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Legislativo abre o debate
para a sociedade
A Assembléia de Minas ampliou a discussão sobre o sistema e a política de segurança
pública do Estado, concluindo, em setembro, dois grandes eventos sobre o tema: um Ciclo
de Debates sobre Segurança Pública e Democracia e a CP/ do Sistema Penitenciário, que
apresentou um relatório com mais de 70 recomendações

ft	violência e a falta de segurança são
os problemas mais graves da
atualidade para as populações de Belo
Horizonte, São Paulo e do Rio de

1	Janeiro. Essa constatação foi apurada
numa pesquisa do Jornal do Brasil/Gerp, realizada
entre 23 e 24 de agosto deste ano, com 350
moradores das três capitais. Nesse universo, 52%
destacaram o item "violência e falta de segurança"
como a maior mazela do município. Mesmo
tomando cada cidade isoladamente, essa resposta
encabeça a lista de problemas, sendo mais
acentuada em São Paulo, com 70% dos
entrevistados, e com 45% tanto no Rio quanto em
Belo Horizonte.

O resultado - que não surpreende ninguém -
confirma o que, nos últimos tempos, a imprensa
vem destacando em suas manchetes, como o
crescimento dos índices de criminalidade, do
aumento da gravidade das ocorrências e da
disseminação dos delitos por todas as classes
sociais. Acompanhando o interesse da opinião
pública, os jornais têm aprimorado a edição dessas
matérias e aprofundado a sua abordagem, tirando-
as das páginas policiais para outras editorias, da
política até a de comportamento.

A vulnerabilidade do cidadão que anda nas ruas
das grandes cidades brasileiras e sua insatisfação
com a política de segurança pública ganharam
maior visibilidade a partir do movimento das
polícias militares, que pipocou na maioria dos
estados brasileiros, entre os meses de maio e julho
deste ano, escancarando, entre outras mazelas do
sistema, a fragilidade das suas equipes, destacadas
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para estar na linha de frente da batalha contra a
criminalidade, com a responsabilidade também de
manter a ordem pública.

Os baixos vencimentos dos efetivos das polícias
militares - em alguns estados, o inicial, tirados os
descontos de praxe, não chega a um salário
mínimo -; a falta de recursos para compra e
manutenção de equipamentos, armas, munição,
transporte, entre outros gastos; e a inexistência de
programas de formação dos policiais, entre outras
carências, são problemas comuns às corporações da
maioria dos estados, explicitados nos recentes
movimentos reivindicatórios.
Perfil - Em Minas, para enfrentar um índice
crescente de ocorrências policiais e o aumento
visível da violência em todos as grandes cidades -
da periferia para o centro, das regiões nobres para as
comunidades mais carentes de cada uma delas -, a
Polícia Militar conta com um efetivo de 41.500
servidores, sendo que 8,8% desse universo encontra-
se ocupado nas atividades-meio e, portanto, fora da
função de policiamento. Esse quadro é estável há
pelo menos três anos, apesar do aumento da
população, principalmente nas cidades de porte
médio. A Polícia Civil, que atua no papel de
investigação, tem 10.800 homens, sendo que 1.100
estão na área administrativa.

As duas corporações possuem ramificações que
atingem a maioria dos 853 municípios mineiros. A
PM possui dez comandos regionais, além de um
comando do Corpo de Bombeiros, com 30 batalhões
numerados e mais cinco especiais, além de 18
companhias especializadas em Policiamento do Meio
Ambiente e do Trânsito Rodoviário. A Polícia Civil
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compõe-se de 47 delegacias regionais, com 11
seccionais na área metropolitana, além de oito
outros órgãos a ela ligados, como o Instituto de
Criminalística e a Divisão de Tóxicos.
Recursos minguados - Para manter essa
estrutura, o Estado tem dedicado, historicamente,
5,5% do seu orçamento fiscal à função "Defesa
Nacional e Segurança Pública", que inclui desde os
gastos com custeio de todo o sistema até os
investimentos e as verbas destinadas, por
exemplo, às escolas mantidas pelas corporações
militares. Se for considerado apenas o item
"Programa - Segurança Pública", que concentra os
gastos nessa atividade específica, esse percentual
cai um pouco mais. Em 1995, por exemplo, de
um orçamento total de R$ 9,5 bilhões, a área de
Segurança Pública recebeu R$ 494,3 milhões,
correspondendo a 5,2%. Em 1996, foram
R$ 543,7 milhões de R$ 9,4 bilhões, ou seja, uma
participação no bolo de 5,8%.

Em 1997, foram reservados para o setor
R$ 567, 7 milhões, ou 4% dos R$ 13,9 bilhões
fixados para o período, menos 0,2% em relação ao
ano anterior. E, até junho deste ano, a área de
segurança havia aplicado, do seu orçamento,
apenas R$ 241,6 milhões, menos da metade do
que lhe foi autorizado. Os gastos com
investimento, nesses últimos três anos, nunca
foram superiores a 6% da parcela destinada ao
setor. É um orçamento minguado para a dimensão
do problema que os estados estão enfrentando,
não só nas capitais, como também em algumas
cidades-pólo do interior.

Um outro foco de discussão, que antecedeu às
manifestações de rua de policiais militares e civis
e deflagrou o debate sobre a crise dessas
instituições, trata da violência dos policiais contra
cidadãos indefesos e, até prova em contrário,
inocentes e mesmo contra aqueles que estão sob
sua guarda, suspeitos ou acusados de qualquer
delito. A violência da polícia foi mostrada em
vários telejornais, transmitidos em rede para todos
os cantos do País. As imagens feitas por um
cinegrafista amador, transmitidas pela TV Globo,
mostrando a brutalidade da ação policial na Favela
Naval, em Diadema, na Grande São Paulo,
chegaram até mesmo aos jornais de tevês
estrangeiras.
Sobreviventes - O desrespeito aos direitos
elementares de qualquer cidadão excede as
barreiras do tolerável e os limites do bom senso
nas redes de penitenciária e prisões de qualquer
um dos estados brasileiros. Em Minas Gerais, um
estudo dos promotores Gilvan Franco, Cláudia
Spranger e Shirley Bertão mostra o quadro

dramático dos estabelecimentos prisionais e a
precária situação da maioria dos detentos.

De acordo com o estudo, 74% dos presos
condenados no Estado (7.852) estão em cadeias e
26% (2.709) em penitenciárias - o que fere a Lei de
Execuções Penais, já que os sentenciados devem ser
transferidos das cadeias para os presídios após a
condenação.

Na Capital, essa concentração de sentenciados em
cadeias chega ao patamar de 87% (553). O estudo
mostra, ainda, o grave quadro de superlotação das
cadeias. Em Uberlândia, por exemplo, a cadeia tem
capacidade para 40 presos, mas abriga 134. Em
Açucena, 24 pessoas se amontoam em apenas duas
celas - que comportariam não mais que duas pessoas
cada uma. Isso sem entrar na avaliação das condições
mínimas de conforto de cada uma dessas unidades
prisionais, como ventilação, luminosidade, etc.

Enquanto isso, as penitenciárias mineiras, onde a
situação do preso é menos desconfortável, mas onde
também são observadas várias irregularidades,
dispõem, segundo o mesmo estudo, de 2.033 celas
ociosas, considerando-se as unidades sob
administração da Secretaria da Justiça e mais outras
60 na Casa de Detenção Dutra Ladeira, ligada à
Secretaria da Segurança Pública.

Todos esses problemas - do aumento da
criminalidade, da necessidade de reformulação da
política de segurança pública e de mudança nas
polícias militar e civil, da precariedade do sistema
penitenciário e da violência policial - vêm sendo
amplamente debatidos na Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, com o objetivo de ampliar o
conhecimento da sociedade sobre essa realidade,
buscar soluções viáveis para os problemas e subsidiar
o processo legislativo na produção de leis, quando
estas se tornam parte da solução de algum problema.

Em abril passado, foi instalada na Assembléia
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para
investigar o sistema penitenciário do Estado. Depois
de quase cinco meses de trabalho, a CPI, presidida
pelo deputado João Leite (PSDB), apresentou o
relatório final, de autoria do deputado Ivair Nogueira
(PDT), com sugestão, entre outras iniciativas, de
nove projetos de lei e uma proposta de emenda à
Constituição, tratando de questões ligadas ao tema da
comissão.

No mês de agosto, a Assembléia promoveu, com
o apoio do Doutorado e Mestrado em Sociologia da
Universidade Federal de Minas Gerais, um ciclo de
debates sobre "Segurança Pública e Democracia". As
conclusões desses encontros foram entregues à
comissão especial da Câmara dos Deputados que
examina a questão da segurança pública no País,
presidida pelo deputado Abelardo Lupion (PFL/PR). •
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