
SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia mineira obtém bons resultados com a modernização
de sua estrutura, a qualificação de seus quadros e a política
de integração com a comunidade, mas tem seu trabalho comprome-
tido pelas carências do sistema penitenciário do Estado
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Constituição Federal coloca a segurança pú-
blica não apenas como dever do Estado, mas
também como direito e responsabilidade de
todos.

Exatamente sob o
enfoque constitucional é que
o poder público em Minas
Gerais vem buscando a par-
ceria da sociedade civil nos
projetos relativos à seguran-
ça pública, com resultados
bastante satisfatórios.

Nessa mesma linha, o
constituinte mineiro fez pre-
ver na Carta do Estado a ins-
tituição do Conselho de Defe-
sa Social, com o objetivo de
estimular o desenvolvimento da consciência
individual e coletiva de respeito à lei e ao
direito, a valorização dos princípios éticos e
das práticas da sociabilidade, bem como a
prevenção e repressão dos ilícitos penais,
entre outros.

Vale destacar, na composição do referi-

do Conselho, a participação não apenas de
servidores ligados à segurança pública, como
também de representantes da sociedade civil,
incluindo a imprensa e a Ordem dos Advoga-

dos do Brasil.
E certo que os graves pro-

blemas sociais que afligem o
País não passam despercebi-
dos pelo Estado de Minas Ge-
rais e se refletem substancial-
mente na deterioração do teci-
do social.

Embora os estudos so-
ciológicos estejam a de-
monstrar	um	maior
distanciamento entre as di-
versas classes sociais, o que

tem como resultado extremamente nega-
tivo o crescimento da criminalidade,
observa-se, em Minas Gerais, uma ele-
vação menos drástica desses indicado-
res. Apesar do crescimento populacional
registrado nos últimos anos, o índice de
criminalidade manteve-se constante.
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O Conselho de Defesa Social, prev
na Constituição do Estado e já instituí
contando com a participação de
presentantes da sociedade civil, t
entre seus objetivos o de estimulc
desenvolvimento da consciência ir
vidual e coletiva de respeito à lei,
direito e aos princípios éti

Essa situação positiva de Minas Gerais deve-se aos
resultados da política de segurança implementada pelo
poder público estadual nos últimos anos. Dados estatísticos
têm demonstrado urna melhoria na qualidade de vida do
cidadão mineiro, o que pode ser atribuído em parte à
atuação dos organismos responsáveis pela segurança pú-
blica.

Para se inteirar acerca do tema ora tratado, é impres-
cindível conhecer um pouco as duas instituições que inte-
gram o sistema estadual de segurança pública: a Polícia
Militar e a Polícia Civil.

Atuação diversificada - A PMMG conta hoje com um
efetivo de aproximadamente 42 mil funcionários, distribu-
ído entre a Capital e sete Comandos Regionais de Policia-

mento, com sede nas cidades de Governador Valadares,
Bom Despacho, Montes Claros, Juiz de Fora, Uberaba,
Lavras e ipatinga. A Capital absorve cerca de 40% do
efetivo da PMMG.

Para a execução operacional. a PMMG possui na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Comando de
Policiamento da Capital, que engloba seis Batalhões de
Polícia Militar: um Batalhão de Polícia de Trânsito; um
Batalhão de Polícia de Choque; um Batalhão de Missões
Especiais; um Batalhão de Polícia de Guardas: um Regi-
mento de Cavalaria; a 58 Companhia Independente, com
sede em Betim; a 68 Companhia Independente, com sede em
Vespasiano: a 73 Companhia independente, com sede em
Santa Luzia; e a i Companhia Independente de Policia-
mento de Trânsito, instalada em Contagem. Têm sede,
ainda, na Capital a 8 Companhia de Polícia Rodoviária e
a 88 Companhia de Polícia Florestal.

Já o Corpo de Bombeiros da PMMG está assim

distribuído no território estadual: dois batalhões em Belo
Horizonte; um em Contagem; um em Uberlândia; um
batalhão e urna Companhia de Bombeiro Militar Indepen-
dente em Juiz de Fora - as tiês últimas unidades em
operação a partir de 1° de janeiro de 1995.

O número de ocorrências registradas pela PMMG em
1991 atingiu o total de 829.054. Até outubro de 1994, esse
número alcançou 842.343.

Com relação aos acidentes de trânsito, em 91 foram
registradas 97.694 ocorrências, com uma previsão, para
94, de 109.329 casos, em que pese o grande aumento do
número de veículos em circulação.

A Polícia Florestal, em 91, registrou 34.645 ocorrên-
cias, sendo a previsão para 94 de 30.650, num decréscimo

que reflete um aumento do poder fiscalizador,
devido ao crescimento do número de efetivos, ao

	

isto	melhor aparelhamento da máquina administrati-
va e à reestruturação dos serviços.

	

do,	Relativamente ao Corpo de Bombeiros,
pode-se constatar pelas estatísticas um cresci-

	

re-	mento marcante de sua atuação: em 91 foram

	

em	atendidas 8.677 chamadas, sendo que até outu-
bro de 94 foram registrados 39.490 atendimen-

	

ir O	tos. Esse alto número de atendimentos deve ser
atribuído à anormalidade detectada quantos aos

' 1	baixos índices pluviométricos, o que redundou

	

CIO
	

em freqüentes intervenções para combate a in-
cêndios.

OS O trabalho de reciclagem dos quadros da
PMMG atingiu a totalidade da tropa, no período
compreendido entre 91 e 94, sendo oferecidos
cursos de treinamento, formação, aperfeiçoa-

mento e especialização.
Entre os programas da corporação em relação à

criminalidade, destaca-se o trabalho de natureza preventi-
va, desenvolvido por meio do policiamento a pé, montado
e motorizado, fazendo com que a simples presença do
policial militar intimide a prática de delitos.

No campo da assistência social, atua com a "Patrulha
de Segurança Alimentar", promove a distribuição de sopa
aos mendigos das principais cidades mineiras, bem como
participado Promam (Programa de Iniciação ao Trabalho).
Neste caso sua atribuição é recolher, assistir, treinar e
encaminhar para o trabalho menores em situação de risco
social.

Reestruturação - Em relação à Polícia Civil do
Estado, constata-se nos últimos anos uma evolução quali-
tativa e quantitativa do trabalho desenvolvido por aquela
entidade.
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Enfatizou-se o aprimoramento tecnológico mediante
interligação de sistemas operacionais, com troca de infor-
mações instantâneas entre as diversas delegacias, o que
facilitou a dinâmica do serviço e a solução dos problemas
atinentes à segurança pública.

A facilidade que a população encontra hoje na retirada
de documentos emitidos pelos órgãos da segurança, tais
como carteiras de habilitação, alvarás e carteiras de iden-
tidade, mostra a evolução desses serviços em relação ao
ano de 91.

A realização de grande número de concursos públicos
pela Academia de Polícia Civil, destinados ao preenchi-

as instalações físicas de muitos órgãos, reequipada a frota
de veículos, informatizados vários serviços e adquiridos
equipamentos modernos.

Apesar da melhoria qualitativa e quantitativa do traba-
lho prestado pela Polícia Civil, os resultados dessas
mudanças ainda não correspondem plenamente aos anseios
da população. Há muito o que fazer, principalmente quanto
às constantes denúncias de que servidores da entidade
tenham praticado indisciplina, corrupção e outros atos
dessa natureza, que não se coadunam com o exercício da
atividade policial.

Mesmo diante da indisponibilidade de recursos fi-

mento de cargos nas diversas carreiras policiais, marca a
atuação daquele órgão de treinamento.

Além das promoções realizadas pela administração
direta do Estado, a Academia, nos últimos quatro anos,
preparou 4.200 servidores policiais, nos mais diversos
cursos ministrados.

Ocorreu no último quadriênio uma reestruturação de
vários órgãos ligados à Polícia Civil. Foram reorganizados
com o propósito de se criarem as condições necessárias ao
atendimento da população. Nesse passo foram ampliadas

nariceiros, foram buscadas alternativas que viabilizassem
as metas estabelecidas pela instituição. Em que pese a
relevante carência, as estatísticas demonstram que o
reequipamento dos órgãos da Polícia Civil e o treinamento
dos seus quadros trouxeram resultados positivos no que
tange à segurança pública. Entretanto, há muito que se
fazer, principalmente no que se refere à melhoria das
condições de trabalho dos seus servidores. Entre os princi-
pais problemas que os afligem, está a baixa remuneração.

Apesar dessa situação, tem sido marcante a eficiência
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do aparelho policial naquilo que diz respeito à apuração de
delitos em geral, uma vez de 90% a 95% dos inquéritos
instaurados elucidam os delitos praticados. É oportuno
salientar que o índice de apuração dos crimes ligados a
seqüestros no território mineiro se aproxima de 100%,
trabalho este reconhecido e destacado nacionalmente.

Conclui-se, em vista das providências adotadas nos
últimos anos, que o resultado não poderia ser outro senão
a melhoria das relações entre a população e os servidores
ligados aos órgãos de segurança. Essa parceria tem gerado
um maior grau de confiabilidade e maior eficiência nos
serviços prestados pelo Estado.

Carências - Outro elo importante do setor de seguran-
ça pública diz respeito ao sistema carcerário, cujo trabalho
reflete diretamente na qualidade do serviço como
um todo. Em Minas Gerais, pelas precárias condi-
ções de seus estabelecimentos penais, o resultado
final dos serviços de segurança pública acaba
ficando prejudicado.

O sistema penitenciário mineiro, assim como
o quadro carcerário do País, encontra-se em colap-
so: mais de 70% dos presos condenados, cerca de	SE
6.980, cumprem penas nas cadeias públicas do	cc
interior e nas carceragens da Região Metropolitana
de Belo Horizonte. Apenas 2.500, aproximada-	51

mente, estavam abrigados, pelo censo realizado em
maio de 94, nos 11 estabelecimentos prisionais sob
a administração da Secretaria do Interior e Justiça,	O!
como determina a Lei de Execução Penal.	lo

Para atender à demanda, Minas Gerais carece
da construção de mais nove presídios, além daque-
les que entraram em funcionamento recentemente
(Unaí e Governador Valadares). Esses nove presídios abri-
gariam os sentenciados que cumprem penas em pequenas
cadeias do interior ou superlotam delegacias policiais,
principalmente das grandes cidades, onde vivem em condi-
ções subumanas.

O sistema carcerário do Estado é formado hoje
por 13 unidades: Centro de Reeducação de Conta-
gem, Centro de Reeducação de Neves, Penitenciária
de Unaí, Penitenciária de Ipaba, Penitenciária de
Governador Valadares, Hospital Psiquiátrico e Judi-
ciário Jorge Vaz, em Barbacena, Centro de Reeduca-
ção de Teófilo Otoni, Centro de Reeducação de Juiz
de Fora, Centro de Reeducação do Jovem Adulto,
Hospital de Toxicômanos Padre Wilson Vale da Cos-
ta, de Juiz de Fora, Penitenciária Industrial Estêvão
Pinto, Casa do Albergado Presidente João Pessoa e
Casa do Albergado de Juiz de Fora. Essas unidades
têm capacidade para abrigar 3.261 presos, porém sua
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ocupação média tem sido da ordem de 70%, uma vez
que grande parte está em reforma ou carece de mão-
de-obra especializada, materiais e equipamentos.

Outro fator que agrava ainda mais a situação dos
estabelecimentos penais é a falta generalizada de
defensores públicos. Em Minas Gerais existem ape-
nas 200 profissionais atuando, enquanto que o míni-
mo necessário seria da ordem de 700. Os baixos
salários pagos à categoria têm desestimulado os pro-
fissionais da área a participar dos muitos concursos
realizados para preenchimento de vagas. Conse-
qüentemente, há um grande número de processos
paralisados envolvendo a liberação de presidiários
que já cumpriram pena.

Este quadro caótico tem gerado uma

inquestionável fragilidade dos presídios do Estado,
principalmente daqueles considerados de segurança
máxima, como é o caso do de Contagem. Para
exemplificar, recentemente 35 presos de alta
periculosidade fugiram daquela penitenciária, sem
maiores resistências. Episódios dessa natureza vêm
ocorrendo com freqüência, deixando a população
cada vez mais exposta à prática de delitos. A polícia
novamente é acionada para encontrar os fugitivos; ou
seja, exerce duas vezes o mesmo papel: prender e
recapturar.

Assim, apesar dos resultados alcançados pelo
Estado no campo da segurança pública, a ineficiência
de seu sistema penitenciário, além de impedir a
recuperação do sentenciado para devolvê-lo ao con-
vívio social, acaba por ofuscar o esforço pela
melhoria dos serviços prestados nessa área.

s resultados satisfatórios alcan-
dos pelo Estado no campo da
gurança pública acabam ofus-
dos pela ineficiência de seu

stema penitenciário, inca-
z até mesmo de recuperar

; sentenciados para devolvê-
s ao convívio da sociedade


