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cácia para reverter essa tendên-
cia e mesmo para contê-la den-
tro dos seus próprios limites.

Naquela mesma semana, ou-
vindo as manifestações da socie-
dade, o presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, de-
putado Anderson Adauto (PMDB),
criava um grupo de trabalho, for-
mado pelos deputados Luiz Tadeu
Leite (PMDB) - que retornava ao
Parlamento -, Durval Ângelo (PT),
Cabo Morais (PL), Sargento
Rodrigues (PSB), João Leite
(PSDB), Elaine Matozinhos (PSB)
e Dalmo Ribeiro Silva (PSD), para
discutir os problemas da seguran-
ça pública no Estado e definir a
linha de atuação do Legislativo mi-
neiro.

Durante nove meses, seguindo
orientação da Mesa, a Assembléia
Legislativa focou suas atividades
na promoção de debates públicos
em torno do tema da segurança
pública. Foram realizados dois ci-
clos de debates, audiências públi-
cas na capital e no interior, uma
teleconferência, além da aprecia-
ção de 30 proposições de lei, en-
tre propostas de emenda à Cons-
tituição, projetos de lei complemen-
tar e projetos de lei, que tratam de
questões ligadas direta ou indireta-
mente à segurança pública, e a cria-
ção da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) para apurar o tráfi-
co de drogas no Estado.

No final do primeiro semestre
de 2000, a Assembléia Legislativa
lançou ainda o Movimento pela Se-
gurança e Vida, mobilizando os
municípios mineiros e mais de 90
entidades da sociedade civil, e
promoveu, em 6 de julho, o Dia
Estadual da Segurança Pública.
Neste segundo semestre, as ações
terão continuidade com o envol-
vimento da sociedade na fiscali-
zação do poder público, na exe-
cução de medidas e em sugestões
já encaminhadas pelo Legislativo
para conter a violência em Minas.

lescente Monsenhor Messias, ins-
tituição criada no início da déca-
da de 70 para atender adolescen-
tes que cumprem pena de deten-
ção. Até aí, nenhuma novidade,
pois, além das rebeliões serem fre-
qüentes nessa unidade - em 1996
ela chegou a ser interditada -, as
autoridades estaduais haviam sido
advertidas, com pelo menos uma
semana de antecedência, para o
risco de uma nova revolta. O Cen-
tro, que tem capacidade para abri-
gar no máximo 60 internos, esta-
va com superlotação, registrando
quase 140 menores nas suas de-
pendências.

Diferentemente das outras ve-
zes, no entanto, a rebelião de no-
vembro de 1999 acabou de forma
trágica, com um adolescente mor-
to e quatro feridos. E a repercus-
são foi imediata. Na noite do dia
seguinte, o secretário da Justiça e
de Direitos Humanos de Minas
Gerais, deputado Luiz Tadeu Lei-
te (PMDB), encaminhou ao gover-
nador do Estado, Itamar Franco, o
seu pedido de demissão, em ca-
ráter irrevogável. Ele justificava a
sua decisão, argumentando que
não queria criar obstáculos para
as possíveis mudanças que o go-
vernador poderia querer imple-
mentar na Secretaria, a partir da-
quele episódio.

Dois dias depois, o governa-
dor exonerou o segundo escalão
da Secretaria da Justiça: o secre-
tário adjunto, o superintendente
e a Diretoria de Atendimento e
Reeducação do Menor Infrator.
Também houve mudança no De-
partamento de Obras Públicas
(Deop), órgão responsável pela
reforma das instalações do Cen-
tro de Integração do Adolescen-
te, em Sete Lagoas. Enquanto isso,
a sociedade iniciava uma mobili-
zação mais articulada para pro-
testar contra o crescimento da vi-
olência em Minas e a incapaci-
dade do Estado de agir com efi-

.k

o dia 16 de novem-
bro de 1999, os mo-
radores da cidade de
Sete Lagoas, situada a
menos de 70 km de

Belo Horizonte, foram despertados
COm a notícia de mais uma rebelião
no Centro de Integração do Ado-
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Em parceria com a sociedade, a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais realiza uma série

de eventos buscando soluções que contribuam
para melhorar as ações de segurança pública e

reduzir a violência no Estado
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Deputados lá
ouviram mais
de 60
depoentes
para apurar o
tráfico de
drogas em
Minas Gerais
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cisamos propor um modelo que
contribua para a inserção dos ci-
dadãos na sociedade. Da forma
como está, estamos transforman-
do os nossos cidadãos em mons-
tros", enfatizou.

A falta de uma política voltada
para a segurança pública no Estado
foi denunciada pelo presidente da
Comissão de Direitos Humanos da
Ordem dos Advogados do Brasil de
Minas Gerais (OAB/MG), Carlos
Victor Muzzi. Segundo ele, a vio-
lência é o maior problema que en-
volve os direitos humanos no mun-
do moderno e atinge, principalmen-
te, as camadas mais pobres da po-
pulação. Ele defendeu a unificação
das Polícias Militar e Civil e criticou
o que chamou de "uma perversa
lógica globalizante, que leva à subs-
tituição da segurança pública pela
segurança privada".

como o Ministério Público e as Polí-
cias Militar e Civil.

Também integram a CPI do
Narcotráfico como membros efetivos
os deputados Paulo Piau (PFL),
Carlos Pimenta (PSDB), José
Henrique (PMDB), Marco Regis (PPS)
e Sargento Rodrigues (PL).

José Vicente da Silva Filho, do Instituto
Fernand Braudel de Economia Mundial

blica para esse setor", afirmou. Ela
criticou as condições das cadeias
públicas e defendeu, também, a
adoção de critérios de seleção e
qualificação mais rigorosos na es-
colha dos profissionais que tra-
balham no setor carcerário. "Pre-

tado Marcelo Gonçalves (PDT) e ten-
do como relator o deputado Rogério
Correia (PT) , a CPI coletou também
vários documentos e informações que
vão subsidiar a elaboração do relató-
rio final da Comissão, que, desde o
seu início, está trabalhando em par-
ceria com outros órgãos do Estado,

CPI do Narcotráfico
companhando a orientação
da'Mesa da Assembléia de
priorizaras ações e debates

voltados para o tema da segurança
pública, foi criada, ainda no final de
novembro de 1999, uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) para
apurar o tráfico de drogas em Minas
Gerais; as causas da fuga do trafi-
cante Fernando Beira-Mar; a crescen-
te dependência de jovens, especial-
mente nas escolas da rede pública;
e o aumento da criminalidade de-
terminado pela dependência de tó-
xicos.

A CPI do arcotráfico, criada por
iniciativa do deputado Agostinho
Silveira (PL), teve seus trabalhos
prorrogados até o dia 15 de outu-
bro de 2000, já tendo, em 120 dias
de atividade, levantado quase 60
depoimentos de autoridades, poli-
ciais, testemunhas, vítimas e pes-
soas envolvidas com o tráfico de dro-
gas no Estado. Presidida pelo depu-

críticas à morosidade do sistema ju-
diciário no Estado deveriam ser vol-
tadas para as leis penais. Segundo
o vice-presidente do TJ, são elas
que impedem a agilidade na
tramitação e no julgamento dos pro-
cessos. "O Poder Judiciário limita-
e a cumprir as leis", declarou.
Murilo Pereira também criticou o
sistema carcerário brasileiro e de-
fendeu a adoção de penas alterna-
tivas como forma de diminuir a
uperlotação dos presídios e das
penitenciárias.

A secretária de Estado da Jus-
tiça e de Direitos Humanos,
Ângela Pace, empossada logo
após a rebelião em Sete Lagoas,
também defendeu a reestru-
turação e revisão do modelo pre-
sidiário adotado no Estado e no
País. "O sistema tem que ser re-
pensado, não existe política pú-

professor. Ela ressaltou a falta de
segurança na periferia e lembrou
que "nestas regiões não vivem so-
mente bandidos". Para Valdete, a
definição de políticas de preven-
ção e trabalhos pedagógicos para
diminuir o índice da violência são
iniciativas fundamentais para rever-
ter esse quadro.

Sistema Penitenciário - O secre-
tário de Estado da Segurança Públi-
ca, Mauro Lopes, direcionou o seu
pronunciamento para as falhas do
sistema penitenciário. Ele defendeu
a criação de uma secretaria de Esta-
do que viesse a cuidar especifica-
mente dessa área. Mesmo receben-
do críticas, o secretário defendeu o
aumento do número de cadeias, ar-
gumentando que "a situação peni-
tenciária no Estado é lastimável. As
condições de trabalho dos carcerei-
ros são precárias e a condição do
preso nas cadeias públicas não é
diferente. Há presos com tubercu-
lose, Aids e outras doenças conta-
giosas na mesma cela de indivídu-
os sadios".

Mauro Lopes advertiu também
para o problema das drogas, que
influi de forma direta no crescimento
do índice de violência no Estado.
Ele observou que, entre os quase
47 mil mandados de prisãO

I
registrados atualmente em Minas
Gerais, 40% referem-se a crimes
provenientes do uso e tráfico de
drogas. A violência policial foi ou-
tro ponto destacado pela represen-
tante do Centro de Ação Comunitá-
ria do Vera Cruz, Valdete Silva, que
criticou a falta de rigor nos proces-
sos de seleção de policiais.

Revisão da lei penal - O volurne
de recursos que tramitam na área
penal e os prazos definidos para o
julgamento dos processos foran1
apontados pelo vice-presidente do
Tribunal de Justiça de Minas Ge'
rais, Murilo Pereira, como os prin'
cipais fatores que dificultam a agili-
dade da Justiça. Ele afirmou que aS
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mau que, apesar de Minas Gerais
ter um índice de criminalidade bai-
xo, se comparado com o de outras
regiões do País, houve um cresci-
mento expressivo desse indicador
entre 1997 e 1998, sugerindo a ne-
cessidade de ações mais efetivas do
Estado contra a violência .. Na Re-
gião Metropolitana de Vitória, capi-
tal do Espírito Santo, que é consi-
derada a mais violenta do País, mor-
rem 84 pessoas vítimas de violên-
cia para cada grupo de 100 mil ha-
bitantes. Em Belo Horizonte, segun-
do José Vicente, esse índice já é de
18 a cada 100 mil.

Para ele, Minas precisaria ter 20%
a mais de policiais do que tem hoje,
para viabilizar ações preventivas de
segurança. "Temos um policial para
cada 500 habitantes", argumentou.
A representante do Centro de Ação
Comunitária Vera Cruz, Valdete da
Silva Cordeiro, concordou com o
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epois de reuniões do gru po
parlamentar criado para es-
tudar a questão da seguran-

ça pública no Estado, a Assembléia
Legislativa iniciava, no dia 6 de de-
zembro, uma programação de de-
bates, com o objetivo de envolver
a comunidade na busca de soluções
e de subsídios para as ações do
Legislativo no combate à violência.
O primeiro evento foi o Ciclo de
Debates "A Segurança Pública que
temos e a Segurança Pública que
queremos". O encontro reuniu as
principais autoridades do Estado
nessa área e representantes da co-
munidade, tocando em pontos
nevrálgicos dessa discussão. A prin-
cipal crítica surgida durante os de-
bates foi a falta de uma política de
prevenção à violência no Estado.

O professor José Vicente da Sil-
va Filho, do Instituto Fernand
Braudel de Economia Mundial, afir-

A Segurança Pública que
tentos e a que querentos
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minhada, a Corregedoria entrevista
a pessoa em questão; colhe depoi-
mentos de testemunhas (que têm
valor jurídico) e, somente no final
do processo, entrevista o policial
envolvido. As punições, caso com-
provado o delito, podem chegar a
demissão, processo e prisão. Já o
trabalho de inspeção implica o en-
vio de questionários e telefonemas
à clientela para verificar se há pro-
blemas. Todo policial, quando re-
cebe uma queixa ou denúncia, deve
encaminhá-la à Corregedoria, sen-
do punido se não o fizer.

O comandante-geral da PMMG,
Mauro Lúcio Gontijo, que integrou
a Mesa dos trabalhos, afirmou que
não há como importar modelos
prontos. Ressaltou, por outro lado,
que é possível promover adequa-
ções para usufruir experiências
como a de Nova York. "Nosso in-
vestimento maior hoje é no policia-
mento comunitário", disse. O co-
mandante do Corpo de Bombeiros
Militar, José Maria Gomes, ressal-
tou, após a palestra, os conceitos
de qualidade total.
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buscar a comunidade para ouvir o
que ela tem a dizer", explicou o
corregedor.
Comando único - O processo de
admissão na Polícia é, segundo
Young, rigoroso e caro. Os candida-
tos passam por testes com psicólo-
gos, são submetidos a detectores de
mentira e têm o passado avaliado.
Quando são admitidos, podem inte-
grar a polícia uniformizada ou o grupo
de investigadores, cujo comandante
é único. O estágio inicial da carreira
é no grupo da polícia uniformizada
(encarregada de crimes mais bran-
dos, cujas condenações não ultrapas-
sam um ano). Depois de quatro anos,
os policiais podem integrar o qua-
dro de detetives. Ao longo da car-
reira, os profissionais podem atuar
tanto em um quanto em outro gru-
po. "Assim, eles podem entender as
dificuldades de cada lado", afirmou.

Na Corregedoria de Polícia de
Nova York, há dois setores: o de
reclamações da população e o de
inspeções. O primeiro investigou,
em 1999, 850 reclamações. Segun-
do Young, quando a queixa é enca-

James Young. corregedor da Polícia de Nova York (E)

Progranta de tolerância zero
~e sucesso eOl Nova York

om a divulgação do docu-
mento "Segurança Pública -

fi O papel do Estado e da so-
ciedade civil", a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais iniciou
um trabalho preparatório de
mobilização da sociedade para a
realização de um movimento esta-
dual contra a violência e uma
teleconferência, com a participação
de representantes de entidades e
lideranças municipais, agendada
para julho. Enquanto uma equipe
técnica do Legislativo dava anda-
mento a essas iniciativas, a área
parlamentar continuava avançando
na discussão de outros aspectos do
tema da segurança pública.

Em 25 de fevereiro, o corregedor
da Polícia de Nova York, James
Young, falou sobre "Ética, qualidade
e formação policial: a experiência
de Nova York" durante o segundo
ciclo de debates sobre segurança
pública promovido pela Assembléia
Legislativa. Ele definia a corporação
como uma empresa que funciona
com metas a cumprir e clara distri-
buição de responsabilidades, e com
profissionais que buscam permanen-
temente a aproximação com a co-
munidade - considerada uma espé-
cie de "acionista da empresa".

Em Nova York, cidade com 8
milhões de habitantes, eram
registrados, há sete anos, 2,5 mil
assassinatos por ano. Com as
reestruturações ocorridas na Polícia
e a implantação do modelo "tole-
rância zero", os números caíram para
menos de 600 assassinatos em
1999. O modelo apóia-se, ~ntre
Outros aspectos, segundo James
Young, em concentrar forças na re-
solução dos pequenos crimes, com
a participação da comunidade; e na
~doção do sistema japonês de qua-
lidade, com a melhoria contínua de
processos, como ocorre nas indús-
t~ias. "Os policiais de cada regional
tem que cumprir metas e manter a
criminalidade baixa na sua área de
atuação. Eles ainda devem sempre
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tras rejeitadas e outras ainda estamos
discutindo", disse Anderson Adauto

Integração das polícias - A prin.
cipal proposta do documento, que
passou a ser debatida pela socieda.
de subsidiando outros eventos do
Legislativo, é a de integração da
ações das Polícias Militar e Civil. "É
vital que haja modificações na atua.
ção das polícias para enfrentar a
criminalidade e melhorar a seguran.
ça pública dos cidadãos", defendia
o presidente da Assembléia. O de.
putado ponderava, no entanto, que
a questão da unificação das polícias
não é mesmo consensual entre as
duas corporações e depende de
modificação da Constituição Fede.
ral, que está sendo analisada pelo
Congresso Nacional. "Mas temos que.
ter a coragem de propor mudança
O ideal seria que as polícias tives.
sem um comando único, mas como
isso não é possível em curto prazo
é fundamental que se inicie um pr
cesso de integração", argumentou.

O documento entregue ao Ex
cutivo e a diversas autoridades d
Estado propõe, ainda, a criação d
um Colegiado Superior de polícia
subordinado ao governador do E~
tado ou ao Conselho de Defesa S
cial, composto de integrantes d~
escalões superiores das duas polí-
cias, com competência para defini.!
ção de diretrizes e parâmetros par<
atuação conjunta. A integração d
Academias de Polícia, mediante
implantação de um núcleo comu .
responsá vel pela disseminação
princípios doutrinários e currícul
mínimos comuns; a integração d
atividades de Corregedoria, traçand
se estratégias comuns de correiçã
mantendo-se a especificidade de ca
corporação; e a criação de um I1Ú

cleo integrado de inteligência, respo
sável pela definição de informaç'
a serem compartilhadas e pela
nutenção de bases estatísticas cornu
são outras sugestões listadas no d
cumento.

No documento intitulado "Segu-
rança Pública - O papel do Estado e
da sociedade civil", o presidente
Anderson Adauto (PMDB) lembrava
o trabalho desenvolvido pela Assem-
bléia em prol do aprimoramento das
ações relativas à segurança pública
e ao respeito aos direitos humanos.
Nos últimos anos, foram promovidos
seminários legislativos e ciclos de
debates sobre o tema, com ampla
participação de organizações não-go-
vernamentais e de órgãos públicos.
Os parlamentares tiveram uma atua-
ção intensa nas comissões pariamen-
tares de inquérito - como as CPls do
Sistema Penitenciário e da Carteira
de Habilitação - e na Comissão de
Direitos Humanos, a quem compe-
te, permanentemente, o exame das
matérias relacionadas com o tema.
"De todo esse trabalho resultaram,
nos últimos anos, diversas proposi-
ções: algumas foram aprovadas, ou-
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Deputado Anderson Adauto (PMDB), presidente da Alemg

urante o recesso parlamen-
tar do final de 1999, depu-
tados e técnicos continuaram

mobilizados e elaboraram, nesse
período, um documento com pro-
postas e sugestões do Legislativo
mineiro para a área da segurança
pública. Na retomada dos traba-
lhos legislativos, em fevereiro de
2000, o presidente da Assem-
bléia, deputado Anderson Adauto
(PMDB), apresentou o documen-
to ao Plenário e à imprensa e en-
caminhou-o ao governador do Es-
tado e aos secretários. O conjun-
to de sugestões do Legislativo mi-
neiro incluía algumas propostas
já constantes de outros documen-
tos, aprovados em eventos reali-
zados anteriormente; proposições
de lei em discussão na Casa; e
outras encaminhadas pelo grupo
parlamentar formado no final de
1999.

Legislativo faz docuInento
base para discussão
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que o governo está empenhado em
resolver os problemas do sistema
carcerário estadual e que sua Se-
cretaria está promovendo encon-
tros e debates para traçar um plano
de ação para o setor.

Para o secretário adjunto de Di-
reitos Humanos, José Francisco da
Silva, "o atual modelo penitenciário
brasileiro precisa ser repensado. Um
modelo que tem como troféu a tor-
tura e 87% de reincidência merece
uma extensa reflexão", disse.

estrutura para o cumprimento da
Lei de Execuções Penais e que a
superlotação é um problema crô-
nico do sistema penal brasileiro.
"Ela aumenta a tensão e propicia
atos de violência e rebeliões", ana-
lisou. Nilton Ribeiro criticou, ain-
da, a presença de presos conde-
nados em delegacias, o que im-
pede que a Polícia Civil cumpra
com maior eficiência o papel de
polícia judiciária. "No Estado, há
8.614 policiais civis, o que signi-
fica uma média de 1,39 presos por
policial", concluiu.

Chagas profundas - Para a presi-
dente do Conselho Estadual de Di-
reitos Humanos, Maria Caiafa, "a
questão carcerária é uma das cha-
gas mais profundas em nossa socie-
dade, e a palavra-chave para rever-
ter essa situação é tão-somente von-
tade política". A secretária de Esta-
do da Justiça, Ângela Pace, afirmou

as comunidades. "A visão de exclu-
são deve ser substituída por uma
visão de agregação", assinalou.

dos Unidos, país que, ao lado da Chi-
na e da Rússia, conta com mais de
um milhão de encarcerados. O défi-
cit de vagas nos presídios brasileiros
passou de 50 mil em 1990 para %
mil em 1997. Dados do Ministério da
Justiça, em 1994, estimavam em 275
mil o número de mandados de prisão
pendentes de cumprimento no País.

O superintendente disse que a
legislação brasileira dá uma série de
garantias e direitos aos presos, vi-
sando mais à reeducação e
ressocialização que à punição. Ele
avalia, no entanto, que falta infra-

Nilton Ribeiro, superintendente-geral de Polida da Secretaria
de Estado da Segurança Pública (E)

inas Gerais tem 12.028
presos sob a guarda da
Polícia Civil, sendo que

6.685 deles (56%) já foram con-
denados e deveriam estar cum-
prindo penas sob 'a responsabili-
dade da Secretaria da Justiça e
de Direitos Humanos, como de-
termina a Lei de Execuções Pe-
nais. O número de presos sob
guarda da Secretaria da Justiça,
em penitenciárias, presídios, ca-
deias .públicas, casas de deten-
ção, colônias agrícolas e casas de
albergados, é de 4.024. Os da-
dos foram apresentados pelo su-
perintendente-geral de Polícia da
Secretaria de Estado da Seguran-
ça Pública, Nilton Ribeiro Carva-
lho, que participou do segundo
painel do Ciclo de Debates "Sis-
tema de Execução das Penas",
discutindo o tema Diagnóstico do
Sistema Carcerário.

Nilton Ribeiro citou estudos da
Pastoral Carcerária que revelam
que, em 1998, o Brasil tinha uma
população carcerária de 170 mil
presos, abrigados em 512 prisões
e milhares de delegacias. Segun-
do ele, a proporção de 108 pre-
sos para cada 100 mil habitantes é
inferior à de outros países da Amé-
rica Latina e também à dos Esta-

Diagnóstico do SisteIna Carcerário

diversos crimes que não precisari-
am de uma abordagem repressiva.

Sobre as penas alternativas,
Canedo disse que ainda são pouco
utilizadas e, como exemplo, mos-
[[ou que a prisão aberta, em Belo
Horizonte, tem apenas 50 vagas.
Além disso, ela foi desvirtuada, pois
transformou-se em prisão domicili-
ar, sem qualquer fiscalização, apon-
[Ou.Ele considera um avanço da Lei
de Execuções Penais a divisão da
responsabilidade entre o Estado e

necessidade de humanização do
processo de execução penal. "Em
vez de lotar as prisões, prosseguiu,
não importando o grau de gravida_
de do delito, melhor seria imple-
mentar a legislação existente para
a cominação de penas alternativas.
A prestação pecuniária, a perda de
bens e valores, a interdição tempo-
rária de direitos e a prestação de
serviços à comunidade ou a entida-
des públicas serão, em muitos ca-
sos, mais positivas que o mero
confinamento", defendeu o depu-
tado.

Penas de execução - O conferen-
cista convidado, professor Carlos
Augusto Canedo Gonçalves da Sil-
va, procurador de Justiça de Minas
Gerais, fez um histórico sobre a f

penas de execução, discorrendo
sobre os primeiros castigos - a jus-
tiça punitiva da guilhotina na Fran-
ça e as punições em praça pública
- que mostravam a força dos sobe-
ranos. Ele mencionou as mudanças
do sistema de punições, com a subs.
tituição do suplício pela prisão, a
troca do castigo corporal pela reI
pressão da alma, até o atual siste-
ma, que pune o detento.
pretensamente em busca de sua re'
cu peração para o reingresso na so'
ciedade.

Abordando também as relações
de trabalho nas prisões, o procura'
dor assinalou os momentos em que
os criminosos foram usados paf3
reforçar o exército, como na Fran.
ça, no século XVIII; depois usado.
como força de trabalho na construo
ção de estradas e obras públicas:
até a criação das casas de correção.
de administração privada, dentro d2
tese de uso do trabalho como ree'
ducação soci<tl dos infratores. Hoje.
salientou, o discurso da pena se
contradiz. "Se vamos excluir os in'
fratores da sociedade por meio d3
reclusão, vamos parar de falar ell1
ressocialização", afirmou. Canedo
disse que o Código Penal conside(.l

Carlos Augusto Canedo Gonçalves
da Silva, procurador de Justiça de

Minas Gerais

ral de Minas Gerais (UFMG) e da
Secretaria de Estado da Justiça e de
Direitos Humanos.

O deputado Paulo Pettersen
(PMDB), que presidiu os trabalhos,
destacou a importância da discus-
são sobre penas alternativas pela

o final de março, dentro das
atividades programadas pela
Assembléia Legislativa, foi

realizado o Ciclo de Debates "Siste-
ma de Execuções Penais", mobili-
zando deputados, representantes de
pastorais carcerárias, advogados, re-
presentantes do Ministério Público
Estadual, servidores de presídios,
policiais e familiares de detentos,
envolvidos com as questões
carcerárias da capital e do interior
do Estado.

O evento foi promovido com
apoio do Conselho Estadual de Di-
reitos Humanos, do Conselho Regio-
nal de Psicologia, da Coordenadoria
Municipal de Direitos Humanos da
Prefeitura Municipal de Belo Hori-
zonte, do Instituto de Ciências Pe-
nais, da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB/MG), da Pontifícia Uni-
versidade Católica de Minas Gerais
(PUC/MG), da Universidade Fede-

Plenário debate SisteIna
de Execuções Penais

o
;SEMBlÉIA lEGISlAflVA

00
;1\00 DE MINAS GERAIS
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forma, a Assembléia está deixando
de ser apenas um poder demanda-
do para discutir propostas de outras
esferas, assumindo o seu papel de
governo", afirmou o deputado.

O deputado Geraldo Rezende
(PMDB) relatou a gravidade da si-
tuação do Triângulo Mineiro, onde
gangues invadem uma cidade intei-
ra e, durante toda uma madrugada,
assaltam casas e prédios públicos e
comerciais. "Isso aconteceu em
Tupaciguara e o quadro não é dife-
rente dos municípios vizinhos, por
isso, temos de mobilizar a popula-
ção das nossas comunidades para
buscar uma solução para esse pro-
blema", disse.

O líder da Maioria, deputado
Antônio Andrade (PMDB), também
falou sobre o crescimento da vio-
lência na zona rural, ameaçando as
famílias que residem em fazendas
e sítios. O líder da Minoria, deputa-
do Carlos Pimenta (PSDB), comen-
tou as propostas do Legislativo mi-

Deputados traçam estratégia para envolver o interior na discussão sobre violência

deputados estiveram reunidos, no
início de junho, com o presidente
da Assembléia, deputado Anderson
Adauto (PMDB), para discutir as es-
tratégias de mobilização nos muni-
cípios. Eles denunciavam o agrava-
mento do quadro de violência no
interior do Estaelo e defendiam pro-
vidências urgentes por parte do
poder público e da própria socie-
dade, para evitar o crescimento do
número de vítimas.

"Em Montes Claros, informou o
2º-secretário, deputado Gil Pereira
(PPB), pesquisa recente aponta a
questão da segurança pública como
a segunda maior preocupação da
população, com 20% de indicações.
E a violência tem crescido, de fato,
com a ação das gangues, que têm
dificultado até a realização de co-
mícios políticos". O deputado
Miguel Martini (PSDB) reafirmou a
importância do envolvimento dos
deputados nas suas regiões eleito-
rais, para ampliar o debate. "Dessa

Sociedade participa de
OloviInento eOl defesa da vida

NÃO FIQUE SEM VOZ DIANTE DA VIOLÊNCIA

partir da segunda quinzena
de abril, a Assembléia
Legislativa iniciou a organi-

zação de um amplo movimento em
defesa da vida, incluindo a realiza-
ção de um Dia Estadual da Segu-
rança Pública; a mobilização dos
municípios na busca de soluções; e
uma teleconferência, transmitida
para todo o Estado, com recursos
de interatividade. O movimento in-
cluía a participação de entidades da
ociedade civil e lideranças muni-
cipais.

As Câmaras Municipais e Prefei-
turas dos 853 municípios mineiros
foram contactadas e sensibilizadas
para a realização de encontros lo-
cais, identificando propostas e su-
gestões de uma política de segu-
rança pública para o Estado. Essa
ação fazia parte do Projeto Integra
Minas, que tem como principal ob-
jetivo ampliar a atuação do
Legislativo mineiro no interior. Du-
rante os meses de abril e maio, além
do lançamento das transmissões da
1V Assembléia, em cada município
foram realizados debates sobre se-
gurança pública, com a participação
de autoridades estaduais e locais.

essa fase preparatória do En-
contro Estadual de Segurança Públi-
ca, além de debater o documento
"Segurança Pública - O papel do
Estado e da sociedade civil", inclu-
indo propostas como a de criação
de um Conselho Municipal de Se-
gurança Pública e a de modificação
na Lei Robin Hood, cada município
identificaria os seus próprios pro-
blemas com as possíveis soluções,
elaborando um documento que se-
ria enviado à Assembléia.

Violência cresce no interior - Os
deputados estaduais que participa-
vam da organização elo encontro
também se comprometeram a lide-
rar a mobilização no interior, em
suas regiões eleitorais, para ampli-
ar a discussão das propostas do
Legislativo mineiro. Mais de 20
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Fábio Alves dos Santos, orientador
do Serviço de Assistência Jurídica da

PUC/MG

orçamentários. De acordo com
Roberto Pereira, cada preso sob a
guarda da Secretaria da Justiça eu .
ta ao Estado R$ 1,2 mil por mês.

Citando estudos feitos pela FUn.
dação João Pinheiro, Roberto Perei-
ra informou que, para a transferên_
cia dos presos ser efetivada, são
necessários recursos da ordem de
R$ 134 milhões no primeiro ano e
R$ 86 milhões nos demais. A dife-
rença de R$ 48 milhões refere-se à
construção de novas unidade
prisionais, reforma e adaptação de
cadeias e presídios já existentes e a
treinamento de pessoal; e os R$ 86
milhões são gastos com manuten.
ção de unidades e sustento dos pre-
sos.

O último debatedor do painel,
sobre Diagnóstico do Sistema
Carcerário foi o advogado Fábio
Alves dos Santos, orientador do Selyi-
ço de Assistência Jurídica da PUC/MG,
que apontou a falta de vontade po-
lítica como empecilho ao cumpri-
mento da Lei nº 12.985, de 1998.
"Há unanimidade na constatação do
caos no sistema penitenciário. En-
tão, por que nenhuma providência
efetiva é tomada para que os pre-
sos sejam transferidos, conforme
determina a lei? Só pode ser por-
que há uma determinação política
de não transferi-los", analisou.

Faltam recursos - Roberto Gon-
çalves Pereira, diretor de Produção
da Secretaria da Justiça, falou sobre
as dificuldades para a imple-
mentação das determinações da Lei
nº 12.985, de 1998, que transfere
para a Secretaria da Justiça a admi-
nistração das cadeias e dos presídi-
os do Estado. Segundo ele, a lei pre-
vê a transferência dos presos ela
Secretaria da Segurança Pública para
a da Justiça, mas não prevê a trans-
ferência de recursos financeiros e

juiz Cássio Salomé, da Vara de
Execuções Penais de BH

da Justiça e da Segurança Pública,
dizendo que ele "é anacrônico e
emperra o andamento dos proces-
sos". "O Estado não investiu na
ressocialização dos presos. Na últi-
ma década, foram criadas apenas 1,5
mil novas vagas em penitenciárias,
e quase nada foi investido em trei-
namento de pessoal", continuou.

Na opinião do juiz, o Estado ca-
rece de uma nova política peniten-
ciária, que dê ênfase à reeducação
dos condenados. Ele defende, tam-
bém, a volta do Fundo Penitenciá-
rio, com um Conselho Gestor mais
dinâmico e com participação da Ma-
gistratura; a implantação do traba-
lho e do estudo obrigatórios em to-
das as unidades prisionais; e a efe-
tiva participação da sociedade em
todo o sistema de ressocialização,
"como único meio de evitar a rein-
cidência no crime".

NÃO FIQUE SEM VOZ DIANTE DA VIOLÊNCIA

Secretário adjunto de Direitos
Humanos, José Francisco da Silva
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Poder Judiciário - O JUIZ de Di-
reito Cássio Salomé, da Vara de Exe-
cuções Penais de Belo Horizonte,
participou do segundo painel, dis-
cutindo o tema Diagnóstico do Sis-
tema Carcerário. Ele refutou as crí-
ticas que são feitas ao Poder Judici-
ário por causa da lentidão da Justi-
ça. Segundo Salomé, o Poder Judi-
ciário como um todo e o setor de
Execuções Penais em particular têm
sido relegados a segundo plano e
carecem de maior dotação orçamen-
tária. "Enquanto o Rio de Janeiro gas-
ta anualmente R$ 68,00 por cida-
dão com o Judiciário e, no Rio Gran-
de do Sul, os gastos chegam a R$
82,00/cidadão/ano, em Minas Ge-
rais, o orçamento do Judiciário é de
apenas R$ 29,00/cidadão/ano", de-
clarou.

Cássio Salomé também respon-
sabilizou o sistema de comunicação
entre o Judiciário e as Secretarias

A corrupção e a tortura em presídi-
os foram lembradas também pelo
então ouvidor de Polícia do Estado,
José Roberto Rezende, falecido em
agosto de 2000. Ele revelou que,
em todos os sistemas penitenciá-
rios, são comuns a prática de tortu-
ras e impera a corrupção. Mas que
é possível se ter um sistema penal
que funcione e recupere presos,
hoje tratados em condições inferio-
res a animais.
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leis estabelecem distinções entre os
agentes do crime, sendo benevo-
lentes com os que procedem das
elites e cruéis com os mais débeis.
"Quando as leis admitem a liberda-
de dos juros e limitam os salários,
elas estão promovendo a violência.
Quando o governo estimula a de-
missão de trabalhadores, seja do
setor público, seja do setor priva-
do, em nome de discutível
competitividade e eficiência, ele
está promovendo a violência", ana-
lisou o deputado.

Violência cresce quase;100% em dez anos
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Deputados Dalmo Ribeiro Silva (PSD), Durval Ângelo (Pl), Anderson Adauto
(PMDB) e Sargento Rodrigues (PSB)

m m estudo elaborado pela
Fundação João Pinheiro;
em parceria com a Univer-

sidade Federal de Minas Gerais e
a Polícia Militar, foi incluído no ...
documento para fundamentar as
. discussões. O estudo aponta um
aumento de quase 1000/0 na .'inci-:
dência da criminalidideviolenta

.:~::>:::h<tw

tado Anderson Adauto, não basta
contratar mais policiais e construir
mais presídios. "Temos que dar mais
condições ao Poder Judiciário, a fim
de que os processos sejam julgados
com mais rapidez, e os criminosos,
encaminhados à reclusão", afirmou.

O presidente da Assembléia ci-
tou ainda outro tipo de violência
sobre o qual pouco se fala: a vio-
lência institucional. Essa, segundo
ele, acontece quando as instituições
do Estado promovem o privilégio
de uns contra os outros, quando as

Assembléia lança Movimento
pela Segurança e Vida

questão da violência, por sua
extensão e gravidade, não
será resolvida com interven-

Çõessetoriais ou estanques. Ela exi-
ge, antes de tudo, uma ampla to-
rnada de consciência e uma deci-
ão coletiva de pôr fim ao estado
quase caótico em que a sociedade
brasileira vive, envolvendo os po-
deres públicos e a sociedade civil.
A análise é do presidente da As-
sembléia Legislativa, deputado
Anderson Adauto (PMDB), que, em
pronunciamento, no dia 13 de ju-
nho, durante reunião do Plenário,
conclamou os deputados, as autori-
dades governamentais dos três Po-
deres e as instituições da sociedade
civil a se engajarem na campanha
Movimento pela Segurança e Vida,
promovida pela Assembléia em par-
ceria com instituições e entidades
que lidam com a questão da segu-
rança e dos direitos humanos.

O calendário de atividades pro-
posto pela campanha destaca a rea-
lização do Dia Estadual da Seguran-
ça Pública, em 6 de julho, com as
ações centradas na realização da
Teleconferência "Segurança Públi-
ca - O papel do Estado e da socie-
dade civil". Em seu pronunciamen-
to, Anderson Adauto disse que a
violência tem raízes nas distorções
Sociais, "é filha da injustiça e do
egoísmo", e o crime organizado tem
como causa o domínio do capital
financeiro sobre os Estados nacio-
nais. Ele lembrou que, em recente
Congresso promovido pela ONU em
Viena, também concluiu-se que a
miséria é responsável pela violên-
cia, uma vez que o envolvimento
em atividades criminosas passa a ser
uma forma de sobrevivência eco-
nômica.

O presidente ressaltou que as
capitais brasileiras são campeãs
mundiais em assassinatos e que a
cada 13 minutos uma pessoa é morta
no Brasil. De cada 100 crimes co-
metidos no País, apenas dois são
desvendados. Na opinião do depu-
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Presidente da Associação Comunitária
de Moradores do Gutierrez. Márcia

Campos

Sem-Terra (MST) e a União Nacio-
nal dos Estudantes (UNE). Calazans
frisou que "essa mobilização é da
maior importância e é uma discus.
são inadiável". Segundo o coorde- ,
nador do Fórum, "priorizar a segu-
rança significa investir no social bra.
sileiro", melhorando as condiçõe
de educação e trabalho da popula-
ção. Disse que as medidas anuncia.
das como ideais pelo governo fe.
deral, como equipar e preparar a
polícias, são insuficientes, justifican-
do o discurso do Fórum de enfocar
os problemas sociais .

Defendendo a aproximação en.
tre a polícia e a população, bem
como a participação desta nas ações
de segurança, a presidente da Asso-
ciação Comunitária de Moradores do•
Gutierrez, Márcia Campos, avaliou
que a melhor solução para reduzir a
violência é a integração e interação
entre as comunidades dos bairroS e
das vilas. Para isso, ela cobra urna
ação conjunta das associações comu'
nitárias e Polícias Civil e Militar.Már.
cia Campos exemplifica citando a
experiência do Bairro Gutierrez.
onde foram desenvolvidos projetOi
de cidadania, como check-ups médi-
cos e odontológicos e programas que
resgatam a auto-estima das criança~
e dos adolescentes carentes que fi.
cam pelas ruas do bairro, com resul.
tados positivos para toda a comuni'
dade.

Estado e da sociedade civil", que
está sendo distribuído às autorida-
des federais e estaduais.

Entidades rnobiHzadas - Durante
os três meses que antecederam a
realização do Dia Estadual sobre
Segurança Pública e o lançamento
do Movimento pela Segurança e
Vida, as quase 90 entidades da so-
ciedade civil que participavam des-
sa organização se reuniam para de-
finir os temas da teleconferência,
os nomes dos expositores e as for-
mas de mobilização da sociedade,
entre outras ações.

Durante as reuniões preparató-
rias, os participantes enfocaram,
principalmente, a necessidade de se
conscientizar a sociedade de que a
segurança pública é "dever do Es-
tado, direito e responsabilidade de
todos", conforme o artigo 144 da
Constituição Federal e o artigo 136
da Constituição mineira. Reforçan-
do esse princípio, o representante
do Sindicato dos Servidores da Polí-
cia Civil (Sindpol!MG), Robert
William de Carvalho, afirmou ser
prioritário, para se conseguir resul-
tados, o envolvimento de toda a
comunidade nos programas de se-
gurança pública.

Carvalho citou como exemplo os
debates sobre esse mesmo tema,
promovidos pela Prefeitura de Santa
Luzia, com a participação de todos
os segmentos da sociedade civil or-
ganizada. Segundo ele, a eficiência
dessa integração é reconhecida pela
população e polícia locais. O coor-
denador do Fórum Nacional de Luta
de Minas Gerais, Carlos Calazans,
também enfatizou a importância da
participação da sociedade na busca
de soluções para conter o crescimen-
to da violência nos centros urbanos
e no meio rural.

O Fórum, que integra o grupo
de apoio ao Movimento pela Segu-
rança e Vida, é formado por entida-
des como a Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), o Movimento dos
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Segur@nça On-line
horne page da A'>Sembléia
(www.alrng.gov.br) inclui
um link específico para o

• Movimento pela Segurança e Vida.
Por esse link, o internauta pode
.consultar documentos sobre segu-
rança pública, enviar sugestões e,

:'",

dar sua opinião, pelo voto, nas
enquetes que estão sendo realiza-
das na página. Entre os documen-
tos que estão di"poníveis na horne
page, estão o documento com as
propostas sobre a questão da se-
gurança e uma avaliação do pro-
blema, com a identificação das suas
causas; indicadores de violência e
de criminalidade; aspectos
socioeconômicos com reformu-
lação do sistema de segurança
pública; e pontos para discussão,
como a proposta de unificação das
Polícias Civile Ivlilitare a integração
de ações entre as polícias. O
internauta pode também enviar seu
texto contendo sugestões sobre. a
segurança pública para o link do
Movimento.

neiro e a iniciativa de levar a dis-
cussão para o interior do Estado.
"Mas não podemos ficar só na dis-
cussão. Temos de buscar soluções
práticas, como a encontrada em
Montes Claros, com a criação dos
Vigilantes Municipais, uma patrulha
desarmada, que ronda a cidade das
18 às 6 horas. Os recursos são do
município com o apoio do Estado",
enfatizou o deputado, destacando os
bons resultados desse programa.

Mais de 68 municípios enviaram
à Assembléia Legislativa o resulta-
do das audiências municipais,
listando sugestões para serem
adotadas nas cidades e iniciativas
para o poder público. As propostas
foram analisadas pelos técnicos da
Assembléia e incorporadas ao do-
cumento final da Teleconferência
"Segurança Pública - O papel do

http://www.alrng.gov.br
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c'ial cidadão e elo papeldo'I,.hnisté-
rio Público e âb JUdic1árió' há: segU'-
rançapúb"iica.' O 'prltnéí'rO"'expà"si-
tor, o ministro~chef~ do Gâbih~té.'de
Seguran'çà InstituCionál dá'.'PresídêfÍ-
cia dá'- Repliblica; .gene~alrrÁJbert6
Me~d'ez Cardoso',' 'ré'ssalt01.i"qili~""o

. . .' , ! • "",' .". . .~'- : I; \ '"1"

combate' à 'violência" tem 'que' ser
prag~,ático~ 'porg~~", o~~~lo~e~.~ú-
manos estão perdendo esp';:iço 'para

; " .. . { .''. ,...' ~ - I
o materialismo e o con'suin[smo
~xace;bado:' ~elculadós 'pero~..'itit~'i-

• I ..' '.. . i ~'. '.. ~ '1' \

os de comunicâçãü. E;' 'éórrú:Ycon-
seqü'ência 'diss'o, 'cliiht~~d8, iriã:o-
\ • I' , .) ..' • . ~ • •

atendimento dessas expectativa'~'de
'c~nsumo i~'edia't~,' o'j~~diri 'busta
a 'fofI11a írll~diata; d:~'s-à'ti~.f~çfo':~~e
:se~s deséj,?,s~or,l1.i :~.i~r~'hcir.~'- ó
crime". O g~nera.l: enten~e .gue ~a
ré~üp~_ra~~ô .;é1.?S.:~~tore'~':?~;~a~9s
deve ser feita primord'l!IXD~pt:e
p'ela~ famílias" p~las escQl~s. c::;nos
• . .~. ./" I.~ ••

cultos religiosos.. .,
. I. ," I • '. jf •. },' :

Q.ge!?-,eral citou Q. PlanqJ'i~c.io-
nal de Segurança Pública, "ná .çp'oça

0'0 I. ,',: .'

Ministro-chefe do ~binete d~.
Segurança Institucional da Presidência.
general Alberto Mendez Cardoso

visandà reverter a' cresce'n'te onda
de violência.' ..i)
Cónsulwsmo - À Ação jPolicial no
Estadó' Democrátko foi o tema do
priindro:'painel"da' teleconferência,
com 'os isubtemas tratando' da unifi-
cação,;int~gràção e desmilitarização
das polícias; 'da formação do' póli-

"" .}': .....
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a quinta-feira, dia 6 de ju-
lho, quase 500 participan-
tes, representantes das 92

entidades da sociedade civil e de
órgãos ;p~blico~ que se mobilizaram
na orgarlização do Dia Estadual da
eguraHça' Pública, estiveram pre-
entes "nd' Plenário da Assembléia
Legislativa 'de .Minas Gerais para a
abertUra .'da' Teleconferência "Segu-
rança Pública ....:O papel do Estado
e da sóCiedade'. civil".

esse <lia, foi montada também
uma rede, via Embrate1,'para a trans-
missão 'oireta 'dos debates a todos
os muníCípios mineiros. Em oito ci-
dades,:: foi m'bntada uma rede
interativa,' tom 'O apoio da Telemar,
que p6-mitiú '£1nda a participação
direta desses münicípios durante os
debates;' com :ehtradas ao vivo para
apreserifaçâef dMs perguntas. Além
disso, a TV.Assembléia, já instalada
em 25 'riitinitíp'los mineiros, trans-
mitiu direto;' durante todo o dia, os
trabalhoS'n<),Pleftário da 'Assembléia.

O )pr~;sidénte, deputado
Andersdi1;,Atlauto (PMDB), abriu a
teleconf~rêncfi' falando s'obre a im-

'. ; c~~{portânciá db eVento, num momen-
I ..,•....(,..•.

to de constatação do crescimento da
violênci~ ea;rcfi~inalidade em todo
o Estado5órn~;rido-se uma das prin-
cipais p~ebcupações dos mineiros.

~(, '1'- ij' '. , -

O objet~xo ,AôMovimento pela Se-
gurançà e Vida, lançado p'elo
Legislativo mineiro com o apoio das
entidade. aá<Cl. edade civil é, en-

'1.>\.:10': .1V

•••••••• '. ;, ;r
tre outrO •.:;;o .. "mostrar que algo
Pode e ~~~"~f?reito para ri(iriorar
esse quah:~b," çomo as vári<&, pro-
POstas q '.~ estão sendo anahsadas
pela Ass~mbléia e foram ob~to de
reflexão lIurante a teleconferência.

Entre-{elas, destacam-se a. unifi-
cação diS-açõe ~das Polícias Çivil e
Militar, a participação da sode'Jade
e a destinação &~:mais recursbs para
a segu!~nça pública, além da
integraçãb entre o governo federal
e os governos estaduais, cada um
com sua~'parcela--: de contribuição,

''''ijo• ;

Deputado Sargento Rodrigues (PSB)
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Deputado Pastor George (PL)
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Em Washington, os deputados vi.
sitaram o Metropolitan Police'
Department, criado há quatro ano,
e que funciona como, uma
corregedoria. O dep~rtame~to fez o
levantamento de daqos sobr;e a vio-
lência policial e os ~!1cioná~os con.
siderados inaptos p~.ra o tral;>alho fo-
ram afastados. O órgão tam~~m trei-
na e recicla os profjssionais <;lapolí.
cia da capital, antes consic;!~rada a
cidade mais violenta po país:

Em Albany, no:Estado .de Nova
York foi visitado um laboratório de1 1- ••••

polícia técnica queJjteve investimen.
tos de 26 milhões :çie dólaq;s, total.
mente construído c~m o dinheiro do
tráfico de drogas. S~undo C!; depura.
do Pastor George (PP~nq. ~rasil os
bens de um traficame pres9 somem,
dentro dos cofres dqgoverno. O par-
la~entar defende a'it~rações,na lei fe.

• _ •• ,... ~ ~ I, ~

deral, estabelecenqg,qu.e qs recursos
apreendidos do rgpc;:,g),ejf¥-l1aplica-
dos em segurança :p'p'pHç~,;:'Sem di-
nheiro, é impossí~pl,it((r.',yrn sistema
eficiente", complet.9u, )'i'!-Jidade de
Nova York, os dePlJffiRo~.tawbém co-
nheceram o si~!~.T:~,~,,~)1, que
corresponde ao 19P 1).p,~ra,sil.Segun.
do O deputado Sargel)to godrigue
(PSB), o sistema b~s.i1'~*o.não perde
em nada para o áffi.~riç:ariô:A úniCl
vantag~m, compl~~o~; '€, gue lá os
atendentes são fud~iÓkários civis, di-•
minuind6 o custo"do.'g6~é"ino.

~ . t"l • . !.
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•• : ~~~:;, 'f' ••.~. V' .
:: ...• i-~_' Deputado' João Paulo (PSD)

r ~ 1?::~:~:~::;~".~'~~,''.\!i<r.~~:'~.>~
~~qJ!t~~os-co.nh~c~IJ1'~,;' :~,., ..,
." ••••• ~,~:, .' .",.. .,." A. ti" ••..)-> .<.:p .ifênçia iÍ1te~nªC!Ôp.';.il"'t:.
\ ..?:.'.~.~;,>•• ::';;':-." ••~•• : •• ~,1~.f.: -',:.,. . -~.i~,...... ..,' , I.: ~c,>:::.. r'.. '.. _. " -t ~.!." i)~•.•.•"

,...... ~ o.' :.; ." I,: '.. ~~é<'.. ",', .~ ~.":.
,::'l;':~biil, uma .comissão da (As- daqteié~país na ref~~~~? s!%polí-
~ e:wbléia L~gislativa de~ Mi- <ia. Eles visitaram ..a.Câ.Rjtal;:,.~hirig-
~ ;~is.;):ç_f!1.P,o;tàdosdeputacibs J ton Q.~.,.~?:ãriy:.~:N.~v.ii,¥?çk:~O~,?~-

João Paulo (PSD) e Ivair Nogueira putados voltaram convencidos de que
(PMo.~) ~ dQ ~onsultor,.?~bino For- a ~?Cperiência,.dos Estados Unidos na
~c;.s.:,rl~.uryr;,p~~icipç)U,~~ utp.con- r~form~.l1ação'da polícia pode ~er apli-
gr,<::ssQ'pr.o.mo.vidopela OQ~anização cada no Brasil, com a cria~9, d~ ,um
das':N~çõêi l,J,~idas (ONU), .em Vie- departamento crmo o que~xjste em
'~a'~a"'us~ia; q~~debateu'o crime Washington, com al,ltonornia paq mo-
nà:~~n~?J ~<fl.'rec~peração de ,cri- ral~r a p?lícia e re~iclar qs fun~0t¥-
rninosos. No evento, .represeI?tantes rios. Essa reciclagem seria feita com a
.d~ '~\V~~~?~'p~~~es cÍiscut~a~ asstln- ajucÍa de psicÓlogos e ~er:ap.eu~, para
tos çpiIW'-a ,q~~stão penit~.n.ciária, a reavaliar o potencial de cada um.
pr~yéqçãq'. pq crim~'p~la .c:om.~nida-
de k: os"nQvos tipos de delitos, como
~q~~!:~s,é:on:.et~dospelos'hacke~. Os
répr~s~n~ntes o~ cáda U}l)-dos paí-
.?~s),participa'ntes ~~mbém apresen-
tara'm )suas' 'experiências, com o ob-
• j , • •• "~~... T • ." •• f ~. ( ••

'j~Çiy'o?~.bus'c~r ~9Iuç~~s. pàra o pro-
'bh~iria êlá segurança pública. A prin-
cip'~í:c6ii:diJsãb';d6 ê:orig~~sso' foi de

\ I" J I" • í "~ '1 ; .. _"

: q~~ ,é 1?le~~?5?ítlv~.~tir ,na. prev~nçao
"dã 'áiní.inâIidaele;' 'segúindo a máxi-,rn~''4'~'',qu'~ é '~~lh,?r pr~~etiit: que
reilieWâr~" '. " . , '. ; ,
, .: N~''Wdo de' maio,' os''-deputados
Pastor George (PU'e Sargento
Rodrigues (PSB) foram aos Estados
Unidos"párà "cbrmecer a experiência



tera eXito se houver harmonia en-
tre o Poder Executivo Federal e os
Estados federados e uma participa-
ção ativa da sociedade civil organi-
zada na sua implementação. A ava-
liação é do secretário executivo do
Ministério da Justiça, Antônio
Augusto Junho Anastasia, que abriu
o painel da tarde sobre Formas de
Envolvimento da Comunidade. Se-
gundo Anastasia, "é hora de dar um
basta ao clima de insegurança que
reina em todo o País, acabando com
a chaga social da violência", e foi
para isso que o governo federal
apresentou recentemente o Plano
Nacional de Segurança Pública
(PNSP), que começou a ser elabo-
rado no final de 1999, com a parti-
cipação de diversos órgãos e cuja
implementação encontra-se em fase
inicial.

O secretário executivo do Mi-
nistério da Justiça explicou que o
PNSP possui três grandes pilares: as
ações de responsabilidade exclusi-
va do governo federal, a coopera-
ção entre a União e os Estados
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Participação popular - O Plano
Nacional de Segurança Pública só

de", comentou. Outro ponto abor-
dado por Resende foi a violência
social como conseqüência direta do
descaso dos governantes. "Faltam
envolvimento, dinamismo e refor-
mas rápidas para o problema da
segurança pública", acrescentou.

O presidente da Associação dos
Oficiais da Polícia Militar e do Cor-
po de Bombeiros Militar de Minas
Gerais, major Domingos Sávio de
Mendonça, afirmou que apenas a
elaboração de leis não resolve o
problema da segurança pública.
Mendonça citou o Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente, elaborado
há mais de dez anos, que, segundo
ele, está ultrapassado. "Olhem a si-
tuação dos menores infratores na rua
e terão essa comprovação". O ma-
jor, que é contra a unificação do
comando das Polícias Civil e Mili-
tar, afirmou, na teleconferência, que
"a unificação não resolverá o pro-

blema."
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De acordo com Reale, desde a
Constituição de 1988, a questão da
segurança não se revelou como pri-
oridade efetiva e sim como preo-
cupação efetiva, já que tem amea-
çado a sociedade civil. "A única for-
ma de combate à criminalidade são
ações preventivas na raiz do pro-
blema, como desemprego e

, narcotráfico", acentuou. Sobre o Sis-
tema de Execução Penal, o presi-
dente da Associação de Delegados
do Rio de Janeiro destacou ser esse
o problema principal. "Não adianta
o Ministério Público funcionar bem
e o Poder Judiciário não se ade-
quar a esse funcionamento e muito
menos se o sistema carcerário não
for eficiente", acrescentou.
Valorização do policial - O pre-
sidente da Associação dos Delega-
dos de Carreira da Polícia Civil de
Minas Gerais, Victor Hugo Moreira
de Resende, falou sobre a atuação
da polícia. "O trabalho não tem sido
valorizado e há falhas, mas, para
Combatê-Ias, é preciso respeito pe-
las polícias e também pela socieda-

Deputado
Anderson
Adauto
(PMDB)
entrega
documento ao
ministro da
Justiça, José
Gregori'

da violência se deve, também, a
impunidade. "Ao jovem infrator não
acontece nada, absolutamente nada
E ele volta a delinqüir horas depo"
de ter sido libertado pelas autorida.
des". O coronel defendeu a inte.
gração das polícias antes que e
processe a unificação, a adoção de
uma legislação única para as duas
polícias, a equiparação salarial e o
esforço da sociedade no sentido de
orientar melhor a juventude, "por.
que uma sociedade que não tem
planos e programas para seus jo-
vens é uma sociedade despreocu-
pada com seu futuro".

O presidente da Associação do
Delegados de Polícia do Estado do
Rio de Janeiro, Wladimir Sérgio
Reale, afirmou que o Plano Nacio-,
nal de Segurança Pública, lançado
recentemente pelo governo fede-
ral, deveria ter, como uma das ba-
ses principais, propostas de treina-
mento e profissionalização dos po-
liciais. Reale defendeu que a
desvinculação de receitas para a.
Polícias Civil e Militar também seria
uma medida benéfica.

., .'....... . "pro- -:'''sendo feit;s em Brasília~ariti;sub.
postas da Assembl~ii;foramincor-l' sidiar as ações do governo fede-
paradas aosestudos'\'que' estav~m ral na área da segurança pública.
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Zulaiê disse que é favorável à for-
mação única para policiais civis e
militares, em uma academia única
e sob um só comando. Outro ponto
observado pela deputada é de que
a segurança pública nas ruas deve
ser feita de forma ostensiva, em sis-
tema de ronda, por policiais a pé, "
porque policial que anda de carro
não vê o povo". Ao concluir sua
exposição, a deputada assinalou que
o combate ao crime não é feito ape-
nas com dinheiro, viaturas novas,
armas modernas. "Nada disso vai
adiantar se o policial não estiver
preparado moral e profissional-
mente".
Impunidade - O terceiro exposi-
tor, o pesquisador de Segurança
Pública do Instituto Fernand Braudel
de Economia Mundial, coronel José
Vicente da Silva Filho, afirmou que
a violência mais acentuada está nos
locais de maiores contrastes, ou seja,
onde a riqueza contrasta com a po-
breza. Citou como fator de aumen-
to da violência o nível de impuni-
dade que impera notadamente nas
grandes cidades. E que o aumento

NÃO FIQUE SEM VOZ DIANTE DA VIOLÊNCIA

18 REVISTA DOLEGISLATIVO

m juriho, o presidente da
Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, deputado

Anderson Adauto (PMDB), acom-
panhado de deputados, esteve em
Brasília apresentando as sugestões
do Legislativo mineiro para a
melhoria da segurança pública. O
documento "Segurança Pública -
o papel do Estado e da sociedade
civil" foi entregue ao ministro da
Justiça, José Gregori; ao ministro-
chefe do Gabinete de Segurança
Institucional, general Alberto Car-
doso; ao presidente do Senado,
senador Antônio Carlos Magalhães
(PFLlBA); e ao presidente da Câ-
mara dos Deputados, deputado

a ser ainda implantado pelo Minis-
tério da Justiça, como reconheci-
mento pelo governo federal ao cla-
mor da sociedade brasileira diante
do crescimento da violência em to-
dos os níveis. O Plano trata da
integração das polícias; do apoio à
infiltração de policiais nos organis-
mos criminosos com autorização ju-
dicial; do esvaziamento das
carceragens com construção de pe-
nitenciárias, entre outras ações.
"Acredito que a sociedade não
deve esperar que o Plano dê re-
sulta ')S imediatos. Mas já fica a
idéia básica de que o governo fe-
deral se engaja no combate à
criminalidade e à violência, apoi-
ando os Estados".

A deputada federal Zulaiê Co-
bra (PSDB/SP) falou sobre a unifi-
cação das Polícias Civil e Militar. Ela
afirmou que não se pode ter três
polícias - a Federal, a Civil e a Mi-
litar - abandonadas como estão atu-
almente. E defende uma reforma no
sistema de segurança que coloque
o policial no mesmo patamar do re-
presentante do Poder Judiciário.



Professor Hédio Silva Júnior,
da Academia de Polícia de

São Paulo

Repórteres: Ana Carolina Utsch Terra.
Carolina Braga. Érika Fam. Eustáquio
Marques, Fabiana Oliveira, Janaína da
Cunha, Jorge Pôssa, Lúcio Pérez.
Patrícia Duarte e Renata Ramos.
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mentos e o crescimento da
criminalidade. Nesse sentido, ele de-
fendeu que a solução para a vio-
lência não deve passar somente pela
melhoria do poder de polícia do Es-
tado.

O advogado diferenciou direito
penal e sistema penal. Ele expli-
cou que direito penal é o conjunto
de normas que refletem valores so-
ciais abstratos, como justiça e mo-
ral; enquanto o sistema penal refle-
te as condutas e os valores culturais
impregnados na sociedade, que
podem carregar idéias e preconcei-
tos historicamente consolidados.
Como exemplo, o advogado disse
que dificilmente uma pessoa consi-
derada importante, como o presi-
dente ou um juiz, seria condenada
em processo penal. Para o advoga-
do Hédio Silva Júnior, o combate à
violência passa pela reestruturação
dos valores da sociedade, com o
repensar da mídia, do sistema de
ensino e da cultura. "A sociedade
deve questionar se o encarce-
ramento é a medida de segurança
pública mais aplicável", afirmou. _

Pesquisadora Jaqueline Muniz,
da Universidade Cândido
Mendes do Rio de Janeiro

pectivamente, a Polícia Federal e
as Polícias Civil e Militar. Para
Jaqueline Muniz, os municípios po-
dem contribuir criativamente para a
questão, por meio de políticas soci-
ais que diminuam os índices de
criminalidade.

"Nem todas as questões de se-
gurança pública são questões de
polícia", defendeu a pesquisadora.
Ela afirmou que algumas políticas
requerem a ação de agentes sociais
diversos, como a comunidade e as
entidades civis. Nesse sentido, os
municípios têm instrumentos que
ajudariam a formular estratégias de
coibição da violência, como políti-
cas de planejamento urbano, con-
trole do tráfico urbano e saneamen-
to, entre outros. Para Jaqueline
Muniz, deve-se acabar com a visão
de que a polícia é a única respon-
sável pela segurança pública. "Os
conflitos urbanos são principalmen-
te fruto do abandono do poder pú-
blico. É inadiável a parceria entre
Estado e município", defendeu a
pesquisadora.

Novos valores - Nos últimos anos,
várias penitenciárias foram cons-
truídas e, mesmo assim, elas conti-
nuam abarrotadas. Com esse argu-
mento, o advogado criminalista e
professor Hédio Silva Júnior, da
Academia de Polícia de São Paulo,
defendeu que não existe relação
entre o número de encarcera-
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condenados (Apac) de Itaúna, ins-
tiruição modelo que apresenta ele-
rados índices na recuperação de
detentos.

O representante do Ministério
público defendeu a pena de pres-
tação pecuniária como alternativa à
pena restritiva de liberdade, dizen-
do que, atualmente, a "prisão aber-
ta" transformou-se em pena de pri-
ão domiciliar, em flagrante desres-

peito à lei, "num arremedo de pe-
nitência"; e que a prisão em regi-
me semi-aberto poderia, perfeita-
mente, passar a regime aberto. Fri-
ando a importância de a sociedade
e responsabilizar pela recuperação

dos detentos, Franklin Caldeira fi-
nalizou: "não há limites para a par-
ticipação da comunidade na execu-
ção penal".

Poder municipal - A construção
de uma política de segurança pú-
blica em parceria entre União, Esta-
do e municípios foi defendida pela
pesquisadora Jaqueline Muniz, do
Centro de Estudos de Segurança e
Cidadania da Universidade Cândido
Mendes do Rio de Janeiro e do Gru-
po de Estudos Estratégicos do
Copee/UFRJ. Segundo a pesquisa-
dora, a participação do poder mu-
nicipal na inibição da violência ur-
bana é ignorada, já que o governo
federal e os Estados têm compe-
tência exclusiva de comandar, res-

Secretário executivo do Ministério
da Justiça, Antônio Augusto

Junho Anastasia
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lativa -, o representante do Mini
tério da Justiça avaliou que esse é
o ponto em que há questões dou_
trinárias mais polêmicas, com di-
vergências acadêmicas e profissi.
onais sobre as ações a serem to-
madas. Ele exemplificou lembran_
do a proibição do porte de arma
e a permissão da escuta telefônica
e da infiltração policial, medidas que
dividem a opinião de estudiosos e
especialistas. Segundo Anastasia, o
efeitos práticos da suspensão do
registro de armas até o final do ano,
conforme determinação do gover.
no federal, serão mensurados para
se tentar chegar a um consenso so-
bre a questão. "O mais importante
é conseguir um ponto de equilíbrio
entre as diversas correntes de opi-
nião presentes no governo e na so-
ciedade", ressaltou.

Antônio Anastasia citou, ainda.
como uma espécie de quarto pilar
do Plano, a reformulação do Minis.
tério da Justiça, que recebeu a in.
cumbência de liderar a implemen-
tação do PNSP, e a reformatação da
Secretaria Nacional de Segurança
Pública. Ele disse, também, que o
PNSP não é um projeto pronto e aca.
bado e que o Ministério da Justiça, a
quem compete a coordenação do
Plano, está aberto a receber nOVa5
sugestões e propostas.

Legislação penal - O promotor
Franklin Higino Caldeira, represen'
tante do Ministério Público, segun'
do conferencista, contrapôs ao dis'
curso que pede o "endurecimento'
da Justiça Penal, defendendo que a
atual legislação é suficiente par:J
fazer frente à escalada da violên'
cia. Na opinião do promotor, é ne.
cessário investir na recuperação e
ressocialização dos presos, "derru'
bando-se, simbolicamente, os mU'

ros das prisões, para que a socieda'
de possa ingressar e ajudar os pre'
sos a se recuperarem". Franklin Cal.
deira citou como exemplo a AsSO-
ciação de Proteção e Assistência aoS

deral, ao propor a criação do Fun-
do Nacional de Segurança Pública,
vai apoiar os programas estaduais
para reaparelhamento das polícias
e treinamento, modernização e qua-
lificação dos policiais, cabendo às
unidades federadas duas contrapar-
tidas: a legal e a moral. "Os Estados
se comprometeriam a cumprir de-
terminadas metas, como avançar
numa política de ações conjuntas
entre as Polícias Civil e Militar", es-
clareceu. O Plano inclui, ainda, a
abertura de novas vagas nas peni-
tenciárias e nos presídios estaduais,
para viabilizar o cumprimento dos
mandados de prisão.

Sobre o terceiro pilar - da ado-
ção de medidas de natureza legis-
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"As conclusões dos debates sobre
segurança pública promovidos
pela Assembléia Legislativa em
parceria com a sociedade estão
consolidadas num documento que

'será encaminhado ao Poder Exe-
cutivo e às entidades da socieda-

,de civil que participam do Movi-
~.mento pela Segurança e Vida",
" confirmou o presidente da Assem-

bléia Legislativa, deputado
Anderson Adauto (PMDB), ao ava-
liar, com a imprensa, a Telecon-
ferência "Segurança Pública - O
papel do Estado e da sociedade
civil" .

Ele observou que as propostas
apresentadas pelos expositores e
surgidas durante os debates estão
em sintonia com aquelas apresen-
tadas pela Assembléia de Minas,
em documento que serviu de base
para a preparação da telecon-
ferência. "Desde o início, tivemos
a preocupação de garantir a parti-
cipação da sociedade nessa dis-
cussão e essa foi uma das condi-
ções básicas apontadas pelos con-
ferencistas na construção de uma
política de segurança pública",

Documento é encaminhado a autoridades

federados e as medidas de nature-
za legislativa. Com relação às ações
do governo federal, ele disse que o
Plano prevê o aparelhamento e in-
cremento da Polícia Federal e da
Polícia Rodoviária Federal e, pela
primeira vez na história do País, a
construção de penitenciárias fede-
rais. Quanto ao papel das Forças
Armadas, Anastasia afirmou que elas
participarão dando apenas apoio
logístico, sobretudo nas regiões de
fronteiras, uma vez que a função
de policiamento cabe, primordial-
mente, aos Estados.

Ao falar sobre o segundo pilar,
que diz respeito à cooperação en-
tre União e Estados, Antônio
Anastasia frisou que o governo fe-
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