
Deputado João Leite - Como se dá a ins-
peção geral, qual o órgão que faz essa
inspeção no âmbito da polícia e qual a
sistemática dessa inspeção?
Alberto Costa - Até ser criada a inspe-
ção geral da administração interna, exis-
tiam apenas inspeções por serviços, com
função equivalente, dentro de cada uma
das forças e serviços de segurança. Essa
atividade era prejudicada por um conjunto
de relações internas, pela atmosfera de
proteção que o corporativismo sempre
suscita. A idéia era a de que dever-se-ia
criar uma instância externa às polícias
com um conjunto de cargos do topo, a
começar por inspetor-geral, subinspetor-
geral e diretor de serviço, a serem ocupa-
dos por magistrados de alto prestígio. A
lei não a impõe, mas prevê especialmen-
te a possibilidade de serem requisitados
ao Conselho Superior de Magistratura,
por um período de três anos. Os magis-
trados orientam um corpo de inspetores,
que são elementos com experiência poli-
cial de investigação, selecionados em fun-
ção de sua isenção e competência técni-
ca. A Inspeção Geral pode agir por ini-
ciativa dos cidadãos e da própria estru-
tura, que toma conhecimento, de forma
oficiosa, de um problema ou por iniciati-
va do ministro da Administração Interna.
A Inspeção Geral tem poderes para in-
quirir, averiguar, sindicar, acabando, no
caso dos processos disciplinares, por pro-
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-A palestra do ex-ministro da Adminisfraçao
Interna de Portugal Alberto Costa, seguiu-se
o debate aqui transcrito, coordenado pelo
2Q-secretário da Assembléia Legislativa,

deputado Ivo José

Política de segurança pública
ganhou novos contornos

por a aplicação de penas.Uma das pri-
meiras atividades da Inspeção Geral foi
verificar todos os locais do país onde havia
detidos, para onde eles eram conduzidos.
Essa missão resultou no fechamento de
mais de 20 locais sem condições de dig-
nidade para os detentos. Foi essa uma
das primeiras soluções.
Verificou-se que, apesar do Código de
Processo Penal dizer que as detenções
deveriam ser imediatamente comunicadas
à autoridade judiciária, a apresentação só
tinha de ser feita no prazo de dois dias.
Com isso, houve um longo período em
que os detidos ficavam entregues à auto-
ridade policial, com muitas dúvidas e
muitos incidentes que precisavam ser es-
clarecidos. A medida que adotamos foi
obrigar, por norma, que a entrada de um
detido na instalação policial fosse ime-
diatamente comunicada, por fax, à auto-
ridade judicial. Isso passou a ser cum-
prido.
A inspeção interna, por meio de sindi-
câncias, visitas e inspeções, está também
na origem de decisões que modernizam
o aparelho policial. Aliás, a inspeção ago-
ra tem um outro ritmo. São feitas visitas a
esquadras e postos sem aviso prévio,
como aliás também faz o provedor de Jus-
tiça. Passamos por um sistema em que
há uma visita por dia, de surpresa. Em
Portugal, não há dia em que não haja pelo
menos um inspetor daquela Casa visitan-
do um local de polícia. Portanto, é uma
experiência que cria uma relação de con-
fiança com a polícia. O cidadão sabe que,
se alguma coisa correr mal, há um órgão
independente para apurar o fato.

Deputado João Leite - Como ficou a or-
ganização da polícia em Portugal? Nas
esquadras, há um chefe de polícia? Essa
polícia é uniformizada
Alberto Costa - O regimento disciplinar
na polícia de segurança pública é um re-
gulamento extremamente parecido com o
dos funcionários públicos em geral, tan-
to que nele já desapareceram as cono-
tações militares da antiga disciplina. As
esquadras têm um responsável, um che-
fe. O sistema dos cargos e das designa-
ções está sendo revisto, porque a carrei-
ra é extremamente longa. O mais alto car-
go agora é o de superintendente-chefe,
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portanto, já não é um cargo comunitário.
Mas, como já disse, está ocorrendo neste
momento a elaboração de uma regula-
mentação orgânica mais apurada, reven-
do também a questão dos cargos. A
estratificação existente é enorme.
Há uma pluralidade de situações. E lidar
com elas requer um esforço de consen-
so, porque há comparações a fazer com
outras instituições. A antiga tradição mi-
litar faz com que alguns estratos profissio-
nais queiram manter uma hierarquização
larga. Portanto, é um processo que ain-
da está em curso. Mas já desapareceu a
nomenclatura militar.
A polícia é armada e mantém uma farda
que não se confunde com a veste militar.
Houve um debate na sociedade portugue-
sa, mas o governo defendeu que não de-
veria desarmar a polícia, face aos proble-
mas que ela enfrentava diariamente. Em
Portugal, assim como em vários países,
houve uma campanha por desarmamen-
to. Mas, em função da natureza dos pro-
blemas, dos riscos e da própria atmosfe-
ra coletiva, entendemos que não era o
momento de fazer essa alteração.

C. PM Lúcio Emílio do Espírito
Santo - Quais as principais diferenças en-
tre a polícia de segurança pública de Por-
tugal e as polícias militarizadas da Fran-
ça, Espanha e Itália? Os integrantes da
polícia de segurança pública têm algum
tipo de treinamento militar, como ordem
unida? Têm direito a greve? Podem sindi-
calizar-se?
Alberto Costa - A polícia de segurança
pública em Portugal não é uma força
militarizada. A força militarizada é a Guar-
da Nacional Republicana, que detém a
responsabilidade das áreas rurais e das
estradas. Essa é, de fato, análoga à
Gendarmerie, na França; à Guarda Civil,
na Espanha; e aos Carabinieri, na Itália.
Como as outras polícias equivalentes na
Europa, a polícia de segurança pública
subordina-se a uma lógica de direção e
tem um regulamento disciplinar equiva-
lente ao regulamento da função pública,
enquanto o Exército e a Guarda Nacio-
nal Republicana aplicam o regulamento
da disciplina militar. A polícia de segu-
rança pública era, tradicionalmente, até
por estar militarizada, objeto de algum

treino militar, o que hoje ocorre em pe-
quena escala. Essa polícia, neste momen-
to, tem associações profissionais, as quais
já têm poder de participação no Conse-
lho Superior de Polícia e no Conselho de
Disciplina. Há liberdade sindical, de as-
sociação, mas não há direito a greve, o
que levaria à interrupção de um serviço
fundamental de segurança.

Avanilson Alves de Araújo, do Departa-
mento de Defesa Técnica do Adolescen-
te - Em relação à proximidade da polícia
com a população, o senhor tem conheci-
mento da proposta de polícia comunitá-
ria? Como acha que poderia ser a partici-
pação da comunidade nesse processo ou
no que aconteceu em Portugal?
Alberto Costa - A designação de polícia
comunitária é de procedência anglo-
saxônica. Diria que essa noção tem a ver
com o ambiente especial de comunida-
des que funcionam com polícias descen-
tralizadas e onde existe uma prática mui-
to antiga de relacionamento entre as li-
deranças civis e as próprias polícias: au-
toridades municipais, dirigentes de asso-
ciações e líderes locais. A transferência
desse modelo para outros ambientes pro-
voca diversos problemas, notadamente
em relação à possibilidade de desvir-
tuação, porque não é fácil reproduzir esse
ambiente inglês noutras sociedades com
outras tradições. Daí nos mantermos agar-
rados à expressão "policiamento comu-
nitário". Antes, fomos para a idéia de pro-
ximidade, que contém, naturalmente, as-
pectos que, se forem sérios, coincidem
com os da polícia comunitária, isto é, os
bons policiais que trabalham em um bair-
ro acabam por ter uma relação de conhe-
cimento e de comunicação com as estru-
turas nele existentes. Mas essa comuni-
cação não é pervertida com proximida-
des negativas, tipo favores, pagamentos,
etc, ou outro tipo de relações que façam
com que cheguemos ao pagamento de
serviços que podem ser públicos, presta-
dos à comunidade e a todos aqueles que
carecem deles.
Hoje em dia, temos uma sociedade onde
os mais ricos estão protegidos por escol-
tas e seguranças privadas de condomí-
nios e têm seus patrimônios guardados
em contas bancárias, enquanto os traba-
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lhadores e a classe média, que não têm
essa rede de proteção, estão ameaçados
por assaltos e crimes. Isso naturalmente
não é legítimo. Não é lícito o Estado con-
dicionar a prestação de serviços de segu-
rança a pagamento.
Onde é que o diálogo com a comunida-
de e com as estruturas comunitárias pode
acontecer? Em dois níveis: o primeiro é o
dos conselhos locais de segurança públi -
ca, que já estão criados em Portugal. Con-
siste em uma estrutura em nível do mu-
nicípio, com o presidente e as autorida-
des locais ligados à segurança pública e
mais as autoridades de justiça, as asso-
ciações, as lideranças locais, etc. Os inte-
grantes desses Conselhos analisam os
problemas de segurança e dos menores,
além de hierarquizarem prioridades, fa-
zendo recomendações às estruturas poli-
ciais, no sentido de adequarem o seu tra-
balho às necessidades detectadas pelos
conselheiros. O outro nível, que está sen-
do discutido em Portugal, é a criação de
polícias municipais, como ocorre em ou-
tros países da Europa, apenas com obje-
tivos mínimos, como proteção de esco-
las, trânsito local, segurança de certos
edifícios. Isso já existe na Espanha, na
França, na Itália.

Carlos Vítor Muzzi, da Comissão de Di-
reitos Humanos da OAB - Gostaria de sa-
ber se, na Comunidade Européia e no Par-
lamento Europeu, existem recomenda-
ções aos diversos países em termos de
segurança pública e de polícia.
Alberto Costa - A declaração mais com-
pleta e elucidativa sobre essa matéria
pertence ao Conselho da Europa. É uma
declaração de 1979, sobre a polícia, que
prescreve um conjunto de regras, entre
elas a consagração dos direitos de se for-
mar associações profissionais e delas
participar. É um documento que vale a
pena estudar e, apesar da sua idade, con-
tinua a ser útil. A União Européia, por
meio dos seus órgãos, e o Parlamento
Europeu têm feito alguns pronunciamen-
tos mais precisos, mas também dignos de
estudo. Já existe alguma ação sistemática
na Europa. Com relação a organismos de
ensino, há uma associação das escolas
européias de polícia. Existe, inclusive,
uma troca sistemática de informações no

quadro de pessoal do Acordo de
Schenguen e agora no quadro da
Europol, uma unidade policial européia
que trata de matérias especialmente gra-
ves, como terrorismo, tráfico de drogas e
de armas, tráfico de seres humanos e de
menores. A Europa atua na área de troca
de informações. Todo país da Europa, por
meio do sistema Europol e do sistema
Schenguen, pode obter informações com-
pletas sobre essas matérias.
Em Portugal, certos setores receavam a
integração na União Européia, alegando
que, a partir da abertura das fronteiras, o
crime cresceria imensamente e o país per-
deria a possibilidade de controlar os cri-
minosos, as organizações, etc. Na reali-
dade, isso não se verificou. O que cres-
ceu, ao longo da última década, foi aquela
pequena, e algumas vezes média,
criminalidade não-imputável a grandes
grupos, mas ligada, sim, ao consumo e
algumas vezes ao tráfico de drogas. Por
outro lado, por meio do sistema de infor-
mação Europol, Portugal conseguiu recu-
perar viaturas roubadas em outros paí-
ses, porque as matrículas eram automati-
camente transmitidas por um sistema con-
junto de informação, que continha dados
sobre pessoas procuradas pela polícia,
documentos roubados, etc.

Anunciação das Dores Paulino de Sou-
za, da Associação de Catadores de Papel
de Belo Horizonte - A reforma policial
diminuiu os crimes nos bairros mais po-
bres de Portugal?
Alberto Costa - A trajetória do crime em
Portugal, nos últimos dois anos, registrou
um ligeiro decréscimo, que só é signifi-
cativo porque havia uma trajetória ascen-
dente nos anos anteriores. Nos bairros
mais pobres, não se verificou o agrava-
mento da situação. Mas, como disse, o
tempo decorrido da adoção dessas medi-
das ainda não é suficientemente signifi-
cativo. Neste momento, só temos a pos-
sibilidade de comparar 1997 com 1996 e
com 1995, e o balanço que se pode fazer
não suscita qualquer alarme.
Havia um grande receio em relação a es-
sas mudanças por parte dos defensores
da lei e da ordem, que diziam: retire-se o
chefe militar da frente da polícia que o
crime ergue a cabeça e vocês nunca mais
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conseguem controlá-lo; se abrir mão da
disciplina militar, o país vai entrar no
caos. Esses prenúncios não se verificaram.
Pelo contrário, os relatórios anuais de
segurança interna apresentados pelo pre-
sidente da República mostram que houve
um controle da criminalidade. Não quer
dizer, no entanto, que está erigido o paraí-
so por via dessas medidas. Isso não é ver-
dade. O que se conseguiu foi sustar o cres-
cimento criminal em alguns pontos, e, so-
bretudo, onde se fez o melhor trabalho. A
diminuição de crimes foi significativa.

Helemce de Souza, da Coordenadoria de
Direitos Humanos da Prefeitura de Belo
Horizonte - Gostaria de saber se houve
participação no acompanhamento do pro-
cesso de reforma policial por parte da so-
ciedade civil, especificamente de entida-
des de direitos humanos. Se houve, como
isso ocorreu?
Alberto Costa - As várias medidas em que
a participação se traduziu foram, de fato,
consultas e diálogos com várias associa-
ções, mas evitamos utilizar a expressão
"reforma da polícia", pelo que aprende-
mos em outros países e pelo que vimos
da reação dos profissionais de polícia. A
idéia da reforma da polícia é mal vista
pelos policiais. Ela subentende que a ins-
tituição ou as pessoas precisam ser refor-
madas. Esse é o entendimento comum, e,
portanto, reforma da polícia é uma con-
signa hostil para quem está na profissão.
Naturalmente, a maioria das pessoas en-
tende que não precisa ser reformada ou
requalificada. Para evitar esse problema,
adotamos uma expressão mais neutra, ou
seja, processo de modernização, para o
que solicitamos várias contribuições, além
da participação do Parlamento e das as-
sociações profissionais da polícia.
Houve consultas a várias organizações
sobre essa matéria, inclusive à mais
prestigiada organização de direitos huma-
nos portuguesa, que é o "Fórum Justiça e
Liberdade", e à Ordem dos Advogados.
Esse processo criou em cada passo con-
dição para realizá-lo pacientemente. Por
exemplo, somente um ano depois da apro-
vação da lei que retirou os generais do
comando das polícias, foram criadas as
condições para se exonerar o último ge-
neral e nomear um civil. Tudo isso foi

muito "suado" porque as resistências eram
múltiplas, imensas, vinham do regime
corporativo, da direita política, do regi-
me militar, e, por isso, foi um processo
lento, no qual essas organizações intervi-
eram em vários momentos.

José Augusto, do Sindicato dos Trabalha-
dores do Ensino (Sind-Ute) - A
Corregedoria de Polícia é subordinada à
própria polícia ou a uma secretaria inde-
pendente ou autônoma?
Alberto Costa - A Corregedoria de Polí-
cia do Estado de Minas Gerais corres-
ponde, em Portugal, a uma inspeção in-
terna da polícia. Portanto, é uma depen-
dência, uma inspetoria da própria polí-
cia. Cada uma das polícias tem, em Por-
tugal, uma inspeção. A inspeção geral está
fora de todas as forças policiais e servi-
ços de segurança e tem, acima dela, ape-
nas o ministro. Há uma ligação direta com
o ministro, mas ela goza legalmente da
autonomia técnica e de independência
para a condução dos procedimentos. O
ministro só intervém no momento final,
concordando ou discordando, se houver
razões para isso, e tornando público o
resultado desse processo.

Major PM Eduardo Mendes de Souza -
Existe, no modelo português, o inquérito
policial, no qual depoimentos de teste-
munhas, declarações de agentes são for-
malizados pela própria polícia, ou o tra-
balho de investigação é realizado tendo
à frente o chamado juiz de instrução?
Alberto Costa - Em Portugal, a direção
do inquérito pertence ao Ministério Pú-
blico, havendo, portanto, o lugar do pro-
curador da República ou procurador-ge-
ral adjunto. Essa experiência do juiz de
instrução foi experimentada em Portugal
e abandonada porque não atendeu em
matéria de seguridade, da rapidez à pro-
blemática da apuração dos crimes. Foi por
isso que o Código de Processo Penal por-
tuguês de 1988 introduziu essa solução.
O promotor público é quem dirige esse
trabalho.
O procurador da República pode delegar,
na polícia, a realização de diligências. De
qualquer maneira, no sistema português,
o interrogatório é sempre feito por um juiz.
Por isso, quando houve em Portugal um
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movimento para colocar advogados nas
quadras de polícia, a fim de assistir aos
inquiridos pela mesma, tomou-se muito
fácil esclarecer a todas as polícias que
nenhum policial tem autoridade para in-
terrogar um detento, só o juiz o interro-
ga. Com esse esclarecimento, as denún-
cias em relação aos maus-tratos decaíram
extraordinariamente. Este sistema foi
institucionalizado em 1988.

Promotor de justiça Mário Antônio
Conceição - A inspeção geral exerce
um tipo de controle interno previsto na
Constituição brasileira, que até hoje
não foi regulamentado. A criação da
inspeção geral sofreu pressões por par-
te das forças policiais? Como foram su-
peradas tais pressões?
Alberto Costa—Na verdade, a criação da
inspeção geral encontrou inicialmente
muitas resistências da parte dos chefes,
responsáveis e comandantes que deti-
nham o poder disciplinar. Eles estavam
habituados a fazer uso exclusivo do po-
der disciplinar. A inspeção geral vinha a
pôr termo a essa exclusividade.
Houve, portanto, um conjunto de resis-
tências. Como elas foram ultrapassadas?
A opinião pública ajudou, porque, a uma
certa altura, houve, em algumas quadras,
um conjunto de situações graves que exi-
giram a atuação da inspeção geral da ad-
ministração interna. Houve um ou dois
casos, de certa gravidade, quando a ins-
peção interna da instituição constatou que
as queixas contra os policiais eram
fantasiosas. Isso ajudou a mostrar que a
inspeção não era somente contra a polí-
cia, mas também útil para alguns dos seus
membros. Esse tipo de situação ajudou,
portanto, a quebrar resistências insti-
tucionais.

Major PM Eduardo Mendes de Sousa
- A polícia de segurança pública exe-
cuta a guarda externa de presídios, es-
coltas e buscas em estabelecimentos
penais?
Alberto Costa - A polícia de segurança
pública, de forma geral, está excluída
desse tipo de trabalho em estabelecimen-
tos penais, mas existe um acordo com o
Ministério da Justiça no sentido de facili-
tar, em certas circunstâncias, como nos

fins de semana e para tribunais diutumos,
escoltas para os presos que tenham de
ser apresentados. Portanto, só em situa-
ções especificas e protocoladas no Minis-
tério da Justiça, existe a participação des-
sa polícia, mas nunca no interior de esta-
belecimentos. Existe um corpo de guar-
das prisionais, que não é considerado
uma força de segurança por ter compe-
tência apenas no interior do presídio, e
que atua também nas unidades das insti-
tuições que conduzem os presos aos tri-
bunais.

Capitão PM Edson Hilário da Silva - Os
policiais de Portugal recebem adicionais
face à natureza do serviço que executam,
como, por exemplo, auxílio-periculo-
sidade ou insalubridade? Qual o nível
salarial inicial da polícia de segurança
pública?
Alberto Costa - Em Portugal, os poli-
ciais recebem um suplemento de serviço
de segurança que corresponde a 3,5% do
vencimento-base. Há outros adicionais,
computados para tarefas específicas.
Aqueles que realizam o trabalho de
patrulhamento nas ruas vão ter um outro
subsídio, que já foi aprovado. O nível
salarial da polícia de segurança pública
é de aproximadamente US$650, US$700.
É o elemento mais insatisfeito do padrão
remuneratório português. Tem sido mui-
to difícil elevar essa base, porque a gran-
de maioria dos policiais portugueses está
nas categorias mais baixas. Em outras
polícias, a remuneração inicial é mais alta
porque as exigências são maiores. É o
caso da polícia judiciária, que tem um
vencimento inicial bem acima de
Us$1.000.

Deputado Ivo José - Como funcionam
as perícias em Portugal? Elas são ligadas
à estrutura do Estado ou são autônomas?
Alberto Costa - Em Portugal, temos um
sistema público, em que o Instituto de
Medicina Legal é o mais antigo e o mais
prestigiado dos institutos. Existe também
o Instituto de Criminologia, sediado em
Coimbra. Existe um projeto para que haja
uma coexistência ainda mais ampla entre
o público e o privado, mas, atualmente,
ainda prevalecem, nas peritagens, os ins-
titutos públicos.	 •
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