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A história humana é uma história violenta. Os homens, seja por

instinto de sobrevivência, seja por outras motivações, imprimem em

suas ações a marca da violência. Em se tratando de processo civilizatório,

como nos ensinou Charles Tilly (1969), os privilegiados atacam em

nome da ordem e os oprimidos, em nome da justiça. Onde há civiliza-

ção, há violência.

Os arranjos de poder, sobre os quais a História tem farto registro,

são produzidos e, não raro, apóiam-se em movimentos de violência

coletiva. O tratamento da questão, no entanto, passa a ser objeto de

estudo e requer ações dos poderes constituídos quando se transfor-

ma em problema público. O estudo da criminalidade e da violência não

pode prescindir da análise do contexto político-cultural que caracteriza

as sociedades nas quais esses problemas ocorrem, pois a lógica da

violência coletiva está relacionada com a perda e manutenção de po-

der e pressupõe uma identidade coletiva, um compartilhamento de

valores sociais.

Ao analisar os investimentos na área da Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos, o autor demonstra que os valores executados

são inferiores aos previstos nos orçamentos de 1999 a 2002. Entre os cortes, destacam-se aqueles efetuados na ampliação do sistema

de comunicações da Polícia Militar e na defesa dos direitos humanos. Apesar de não solucionados os problemas do sistema prisional,

Minas tem algumas iniciativas positivas para mostrar. Os programas de recuperação de presos desenvolvidos em parceria com institui-

ções, públicas, privadas e ongs são uma delas.

análise setorial
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As teorias criminológicas são classicamente divididas entre as que

buscam a explicação para o comportamento criminoso na sociedade

e nos grupos sociais e as teorias que partem das motivações individu-

ais para explicar o comportamento delituoso. Uma abordagem mais

recente, a teoria das oportunidades � a partir da qual se desenvolverá

a teoria da escolha racional em criminologia � busca explicar o crime,

principalmente os tipificados como assaltos, a partir de um cálculo raci-

onal por parte do ofensor. Nessa vertente, o cometimento de ações

delituosas se explicaria a partir da existência de três condições: um

ofensor motivado, um alvo disponível e a ausência de vigilância. Essas

pre-condições não esgotariam os fatores motivacionais que orientam

alguns indivíduos para o crime como os elementos de background

socioeconômicos. Ocorre que eles se tornam apenas uma das condi-

ções na definição do contexto da atividade criminosa (FJP, 2000).

Na busca das causas da criminalidade, atualmente, encontram-se

apenas três variáveis correlacionadas ao problema da determinação

do crime, cientificamente provadas. A primeira refere-se à idade do

ofensor; a segunda, ao ambiente psicossocial em que vive o ofensor; e

a última, à ausência de estrutura familiar. Em relação ao fator idade,

um dado universalmente constatado é a face jovem e masculina da

criminalidade: 95% dos crimes nas mais diversas tipificações, pratica-

dos em todo o mundo, são perpetrados por jovens do sexo masculino

com idade entre 15 e 25 anos.

Existe uma  estreita relação entre criminalidade e laços familiares.

Nos grupos primários como a família e a escola é que o ser humano

recebe as influências formativas e determinantes de sua personalida-

de. O caráter humano, rígido e de difícil mutabilidade no estágio da vida

adulta, forma-se em tenra infância, mediante um processo de

espelhamento, com os adultos incumbidos de desempenhar as fun-

ções de pais e professores. Essa perspectiva analítica, sempre atual,

que vincula motivações delituosas à formação da personalidade, é tri-

butária da máxima de que o homem é produto do meio e que lares

desestruturados ou inexistentes são fábricas de potenciais ofensores.

Ao contrário do que comumente se afirma, a pobreza não é causa

determinante de criminalidade. Estudos indicam que, em diversos paí-

ses, as regiões mais pobres são também as menos violentas. O que

parece existir é uma associação em nível imaginário entre o desejo de
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acesso a consumo supérfluo, instigado pelo marketing dos produtos,

e as oportunidades reais de acesso à categoria de consumidor desses

produtos como ícone de status. Existe uma assimetria patológica entre

os desejos provocados no indivíduo pelo mercado provedor de neces-

sidades e a real possibilidade de satisfação desse desejo. Em um cená-

rio de falta de oportunidades (e possibilidades) de ascensão, a atração

do ganho � que de início parece fácil e possibilita a cidadania pela via do

consumo � pode ser considerada elemento de motivação para o cri-

me. A baixa fluidez da estrutura de mobilidade social nos países subde-

senvolvidos funcionaria como incentivo a práticas criminosas

marcadamente violentas como recurso de acesso a prestígio e status

sociais.

Excluída do mundo do consumo, que o tempo todo a seduz, a juven-

tude miserável moradora de grandes centros urbanos encontra-se,

antes, excluída de uma educação de qualidade e de possibilidades de

lazer gratificantes e prazerosas. A própria preservação da vida dos

jovens está comprometida pela exposição diuturna ao mundo do tráfi-

co de drogas e de armas e pela ineficácia de políticas públicas em

diversos setores, como saúde, segurança e habitação.

 A predisposição do indivíduo à criminalidade, a existência de alvos e

a ausência de vigilância comporiam o tripé explicativo da ação crimino-

sa. A força da juventude aliada a uma perspectiva de ganho fácil e os

baixos índices de punibilidade aplicados pelo sistema de justiça criminal

seriam os indicadores mais relevantes do aumento das taxas de

criminalidade.

O primeiro diagnóstico consistente do sistema prisional no Estado

de Minas Gerais foi elaborado pela Comissão Parlamentar de Inquéri-

to (CPI) da Assembléia Legislativa instalada em abril de 1997 para

apurar denúncias que envolviam o sistema penitenciário do Estado. O

relatório final da CPI apontou a existência de um quadro caótico no

sistema prisional mineiro, tendo levantado inúmeras irregularidades e

demonstrado a ineficiência do sistema, além de sugerir uma série de

ações legislativas e administrativas visando ao seu aperfeiçoamento.

Decorridos mais de cinco anos desde a conclusão dos trabalhos da

CPI, a situação do sistema prisional mineiro não sofreu alterações subs-

tanciais, o que pode ser demonstrado pelo simples fato de encontrar-

Situação prisional no

Estado de Minas Gerais
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se em funcionamento na Assembléia Legislativa, neste momento, nova

CPI relativa à mesma matéria.

Uma das principais irregularidades apontadas em 1997 dizia res-

peito à custódia dos presos, tanto dos condenados quanto dos provi-

sórios. Segundo o entendimento predominante entre os estudiosos e

conforme disposição expressa na legislação vigente (artigo 170 da Lei

nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994), os presos, inclusive os provisó-

rios,  não devem ficar sob custódia da autoridade policial. Não obstante,

em 1997, dos 12.619 presos no Estado, 10.310, ou seja, 81,7%,

encontravam-se sob custódia da Secretaria da Segurança Pública.

Desses, 7.069 já haviam sido condenados.

Em setembro de 2002, segundo dados do Departamento Peniten-

ciário Nacional, órgão do Ministério da Justiça, dos 19.936 presos do

Estado, 15.703 (cerca de 79% do total) continuavam sob custódia da

Polícia Civil.

Como resultado dos trabalhos da CPI de 1997, elaborou-se nova

legislação estadual visando à reestruturação do sistema prisional mi-

neiro. Entre as leis elaboradas a partir de então, destacam-se a Lei nº

12.936, de 1998, que estabelece diretrizes para o sistema prisional

do Estado; e a Lei nº 12.985, de 1998, que transfere a administração

das cadeias e dos presídios da Secretaria de Estado da Segurança

Pública para a Secretaria de Estado da Justiça.

Somadas às Leis de Execução Penal federal (Lei nº 7.210, de 1984)

e estadual (Lei nº 11.404, de 1994), as leis citadas constituem a base

legal para a reformulação do sistema prisional mineiro e para sua

operação em moldes que assegurem, ao mesmo tempo, a eficácia da

punição legalmente imposta ao indivíduo condenado e sua

ressocialização.

Não obstante, por parte do poder público estadual, verifica-se fla-

grante desrespeito à legislação mencionada. A Lei nº 12.936, de 1998,

por exemplo, no parágrafo 1º do artigo 6º, estabelece vedação à cons-

trução de estabelecimento penal de qualquer natureza, com capaci-

dade para mais de 170 detentos. No entanto, com exceção das unida-

des de recuperação de adolescentes em conflito com a lei, todas as

unidades prisionais em construção no Estado possuem mais de 170

vagas, variando de 193 a 255, conforme relatório da própria Secreta-

ria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos (novembro de 2002).
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A Lei nº 12.985, de 1998, por seu turno, determinou a transferên-

cia de todos os presos � provisórios ou condenados � para os estabe-

lecimentos da Secretaria da Justiça, no prazo de dois anos contados

da sua publicação (30/7/98). Posteriormente, a Lei nº 13.720, de

2000, estabeleceu novos prazos para a transferência, diferenciados

segundo o tipo e/ou a capacidade do estabelecimento e variando de

240 a 1.080 dias, contados da publicação da lei (27/9/2000). Cons-

tata-se que o menor prazo � de 240 dias � referente aos maiores

estabelecimentos da Secretaria da Segurança Pública, já se esgotou

sem que a transferência tenha sequer começado.

Outro dado preocupante refere-se ao alto índice de servidores não

efetivos atuando no sistema prisional. A falta de realização de concur-

sos públicos para os cargos integrantes da estrutura dos estabeleci-

mentos prisionais vem sendo suprida por meio da contratação tempo-

rária de agentes penitenciários, sendo certo que o número de contra-

tados já superou o de servidores efetivos.

Algumas ações implementadas pela Secretaria de Estado da Justi-

ça e de Direitos Humanos representaram, sem dúvida, inovações posi-

tivas no sistema. Pode-se afirmar, inclusive, que a grande mudança

ocorrida no sistema prisional do Estado, desde a CPI de 1997, foi a

introdução de uma nova filosofia de trabalho no âmbito da Secretaria

da Justiça. Entre as ações implementadas, destaca-se o Programa

Estadual de Recuperação Social (PERSpectiva), que, em parceria com

instituições públicas, organizações não-governamentais e empresas

privadas, vem promovendo ações de capacitação, alfabetização, ocu-

pação e redução de custos, voltadas para o atendimento ao recupe-

rando adulto e ao adolescente em conflito com a lei. Ressalte-se, tam-

bém, o programa de capacitação dos servidores que atuam nos esta-

belecimentos penitenciários, bem como dos gestores desses estabe-

lecimentos.

Outra ação que merece especial relevo diz respeito à implantação

do método Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac)

em unidades prisionais gerenciadas pela Secretaria de Estado da Jus-

tiça e de Direitos Humanos. A proposta de maior envolvimento da co-

munidade com a recuperação dos sentenciados, a diminuição do nú-

mero de vagas e a reduzida presença de policiais no esquema de

recuperação são características inovadoras dessa metodologia. No
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entanto, o envolvimento da comunidade tem sido buscado a

posteriori, o que dificulta sua adesão à proposta.

A Secretaria da Justiça também tem envidado esforços no sentido

de aumentar o número de vagas disponíveis no sistema, construindo

novos estabelecimentos e ampliando os já existentes. Constata-se,

contudo, que a maior parte dos recursos empenhados nas obras,

cerca de 80%, são provenientes do governo federal e que o número

de vagas ofertadas, com a abertura dos novos estabelecimentos, não

será suficiente para absorver todos os sentenciados que atualmente

encontram-se sob custódia da polícia.

A exemplo do que foi constatado pela CPI de 1997, as condições

dos presos sob custódia da Secretaria da Justiça são razoáveis, tendo

havido uma nítida melhoria nas condições de atendimento. O proble-

ma mais grave continua concentrado nos estabelecimentos de res-

ponsabilidade da Secretaria da Segurança Pública, que não possui

nem pessoal especializado nem missão institucional para manter pre-

sos sob sua custódia.

Para incrementar a eficácia do sistema prisional estadual, garantin-

do a segurança da população e a dignidade do recuperando, cabe ao

poder público estadual simplesmente cumprir a legislação vigente, con-

cluindo em tempo hábil a transferência dos presos para a custódia da

Secretaria da Justiça, adequando às exigências legais os projetos de

novas unidades a serem construídas, realizando concursos públicos

para os cargos do sistema penitenciário, alocando mais recursos

próprios na ampliação e manutenção do sistema. Tudo isso sem se

afastar da nova mentalidade implementada, centrada no reconheci-

mento dos direitos do recuperando e no respeito à sua dignidade

humana.

Uma avaliação quantitativa dos valores autorizados e executados

para a área da Segurança Pública, da Justiça e de Direitos Humanos,

nos orçamentos do Estado para o período de 1999 a 2002, pode

apresentar algumas conclusões interessantes. A análise abaixo foi re-

alizada a partir da consolidação dos dados contábeis do orçamento do

Estado para o conjunto de três órgãos: a Secretaria da Justiça e de

Direitos Humanos, a Secretaria da Segurança Pública e a Polícia Mili-

tar. A consulta à base de dados Armazém-Siafi, que contém essas

Investimentos públicos

em Segurança Pública,

Justiça e Direitos

Humanos
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cifras, foi realizada no dia 9 de dezembro de 2002, podendo haver,

portanto, alterações nos dados finais desse ano.

Para o conjunto da área, no período de quatro anos, foi autorizada

a destinação do montante de R$ 8.069.492.437,97. O valor executa-

do foi de R$ 7.388.849.663,69, correspondente a 11,7% do valor

total executado no orçamento do Estado no período. Ou seja, uma

conclusão estritamente contábil seria de que a área da Segurança

Pública, de Justiça e de Direitos Humanos do Estado foi responsável

por 11,7% dos gastos orçamentários entre 1999 e 2002.1 A compa-

ração entre o valor previsto e o valor efetivamente executado para a

área considerada mostra ter havido um decréscimo de aproximada-

mente 8,4% em relação ao montante originalmente programado.

Fortes contrastes marcam essa discrepância entre o valor autori-

zado e o valor efetivamente executado do orçamento dos três órgãos.

Tomando-se como exemplo o ano mais recente do período considera-

do (2002), verifica-se que alguns itens de despesa sofreram drástica

redução ao serem executados os valores originalmente previstos. O

maior corte foi na manutenção e na ampliação do sistema de comuni-

cações da Polícia Militar, cujo valor executado foi reduzido a 44% do

montante programado. A segunda maior redução se deu no item

promoção e defesa dos direitos humanos, a cargo da Secretaria da

Justiça e de Direitos Humanos, despesa cujo valor executado foi de

54% do que se projetou inicialmente. Outros itens significativos de des-

pesa, como construção e reforma de unidades prediais e assistência

médica e odontológica aos detentos, também tiveram decréscimos

semelhantes nos valores efetivamente executados.

Em uma análise preliminar, é preocupante que as maiores redu-

ções tenham se dado exatamente naquelas despesas diretamente

vinculadas ao policiamento ostensivo e à promoção dos direitos huma-

nos. Sabe-se que o sistema de comunicações é um dos instrumentos

centrais da atividade policial desenvolvida pela Polícia Militar. Assim, o

fato de que tenha sofrido reduções da ordem de 56% em relação ao

valor de investimento inicialmente previsto enseja preocupação. Da

mesma forma, a política de direitos humanos no Estado foi abalada,

pelo menos em 2002, por um decréscimo que levou o valor investido

na área a representar pouco mais da metade do valor programado, o

que se leva a perguntar se de fato a promoção e a garantia dos direi-
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tos fundamentais da pessoa constituíram prioridade no período de

1999 a 2002.

Cabe informar, por fim, que os valores considerados �despesas

programadas� já incluem os créditos adicionais agregados aos valores

originalmente previstos nas leis orçamentárias anuais. Considerando-

se tão-somente os montantes previstos nessas leis, as distorções apon-

tadas serão ainda maiores. Excluindo-se do total das despesas execu-

tadas os gastos com pagamento de servidores inativos civis e militares,

chega-se a um montante de R$ 4.918.182.039,59, que constitui,

assim, o gasto total do Estado de Minas Gerais na área no período

considerado.

Para fins de análise, esse montante pode ser desmembrado em

dois grandes grupos de despesa: umas relacionadas com as ativida-

des-fim dos três órgãos avaliados e outras relacionadas com as suas

atividades-meio. O primeiro bloco inclui atividades como assistência a

sentenciados e a adolescentes em situação de risco � em cumprimen-

to de medida socioeducativa ou dirigidas a executores de ato infracional

�, administração do trânsito, preservação da ordem pública e exercí-

cio da polícia judiciária, policiamento ostensivo, prevenção e combate a

sinistros, defensoria pública, promoção e defesa dos direitos humanos

e polícia técnico-científica.

As atividades-meio podem ser, entre outras, recrutamento, forma-

ção e capacitação de recursos humanos, direção superior dos ór-

gãos, serviços administrativos, administração financeira e contábil, pla-

nejamento setorial, assistência médica e odontológica aos servidores,

manutenção do sistema de comunicação,  assistência e promoção

social para os servidores, docência dos ensinos fundamental e médio

em estabelecimentos de ensino voltados para servidores dos órgãos

analisados e seus dependentes e manutenção de serviços de

informática.

Um terceiro grupo, daquelas despesas consideradas como proje-

tos do orçamento fiscal, foi desconsiderado por apresentar percentual

de despesas irrelevante se comparado aos demais.

No período analisado, as despesas relacionadas com as atividades-

fim constituíram 72% do total do valor executado, enquanto as despe-

sas classificadas como atividades-meio chegaram a 28% desse mon-

tante. Não é objetivo deste artigo analisar detalhadamente esses
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percentuais, que poderiam ser tecnicamente avaliados a partir do cri-

tério administrativo da eficiência dos órgãos considerados. Não

obstante, cabe observar que o fato de que 28% das despesas da área

da Segurança Pública, de Justiça e de Direitos Humanos do Estado

sejam destinadas a atividades classificadas como atividades-meio me-

rece reflexão.

Um último e importante dado pode ser apontado nessa rápida

análise quantitativa. Considerando-se o total de despesas executadas

na área da Segurança Pública, de Justiça e de Direitos Humanos nos

quatro anos, comparado com o valor para 2002, verifica-se que, nes-

se ano, o montante representou 28,19% do período. Ou seja, houve

um acréscimo significativo em números absolutos, ainda que pouco

representativo em termos percentuais, nas despesas do Estado na

área. Esses 3,19% de aumento em 2002 com relação ao período

representaram nada menos que R$ 235.704.304,00, montante que

pode demonstrar, sob a ótica estritamente orçamentária, uma cres-

cente preocupação do governo estadual com a sensível área pela qual

respondem a Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos, a Secreta-

ria da Segurança Pública e a Polícia Militar.

Nota

1 Para 2002 foi considerado o valor da despesa autorizada na Lei

nº 14.169, de 15 de janeiro de 2002, que contém o orçamento do

Estado para esse ano.
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