolvem 
soluções capazes de cruzar 
grandes volumes de dados 
(big data) e utilizar os avanços 
da computação em nuvem 
atrelada à inteligência artifi -
cial para ajudar no combate à 
corrupção. Temos um exemplo 
recente do Ministério Público 
de Pernambuco (MPPE), que 
inaugurou um laboratório de 
tecnologia contra a lavagem 
de dinheiro. 

Ao meu ver, o uso de ferra-
mentas tecnológicas são gran-
des aliadas contra o avanço da 
corrupção e impactam posi-
tivamente toda a população. 
Por meio do cruzamento de 
dados, é possível fazer uma 
análise mais precisa e profunda 
das informações que levam a 
fatos e provas e agilizam alguns 
processos de investigações 
de crimes, como a corrupção 
e lavagem de dinheiro, por 
exemplo. 

A utilização de soluções in-
teligentes é uma das principais 
saídas que resultam em ganhos 
para todos os lados, tanto 
para a população quanto para 

quem trabalha arduamente 
todos os dias para desvendar 
os mistérios e armadilhas que 
envolvem, por exemplo, a 
Operação Lava Jato (grande 
case de investigação de 2017). 
As instituições ganham maior 
controle, governança e visibi-
lidade, e os agentes, um aliado 
poderoso e efi ciente capaz de 
automatizar e monitorar todos 
os processos, tarefa humana-
mente inviável se feita manual-
mente, demandando soluções 
tecnológicas mais inteligentes. 

Para se ter uma ideia, a pla-
taforma upMiner da empresa 
upLexis tem acesso a mais de 
500 fontes de informações pú-
blicas e privadas, entre pessoas 
físicas e jurídicas. Por meio da 
ferramenta, os órgãos governa-
mentais conseguem ter acesso 
a todos os dados necessários 
para abrir ou concluir investi-
gações importantes, de forma 
rápida, segura e precisa. 

Por fi m, vale fi car atento 
à movimentação dessas tec-
nologias, que vieram para 
ajudar ainda mais no combate 
à corrupção do nosso país. Eu 
pessoalmente acredito que a 
corrupção possa ser combatida 
através de maiores controles e 
educação no campo da ética e 
moral, investindo constante-
mente em compliance e tecno-
logia. O homem pode sucumbir 
ao suborno e à fraude, mas 
uma máquina ou programa de 
computador jamais. 

Tenho certeza que boas notí-
cias nos esperam nos próximos 
meses, basta acreditarmos na 
competência de quem está à 
frente das negociações e na 
eficiência evolutiva dessas 
soluções. Afi nal, o que nós 
queremos é um país livre de 
roubalheiras e de políticos 
corruptos!

(*) - É CEO da upLexis, uma empresa 
de software que desenvolve 

soluções de busca e estruturação 
de informações extraídas de 

grandes volumes de dados (Big 
Data), gerando relatórios gráfi cos e 

analíticos para a melhor
tomada de decisão

(www.uplexis.com.br).
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Um grupo de legisladores re-
publicanos dos Estados Unidos 
(EUA) os detalhes de uma lei 
de imigração que conta com 
o apoio do presidente Donald 
Trump. O projeto propõe dar 
aos “sonhadores” a possibi-
lidade de residir legalmente 
no país, embora não abra 
qualquer caminho para a ci-
dadania. Os promotores da lei, 
entre eles Bob Goodlatte e o 
porto-riquenho Raúl Labrador, 
apresentaram um projeto que 
atende aos “quatro pilares” 
estabelecidos por Trump e um 
grupo de legisladores.

A medida aborda o futuro 
dos 690 mil jovens que che-
garam aos EUA quando eram 
crianças, conhecidos como 
“sonhadores”, e que se bene-
fi ciaram do programa Daca, 
promulgado em 2012 pelo 
então presidente Obama e 
suspenso em setembro do ano 
passado por Trump. A inicia-
tiva dos republicanos propõe 
que os benefi ciários do Daca 
possam acessar uma licença 
migratória, que lhes permita 
residir legalmente nos EUA 

sem serem deportados durante 
três anos e com a possibilidade 
de renovar essa autorização 
indefi nidamente. 

Dessa forma, o projeto não 
abre a porta para obter a ci-
dadania americana, um dos 
pontos-chaves para a oposição 
democrata. Em segundo lugar, 
o projeto destina US$ 30 bilhões 
para a construção do muro com 
o México e, além disso, inclui a 
eliminação da chamada “loteria 
de vistos”, que benefi cia anual-
mente cidadãos de países com 
baixa taxa de imigrantes para 
os Estados Unidos.

A iniciativa também procura 
acabar com os defensores da 
restrição da imigração legal aos 
EUA, batizada como “migração 
em cadeia”, ou seja, um sistema 
que permite a cidadãos ame-
ricanos e aos que têm green 
cards (cartão de residência 
permanente) facilitar a entrada 
de familiares no país. Com a 
proposta, os níveis de imigração 
para os EUA seriam reduzidos 
em 25% no total, de acordo com 
resumo divulgado à imprensa 
(ABr/ EFE).

O projeto aborda o futuro dos 690.000 “dreamers” (sonhadores), 

os indocumentados chegados aos EUA enquanto crianças.

Regras para 
comercialização de 
cosméticos orgânicos

A Câmara analisa proposta 
que cria regras para a comercia-
lização de cosméticos orgânicos. 
O texto, de autoria da senadora 
Marta Suplicy (PMDB-SP), 
acrescenta os dispositivos na 
Lei de Vigilância Sanitária sobre 
Produtos Farmacêuticos. Para 
ser registrado como cosmético 
orgânico, um produto deve 
antes ter seus insumos certifi -
cados conforme prevê a Lei dos 
Orgânicos, ou seja, terem sido 
obtidos em sistema orgânico 
de produção agropecuário ou 
oriundos de processo extrativis-
ta sustentável e não prejudicial 
ao ecossistema local.

“A falta de regulação de cos-
méticos orgânicos afeta negati-
vamente a relação de confi ança 
necessária entre produtor e 
consumidor e o controle de 
qualidade dos produtos, além 
de prejudicar a presença das 
empresas nacionais no mercado 
interno e internacional”, disse 
a autora. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisada pelas comissões de 
Seguridade Social e Família; de 
Meio Ambiente; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Foi publicada no DOU 
desta quarta-feira (10) a Lei 
13.604/18, que determina 
que os estados encaminhem 
os índices de elucidação de 
crimes ao Sistema Nacional 
de Informações de Segurança 
Pública, Prisionais e sobre 
Drogas (Sinesp). A lei teve 
origem no projeto do deputa-
do Pedro Paulo (PMDB-RJ). 
A inclusão dos dados deve ser 
feita de forma padronizada e 
categorizada, e as informações 
do Sinesp ainda terão que ser 
divulgadas na internet. Esta-
dos como São Paulo e Rio de 
Janeiro, este último por meio 
do Instituto de Segurança 
Pública, já fazem isso.

O Sinesp é uma das ferra-
mentas usadas para a coleta 
de dados sobre segurança 
pública, gerando informações 
para a condução de políticas 
do setor. A lei do Sinesp prevê 
que se o estado deixar de for-
necer ou atualizar seus dados 
não poderá receber recursos 
nem celebrar parcerias com 
a União para fi nanciamento 
de programas, projetos ou 

Pedro Paulo: A inclusão desta taxa no Sinesp ajudará muito 

nas ações de combate à violência.

Está em análise na Câmara proposta que altera 
o Código Civil para permitir a ação policial, sem 
necessidade de ordem judicial, na retirada de in-
vasores de propriedade privada. A medida afeta, 
sobretudo, os casos de invasões de terras motiva-
das por disputas agrárias. A lei já permite que o 
proprietário expulse o invasor por conta própria, 
desde que não haja excesso de violência. 

De acordo com o projeto do deputado André Amaral 
(PMDB-PB), o proprietário poderá requisitar direta-
mente o auxílio policial, sem que o caso seja analisado 
por um juiz. Para tanto, deverá apresentar escritura 

pública que comprove a propriedade do imóvel. O 
autor argumenta que a solução pela via judicial é 
“demorada, em face dos diversos procedimentos pro-
cessuais cabíveis, o que produz insegurança jurídica 
e desestimula determinadas atividades econômicas”.

Ainda segundo André Amaral, “a invasão priva o 
proprietário da utilização do bem, impede o direito 
de habitação, produz traumas psicológicos e emo-
cionais, além de prejuízos fi nanceiros e morais que 
nunca serão ressarcidos”. A proposta será analisada 
de forma conclusiva pelas comissões de Segurança 
Pública; e de Constituição e Justiça (Ag.Câmara)

Entre as principais inicia-
tivas neste setor a serem 
examinadas pelos sena-

dores está o projeto do senador 
Lasier Martins (PSD-RS), que 
estabelece o incentivo ao des-
porto como um dos princípios 
da educação nacional, bem 
como a possibilidade de aporte 
de recursos públicos para o 
incentivo à prática do esporte 
na escola. O relator, senador 
Cristovam Buarque (PPS-DF), 
disse que o estímulo ao despor-
to educacional deve ocorrer 
de forma ampla e continuada, 
incluindo a descoberta, a for-
mação e o incentivo de novos 
talentos desportivos.

Em 2017, a Comissão de Edu-
cação aprovou dois projetos que 
ampliam o fomento ao esporte. 
Um deles, do senador Roberto 
Rocha (PSDB-MA), aumenta 
de 1% para 2% a possibilidade 
de dedução do Imposto de 
Renda para o setor. A matéria 
está pronta para ser votada em 
decisão fi nal. De acordo com o 

O estímulo ao desporto educacional deve ocorrer de

forma ampla, incluindo a descoberta, a formação

e o incentivo de novos talentos desportivos.

Está pronta para ser votada 
na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado a proposta 
altera as regras do concurso 
público. De autoria do senador 
Paulo Paim (PT-RS), estabele-
ce que o poder público fi cará 
obrigado a nomear todos os 
candidatos aprovados dentro 
do número de vagas ofereci-
do. Também estabelece que 
o número de vagas ofertadas 
no certame deve ser igual ao 
número de cargos ou empre-
gos vagos e veda a realização 
de concurso público exclu-
sivamente para formação de 
cadastro de reserva. 

Se a administração tiver a 
intenção de fazer reserva, o 
número de vagas para essa 
condição não poderá exceder 
a 20% dos cargos a serem 
preenchidos, individualmente 
considerados. O poder público 
também fi ca proibido de realizar 
novas provas, caso ocorram, 
dentro do prazo de validade de 
concurso público anterior, novas 
vacâncias nos cargos previstos 
no edital, devendo ser aprovei-

O poder público fi cará obrigado a nomear todos os candidatos 

aprovados dentro do número de vagas oferecido.

Venda de bebidas perto 
de rodovias federais 
pode ser proibida

Projeto que proíbe a venda de 
bebidas alcoólicas prontas para con-
sumo nos estabelecimentos situados 
às margens das rodovias federais 
espera decisão fi nal da Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado e, 
se aprovado sem emendas, poderá 
seguir para a Câmara. De autoria do 
ex-senador Marcelo Crivella (PRB-
-RJ), o projeto  foi aprovado pela 
Comissão de Assuntos Sociais, mas 
recebeu substitutivo do senador 
Valdir Raupp (PMDB-RO), relator na 
Comissão de Assuntos Econômicos.

Ao apresentar o texto alternativo 
ao projeto original, Raupp não consi-
derou razoável estender a proibição 
da venda de bebidas alcoólicas aos 
postos de venda de combustíveis 
localizados em áreas urbanas, fora 
das margens das rodovias. O relator 
na CCJ, Paulo Paim (PT-RS) concor-
dou. Ele apresentou uma emenda 
de redação para ajustar a mudança 
sugerida por Raupp.

“Existem em qualquer perímetro 
urbano inúmeros pontos de venda de 
bebidas alcoólicas, como bares, res-
taurantes e supermercados. Nesse 
sentido, a medida proposta revela-
-se inócua para os fi ns almejados, 
além de inserir uma diferenciação 
sem fundamento entre os agentes 
econômicos atuantes no mercado. 
Acertada, portanto, a modifi cação 
realizada no projeto pela Comissão 
de Assuntos Econômicos”, acentuou 
Paim na emenda.

Para embasar o projeto, Crivella 
citou o estudo feito em 2003 pelo 
Ipea, estimando em R$ 5,3 bilhões 
por ano os custos dos acidentes em 
aglomerações urbanas. Nas rodovias, 
a estimativa é de que o custo tenha 
atingido R$ 22 bilhões em 2006. 
Citou ainda o estudo ‘Global status 
report on road safety’, produzido 
pela OMS, segundo o qual uma 
pessoa com concentração de álcool 
no sangue de um grama por litro 
tem seu risco de envolvimento em 
acidentes de trânsito aumentado em 
cinco vezes (Ag.Senado).

Peter Foley/ EPA
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Incentivo à prática esportiva é 
tema de vários projetos no Senado
Em um ano marcado por importantes eventos esportivos, como a Copa do Mundo na Rússia, o tema 
estará em destaque também no Senado

as empresas que patrocinem 
projetos aprovados pelo Minis-
tério do Esporte. Aprovada em 
maio na Comissão, a matéria 
está em análise sob relatoria 
na senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM).

A preocupação com a segu-
rança nos eventos esportivos 
também é foco de várias ma-
térias que estão em análise no 
Senado. No mês de setembro, 
a Comissão de Constituição e 
Justiça aprovou um projeto que 
estabelece que integrantes de 
torcidas organizadas que pro-
moverem tumultos, confl itos ou 
atos de vandalismo em estádios 
e outros locais públicos pode-
rão ser condenados à prisão 
pelo período de um a quatro 
anos. Do senador Armando 
Monteiro (PTB-PE), o projeto 
já foi enviado à Câmara. “É 
um novo marco para combater 
esses comportamentos e essa 
selvageria que é absolutamente 
inaceitável”, disse o senador 
(Ag.Senado).

relator, senador Paulo Rocha 
(PT-PA), o projeto multiplicará 
por oito o atual número de po-
tenciais empresas doadoras ou 
patrocinadoras e ainda dobrará 
o valor dos recursos que cada 
uma delas pode direcionar para 
o esporte.

A outra proposta, do senador 
Romário (Pode-RJ), estende 
até 2025 o prazo de validade 
da Lei de Incentivo ao Espor-
te - hoje o prazo é até 2022. O 
projeto também amplia a possi-
bilidade de dedução do Imposto 
de Renda, de 1% para 4%, para 

Sistema de Informações de Segurança 
Pública terá taxa de elucidação de crimes

ações de segurança pública e 
do sistema prisional, de acordo 
com regulamento.

Já constam no Sistema in-
formações sobre ocorrências 
criminais registradas; registro 
de armas de fogo; entrada e 
saída de estrangeiros; pessoas 
desaparecidas; execução penal 
e sistema prisional; recursos 
humanos e materiais dos ór-
gãos e entidades de segurança 
pública; condenações, penas e 
mandados de prisão; além de 
repressão à produção, fabrica-

ção e tráfi co de drogas.
O autor do projeto que deu 

origem à lei argumenta que 
a análise das estatísticas cri-
minais é fundamental para a 
gestão da segurança pública 
e a omissão desses dados, 
mesmo que por categorização 
divergente, compromete as 
ações de combate à violência. 
Para Pedro Paulo, a taxa de 
elucidação de crimes é, talvez, 
o único meio de aferir com 
clareza e objetividade a efi ci-
ência da polícia (Ag.Câmara).

Alterações nas regras de concursos 
públicos já podem ser votadas

tados os candidatos aprovados 
no concurso ainda válido. 

Segundo Paim, a proposta 
“tem por objetivo remediar as 
mazelas” enfrentadas pelos 
candidatos, que muitas vezes 
têm de recorrer ao Judiciário, e 
“fazer justiça aos candidatos que 
disputam uma vaga no serviço 
público”. Ele classifi ca a fi gura do 
concurso como “um instrumento 
efi ciente e impessoal para a es-

colha de servidores”. A proposta 
conta com o apoio do relator, 
senador Ivo Cassol (PP-RO). Ele 
ressalta que a proposição tem o 
mérito de consagrar, no texto 
constitucional vigente, solução já 
consolidada pelo STF em 2016, 
no sentido de que o candidato 
aprovado em concurso dentro do 
número de vagas informado no 
edital possui “direito subjetivo à 
nomeação” (Ag.Senado).

Republicanos propõem 
lei de imigração

com o apoio de Trump

Ação da polícia sem ordem judicial em ocupação de imóvel


