
SE
	

IBUCA

NÃO FIQUE
DIANTE DA

_..
•1

• Palestras da teleconferência
"Segurança Pública: O papel do

mento	Estado e da sociedade civil"
• Aná das ptasa e Vida formulacão

lise deropos
políticas de

para

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

segurança pública
• Modelos de projetos de lei
para criação do Conselho
e do Fundo Municipal
de Segurança Pública



M E

SEGURANÇA PÚBLICA
Resultados das ações
do Movimento pela
Segurança e Vida

• Pa/es/ras da teleconferéncia "Segurança Pública:
O papel do 1 s/ado e da sociedade cfril'

• Análise das propostas para fo,wiulaão de políticas
de segurança pública

• Modelos de projetos tia lei para criação do Conselho
e do Fundo Municipal de Segurança Pública

Belo Horizonte

ON ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2000



1t

FICHA TECN lUA

Editor responsável: Ramiro Batista de Abreu (diretor de
Informação e Comunicação)
Coordenação: Myrjam Costa de Oliveira
(responsável pela Jrea de Projetos
Institucionais) e Sabino José Fortes Fleurv
(resp(>nsável pela Arca de Consultoria
Temática)
Classificação cios modelos de projetos de lei:
equipe da Consultoria Temática
Análise das propostas: ()dilon Vargas
Toledo
Elaboração de gráficos e tat)clas: Ricardo
Moreira Martins
Edição: Jurani Garcia
Revisão: Izabela Moreira e Margareth

1agalhãcs
Editoração eletrônica: Myléne Cam ii
Mendes de (1). Marques
Impressão e acabamento: Área de Ser\ iços Geral:,
Publicação da Assembléia Legislativa do
Estado dc Minas Gerais - CEP: 30190-921
Rua Rodrigues Caldas, 30 - Santo Agostinho
Telefone: 290-7800
Belo 1 lorizonte - MG

Ficha Catatográfica

Minas Gerais. Assembleia Legislativa.
M663s	Segurança pública: resultados das

ações do iiio\, Itiicnto pela segurança e
vida. - Belo Horizonte, 2000.

84 p.

1. Segurança pública. 1. Título.



MESA DA ASSEMBLÉIA

Deputado Anderson Adauto
Presidente

Deputado Jose Braga
1°-Vice-Presidente

Deputado Durval Angelo
2°-Vice-Presidente

Deputado Dilzon Meio
1<>-Secretário

I)cputado Gil Pereira
2°-Secretário

SECRETARIA

João Franco Filho
Assessor Executivo de Planejamento e Controle

Sérgio Barcelos
1)iretor-Gcral



SUMÁRIO

APRlSlNTAÇA()
A contribuição de Minas	 .7

PALESTRAS DA TELEC:( )NFLRF.N(;l\ ..................................................................9

A Ação Policial no Estado Democrático ..........................................................11
p

lanos e açks cio governo federal .................................................... . ....................... 13
Pela unificação das polícias e valorização dos policiais.........................................19

A importáncia da prevenção ......................................................................................25
Prioridade real para a segurança pública ..................................................................29

Ações corporativas atrapalham ...................................................................................32
Reformas sim, mas sem cunho ideológico ..............................................................35
Formas de Envolvimento da Comunidade .......................................................39

Plano Nacional de Segurança Pública: diretrizes e

premissas para que tuncionc .......................................................................................4 1
F preciso mudar o sistema penal ..............................................................................47

papel decisivo dos municípios ..............................................................................50
Encarceramento fla(, resolve o problema da criminalidade ..................................54
Não se pode romper o vínculo social c familiar ....................................................57

A segurança da igualdade e das oportunidades ......................................................60

ANÁLISE- DAS PROPOSTAS PARA 1( )RM[l ,AçÁo DE
POLÍTICAS DL SEGURANÇA PÚBLICA .............................................................63

MODEI .OS 1)1 PR()JETOS Dl 1 .11 PARA CRIAÇÁ( ) l)( )
(ONSELI lo U 1)() FUNDo MUNICIPAl. l)l SEGURANÇA PÚBLICA ....73



APRFS1NTAÇÃO

A contribuição de Minas

A questão da segurança pública tornou-se, nos últimos tempos, urna das maio-
res preocupações da população brasileira e, conseqüentemente, das autoridades e (lOS

órgãos governamentais, em todos os listados.
Atenta à questão em pauta, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

vem desenvolvendo unia série de ações corri vistas a sensibilizar os meios políticos, as
autoridades governamentais e a sociedade civil para a necessidade de uma ampla
reflexa() sobre o tema, Com o objetivo de construirmos uma política de segurança
publica consistente e duradoura, levando em consideração todos os fatores que têm
contribuído para o aumento da violcucia e da criminalidade.

Entre essas ações, incluem-se debates, audiências públicas, recebimento de
denuncias, formação de Comissões Parlamentares de Inquérito e realização de dis-
cussões cm dezenas de municípios mineiros. A Assembléia também encomendou, no
mês de junho deste ano, uma pesquisa de opinião sobre o tema, na qual foram entre-
vistados cidadãos e policiais civis e militares de todo o Estado, confirmando-se o
sentimento de que segurança pública, no momento, é assunto de máxima prioridade.

i ni complemento a tais ações, a Assembléia promoveu, em parceria com 92
entidades vinculadas aos poderes públicos e à sociedade civil, em 6 dc julho, o Dia
Estadual de Segurança Pública, cujas atividades foram centradas na teleconferência
"Segurança Pública: - () papel do Estado e da sociedade civil", reproduzida, em sua
essência, flOS textos que se seguem.

Com vistas a incentivar a participação na releconferência e a enriquecê-la, a As-
semhléia enviou a todos os prefeitos e presidentes de cárnaras municipais do Estado
uma proposta inicial de política de segurança pública, que foi analisada e discutida nos
municípios, resultando em centenas de sugestões para o seu aprimoramento.

O conteúdo (lesta publicação está dividido cm três partes. A primeira contém as
palestras dos expositores, escolhidos entre autoridades, estudiosos e observadores
atentos ao tema, abordado sob diversos àngulos, possibilitando uma ampla VISaO



sobre as causas da violência e os caminhos para reduzi-la. A segunda parte consta de
urna análise estatística das 876 propostas encaminhadas a esta Casa sobre o terna,
somando-se as da fase de debates nos municípios e as que resultaram da dinâmica da
teleconfcrência. A terceira parte contém dois modelos de projetos de lei, sugeridos
pela Assembléia às prefeituras e câmaras municipais, referentes à criação do Fundo
Municipal de Segurança Pública edo Conselho Municipal de Segurança Pública.

Queremos agradecer a todas as entidades, instituições e cidadãos citie contribuí-
ram para a propagação do Movimento pela Segurança e Vida, lançado por esta Casa
no priniciro semestre deste ano, e para a realização da teleconfcréncia "Segurança
Pública: O papel do listado e da sociedade civil", especialmente aos expositores,
debatedores e aos imprescindíveis parceiros nesse empreendimento.

Esperamos, por fim, que todo o esforço que está sendo realizado no âmbito do
Legislativo mineiro para que a população do listado viva com mais segurança e
tranqüilidade seja compartilhado pela sociedade civil e pelos demais poderes públi-
cos, pois só por meio da cooperação e de ações integradas conseguiremos atingir OS

objetivos propostos. E que esse trabalho conjunto se transforme numa efetiva contri-
buição de Minas para se enfrentar um dos mais graves problemas nacionais da atua-
lidade: o do assustador aumento da violência e da criminalidade.

Deputada /lnderson zidaufo
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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A Ação Policial no Estado Democrático



Planos e ações do governo federal

General Alberto Mendes Cardoso - Afinis/ro-che do C,abinete de
.Segiiraua Iu.ç/iliic,o,ia/ da Prtçidí9ncia da República

A redUÇãO da criminalidade e da violência ca garantia da segurança dos cidadãos
sã<> hoje grandes desafios para OS governos federal, estaduais e municipais e para a
sociedade civil. A violcncia atinge níveis epidêmicos em algumas regiões do País,
principalmente nas metrop( )litanas.

Nas principais pesquisas de opinião publica, o terna segurança aparece, regular-
mente, corno uma das principais preocupações na atualidade. Nesse contexto, quero
destacar a iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais de promover esta
(clec( rn fcréncia sobre segurança publica.

Gostaria de iniciar apresentando o órgão que dirijo. O Gabinete de Segurança
Institucional foi criado, por transformação cia (:asa Militar da Presidência da Repúbli-
ca, em face cio aumento e da modificação de suas responsabilidades e do novo
enfoque das missões que lhe estavam afetas.

c:oml)ete-Elle, em especial, assistir, direta e imediataniente, ao presidente da Repú-
blica no desempenho de suas atribuições; propor estratégias para prevenir a ocorrên-
cia de crises e articular seu gerenciarnento, em caso de ameaça à estabilidade institucional;
realizar o asses soramento pessoal do presidente em assuntos militares, bem corno a
conexão do litiístéru,da Defesa com a Presidência da República relativa ao empre-
go das Forças Armadas; coordenaras atividades de inteligência federal e de segurança
das comunicações; coordenar e integrar as ações do governo nos aspectos relaciona-
dos com as atividades de prevenção e tratamento de dependentes; e zelar pela segu-
rança pessoal do chefe de Fstado.

Além disso, possui atribuições da Secretaria Fxecutiva da Câmara dc Relações
Fxteriores e Defesa Nacional (Creden) e do Conselho de Defesa Nacional, dada a
necessidade de se atribuir caráter de permanência a esses colegiados de governo e de
lsta(l(), respectivamente, conferindo-lhes sinergia no trato de questões estratégicas de
interesse cia segurança nacional.

A questão da segurança pública é tratada pelo artigo 144 cia Constituição Federal,
que define a matéria como sendo, prioritariarnentc, de responsabilidade dos govcr-
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nos estaduais e do Ministério dajustiça, principal responsável pelo tema na esfera
federal. Todavia, a preocupação com a segurança pública, que permeia, cm última
análise, todo o governo federal, faz parte das áreas temáticas estratégicas do Gabinete
de Segurança Institucional. Além disso, destaco que a atividade de inteligência possui
impacto significativo na questão da segurança pública. Convém salientar, ainda, que o
conceito de segurança institucional é mais abrangente e, de certa forma, envolvente e
interligado com o de segurança pública.

O diagnóstico da questão da segurança pública no País revela a gravidade da
situação e o crescimento contínuo da criminalidade e da violência a partir dos anos 70,
gerado ou agravado por urna série de fatores.

••c	,	O--
• ) t	Q)	 a

U)d!

Figura 1 - Taxa de homiddios por 100.000 habitantes

A desagregação da família e a perda de valores morais, éticos e religiosos em
nossa sociedade são alguns desses fatores. Pesquisa do Instituto da Maternidade e
Paternidade Responsável (lmpar, realizada no Presídio cia Papuda, em Brasilia, indica
que 85% dos detemos provêm de família de p' ausente. E uni dado significativo, que
confirma a importância da família na formação do cidadão.

O problema social, a favclizaçào das grandes cidades, o desemprego, a falta de
expectativa de mobilidade social e a desigualdade são fatores que também concor-
rem para os altos índices de criminalidade. A análise da população carcerária brasileira
corrobora tal constatação: 95% dos detemos são pessoas de baixa renda e 75% fl()
completaram o ensino fundamental; a reincídneia é unia das principais características.
() preso, em geral, ao retornar ao convívio da sociedade, não encontra amparo e
retorna à criminalidade. Assim, mais da metade dos detemos já esteve presa, o que
mostra a incapacidade de nosso sistema penitenciário de ressocialiar seus internos, de
modo a facilitar a sua reinscrção na sociedade.
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Afirmar, todavia, que a criminalidade é "filha da miséria" é meia-verdade. Em
nossa sociedade, existe uma visa(> tolerante, que tende a considerar o criminoso como
uma vítima da ordem estabelecida, das 1nustiças sociais e do ambiente carcerário,
incompatíveis com o respeito aos direitos humanos. A complacência social alimenta
a infração e, quando a criminalidade se intensifica e o aparelho policial é sobrepujado,
a sociedade sente-se desvinculada do hstado e sem responsabilidade sobre o pro-
blema.

01 o — o. r t lO co Is.
7- 1) 70 (O (0 CC ccc CC CO (O C 01 01 o	• 01 0» 0)
01 cl. CC 01 (7) (7)	) O) O) O) O» 0) 0) O) 01 a) 0) O)

Fgwi 2 - 1-lomicídios por 100.000 habi/em/es no Brasil

Das questões sociais, uma tem sido pouco discutida no Brasil: o crescimento
demográfico. Pesquisa recente do lpca demonstra que a taxa de fecundidade na po-
pulação com renda de até um salário mínimo alcança 4,2%, índice 61% superior ao
das camadas de renda superior a dez salários mínimos. A população praticamente
excluída da economia formal, sem adequado acesso ao plane jamento familiar, é aquela
mais sujeita às pressões que conduzem ao crime.

O crescimento do crime organizado e o tráfico de drogas são fatores de significa-
tivo impacto nos índices de violência. Parcela Importante das chacinas que ocorrem
na periferia das grandes cidades tem ligação com as drogas e o crime organizado.

lalta de articulação entre as polícias dos Estados e destas com a esfera federal,
critérios para seleção e formação de seus integrantes, treinamento deficiente, remune-
ração inadequada dos profissionais da segurança pública, freqüentes violações aos
direitos fundamentais dos cidadãos na rotina de policiamento e de investigação crimi-
nal são fatores que restringem a eficácia do Estado no combate ao crime. Há que se
considerar, ainda, a baixa auto-estima das forças policiais, que, em grande parte, de-
corre do desgaste na mídia e perante a opinião pública e a obsolescência dos equipa-
mentos.
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Adiciona-se a esses fatores urna estrutura judicial e processual lenta, que decorre
de legislação penal obsoleta e de reduzido número de juízes, em média encarregados
de 981 processos anuais. Nesse sentido, estão sendo dados passos importantes, como
a reforma do judiciário. Há de se observar, ainda, a deficiente integração entre o
Ministério Público, que promove a ação penal, e as Polícias Civis, que conduzem as
investigações, gerando processos muitas vezes defeituosos, incapazes de produzir con-
denação, e o "retrabalho". Por isso, discute-se a modificação do inquérito policial.
Corno resultado desses problemas, a sensação de impunidade e insegurança é cada
vez maior.

O governo federal está ciente de que não existem soluções milagrosas para o
problema da segurança pública; mais que soluções ernergenciais, a melhoria da situa-
ção requer trabalho persistente de fortalecimento e melhor articulação dos órgãos e
de autoridades específicas, nas áreas de justiça e de segurança pública.

A atenção a ser dada às ações preventivas deve basear-se no reconhecimento de
que medidas estritamente repressivas e implementadas exclusivamente pelas institui
ções tradicionais de combate ao crime - polícia, justiça e sistema carcerário - têm-se
demonstrado insuficientes para inibir o crescimento da criminalidade, tanto no Brasil
como em outros países. Gostaria de destacar o fato de que, segundo pesquisas, o
investimento na prevenção é de seis a sete vezes mais eficiente para conter os crimes
do que o feito na repressão.

Ao lado das ações preventivas de longo prazo, S() necessárias, porém, iniciativas
de curto prazo, que possam reduzir a percepção de insegurança da população, au-
mentando sua confiança no poder público e induzindo-a a colaborar com as autori-
dades.

Ei impossível atribuir solução para a questão da segurança pública que não seja
sistêmica. Ela não deve incluir somente as polícias, mas diversos setores do Estado -
Poderjudiciário, Ministério Público, sistema prisional, Secretarias de justiça e de Segu-
rança estaduais, Ministério daJusuça, Poder Legislativo, órgãos de inteligência finan-
ceira - e a própria sociedade civil, a fim de que se construa, efetivamente, no País, um
"sistema nacional de segurança pública".

A partir desse diagnóstico e pressupostos, o governo federal apresentou recente-
mente à sociedade brasileira o Plano Nacional de Segurança Pública, um conjunto dc
medidas integradas de natureza preventiva, repressiva, legal e institucional, a serem
implementadas cm parceria com os Estados, para enfrentar a violencia. A União vai
aplicarem segurança pública, no corrente ano, cerca de R$ 70() milhões, totalizando
RS 2,9 bilhões até o ano 2002.

Dentre as medidas que estão Sendo implementadas, gostaria de destacar:
a criação do lundo Nacional de Segurança Pública, para o qual foram alocados

R$ 330 milhões;
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• a intensificação do processo de construção dc penitenciárias e a criação do siste-
ma prisional federal;

• a criação do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública, que já conta com
a adesão de 14 listados cia Federação;

• a intensificação do policiamento ostensivo em áreas críticas. () planejamento
para a região do entorno do Distrito Federal já teve início, e as operações integradas,
por meio de força-tarefa, serão realizadas cm curto prazo, Com aplicação ele cerca de
R$ 30 milhões.

No que se refere à reestruturação policial, o governo quer estimular a integração
das Polícias Civil e Militar, o que encerra um grande potencial de aumento da eficácia
das ações de policiamento. Nesse sentido, pude verificar o trabalho realizado em
alguns Estados, no qual destaco a criação:

• de instituto que reúne a formação e o aperfeiçoamento dc policiais civis e mili-
tares e dc bombeiros;

• dc) Centro Integrado de Operações, que concentra e sistematiza as ações
operacionais das Polícias Civil e Militar, do Corp(-) de Bombeiros e do Detran;

• das Zonas de Policiamento, que proporcionam condições para que as Polícias
Civil e Militar atuem de forma integrada, ao estabelecer uma área de responsabilidade
territorial comum e fazer com que operem partindo de uma mesma instalação -
Polícia Militar no patruiliamentu ostensivo l) rd'e1)flo, Policia Civil na investigação.

Estamos cm um processo decorrida contra o tempo perdido, visando à atualiza-
Ç<) do arcabouço jurídico na área penal e de segurança publica. A título iJustrativo,
poderia ser mencionado o fato dc que, até março de 1998, ainda não era crime no
Brasil a atividade de "lavagem" de dinheiro. Nesse sentido, quero destacar o envio ao
Congresso Nacional de projetos de lei como os que se referem a: reforma dos Códi-
gos Penal e de Processo Penal (após audiência pública); Infiltração Policial; Escuta
/\mhiental.

Processo de dar ao País um corpo moderno e completo de leis na área penal
nio está ultimado. Por exemplo, falta aprovar a Lei Básica sobre Drogas e completar
a legislação sobre controle de armas. Merecem referência iniciativas de impacto, já em
Vigor, como:

• a Lei de Tutela Cautelar de Bens Apreendidos ele N arco trafica nres, para leilão
imediato, em benefício do Fundo Nacional Antidrogas;

• a Lei de Lavagem de Dinheiro e a criação do Conselho de Controle de Ativida-
de Financeira (Coa!), no Ministério cia Fazenda;

• a criação do l)cpartamcnto dc Combate aos Ilícitos Cambiais e Financeiros, no
Banco Central;

• a criação da Coordenação Geral de Pesquisa e Investigações (Copei), na Secre-
taria da Receita Federal.
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No campo social, o Plano dc Segurança Pública estabelece urna série de medidas.
Destaco a criação do Comitê de Acompanhamento e Integração dos Programas
Sociais, no âmbito da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, estabeleci-
do com o fim de integrar as políticas sociais do governo federal e desenvolver estra-
tégias para incrementá-las, desenvolvendo, assim, sinergia nas ações sociais, visando à
prevenção da violência. Gostaria de citar, também, a intensificação de programas
como Esporte, l.azere Cultura, Apoio as Famílias  Agente Jovem de Desenvolvi-
mento Social, por seu impacto social.

Enorme caminho já foi trilhado, de forma silenciosa, nos últimos anos. 1 lá, con-
tudo, muito por ser feito. O combate à violència, fenômeno complexo e de múltiplas
causas, demanda soluções integradas e sistêmicas, que envolvam todas as áreas de
ação governamental. O tema segurança pública, por sua gravidade e importância,
transcende às preocupações de governo, transformando-se em um problema de Es-
tado, que não pode prescindir da mobilização da sociedade.

A sociedade precisa articular-se para enfrentar a violência, que é também sua res-
ponsabilidade, e de fato já o tem feito, utilizando-se de instrumentos diversos, como
ações das organizações não-governamentais, manifestações dc massa contra a violên-
cia e pressão sobre seus representantes. E preciso ainda que a sociedade se integre às
iniciativas governamentais no campo da seguranca pública e participe ativamente.

O governo federal está, por meio do Plano k,. .l de Segurança Pública, assu-
mindo parcela maior de responsabilidade na prevenção e no enfrentamento cia vio-
lência. O governo quer, em parceria com a sociedade e os Estados, reverter a tendén-
cia dos índices de criminalidade, que, nos últimos 20 anos, têm crescido de forma
preocupante. E preciso dar um basta à violência.
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Pela unificação das polícias e valorização dos policiais

Deputada federal Zu/aiê Cobra - Presidente da ('omissão de
Co,i.çiit,uio e	e Redação da Câmara dos 1)epu/ados,

relatora da Reforma  do Poder Judiciário

Cabe-me fazer aquilo que cabe a um deputado federal: legislar. Aliás, tenho muita
sorte, pois tenho legislado pela primeira vez na (ámara dos Deputados sobre (1UCS-

tões para cuja discussão essa Cãmara ainda não havia sido chamada, mesmo porque,
até então, projetos de lei e emendas à Constituição sobre situações que acontecem
hoje, no Brasil, estavam parados naquela Casa.

Assumi a rclatoria cia reforma de segurança pública em 1997, quando tivemos no
Brasil todo greves de policiais civis e militares e algumas situações de violência produ-
zidas por essas greves. A Câmara dos Deputados, pela primeira vez, constituiu uma
&)I1iSS() Especial de Segurança Pública, da qual fui relatora, e, de 1997 para cá, está
atenta a essa reforma.

Depois da reforma, apresentei uma proposta de emenda à Constituição cm uma
comissão especial, na Câmara cios Deputados. ( ) general Cardoso já foi chamado a
dar sua contribuição, e também o ministro José Gregori. Queremos que o governo
federal tome parte na discussão feita no Legislativo federal. (1) Plano Nacional de
Segurança Pública é emergencial, ruas é preciso que façamos leis, que o Executivo
preste atenção também no legislativo federal.

Discutimos a matéria desde 1997, e fiz com que constassem na minha proposta
de emenda à Constituição todos os projetos de lei que tínhamos na Câmara dos
Deputados até 1997. Eram 97 projetos de lei e emendas à Constituição.

A segurança pública, a meu ver, tem de levar em consideração a questão das
polícias. Não podemos ter unia Policia Civil e uma Militar, que são as estaduais, e
uma Polícia Federal absolutamente abandonadas na Constituição.

Fiz agora a reforma do PoderJudiciário, que foi um episódio inédito, pois flOSSO

1 .egislativo federal nunca teve a oportunidade de fazê-la, embora lá tenhamos várias
propostas que tramitaram ao longo destes últimos 20 anos sobre o assunto. Tivemos
a CPI do judiciário no Senado Federal. Daí porque a Câmara dos Deputados teve a
capacidade de fazer uma agencia positiva, que foi a reforma dc) Poder judiciário,
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talvez ainda um pouco tímida, mas que mexeu com a estrutura desse Poder. Essa
reforma termina na Câmara e já foi enviada ao Senado.

Queremos que, cm 2000, 2001 OU 2002, possamos fazer uma reforma das
polícias que se baseie na premissa de que a polícia tem de estar no mesmo patamar da
justiça-

Não podemos ter urna lei orgânica para o Ministério Público, outra para os juízes,
e não ter uma lei orgânica para as policias.

Minha proposta de emenda à Constituição tramita hoje numa comissão especial,
com um coronel da Polícia Militar, deputado Alberto Fraga, como relator, e um
delegado de Polícia Federal como presidente, juntamente com vários deputados, para
que possamos mudar o art. 144 da Constituição e acrescentarmos: "dos servidores
da segurança pública".

Falo em unificação, não só em integração, que é pouco. E claro que é bom
fazermos já a integração. Mas quero fazer lei para o futuro do flOSSO país, dos nossos
Filhos e netos, até porque não teremos tempo de viver esse futuro. Temos de ter
coragem de fazer essa unificação. Sinto por parte do governo federal um pouco de
timidez, até porque existe uma certa resistência à unificação.

Com todo respeito às Polícias Militar, Civil e Federal, é claro que a unificação
parte só das Polícias Civil  Militar; temos de ter urna lei orgânica na Constituição para
os policiais, como têm OS Juizes e promotores. Temos de ter respeito ao policial, e
suas atividades devem estar definidas na Constituição, como é hoje para os juízes e
promotores. Não podemos ter a policia num patamar menor.

Se estamos discutindo causas e conseqüências da criminalidade e da delinqüência,
estamos mexendo com o agente que vai para a rua, a polícia armada, uniformizada,
ostensiva, de rua, que é hoje chamada Polícia Militar, que vai continuar a ter esse papel
ostensivo, armado, uniformizado, de rua. E a hoje chamada Polícia Civil, que é a
investigativa, policia judiciária, que fornece ao Poder judiciário todas as informações,
todas as investigações, é uma polícia que merece respeito também. As duas devem ser
respeitadas na Constituição.

E esse respeito vamos dar com a nossa reforma. Vamos unificar, obviamente
com um prazo de transição. Não queremos prejudicar ninguém; ninguém quer preju-
dicar coronel, major, capitão, qualquer oficial da P ,hcia Militar.

() nosso ministro Alberto Cardoso já falou aqui que essa unificação precisa co-
meçar nos bancos escolares. Não pode haver urna formação policial diferente cia
outra. A formação de um policial militar é feita nos quartéis, e todos a desconhecem.
Já fiz várias tentativas para que alguns secretários de Segurança Pública entrassem num
quartel sem avisar, para dar a famosa incerta. Mas isso é difícil, porque quartel é
somente ambiente de militares.

Portanto, não podemos ter urna polícia com urna formação que desconhecemos.
Falo isso com muito respeito à Polícia Militar. Temos uma Polícia Civil cuja formação
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nada tem a ver com a do policial militar. Portanto, precisamos de urna academia única
de formação inicial; precisamos de um inicio comum para as duas polícias, para,
depois sim, haver duas ramificações diferenciadas: o policial armado e uniformizado
de rua e o policial investigaLivo, o bacharel, que vai fazer a polícia judiciária. Mas a
formação dos dois policiais precisa ser somente urna.

Também o comando das polícias precisa ser apenas um. E preciso acabar com
isso de comando da Polícia Militar e comando da Polícia Civil, que deixam o secretá-
rio da Segurança Pública no meio delas, comandando, muitas vezes, absolutamente
nada.

Essa é urna atitude política, que pode representar os anseios dos policiais. Sou
unia defensora deles. O coronel José Vicente, quando depôs na Comissão de Segu-
rança Pública, teve, pela primeira vez, urna constatação desse meu ideal. Eles têm
medo de mim. O coronelJosias Quintal, secretario de Segurança Pública do Rio de
'aneiro, quando foi à nossa Comissão, disse-me: "Dizem que a senhora fala mal das
polícias, que não gosta delas". Se eu não gostasse de polícia, não estaria na Comissão
de Segurança Pública. Estou lá para dar ao policial o gabarito, o salário e as condições
de trabalho que merece. Aliás, conseguimos uma saída para esse relatório final que vai
ser apresentado agora, cm agosto: é a previdência dos policiais.

Apesar de sua formação ser civil, a Policia Militar, embora uniformizada, armada
e de rua, tem de ser Civil, porque a segurança pública é civil cm todo o mundo; não
se trata de unia guerra, mesmo com um índice de criminalidade e delinquência que
aumenta dia a dia. O policial precisa ser interativo, comunitário, precisa conhecer a
coniunidade, precisa andar. Sou contra viaturas, por isso não gosto de carreatas. Quem
anda em carro não vê o povo. E preciso andara pé, caminhar em seu bairro e local de
trabalho para conhecer o ambiente, cuja segurança pública o policial vai dar. E segu-
rança que o povo quer, e o policial precisa estar preparado para ela.

Não culpo os policiais pelos seus erros. Culpo a nós, do governo, do Legislativo,
11lt.1c somos nós que fazemos as leis. Cabe ao Executivo executá-las. Os policiais
estão despreparados e preocupam-se com a própria vida, porque correm risco de
vida diariamente. ( ) governador Mano Covas, de São Paulo, deu um benefício de
seguro devida para o policial: de R$ 50 mil passou para R$ 100 mil. Mas apenas para
o policial morto em serviço. li o policial morre, é morto, fora do serviço, quando
está fazendo um "bico", principalmente o policial militar.

Infelizmente, há essa desgraça do "bico", porque ele não ganha bem. f ele tem
aquilo que nos, trabalhadores comuns, não temos: três dias descansando. Precisamos
acabar com isso. Um policial armado, ostensivo e de rua é igual a um que faz a
investigação. Aliás, OS dois fazem urna interação completa e total. Devia haver amiza-
de e gosto pelo objetivo da segurança pública. Mas não: um policial armado, unifor-
mizado, causa espécie no outro. E uma ciumeira danada.
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O outro também não gosta, porque não pode ter a pose que tem o policial
militar, com aquela farda bonita, mas mesmo assim usa um blusão que avisa: "Policia
Civil". A Polícia Militar em meu listado não se chama mais de Militar. Nenhuma
viatura tem a palavra Militar, só Polícia. O povo tem que saber que as duas são urna
e que ambas estão a seu serviço.

E mais: o Corpo de Bombeiros é defesa civil. Ternos que tirar definitivamente o
Corpo de Bombeiros da segurança pública. Urna coisa nada tem a ver com a Outra.
Corpo de Bombeiros é segurança tU) sentido de defesa civil, que é o salvamento. O
preparo dado ao bombeiro é completamente diferente do que é dado ao profissio-
nal da segurança pública. Corre na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
um projeto a respeito disso.

Em dezembro de 1999, fui visitar o comandante da Polícia Militar do governo -
comandante dos bombeiros também é polícia militar -, e, uma semana depois, ele foi
tirado do cargo. O coronel José Vicente sabe disso. O comandante da Polícia Militar
dc, meu listado não gostou. Para que essa deputada foi ali fazer com que aquele
policial militar viesse a querer coisa melhor?

Quero ter contato é com a tropa, e não com os oficiais. Fizemos uma visita a
vários Estados brasileiros, quando fui relatora da segurança pública, e, aonde quer que
eu fosse - Rio de janeiro, Alagoas, Maranhão -, estavam o governador cio listado e
os oficiais. Eu perguntava: "onde estão os cabos, os soldados, os sargentos?", e
respondiam: "Aqui eles não podem entrar." Ali só entrava oficial. 1 enibro-me de que
o governador Marcelo Alencar, cio Rio de janeiro, levou até um susto: "Mas por que
a senhora quer cabo, soldado e sargento? listão aqui os Oficiais." Ora, precisamos
conversar com todos eles, oficiais e tropa.

Precisamos fazer uma reforma com coragem. Daí porque me agrada estar nesta
mesa, ao lado de um ministro que convive com o presidente cia República, homem
da segurança institucional do governo federal. li bom que ele saiba que a unificação
tem que começar agora, num projeto que seja aprovado e sancionado, que permita a
transição, já que os direitos adquiridos devem ser respeitados.

Fizemos outras reformas e sabemos que essa tarefa não é fácil. Nem a administra-
tiva, nem a da Previdência, nem a reforma política que vem vindo, nenhuma reforma
é fácil. Isso sem dizer corno foi difícil fazer a reforma da estrutura cio Poder Judiciá-
rio. E difícil, porque ninguém quer reformar nada. ( ) lema é "deixa como está para
ver corno é que fica".

1 loje temos um plano nacional de segurança pública. li por quê? Porque o
não agüenta mais a situação que se apresenta. Segurança Pública hoje é o prit1eiro
iteni na pauta de qualquer político. Todos os candidatos a prefeituras estão preocupa-
dos com a segurança pública, e  povo nao resiste. A insegurança pública tornou-se
algo que ninguém mais suporta, constituindo a preocupação maior de todos, maior
até que o desemprego.
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Na Câmara dos Deputados, temos algo que podemos fizer para o bem do povo
brasileiro, mas precisamos ter coragem. Sei que os policiais querem e que a Polícia
Federal também quer, porque ela nau tem lei orgânica própria. A Policia Militar nunca

CflSOU cm lei orgânica, ate porque nau pode ter sonho.
A hierarquia e a disciplina, que os militares consideram tão importante, existem

em qualquer instituição democrática. O presidente da Assembléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais tem hierarquia e disciplina. Todos nós temos. Hierarquia e disci-
plina não têm que ser aquilo que existe nos quartéis e que, muitas vezes, massacra o
coitado do cabo, do soldado e cio sargento com prisões, só porque não obedeceram
o regimento disciplinar da polícia. i-, quando saem para a rua - porque quem vai para
a rua não são os oficiais, no máximo um tenente - e vão enfrentar a criminalidade,
nau estão preparados. Os que estão preparados São os oficiais, que ficam nos quartéis.
Temos ciiie enfrentar essa distinção.

( ) coronel José Vicente falou urna coisa muito boa na Comissão. Eu nem dormi
mais. Ele, que é aposentado - são chiques, falam que são cia reserva, mas no fim é a
mesma coisa -, disse que quem vai para o policiamento de rua nau é visto, e quem
não é visto não sobe na vida, nau galga carreira.

Aquele que faz o policiamento no dia-a-dia não se encontra nus quartéis para
fazer sua carreira. Oque precisamos fazer é acabar definitivamente com a hierarquia
que existe dentro da polícia. Precisamos falar das duas polícias. E essa hierarquia
interna acaba com a hierarquia que deve existir do povo para com a policia. O povo
tem de respeitar a polícia, e a polícia deve respeitar o povo. Essa interação Precisa
existir. Hoje, com a modificação cm vários Estados brasileiros dessa interação, em
que a polícia se tornou mais comunitária, mais interativa, mais cidadã, já vemos o
Povo olhar o policial com bons olhos, o que não acontecia antes.

Não adianta falar em equipamentos, cm dinheiro para urna polícia que não traba-
lha na formação do policial. Temos, na proposta, um plano, o Fundo Nacional de
Segurança Pública, e esse Fundo foi admitido no Plano Nacional de Segurança. E
dinheiro, milito dinheiro, para a segurança publica, mas não só para equipamentos,
armas e viaturas. No Estado de São Paulo, o governador Mário Covas gastou R$ 180
milhões, em quatro anos, com viaturas, coletes à prova de balas, armas, e não adian-
tou. Por que? Porque o homem nau está preparado para tudo isso. Temos que prepa-
rar o homem, pois é sua frrnaçào que está em jogo. Ternos que dar-lhe estrutura
Psicológica e moral para ser um bom policial.

Ser policial não é fácil. O policial tem que ter condições especialíssimas. Defendo
a Polícia Federal, a Militar e a Civil, com condições especialíssiinas na Constituição,
para (lar inveja a promotor e a juiz. Hoje o promotor e o juiz encontram-se num
patamar muito mais alto do que o do policial. Quero, num futuro nau muito distante,
que os policiais tenham a mesma condição, estejam no mesmo patamar de respeito e
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de dignidade que hoje têm a nossa justiça e o nosso Ministério Público. Aí, sim, o
povo saberá que o policial encontra-se encarregado da sua segurança.

lssa é a reforma que fazemos na Câmara Federal, Espero que essa reforma seja
aprovada pelo Plenário da Câmara até o final do ano 2000, para que possamos fazer
urna mudança na Constituição, talvez para 2010,2012. Os nossos netos terão policiais
preparados, bem equipados, inteligentes, bem infirmados, para colaborar com tudo
aquilo que significa hoje a luta contra a criminalidade e a delinqüência.
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A importância da prevenção

Coron ei José Vicente da Silva Filho - Pesquisador de Segurança
Pública do ins/iluto 1 'rna,id l3raudel de Economia Mundial

Minas Gerais é um 1sta(i() surpreendente dentro do panorama cio País. Sabemos
que, no mundo, OS países muito pobres têm baixíssima violência, assim corno os
muito ricos. Os lugares de muito contraste, onde vemos a pobreza ao lado cia riqueza,
sao os mais violentos. E é por isso que os Estados Unidos, entre OS países desenvol-
vidos, é o mais violento que se conhece.

Os Estados menos violentos do Pais são Piauí e Maranhão, que são OS mais po-
bres. E, logo cm seguida, está o Estado de Minas Gerais, que não se pode dizer que
seja pobre. Aqui existem os contrastes. Os sociólogos precisam começar a estudar
isso. A nossa universidade estuda pouquíssimo o problema da violência, como se não
fosse urna questão importante na sociedade. Mas tenho que admitir, e o Brasil tem
que se curvar à realidade, que o fator conservador, de certa forma esse apego fami-
liar dos mineiros, é um dos mais poderosos fatores de controle da violência que existe
no Estado de Minas.

A questão cia prevenção da violência não pode ser considerada apenas como urna
(juestão de policia. Quando chamamos a atenção do filho do vizinho, que está fazcn-
elo má-criação na rua, estamos fazendo prevenção de desvio dc comportamento.
Quando damos aquele saudável tapinha no traseiro de uma criança que está fazendo
traquinagem, estamos fazendo a prevenção, estamos mostrando cicie ela tem que se
pautar por algumas regrinhas cia nossa vida.

A medida que a população perde essa capacidade de controlar, ele orientar seus
jovens, principalmente, ela começa a pedir que o Estado faça isso. Os pais começam
a pedir ao diretor da escola que discipline o seu filho, vão pedir à polícia que dê um
castigo ao seu filho. Isso acontece qLlando eles começam a reconhecer que não têm
mais capacidade dc fazer. Minas Gerais não pode perder essa capacidade notável de
orientar bem os seus jovens.

Mas existe um fator contra o qual todos nós lutamos, que é o fator da impunida-
ele das nossas leis. Hoje, está ficando cada vez mais fácil— e os jovens percebem isso
quando começam a fazer suas escolhas profissionais - entrar para o crime. 0 risco é



muito baixo. Você pode fazer urna carreira mais rápida para comprar sua camisa da
Moda, para comprar sua bicicleta, se entrar para o crime. Sabe o cluc acontece com
quem entra para o crime? Praticamente nada. E se a pessoa for menor, acontece
absolutamente nada. A Polícia Militar está cansada de prender infratores, jovens crimi-
nosos que repetem e repetem os seus crimes pelas ruas e não podem ser detidos para
uma recuperação adequada.

Os delinqüentes têm urna série de vazanlentos na legislação para escapar para as
ruas novamente. A PM prendeu mais de 15 mil pessoas com armas raspadas em São
Paulo, armas envolvidas com crime. Essas pessoas pagaram 60 reais de fiança e
voltaram para a rua. Existe uma situação difícil para as polícias trabalharem nesse
ambiente. Estou imaginando daqui a 20 anos. Amanhã será o Dia da Paz. Então,
coloquem as suas roupas brancas para imaginarmos que, daqui a 20 anos, teremos
perspectivas melhores.

E preciso que a população se mobilize e espere que a polícia melhore o seu
desempenho, aperfeiçoe a sua organlzaçao. E preciso urna pressão para que as insti-
tuições melhorem o seu desempenho, o seu trabalho para com a população. () traba-
lho policial precisaria, daqui para frente, se pautar por uma modernidade, como acontece
em qualquer lugar do mundo. Precisamos de uma polícia só.

Nas pequenas cidades, de até 10, 15 mil habitantes, pode haver dez polícias. Isso
não é problema. O problema acontece nas grandes cidades, como Contagem, Ouro
Preto ou Belo 1 lorizonte. Aí precisamos de uma polícia moderna, o que não se faz
com duas. Aparentemente, são duas partes, mas é uma ilusão. Precisamos estabelecer
- se for o caso, na Constituição -, com uma transição de quatro a cinco anos, urna só
polícia; não é Polícia Militar, nem policia judiciária.

A policia não trabalha para a .) ustiça.  E evidente que o subproduto cio seu traba-
lho pára najustiça. Ela tral)alla pata reduzir e controlar crimes, pura e simplesmente.
Precisamos de parar com a idéia de polícia com adjetivos.

Enquanto não se promove essa unificação, vamos fazer a integração, fazer com
que as polícias trabalhem de forma articulada. Para isso, é necessário um grande cm -
preendimento. Mas o próprio governo federal acabou de encaminhar uma lei orgáni-
ca das Polícias Civis, dando a elas um contorno extremamente corporativista, que já
"ouriçou" as Polícias Militares de todo o País e já envenenou a possibilidade dc
integração.

As Polícias Militares já reagiram com um proict) de lei organica, por meio de
reunião dos comandantes-gerais, que não costumam ouvir suas bases, diga-se de pas-
sagem, e vai-se deflagrar urna guerra institucional no País.

Temos dificuldades, porque existe uma lei federal para as Polícias Civis, não se
menciona a existência das Polícias Militares. Recentemente, o governador dc São Pau-
lo editou um decreto reorganizando as (luas polícias. \o invés de fazer só um decreto,
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tacilitando a integração, fez dois. Num decreto, nau se menciona a existência da outra
polícia.

)m Minas Gerais, as áreas de atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil nau têm
nada a ver urna com a outra. Não se pode compartilhar diagnóstico de problemas,
soluções de problemas. As escalas de serviço, os salários, são completamente diferen-
tes. Na Polícia Civil, cm Minas Gerais, até recentemente, não sei se continua assim, um
policial trabalha um dia e filga cinco dias. Não há no mundo um sistema de trabalho
COMO esse.

1 Xiste, portanto, um longo processo de afinação. Precisamos de uma só legislação
para a policia estadual, ainda que tenhamos duas polícias, (ILIC os cargos de trabalho
sejam similares. Que OS salários sejam os mesmos, para que se possa desenvolver essa
integração. () processo é tão complicado que os deputados precisam estabelecer
como deve ser esse planejamento, para que elas se articulem, ou não teremos C()fldi-
çõcs para a produção dos resultados de que precisamos.

Estive nos Estados Unidos, na época cia reeleição cio atual presidente daquele
país. Freqüentemente, as pessoas pergut1ta\'am-e o que eu achava dos candidatos.
Eu dizia que, nos Estados Unidos, tanto fiz um presidente ou outro, porque a
sociedade é poderosa para pressionar por soluções. () povo sozinho é muito fraco
para enfrentar uma grande estrutura como a da Polícia Militar. Graças a Deus, a
polícia de Minas Gerais é a melhor, a mais profissional e preparada para atender os
cidadãos.

A sociedade civil, por intermédio das suas entidades, precisa organizar-se. Se for
o presidente da associação dos amigos de um bairro da periferia de Belo 1 lorizonte,
será bem atendido; se for da Associação Comercial, será bem atendido.

Essas entidades civis são importantíssimas, como os pequenos fóruns de debate.
Não é só aqui na Assembléia que se debate essa questão. A segurança tem que estar na
pauta de discussão nas câmaras municipais de todas as cidades do interior. Os cida-
dãos não podem mais deixar que esse assunto seja discutido apenas por um pequeno
grupo de especialistas, como eu. Não sou o único entendido russo.

A população precisa reafirmar, já que tem esse privilégio no Estado de Minas
Gerais, o seu poder de controlar e orientar o comportamento da juventude. E preci-
so ampliar isso nas grandes cidades, para não deixar os jovens que vemos nas ruas
ameaçarem não só a sociedade, mas o próprio futuro cicies. Urna sociedade que não
tem planos, projetos e programas para os seus jovens abandonados não está preocu-
pada com o seu futuro.

E muito importante que a polícia se abra. Se ela não o fizer, que a população) faça
com que ela se abra para discutir com a comunidade quais são os caminhos para
melhorar a prevenção, reduzir e controlar a criminalidade. Conhecemos outras reali-
dades, corno é o caso do Estado mais rico e poderoso do Brasil, São Paulo, uni dos
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mais violentos do País. É uma vergonha São Paulo e Rio de janeiro, tão ricos, cheios
de cultura, com as melhores universidades, estarem padecendo dessa violência. Isso
significa que apenas dinheiro n() resolve essa quCstãO, mas sim a força da comunida-
de.

Minas, de certa forma, está dando o exemplo disso. li alguns Estados estão dan-
do o exemplo de integração das polícias, com toda dificuldade existente, como é o
caso do Ceará, da Bahia e do Pará, nos quais as soluções estão aparecendo.
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Prioridade real para a segurança pública

Wladimir Sérgio Reale - Iresidenie da /lssocia(ao dos
I)el 'ados de Polícia do Hstado do Rio de Janeiro

Permitam-me, inicialrncntc, ler uma mensagem histórica: 'A estatística criminal no
Rio ciejaneiro) aterroriza. Todos OS dias são portas arrombadas, assaltos em pleno
(lia, roubos, assassinatos! Nunca se viu tàogrande falta de segurança pessoal, de justiça
e de moralidade pública. Os cidadãos precisam andar armados para se defenderem,
já que a polícia não os defende". Parece atual, mas trata-se do trecho de urna carta do
poeta parnasiano Raimundo (:oiTcia para seu amigo Assis Brasil, datada de abril (IC 1900.

(2cm anos depois, estamos discutindo exatamente a mesma coisa. Trago, de for-
ma inicial, as palavras sábias do nosso eminente presidente da Assembléia Legislativa,
dlLian(l() destaca que a atuação dos governantes e dos cidadãos, no Estado democrá-
tico de direito, (leve pautar-se pelo respeito às normas legais, principalmente quando
inscritas no texto constitucional. E é aí que reside a questão atual, independentemente
da Proposta de Emenda à Constituição n°613, feita pela nossa combativa e nobre
depurada Zulaiê Cobra.

Essa proposta pretende a reformulação do sistema constitucional brasileiro no
ânibito da segurança pública, como ocorreu corri a Proposta de Emenda à Constitui-
ção n°46/91, de iniciativa do ex-deputado paulista Hélio Bicudo, e o Congresso
Nacional discutiu esse tema durante quatro anos. Ao final, a Comissão Especial aca-
bou rejeitando-a. Essa proposta, de certa forma, guarda alguma similitude com o que
discutimos hoje dentro) de um outro ambiente. Sucede que a nossa perspectiva é de
que, efetivamente, precisa haver uma reformulação ria segurança pública.

Antes de mais nada, pediria à nossa deputada Zulaiê Cobra que analisasse algo que
consideramos fundamental nessas áreas típicas cio Estado: educação, saúde e seguran-
ça pública. Desde 1988,  no art. 212 da Constituição Federal, temos vinculação de
receitas para a educação. E a educação vem melhorando de 1988 para cá. Temos
agora proposta de emenda à Constituição para a saúde, que está sendo discutida, com
todas as letras, no Senado Federal.

Na semana passada, foi aprovada urna matéria para vincular receitas para essa
área. Porque não pensar também, então, em algo para a segurança pública? Quando
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falamos cm vinculação de receitas, o que queremos é que exista maior homogeneidade,
maior estabilidade para essa área. ( por isso que a sociedade clama.

Não basta um fundo simplesmente, nobre deputada Zulaiê Cobra. Enquanto não
tivermos uma vinculação expressa, com um percentual específico - os economistas e,
por que não dizer, alguns governantes também, têm horror a isso e não aceitam -,
haverá sempre essa instabilidade, esses altos e baixos. Um governo considera que a
segurança pública é prioridade, outro não; e  governante atual é quem decide. Isso
acontece também na esfera do governo federal.

O que observamos de 1988 para cá é que a segurança pública até agora não se
revelou prioridade efetiva. Revelou-se, sim, preocupação nacional, preocupação de
todo cidadão. Mas, como se fosse composta de altos e baixos, ora ela sai do cenário,
ora entra nele. Então, salientamos mais uma vez para a nobre deputada que examine
a possibilidade de criar essa vinculação específica, como aconteceu com a educação e
com a saúde. E a única forma de dar algo - estamos batendo bem nessa questão -
com maior estabilidade, em caráter permanente, independentemente dos diversos
governos que forem eleitos ou reeleitos.

Outra questão que me parece ter sido extremamente bem colocada pelo general
Cardoso foi sua abordagem cio tema Escola, Família e Religião. Acho que a raiz da
violência atual, tal qual acontecia há 100 anos com outra roupagem, está na droga. E
a droga da droga. Fala-se, e os jornais noticiam isso, que precisamos prender o Sr.
Fernandinho l3eiramar, ojoãozinho das Couves, o Manuelzinho, o l'edrinho...

Sempre teremos grandes traficantes, porque o consumo está aumentando de for-
ma exacerbada. E ele está em todas as famílias, em todos os níveis, cm todos OS

estratos sociais, e dentro da nossa família. Enquanto cada cidadão brasileiro, cada
membro da sociedade, não começar a olhar para dentro, essa questão da droga, que
é o motor da exacerbação da violência, não diminuirá.

E digo mais: há uma crítica muito grande aos mecanismos de segurança pública.
Com todos os problemas e defeitos, a execução penal está lá, as cadeias estão abso-
lutamente lotadas, o que é um produto do trabalho da polícia, seja ostensiva, seja
judiciária. Se me permite, meu caro coronel José Vicente, entendemos que o sistema
é bom. 1-lá necessidade de adaptações, mas a polícia judiciária, dentro cio modelo
brasileiro, é efetivamente a polícia invcstigativa, não deve ser ostensiva. 1 .cremos os
nossos dez mandamentos.

O certo é que, rio sistema nacional brasileiro, mesmo havendo uma integração ou
unificação, o papel da polícia investigativa é o papel cia polícia judiciária. E diga-se
mais: se resolvermos o problema cia segurança pública, mas não resolvermos ao
mesmo tempo a questão cio sistema da administração cia justiça criminal como um
todo, nada vai funcionar adequadamente.

Não adianta uma segurança pública maravilhosa se o Ministério Público não funcio-
nar. Não adianta o Ministério Público funcionar bem se o Poder Judiciário na() clã

30



conta de seu serviço. Não adianta o Poder judiciário funcionar bem senão ternos o
sistema penitenciário funcionando adequadamente. E um sistema que começa na pre-
venção, prossegue na investigação e segue na acusação, no julgamento e, por ultimo,
no sistema penitenciário ainda com caráter punitivo, isso é um sistema.

Aproveitando esse tempo exíguo que cada expositor teve, me permitiria urna
rápida leitura daquilo que chamo de alguns mandamentos da segurança pública den-
tro do atual cenário constitucional: "Quem previne não deve investigar"— art. 144, §
5"; "Quem investiga não deve acusar" - art. 144, § 4°; "Quem acusa não deve inves-
tigar nem julgar" - art. 129, inciso 1, em relação ao Ministério Público. "Quem julga
nao deve investigar nem acusar".

Essas idéias de instrução certamente não cabem aqui para a pátria. Além da parti-
cipação do advogado e da Defensoria nesse acompanhamento, se não houver, minha
nobre deputada Zulaiê Cobra, possibilidade de vinculação de recursos, não teremos
uma situação nacional mais homogênea. Se não houver isso, teremos sempre essa
eterna discussão.

Esse lembrete trazido ao auditório remete ao ocorrido há 100 anos, mas continua
atual, apenas com outra roupagem. Foi publicado no "jornal de Brasília", em passa-
do recentíssimo, em 2/6/95, na coluna "Memória". Então, é necessário que se olhe
para frente, mas não se esquecendo do retrovisor para orientar quem vem atrás.

Em resumo, essas são as nossas observações sobre o problema de segurança
pública. Ela pode funcionar de turma integrada. A lei orgánica da Polícia Civil envia-
da ao Congresso Nacional é muito boa, mas precisamos da lei orgânica cia Polícia
Militar e da Polícia Federal. Elas não se excluem.
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Ações corporativas atrapalham

Victor Hugo Moreira de Resende - Presidente da Associaâo dos
I)e/egados de Ca,reira da Polícia Civil de AÍUWS c;ei.

Pedimos vênia para iniciar a nossa participação lendo o prefácio da nossa Carta
Magna de 1988, que, infelizmente, constou apenas na primeira edição, sendo suprimi-
do das demais:

"O homem é o problema da sociedade brasileira: sem salário, analfabeto, Sem
saúde, sem casa, portanto, sem cidadania. A Constituição luta contra os bolsões de
miséria que envergonham o País. Diferentemente das sete Constituições anteriores,
esta começa com o homem. Graficamente, testemunha a primazia cio homem, já que
foi escrita para o homem. O homem é seu fim e sua esperança. E a Constituição
cidadã. Cidadão é o que ganha, come, sabe, mora, pode se curar. A Constituição
nasce do parto de profunda crise que abala as instituições e convulsiona a sociedade.
Por isso, mobiliza, entre outras, novas forças para o exercício do governo e a adminis-
tração dos impasses..() governo será praticado pelos Executivo e Legislativo. Eis a
inovação da Constituição de 1988: divide competências para vencer dificuldades:
contra a ingovernabilidadc concentrada em um, possibilita a governabilidade de mui-
tos. E a Constituição coragem. Andou, imaginou, inovou, ousou, ouviu, viu, destro-
çou tabus, tomou partido dos que só se salvam pela lei. A Constituição durará corri a
democracia, e só com a democracia sobrevivem para o povo a dignidade, a liberda-
de e a justiça."

Esse prefácio é da lavra do presidente da Constituinte, o saudoso 1. lisses (hümarães.
Hoje, após mais de uma década de a Constituição ter sido elaborada, os problemas de
ordem geral se avolumaram, os problemas de segurança pública estão aí presentes.

O Brasil contcmporafleo passa por uma grave crise social e moral. Na atualidade,
consoante esclarece um jurista pátrio, "a bondade dos homens não se tira da razão de
serem bons, mas da razão de não serem maus; o nome da virtude não vem da virtude
presente, mas do vício ausente; o merecimento das coisas não se toma pelo que são,
nem pela forma que tem, mas pelo que não são e pela forma contrária que flO têfli."

Rompeu-se a camada de verniz que recebia os instintos egoístas e violcnto,c estes
prcdoniinam na orientação da conduta humana. I)esintcgra-se cada vez mais o espí-
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rito de cooperação, ordem e paz. A fé religiosa foi banida dos corações. Não há
escolha dos meios para a obtenção dos exitos. As sanções religiosas e morais flzerarn-
se espantalhos ridículos. Mais do que nunca o mLin(lo passou a ser aquinhoado aos
audazes, aos brutais, aos imprudentes.

E, COmO não poderia deixar de ser, a criminalidade tornou-se um meio de luta
pela vida corno qualquer outro. Conseqüentemente, o que se vê hoje é urna onda
sempre crescente e assustadora de crimes; dai a luta da polícia contra a criminalidade
ter-se transformado num verdadeiro "suplício de Sísifo". Sísifo, segundo Homero,
na "luada", era o mais sábio e prudente dos mortais e, por isso, foi condenado a
empurrar até o cume de uma grande montanha um rochedo que sempre voltava ao
Sopé por força do próprio peso.

( ) trabalho policial, apesar da luta que move contra os inimigos da sociedade, não
tem encontrado meios eficientes para colocar remoras definitivas ao sempre crescen-
te índice criminal.

Premidas pela opinião pública e pela forte pressão da mídia, as autoridades mo-
vimentam-se para solucionar o prol)Ienla e, invariavelmente, imaginam encontrar na
reestruturação do aparelho policial o remédio eficaz para curar a síndrome de insegu-
rança de que são acometidos, hoje, os brasileiros. E evidente que a rees tru tu ração é
imprescindível, mas não podemos olvidar que, por si só, jamais debelará a grave
questão da violência no País.

Com a reestruturação do aparelho policial, hão de vir também profundas refor-
mas no Poderjudiciário, no Ministério Público e, principalmente, no complexo peni-
tenciário, que nem de longe cumpre sua primordial finalidade de reeducar o apenado.
Ao reverso, avilta-o, violenta-o e dilacera-o, afastando-o dos mínimos sinais da pre-
sença de Deus, e o instrui, dia a dia, na mais perversa e eficiente universidade do
crime.

A violência atual é reflexo do descaso dos nossos dirigentes públicos com as
questões sociais relevantes, ou seja, educação, trabalho, moradia e saúde. Pagamos
hoje o preço da negligência e da incompetência das políticas sociais do passado. A
incúria social contemporânea deve ser combatida prioritariamente.

A sociedade civil, por sua vez, não suporta mais conviver com tanta criminalidade
e Insegurança e com a ineficiência dajustiça e das polícias. Da mesma, forma, já não
suporta, também, a hipocrisia com que o problema sempre foi tratado. Simultanea-
mente, um grande número de políticos limita-se a apontar os erros e as mazelas das
instituições policiais, quando não as usam para fins elcitoreiros, contribuindo, como
sempre fizeram nos bastidores de seus gabinetes, para a manutenção do enfraqueci-
mento dessas instiuições.

um razão dessas manifestações políticas, os legítimos representantes da sociedade
ficam inibidos para apresentar projetos sérios, destinados à reformulação do sistema
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de segurança pública; em contrapartida, projetos corporanvistas ou fantasiosos não
faltam, como a proposta de novo modelo de polícia apresentada no "Fóruni Nacio-
nal de Ouvidores de Policia do Brasil".

Podemos afirmar que, de todos os projetos de emenda à Constituição a respeito
de segurança pública que tramitam na Comissão Especial de Segurança Pública, a
Proposta de Emenda à Constituição n°613, da deputada Zulaiê Cobra, aqui presente,
é insofismavelmente a melhor. Entretanto, ações corporauvistas podem propiciar mu-
danças lesivas à segurança pública.

A problemática da segurança pública, notadamente no que respeita à questão das
polícias, deve ser discutida com desprendimento. A gravidade do momento não com-
porta corporativismo egoísta e mesquinho. E imprescindível que haja interesse e ousa-
dia do governo federal para realizar mudanças efetivas no sistema policial, criando-se
uma nova polícia, única e civil.

Somos pela criação de uma nova polícia, e não pela unificação das atuais, por
entendermos que tal idéia agrada apenas aos ouvidos dos que não buscam modifica-
ções profundas, pois qualquer projeto nesse sentido não pode se afastar do realismo
técnico que já falta à atual segurança pública. Unificar duas polícias falidas é, na melhor
das hipóteses, agigantar uma estrutura viciada e impraticável, mantendo-se os mes-
mos problemas atuais e ampliando-os, sem nada resolver.
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Reformas sim, mas sem cunho ideológico

Major Domingos Lívio de Mendonça - Presidente da Associaç'ào dos
O//riais da Polícia Ali//lar e do Corpo de Bombeiros A li//lar de Minas Gerais

Com relação às causas da violência que nos assola, é importante que na> flOS

afastemos cicias, porque, se nau as resolvermos, dificilmente as atuações so fiOS efei-
tos tera(> eficácia. () que causa a violência? Estamos diante de unia situaça() precária,
'i'crflOS o desemprego, sistemas públicos falidos, nau é só a segurança que está em

dificuldade. Também a educação, a saúde ca justiça estão com dificuldades.
R r que isso ocorre? Os senhores pensam que será possível afastara violência sem

resolver as questões sociais? O desemprego que assola nosso país cria mão-de-obra
fértil para o crime organizado. E muito fácil" ideologizar" o discurso e as propostas.
Isso é velho.

Nós, das Polícias Militares, devido ao movimento de 1964, no qual a polícia foi
utilizada - nem estava na polícia, pois entrei cm 1981 —,estamos sendo vítimas (lesse
combate que volta sempre com as mesmas teses e com rostos diferentes, mas tudo
partindo do mesmo grupo. Lei no País não é solução para as coisas. Para ser solução,
precisa ter eficácia social.

Co~ exemplo, criaram, em 1990,0 Estatuto da Criança e do Adolescente, pro-
pondo a proteção integral para eles. Isso, há dez anos. Como está a situação das
noSsas crianças e dos flOSSOS adolescentes? Pouco mudou, se não piorou. Se lei resol-
vesse, não teríamos mais esse problema. O trânsito caotic() foi resolvido com a expe-
dição do Código de Trânsito Brasileiro? Vemos as estatísticas, todo final de semana
prolongado, dizendo que as m )rtes continuam.

Quando se falou aqui que estamos discutindo idéias, e nau atacando pessoas, que
os quarteis so servem para militares, que civil não consegue entrar em quartel, seria
1)0111 que a deputada Zulaié Cobra visitasse o Centro de Formação e Treinamento de
Praças e a Academia de Polícia de Minas Gerais. Ela está convidada; se for barrada,
irei junto com ela. Pode ir sozinha, como a senhora quiser. Nosso quadro de profes-
sores é formado, na sua maioria, por civis, procuradores; o dr. Patrus Ananias, cx-
prefeito de Belo Horizonte, é o professor de Direitos Humanos nessas academias.
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Nossa instituição precisa de reformas. Qualquer instituição, por mais útil e eficien-
te que tenha sido, urna hora precisará de reforma. Entendemos que as Polícias Milita-
res precisam ser reformuladas. Temos propostas para isso. Precisamos mudar flOSSO

estatuto, reduzindo os níveis hierárquicos, para adequar nossa instituição, os cargos e
as carreiras a uma política de segurança pública.

Precisamos introduzir uma carreira única para regularizar nossa situação, com
curso superior de segurança pública para o soldado, que é quem atende a população.
Precisamos de uma política salarial que valorize nosso homem, uma política habitacional
para o profissional da segurança pública: agente penitenciário, policiais civis e militares.

Faço uma sugestão ao governo federal: que abra uma linha de crédito especial,
pela Caixa Econômica Federal, para financiar moradia para os policiais, se querem
realmente valorizá-los. É preciso que parem com demagogia.

Não adianta falar para os senhores que, se hoje se aprovar a proposta de unifica-
ção e desmilitarização das policias, tudo será resolvido. Não vai, COO o Estatuto da
Criança e do Adolescente não resolveu. 1 claro que o tema precisa ser discutido, e
não vamos fugir a ele.

O governo central quer estabelecer a mesma política de segurança para Amazo-
nas, Minas Gerais e São Paulo? Não estamos diante de urna lcderaçao? E com um
único objetivo, o ideológico, que querem desmilitarizar e acabar com a Polícia Militar.
No final deste debate, talvez cheguemos à conclusão de que precisamos desmilitarizar
e acabar com a Polícia Militar. Mas essas são situações simplistas.

Vou fazer agora a leitura do § 
70 do art. 144 da Carta Magna: "A lei disciplinará a

organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de
maneira a garantir a eficiência dc suas atividades." Essa Constituição é de 1988.1 la já
completou 12 anos. Onde está essa lei? Vamos mudar a Constituição, antes de fazer-
mos urna lei para delimitar o que é competência da Polícia Militar. Esta não deve ficar
investigando, mas deve ficar integrada à Polícia Civil. Se é competência da Polícia
Civil, por que não o fizeram? Simplesmente, porque não querem que o sistema funcio-
ne.

As pessoas vêm aqui e jogam os praças contra os oficiais, dizendo que os oficiais
não permitem que conversem com OS SCIIS praças. Isso não é verdade em Minas
Gerais. Tanto é que, cm todos os eventos cm que se discutem temas relacionados
com a segurança pública, quem nos representa é o cabo Valadares, presidente do
Centro Social de Cabos e Soldados, e  sargento Luiz Gonzaga, presidente da Aspa.
Temos o cabo Morais e o sargento Rodrigues nesta Casa. Então, meus amigos, não
nos deixemos levar pelo canto da sereia.

Quem arrebentou corna segurança pública cm Minas Gerais, levando este Esta-
do a uma greve, em que morreu um companheiro nosso, foi o governo cio PSDB, do
qual a deputada faz parte. Essas questões precisam ficar claras. Não vamos permitir
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que, em Minas Gerais, venham pessoas de fora, que não conhecem a nossa realidade,
para enxovalhar as instituições. Isso nao vamos permitir e vamos combater veemen-
temente. Queremos, sim, discutir as polícias.

Neste documento, temos uma situação que queremos trazer para os senhores: a
certeza da impunidade é o combustível que alimenta a violência. Não fui eu quem
disse isso, mas o marquês César Bonessana em seu livro sobre delitos e penas.

Em 27/4/2000,o soldado PM Adelson Geraldo do Nascimento, deste Batalhão,
quando se encontrava no interior do coletivo da Empresa Santa Edwiges, linha 411,
de folga e cm trajes civis - vejam o valor do nosso soldado -, interferiu em um
roubo a mão armada em que dois indivíduos, estando um portando arma de fogo,
renderam o motorista e o cobrador. ( ) militar, aproveitando-se de um descuido dos
autores, sacou sua arma particular, anunciou ser policial, determinou aos meliantes
que se rendessem, momento em que um deles virou a arma na direção do P!vl, que,
incontinenti, efetuou uni disparo, atingindo o infrator na altura do ombro direito. O
segundo infrator, aproveitando-se da confusão, conseguiu evadir-se, levando o pro-
duto do roubo. () militar socorreu o ferido até a Unidade de Atendimento Imediato
(VAI ), dojardim 1resópo1is, de onde foi encaminhado para o hospital Regional de
Betim, permanecendo internado. Foi apreendida com ele uma réplica de arma de
fogo. O mencionado meliante não foi autuado em flagrante. Além desse episódio, ele
já foi preso outras vezes: em 3/12/99, havia praticado roubo a coletivo; em 5/3,
outro roubo a coletivo; cm 16 de abril, assalto a mão armada em supermercado. Em
um ano, esses foram os delitos identificados que ele praticou. E ainda estava solto.
Vejam a impunidade.

Falam que oficial não vai para a rua. Tenho, em meu currículo, quatro anos traba-
lhando no quarto e primeiro turnos de patrulhamento motorizado Rotam, em Belo
1 horizonte. Vou para a rua comandar a 1 28a Companhia cio Bairro Vera Cruz, numa
reformulação que a PM está fazendo.

Gostaríamos de dizer que flã() somos contra as mudanças. Queremos que elas
sejam discutidas, mas sem cunho ii deológ i co. Como o nosso nobre companheiro
falou, as propostas da deputada Zulaiê Cobra são as mesmas de 1 lélio Bicudo, em
épocas diferentes. Mas ela não procurou regulamentar esse § 7°, para ver se a coisa
funcionava. Integrar é necessário, sim. Unificar pode ser necessário? Pode, mas não
COM objetivos de recalques cia época cio regime de exceção. isso pode destruir as
polícias e se tornar um problema pior. Se a polícia já está em frangalhos, pode piorar
ainda mais.
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O Plano Nacional de Segurança Pública: diretrizes e
premissas para que funcione

Antônio Augusto Junho A nastasia - £2cretário executivo
do Ministério da Jllstifa

Tem razão o presidente da Assembléia quando alude a um clima de insegurança
(IUC grassa hoje não só em Minas Gerais, mas também cm todos os rincões de nossa
nação. E chegada a hora de se dar um basta, tanto que, amanhã, já há um grande
movimento de diversas entidades sociais de todo o Brasil a favor da paz. E, então,
imprescindível que esse movimento se faça não só por meio dos poderes públicos
dos três níveis, funda] mentalmente do Legislativo, que representa na sua essência o
povo, mas também da sociedade civil organizada.

E por isso que esse movimento, capitaneado pela Assembléia I.cgislativa de Minas
Gerais, tende a gerar frutos e dar exemplo, porque congrega, cm sua jurisdição, um
exemplo pioneiro de harmonia entre as propostas hauridas, advindas do meio da
sociedade civil organizada, para serem conhecidas e trabalhadas por aquelas autoridades
resp nsáveis pela condução dos negócios públicos nesse particular, a segurança pública.

Lntao, mais uma vez, queria cumprimentar a iniciativa, pois a Assembléia de Mi-
nas vem acompanhando esse tema há mais tempo e, agora, coroa esse processo com
a realização desta teicconferência. Sei que, no segundo semestre, o processo será con-
cluído por meio de grande evento, (te tal modo que as conclusões e sugestões trazidas
a lume pela sociedade civil possam ser consolidadas e oferecidas às autoridades com-
petentes.

No que concerne à questão da segurança pública, poderia afiançar que estamos
em terreno bastante complexo. Seria ingénuo se dissesse que tem s respostas objeti-
vas, tranquilas e cristalinas para resolver uma chaga social, que é a questão da violência
no Brasil, e que, lamentavelmente, não está presente apenas no Brasil, mas na maior
parte das nações elo mundo, quer por razões sociais, econômicas ou culturais. Cada
nação tem a sua peculiaridade, a sua circunstáncia, como também, no caso brasileiro,
cada Estado da Federação apresenta determinada circunstância, especificidade.

Dentro desse quadro, como todos sabemos, pela nossa norma constitucional,
desde a Constituição Republicana de 1891, a segurança pública foi atribuída aos Esta-
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dos federados. Então, cabe às unidades da Federação a responsabilidade pela segu-
rança pública. Entretanto, ainda nesse regime, determinadas atividades sempre foram
de competência da União, que também tem sua parcela de resporisal)ilidade.

A escalada dos índices de violência, quer urbana, quer rural - deixou de ser carac-
terística das regiões metropolitanas maiores para estar presente cm qualquer pequena
cidade, incluindo o trafico de drogas—, tornou o tema verdadeira comoção nacional
com toda razão e toda justeza. O rcsultadc, disso foi que o presidente da República
determinou que o Ministério da Justiça, juntamente com vários outros órgãos do
governo federal, elaborasse um conjunto de ações destinadas a apoiar e a estimular os
Estados na criação de uma teia, um arcabouço de ação pró-ativa de reversão desses
índices de violência.

Nasceu, então, a idéia, no final do ano passado, de se elaborar um plano nacional
de segurança publica, já do conhecimento e disponível a todos pelos meios eletrôni-
cos. Esse plano foi elaborado com a participação do Ministério da justiça, do Minis-
tério cia Assistência e cio Ministério da Defesa. Diversos outros órgãos participaram
da sua elaboração, mas sempre tendo em mente que a questão da segurança passa, de
maneira imprescindível, por estreita e ativa participação dos Estados federados.

E, no momento em que ele vai para OS Estados federados, é igualmente inafastável
que tenhamos a participação efetiva da sociedade e, é claro, dos municípios, que,
apesar de não terem, pela Constituição, competência específica em matéria de segu-
rança pública, salvo a Guarda Municipal, destinada a seus bens, sofrem também as
conseqüências da escala dos indicadores de violência e, é claro, pretendem reverter
esse quadro.

Dentro dessa moldura, elaborou-se o Plano Nacional de Segurança Pública, cuja
execução está se iniciando. Ontem mesmo os senhores (levem ter tido notícia de que,
pela primeira vez, a própria Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal empreende-
ram uma ação conjunta em 145 Pontos das estradas federais, chamada Operação
Pente Fino, ou Operação Abafa, no linguajar policial, para vistoriar automóveis na
procura de tráfico de drogas, porte ilegal de armas, conduta irregular e eventuais
mandados de prisão a serem cumpridos.

Foi feita urna grande operação, que se tornara rotineira, porque há um sentimento
que grassa no seio da sociedade brasileira que conhecemos como sensaçao de insegu-
rança. O cidadão brasileiro necessita do sentimento de segurança, há necessidade de
comprovar que temos policiais estaduais, federais, civis e militares, efetivamente atu-
ando em prol da manutenção cia segurança e da ordem publica.

Citei esse exemplo da ação Conjunta para dizer que o Plano Nacional já está em
execução e que se desdobra cm três grandes pilares. O primeiro trata das ações de
responsabilidade exclusiva do próprio governo federal, no que pertine ao aparelha-
mento e incremento de suas polícias, quer a Federal, quer a Rodoviária Federal.
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E, igualmente pela primeira vez na história republicana brasileira, por intermédio da
construção de penitenciárias federais.

Na próxima segunda-feira, assinaremos um convênio com o Estado do Acre,
que, juntamente com o Distrito Federal, serão os dois primeiros Estados que recebe-
rão recursos específicos para uma penitenciária federal. Imaginem os senhores que já
temos mais de 100 anos de República e, até hoje, jamais foi construída uma peniten-
ciária destinada aos presos condenados pela justiça Federal, o que mostra que, duran-
te tanto tempo, houve descaso com essa questão.

Então, a primeira parte do Plano destina-se a aparelhar as policias, conseguir a
cooperação das Forças Armadas para o apoio logístico, especialmente nas regiões das
fronteiras, inclusive marítimas. já há consenso no âmbito do governo, apesar de várias
opiniões doutrinárias e sociológicas discordantes, de que o papel das Forças Armadas
deve ser o apoio logístico, não com a missão constitucional de policiamento, que é
primordialmente dos Estados, por intermédio da policia ostensiva, que deve agir de
modo integrado, civil e militar, de maneira secundária, e, dependendo da circunstância
ou da sua responsabilidade, das Policias Federais.

Nessas forças-tarefa de policiamento ostensivo poderá haver o apoio logístico
das Forças Armadas, por intermédio do Ministério da Defesa, incluindo a Marinha
nos portos, a Aeronáutica nos aeroportos e o Exército na nossa fronteira seca com
países limítrofes, especialmente aqueles para os quais há ingresso de tráfico de drogas
e retirada de roubo de carga, o que é uma realidade em alguns Estados da Federação.

A segunda parte do Plano está concebida para a cooperação com os Estados
federados. Foi constituído o Fundo Nacional de Segurança Pública, gerido pelo Mi-
nistério dajustiça, foram alocados recursos neste exercício por crédito extraordinário
já previsto para os próximos anos, e vamos apoiar projetos estaduais para o
reaparelhamento das policias estaduais, para treinamento e qualificação dessas poli-
cias, para aparelhamento da policia técnica e científica e até mesmo para a construção
de unidades policiais, quando for o caso.

O conselho gestor do Fundo, nomeado anteontem, reunir-se-á na próxima se-
mana com o propósito de estabelecer os critérios de aprovação desses projetos,
exigindo dois tipos de contrapartida: aquela que é legal, de natureza remuneratória,
determinada pelas normas orçamentárias da União, e uma contrapartida moral, técni-
ca, na qual os Estados se comprometerão, de acordo com seus respectivos Planos
Estaduais de Segurança Pública, a alcançar determinadas metas.

Entre elas, destacam-se, com grande ênfase de nossa parte, as ações integradas
entre a Policia Civil e a Policia Militar. Entretanto, no campo da atuação em conjunto
com os Estados, o Plano não se resume a questões de ordem repressiva. Há um
destaque, um empenho e recursos já alocados para as questões de natureza preventiva
de ordem social, que ficam a cargo da Secretaria da Assistência Social do governo
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federal. Várias ações já foram empreendidas, como um projeto-piloto, na região do
entorno de Brasília, que, todos sabem, está se transformando, tristemente, em uma
das regiões mais dramáticas em termos de indicadores de homicídios. Essa região
abrange cerca de 20 cidades, localizadas entre o Estado de Goiás e o Distrito Federal,
incluindo dois ou três municípios mineiros, com indicadores menos graves.

A região de Goiás, especialmente, está tendo um problema da mais alta gravidade
para a ordem pública. Lá, em forma de projeto-piloto, já estão instaladas e em fun-
cionamento algumas ações que estão relacionadas no Plano Nacional de Segurança
Pública, de natureza social, especialmente voltadas para a juventude, como é o caso
do Agente Jovem de Desenvolvimento Social e dos Núcleos de Apoio às Famílias,
geridos pela Secretaria da Assistência Social. Há uma ênfase muito grande, na área dos
Estados, para a construção de vagas em penitenciárias estaduais.

Estamos diante de um círculo vicioso. Diversos secretários de Segurança Pública
que têm procurado o Ministério da Justiça dizem que estão tendo dificuldades em
suas operações de natureza policial, inclusive no cumprimento de mandados de pri-
são, que, em alguns Estados, chegam a 100 mil, porque não têm mais onde colocar
essas pessoas condenadas pela justiça. Então, as cadeias, os presídios e as penitenciá-
rias ficam superlotados, não se podendo prender mais ninguém.

Houve uma determinação do governo federal de se promover um
descongestionamento - que já ocorreu - no âmbito do orçamento federal e de re-
passarmos tudo o que for possível, de acordo com a capacidade de dispêndio dos
Estados federados, para a abertura de novas vagas nos presídios. Isso aliviará a situa-
ção das delegacias, e, por conseqüência, teremos não apenas o cumprimento da lei
penal, ou seja, o preso condenado ficará na penitenciária e na delegacia, mas também,
de modo especial, conseguiremos cumprir ordens de prisão. Assim, aprimoraremos
a sensação de segurança por meio de indicadores mais precisos e da redução desses
índices de violência das grandes cidades, que são consideradas as regiões mais ataca-
das.

Poderiam ser incluídas nesse rol do entorno de Brasília as Regiões Metropolitanas
do Rio, de São Paulo, de Recife e de Vitória, consideradas as mais violentas, em razão
dos seus indicadores de homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Sob esse ponto
de vista, felizmente para os que habitam a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte
está entre as cidades mais seguras. Isso não significa que os seus índices são os ideais,
mas, nesse ranking, esta cidade tem uma situação mais confortável que outras capitais,
como a nossa vizinha e pequena cidade de Vitória, que ostenta o título de ser a mais
violenta do Brasil.

A terceira parte do Plano Nacional de Segurança Pública cuida de medidas de
natureza legislativa. Há sempre questões doutrinárias mais polêmicas, porque, de acordo
com uma visão sociológica e jurídica da mudança do ordenamento jurídico-penal,
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existem diversas correntes e tendências acadêmicas, não apenas no âmbito da magis-
tratura e do Ministério Público, ambos bem representados nesta Mesa, mas também
no âmbito da academia e da sociedade civil. A função do Poder Executivo e do
Congresso Nacional, no caso o Poder Legislativo, é de conseguir um ponto de equi-
líbrio entre as diversas e distintas correntes, de tal modo que tenhamos condições de
estabelecer uma proposta de aprimoramento do ordenamento jurídico que tenha
respaldo do Congresso.

Um exemplo típico de dificuldade que tivemos recentemente é o do porte de
armas. O governo encaminhou uma mensagem, no ano passado, afastando o comér-
cio de armas para os civis de um modo geral. E isso é objeto de uma polêmica muito
grande: alguns são a favor, outros são contra. Estabeleceram-se quase que digladiadores
dos dois lados.

Em razão da necessidade imperiosa de se reduzir a venda e o comércio clandes-
tino de armas, determinou-se a suspensão do registro provisório até o final do ano,
para mensurarmos se essa medida tem ou não efeito do ponto de vista do aumento
do número das armas. Dizem os especialistas em armamentos que é grande o risco
de que o civil armado sem treinamento se torne vítima da própria arma, como exis-
tem dezenas de casos.

Todos esses aspectos influenciam no terceiro segmento, que são os projetos de lei.
Por exemplo, o projeto de lei que cuida da infiltração policial, da escuta ambiental, da
eventual reforma do Código Penal, por si só, carrega em seu bojo uma matéria
controversa.

Esses são os três pilares fundamentais do plano. Digamos que há um quarto, que
cuida da reformulação do Ministério da justiça, que recebeu do presidente da Repú-
blica a incumbência de ser o órgão líder para a implementação do Plano Nacional de
Segurança Pública. Para tanto, estamos reformatando a Secretaria Nacional de Segu-
rança Pública. Ela está sendo vigorosamente tonificada, de tal modo que tenhamos
condições, em harmonia com os demais órgãos do Executivo e em colaboração
com os demais poderes da sociedade, de operar o plano, cujas ações preliminares - a
elas já fiz menção - estão em pleno andamento.

Em linhas bastante gerais, dentro do tempo que me foi determinado, gostaria de
dizer que esse é o quadro geral da situação do Plano Nacional de Segurança Pública.
Antes de encerrar, quero reiterar que o Plano, com suas 124 metas e ações, só terá
êxito se tivermos em sua implementação uma situação muito harmônica entre o
Poder Executivo federal e os Estados e a colaboração da sociedade civil.

A violência em nossas cidades está presente em diversos graus e matizes. E tem de
ser combatida por todos e de várias maneiras, incluindo a programação das emisso-
ras de televisão e o comportamento dos pais em relação aos filhos. Dentro desse
universo, existem dezenas de ações e hábitos culturais que precisam ser revertidos
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para permitir que as autoridades constituídas, em harmonia com a sociedade, tenham
condições de depurar de órgãos policiais os elementos que estejam em desacordo
com essas necessidades e, ao mesmo tempo, prestigiar a ação policial correta e ade-
quada, de tal modo que a pessoa que não esteja bem intencionada passe a não se
aventurar no campo do crime, não somente por causa de exemplos, mas também
porque sabe que haverá uma recriminação social e repressiva bastante enfática. É esse
o sentimento que temos no Ministério da justiça. Sentimos necessidade desse grande
mutirão nacional.

O evento convocado pela sociedade civil para amanhã em todo o Brasil, Dia da
Paz, será fundamental para demonstrar a adesão da sociedade a esse movimento. O
governo, sozinho, não conseguirá reverter os indicadores de violência. E claro que a
sua responsabilidade é maior, que o governo é o condutor do processo de harmonia
com os Estados federados, mas necessita do respaldo da sociedade. Nada mais
satisfatório que perceber nessa platéia as entidades diversas que pretendem colaborar
com sugestões.

Quero ainda registrar que o Plano Nacional foi proposto, acabado e colocado na
internet. Até 11 de agosto, recebe sugestões. E, numa sintonia fina, vai se aprimoran-
do, está em constante aperfeiçoamento. Não consideramos que é uma obra-prima
acabada e definitiva. Ele vai se aprimorando, inclusive na sua execução. Para tanto, as
sugestões são mais que bem-vindas.
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É preciso mudar o sistema penal

Franklin Higino Caldeira - Promotor de Justiça,
representante do Ministério Público

O discurso da Justiça Penal, atualmente, é  do endurecimento do sistema penal.
Prova disso foi a adoção, a partir de 25 de julho de 1990, da lei que definia os crimes
hediondos, dando tratamento também a delitos equiparados ao crime hediondo. Um
grave erro do legislador, porque uma transformação, operada por essa lei, retirou,
por completo, a esperança do homem encarcerado. Foi exatamente a vedação, em lei
ordinária, da progressão do regime prisional. Não satisfeito, o legislador, em 1994,
editou a Lei n° 8.930, que transformou o homicídio qualificado, qualquer que seja, em
crime hediondo, também com as mesmas vedações da lei ordinária e da própria
Constituição Federal, que, em seu art. 50, inciso XLIII, traz algumas conseqüências
para esse infrator.

Agora, ouvindo o professor Ariastasia, recordei-me da Lei n° 9.437, em vigor a
partir de abril de 1997, que passou a considerar infrator aquele que esteja portando
ilegalmente uma arma, desde que possua condenação anterior por crime contra o
patrimônio ou contra a pessoa, que passou a ser considerado perigoso, diferentemen-
te daquele que não tenha sido condenado ainda por infração dessa natureza.

Penso no elenco dos crimes contra o patrimônio ou contra a pessoa, vindo-me à
mente o crime contra a honra, o crime de injúria, que está no título dos crimes contra
a pessoa. Alguém já condenado por crime contra a honra, por ter ofendido a digni-
dade ou o decoro de outrem, sendo condenado por essa infração e portando ilegal-
mente arma, passa a ser um infrator perigoso, diferentemente daquele que não delin-
qüiu. O que não delinqüiu tem pena de detenção de um a dois anos. O que já delin-
qüiu e foi condenado, por exemplo, por crime de injúria, tem pena de dois a quatro
anos de reclusão, com graves conseqüências.

Neste momento inicial, preocupa-me a vontade de modificar a legislação penal e
penitenciária. Pessoalmente, acredito que nossa legislação penal é suficiente, que nossa
lei penitenciária, datada de 1984— Lei Penitenciária Federal n° 7.210— é suficiente.
Temos, no Estado de Minas Gerais, a Lei n° 11.404, que também consegue atingir a
finalidade desejada pela sociedade. Apenas não conseguimos traduzir, na prática, esse
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direito legislado, essa vontade do legislador. Não basta o discurso da crise social nem
o da modificação da legislação penal. Precisamos de eventos, como este, em que a
sociedade possa se manifestar e é chamada a reagir, sendo, ao mesmo tempo, convocada
a atuar na questão penitenciária.

Acredito que somente com a derrubada do muro das prisões, permitindo o in-
gresso da sociedade, da comunidade na prisão, tratando bem próximo o homem
encarcerado, é que poderemos reverter esse quadro. Nesse sentido, temos de utilizar
experiências bem-sucedidas como a de Itaúna, onde atuei, por mais de cinco anos,
como promotor: a da Apac, sobre a qual o dr. Paulo Antônio de Carvalho terá a
oportunidade de falar. Temos essa experiência, a única no Estado, apresentada pela
CPI Carcerária como a única ilha nesse deserto que é a execução penal no País.

Além das experiências próximas, precisamos também aplicar os instrumentos
que temos. Recentemente, veio a Lei n° 9.714, que foi chamada pela mídia de Lei de
Penas Alternativas. Na verdade, há uma impropriedade. É a lei que alterou o Código
Penal, dando melhor tratamento às penas restritivas. Uma questão didática apenas.
Essa lei ampliou o elenco das medidas alternativas à pena de prisão. E, para minha
tristezas a aplicação dessa lei é inócua, tanto no interior quanto na capital. Na capital,
neste curto período em que estou trabalhando perante uma promotoria criminal, sem
nenhuma crítica aos operadores, juizes e promotores, pude perceber que essa lei
serviu para entregar cestas básicas a entidades carentes.

Acho nobre também essa função, e as entidades precisam delas, mas temos que
reverter as conseqüências dessa lei para o próprio sistema penitenciário. E daí já lanço
uma proposta e uma provocação. Podemos utilizar uma medida restritiva chamada
pena de prestação pecuniária; podemos transformar esse instrumento em mecanis-
mo para abastecer entidades que ofereçam vagas para condenados - condenados
em regime aberto ou mesmo a penas restritivas de direito. Basta vontade.

Temos em Belo Horizonte 12 varas criminais. Todos os dias, inúmeros condena-
dos recebem suas sentenças, e o juiz faz a substituição, aplicando cestas básicas. Vamos
imaginar que o juiz passe a aplicar prestação pecuniária. Pode condenar alguém a
pagar de 1 a 360 salários mínimos, abastecendo as entidades. Pude, em Itaúna, convi-
ver com a miséria da Apac, miséria de ausência de recursos. E fico imaginando a
Apac existindo, podendo o juiz criminal destinar recursos das suas sentenças para essa
entidade. E a libertação do sistema penal.

Não é difícil aplicar isso, mesmo em Belo Horizonte. Citei o regime aberto, que
significa o cumprimento da pena, por exemplo, em casa de albergado - com todo
respeito a essa casa—, porque não há grades nas janelas, não há policiamento interno.
Esse é o verdadeiro regime aberto. Um imóvel cedido pela prefeitura, quem sabe,
tendo a comunidade acompanhando cumprimento dessa pena, sem a incursão das
Policias Civil e Militar. O regime aberto é o regime mais próximo da sociedade, mais
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próximo da liberdade. Aí impera a autodisciplina: o próprio condenado deve cuidar
de si, sem fiscalização direta do Estado.

Pois bem, a verdade tem de ser dita. O nosso regime aberto foi transformado em
duas coisas. Primeiro, no cumprimento de pena em delegacia de policia. Um absurdo,
porque o condenado em regime aberto, que jamais poderia estar numa delegacia de
policia ou numa cadeia pública, passa a cumprir a pena nesses lugares, juntamente
com condenados de regime fechado e dividindo espaço com preso provisório. Infe-
lizmente, em alguns casos, até mesmo com devedor de pensão alimentícia, aquele que
não delinqüiu. Em outra situação, a prisão aberta é transformada em arremedo de
penitência, como acontece em Belo Horizonte.

Novamente, nenhuma crítica à figura do magistrado, mas a prisão aberta foi trans-
formada em cumprimento de pena em prisão domiciliar, contra a lei. Temos uma
aplicação restrita a essa espécie de prisão. Por causa da carência da casa do albergado,
a prisão domiciliar foi estendida para todos os condenados de regime aberto. Logo,
a pena criminal se transforma em arremedo de penitência. Gostaria de desenvolver o
tema das penas restritivas, mas coloco-me à disposição para responder a quaisquer
perguntas sobre ele.

Também darei meu testemunho sobre o trabalho da Apac em Itaúna. Conheço
bem a violência de Belo Horizonte, porque sou natural desta cidade e aqui resido há
muito tempo, e também porque quase todos os meus familiares já foram vítimas de
roubo armado, inclusive meus genitores. Mas, mesmo assim, acredito na existência de
um trabalho nos moldes "apaquianos". Não posso acreditar em um estabelecimento
"apaquiano" como aquele hoje aplicado em Itaúna, com presos nos três regimes - o
fechado, o aberto e o semi-aberto -, pois esse trabalho não nasceu assim naquela
cidade, foi gradativo.

Entretanto, se houver vontade dos órgãos da execução penal e do Estado, pode-
remos, em breve, implementar em Belo Horizonte o regime aberto, não só para o
condenado a pena privativa de regime aberto, mas também para o condenado a pena
restritiva de limitação de fim de semana, ou seja, aquele que é recolhido aos sábados
e domingos, exatamente na casa do albergado. Com isso, teríamos espaço.

Finalizo colocando a seguinte questão para as entidades presentes: qual seria o
limite para a participação da comunidade na execução penal, no sistema penitenciá-
rio? E respondo: não há limites para essa participação. Não foi à toa que o legislador
estadual, na Lei n° 11 .404, estabeleceu que o Estado e a comunidade são co-respon-
sáveis nas tarefas de execução, sendo que co-responsabilidade é responsabilidade igual.
Muitos podem pensar que a responsabilidade primeira é do Estado, que tem o dever
de garantir a vida e a segurança das pessoas; entretanto, o Estado não sofre com a
delinqüência, mas, sim, a comunidade.
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O papel decisivo dos municípios

Jaqueline Muniz - Pesquisadora do Centro de Estudos de Segurança e
Cidadania da Universidade Cândido Mendes/ RJ e membro do

Grupo de Estudos Estratégicos do Coppe/ UFRJ

Antes de tratar do tema para o qual fui convidada - O Papel dos Municípios na
Política Pública de Segurança—, gostaria de enfatizar meu otimismo em relação a este
evento. Exatamente com essa interação entre as comunidades, as agências civis, o
poder público local, o Poder Legislativo e as agências de segurança pública, podere-
mos, de fato, de forma inédita, construir no Brasil uma política pública de segurança,
e não apenas uma política de segurança pública.

Tradicionalmente, os problemas relacionados com a segurança pública no Brasil
têm sido enquadrados ora como questão de soberania nacional e segurança interna,
ora como assunto de competência exclusiva das polícias. Em ambos os enfoques,
privilegiam-se e reivindicam-se, unicamente, os recursos e as intervenções provenien-
tes das esferas federal e estadual, uma vez que são essas as instâncias responsáveis pelas
forças armadas, pelas policias, pelo sistema criminal, etc.

Note-se que esse tipo de mentalidade restritiva encontra-se de tal modo enraizada
entre nós que, freqüentemente, subestimamos a importância estratégica do poder
municipal na produção democrática de segurança pública. Ainda hoje é comum ouvir
que a prefeitura pouco pode fazer, porque não controla as policias, ou que a Consti-
tuição de 1988 reserva aos Estados a responsabilidade exclusiva de prover segurança
aos cidadãos.

Em verdade, essas considerações reforçam uma perspectiva ultrapassada, que se
mostra incapaz de atender aos desafios colocados pelo provimento de uma ordem
pública democrática e contemporânea. De fato, o desconhecimento sobre o papel
decisivo dos municípios nas políticas públicas de segurança no Brasil tem comprome-
tido, de forma substantiva, os esforços de se construírem e enraizarem políticas e
programas tecnicamente adequados e conseqüentes no âmbito da segurança pública.

Idéias criativas e experiências bem-sucedidas, como os projetos de policia comu-
nitária, têm enfrentado inúmeros obstáculos para a sua institucionalização. E, sem
exagero, pode-se dizer que boa parte dessas dificuldades está relacionada com o
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distanciamento e, até mesmo, com a indiferença do poder local. As polícias que pos-
suem papel executivo e direto na gestão da segurança pública são as agências públicas
que mais se ressentem da ausência de ação articulada com as prefeituras.

Conforme demonstram diversos estudos nacionais e internacionais, a ausência ou
a fragilidade de interações regulares entre a administração municipal e as policias é um
dos principais fatores que contribuem para limitar a eficácia, a eficiência e a efetividade
destas últimas.

Não é demais salientar que as intervenções policiais preventivas, dissuasivas e re-
pressivas implementadas de forma exclusiva e, por conseguinte, dissociadas das polí-
ticas urbanas desenhadas pelos municípios têm ajudado a produzir toda sorte de
desperdícios no emprego diuturno dos escassos recursos policiais. Afinal, por mais e
melhor que as policias estaduais possam fazer, sozinhas são, por definição, incapazes
de responder às demandas por segurança experimentadas nos centros urbanos.

Tal limitação resulta da evidência de que nem todas as questões de segurança
pública são problemas propriamente policiais. Ao contrário, a oferta de segurança
pública democrática que atenda aos imperativos de um mercado da cidadania em
crescente expansão ultrapassa a esfera de ação exclusiva das organizações policiais,
requerendo a incorporação de outros fatores fundamentais quanto aos meios de for-
ça comedida.

Cabe mencionar que parte expressiva dos problemas que alimentam a sensação
generalizada de insegurança e propiciam o agravamento do temor coletivo reporta-se
a fatos difusos, que não necessariamente podem ser enquadrados como atos crimino-
sos propriamente ditos. Mas, se não forem devidamente trabalhados por outras agências
além das polícias, podem estimular a ocorrência de práticas delituosas futuras e o
recurso individual à violência como forma de resolução de problemas.

Refiro-me, sobretudo, a conflitos, desordens, incivilidades e lití-
gios experimentados nos espaços públicos que desembocam, quase que exclusiva-
mente, nos balcões das delegacias e no atendimento emergencial realizado pelas PMs.
Os policiais civis e militares de várias polícias brasileiras, orientados pelos seus conhe-
cimentos práticos, sabem disso.

Expressões cotidianas tais como "a policia não é poste de luz", "a policia não é
cerca", "o policial é um faz-tudo" ou "sempre acaba sobrando só para a polícia",
usualmente empregadas pelos profissionais da ponta da linha, indicam uma critica às
mentalidades e convicções do passado, que merecem ser discutidas e desmitificadas
em nome de uma perspectiva que, efetivamente, considere as formas pelas quais os
problemas da insegurança são vividos pelos cidadãos.

Ora, se os cidadãos vivem nas cidades, ou melhor, em algum bairro ou em algu-
ma comunidade, então as questões associadas à insegurança só podem ser também
experimentadas e resolvidas no âmbito das localidades. Por conta dessa constatação
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irrefutável, parece não fazer qualquer sentido buscar mascarar ou reduzir a responsa-
bilidade do poder local na co-gestão da segurança pública, utilizando-se como recur-
so retórico o apego formal ao desenho político-administrativo vigente. Não se trata
de defender a municipalização das policias estaduais, mas de procurar superar entra-
ves oriundos de convicções e doutrinas inadequadas à realidade contemporânea da
segurança pública.

Creio que hoje estamos vivendo um momento rico no que diz respeito à supera-
ção de visões arcaicas e amadoras do enfrentamento da crise da segurança pública.
Intervenções desconexas, isoladas, espetaculares e superficiais, ainda que bem inten-
cionadas, revelaram-se fracassadas e onerosas. Com  o tempo, demonstraram sua in-
capacidade de produzir respostas consistentes e estáveis, já não foram mais além do
que tentar "apagar incêndios" ou "enxugar gelo ".

Se isso se impõe como aguda evidência, é preciso caminhar rumo a uma visão
sistêmica, integrada e aberta da problemática da segurança pública, que esteja rea-
mente em sintonia com a natureza, diversidade e intensidade dos problemas de segu-
rança vividos nas ruas. Uma concepção mais realista e sensata da segurança pública
reconhece a necessidade de se ultrapassar o campo de atuação exclusiva das forças
policiais e de Outros órgãos do sistema criminal, por meio da incorporação, na gestão
da segurança pública, das comunidades e de outras agências públicas e civis prestadoras
de serviços essenciais à população.

Uma vez que o provimento eficaz de segurança pública depende sobremaneira
de variáveis extrapoliciais, tais como o ambiente comunitário, os equipamentos cole-
tivos, a infra-estrutura social e urbana, os serviços de utilidade pública, etc., não se
pode prescindir de se estabelecer instâncias efetivas de cooperação e participação,
sobretudo com a administração municipal.

Se, por um lado, as agências policiais pertencem aos governos estaduais, por ou-
tro, uma parte expressiva dos instrumentos úteis e indispensáveis ao provimento da
ordem pública está sob controle do município. A título de ilustração, cabe mencionar,
entre outros, a manutenção e ampliação dos equipamentos coletivos, o ordenamento
e a fiscalização da ocupação do solo urbano, a coleta regular de lixo, a iluminação e
manutenção dos espaços públicos, o controle e a fiscalização do trânsito, as obras de
saneamento básico, a fiscalização dos transportes coletivos, a melhoria da malha urba-
na, a expedição de alvarás, a fiscalização dos espaços coletivos de lazer.

Particularmente no campo da prevenção primária - ainda muito pouco explora-
do no Brasil -, os municípios possuem um papel decisivo. Há muito para se fazer.
Suas políticas urbanas e sociais constituem a infra-estrutura da segurança pública, as
quais, por sua vez, operam como medidas auxiliares e complementares às ações de
policia. Como se pode perceber, os municípios possuem um vasto campo de atua-
ção, que não se restringe à criação das Guardas Municipais, ainda que sejam impor-
tantes e guardem consigo vocação comunitária.
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Ainda que pareça repetitivo, vale insistir em que fatos urbanos corriqueiros, como
a falta de iluminação, a acumulação de lixo, o caos no trânsito, a má conservação dos
espaços de lazer e demais locais de uso comum, têm uma significativa relação com o
"varejo" do crime e seu adensamento em certas regiões da cidade: assaltos, furtos,
conflitos e distúrbios que ocorrem nos espaços coletivos não são simples produtos
da crescente audácia dos bandidos, ou da falta de policiamento nas ruas ou de doutri-
nas e métodos policiais arcaicos. São, também, e principalmente, o resultado do aban-
dono do poder público e da sua incipiente interlocução com a sociedade civil, sobre-
tudo no que se refere à administração dos bens urbanos.

A essa altura, parece evidente que a administração municipal emerge como um
nexo essencial na orquestração das comunidades, com as atividades governamentais
estaduais e federais voltadas para a gestão democrática da ordem pública. E, pois, o
município que possui a responsabilidade mais direta pela qualidade de vida da popu-
lação em seus aspectos mais básicos. É, portanto, a prefeitura que detém as ferramen-
tas e os órgãos de serviços públicos mais próximos do cotidiano das pessoas. Se isso
procede, parece inadiável que o poder local se inscreva como parceiro na tarefa de
construção de uma administração estratégica da ordem pública.
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Encarceramento não resolve o problema da
criminalidade

Hédio Silva Júnior - Advogado criminalista e professor da
Academia de Polícia de São Paulo

É uma honra poder, de alguma forma, colaborar com este evento. Dada a exigüi-
dade de tempo, poderíamos destacar dois aspectos que podem ser relevantes neste
debate, especialmente com respeito à participação da sociedade civil na elaboração e
na gesto de políticas públicas.

Embora não pretenda importuná-los com estatísticas, gostaria de chamar a aten-
ção para o fato de que, nos últimos anos, têm sido realizados estudos bastante
abrangentes e completos que indicam o aumento significativo da taxa de
encarceramento. Nos últimos cinco anos, em São Paulo, foram construídas duas de-
zenas de penitenciárias. Quando começaram a ser construídas, imaginava-se que os
distritos policiais seriam, finalmente, esvaziados. As penitenciárias foram construídas,
estão funcionando a pleno vapor, e os distritos policiais continuam rigorosamente
abarrotados.

Então, chamo a atenção para o fato de que não há uma relação direta entre taxa
de encarceramento e diminuição da criminalidade. Embora seja essa uma posição
antipática, porque pode permitir a interpretação de que o interlocutor está defenden-
do o não-encarceramento, a rigor, não há nenhum dado de experiência, nenhuma
estatística que comprove que, aumentando-se o nível de encarceramento, diminuem-
se concretamente os índices de criminalidade.

E sobre isso penso que poderíamos levar em conta a construção de um criminalista
contemporâneo, muito perspicaz nos seus estudos, que é o professor Eugênio R.
Zafaroni, que faz uma interessante distinção entre direito penal e sistema penal. Ele
diz: "Direito penal são aquelas leis que o povo, por meio de seus parlamentares, faz
aprovar no parlamento".

Essa é uma dimensão do direito penal. A outra é o sistema penal. E não existe,
necessariamente, uma relação de dependência ou de subordinação entre o direito
penal e o sistema penal, porque este conta com uma carga de subjetividade como

54



qualquer ação humana. O sistema penal é o exercício do legislador, mas também é a
intervenção dos operadores do direito; ele traz a carga de subjetividade do delegado
de polícia, do promotor de justiça, do advogado, do juiz e da sociedade. Portanto,
não há distinção possível numa intervenção organizada da sociedade civil que não a
tome como sujeito ativo do sistema penal.

E mais: o direito penal, como estrutura de controle social, reflete valores sociais. E
muito difidil que nenhum de nós aqui tenha tirado um xerox e, em seguida, não tenha
feito o depósito dos direitos autorais. Não conheço um delegado de policia que não
tenha assinado um termo de declaração sem ter estado no depoimento. Não conheço
um juiz, especialmente juiz de execução penal, que já não tenha atestado a sua presença
numa audiência da qual, na verdade, ele não participou. Isso para não falar da biga-
mia, do adultério e de Outros crimes que vamos cometendo no cotidiano.

Portanto, o sistema penal, ao contrário do direito penal, não só seleciona as con-
dutas que são incrimináveis, mas também seleciona as pessoas que são incrimináveis.
Não tenho visto nos últimos dias nenhuma grande manchete, na mídia eletrônica ou
não, cujo título fosse o seguinte: "Finalmente, um senador da República, um banquei-
ro acusado de corrupção e um ex-presidente de um Tribunal de justiça estão presos"!
Ou seja, quando pensamos no sistema penal, ele é informado por valores engendra-
dos socialmente, mas reflete muito uma certa cultura que a mídia constrói cotidiana-
mente. O sistema penal seleciona, e a mídia também, aqueles fatos delituosos que a
juízo da mídia seriam interessantes.

Então, nem vou falar sobre os programas dos roedores e a banalização da violên-
cia, a banalização da vida, o modo como as pessoas são tratadas. Leciono Direito
Constitucional e muitas vezes tenho dificuldade de falar isso com meus alunos: como
é que temos uma Constituição absolutamente revolucionária e inovadora em termos
da defesa intransigente dos direitos fundamentais, mas as pessoas são cotidianamente
expostas, têm a sua honorabilidade exposta. Há alguns dias, um juiz proferiu uma
sentença em Brasília, com base no clamor social. Mas clamor social existe também
com relação à Escola de Base, em São Paulo, no caso em que quatro educadores
foram acusados de ter abusado sexualmente de crianças.

Então, existe uma construção de valores que vão informando esse funcionamento
do sistema penal, que é reveladora primeiro da estrutura de poder, mas também de
uma profunda deseducação política, com a qual entendemos aqueles espaços de
conflito, aquelas searas de conflito social e, especialmente, os instrumentos que o Es-
tado deva utilizar para resolver os problemas sociais. Nesse sentido, há, digamos,
uma esquisita aliança entre os segmentos mais retrógrados do direito penal e os
setores mais progressistas da sociedade.

Se é verdade que criticamos a mídia pelo papel torpe e deletério que desempenha
na banalização da violência, na desqualificação da justiça, na desqualificação da inter-
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venção dos operadores do direito, na desqualificação, a rigor, do estado democrático
de direito, nós, muitas vezes militantes dos movimentos sociais de ponta, de vanguar-
da, também entendemos que a única resposta que o Estado pode dar para determi-
nados problemas sociais passa pelo Direito Penal.

Achamos que dano ao meio ambiente tem de ser resolvido, exclusivamente, pelo
Direito Penal. Achamos que assédio sexual tem de ser resolvido, exclusivamente, pelo
Direito Penal. Achamos que discriminação racial também tem de ser resolvida, exclu-
sivamente, pelo Direito Penal. Ou seja, pedindo vênia pelo termo talvez inadequado,
há uma volúpia penal que, na verdade, apresenta para o Estado uma demanda da qual
ele não dá conta. Não apenas porque há um circulo vicioso no sentido de que o
aumento do encarceramento não diminui os índices de criminalidade, mas também, e
fundamentalmente, porque o encarceramento - está provado pela história - não é
método de resolução de conflitos sociais.

Temos uma sociedade que educa para a violência, temos um sistema de ensino
profundamente apartado de qualquer esforço para combater a violência, temos uma
mídia absolutamente reprodutora dos valores mais torpes, mais ligados ao entulho
do que foi a ideologia da ditadura militar. Mas achamos, ainda hoje, mesmo alguns
que amávamos tanto a revolução, que o Estado solucionará um problema como esse
encarcerando as pessoas. A sociedade civil precisa colocar em questão o encarceramento
como método de conflito.

Não vou falar do custo social de presos, não vou falar do fato de que o índice de
reincidência no Brasil é em média de 45% e em algumas regiões alcança 80%, não vou
dizer que o Executivo não tem cumprido sua parte para criar os sistemas de fiscaliza-
ção das penas alternativas à pena privativa de liberdade para que o juiz possa se sentir
mais seguro para aplicar uma pena alternativa.

O que pretendo colocar em discussão é que precisamos questionar o que reivindi-
camos  como método de resolução de conflito social. Aí, a meu juízo, podemos
aparelhar a policia, construir centenas de penitenciárias, equipar o sistema de seguran-
ça pública com os melhores quadros, viaturas, metralhadoras, etc., que esta ciranda
não será interrompida.

Precisamos atuar para mudar os valores do sistema penal e, ao mesmo tempo,
para que o sistema de ensino e a mídia trabalhem com base numa educação para a
paz, e não com a banalização da violência.
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Não se pode romper o vínculo social e familiar

Paulo Antônio de Carvalho - Jnfr< de Direito da Comarca de Itaúna e
representante da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac)

A violência realmente existe - e somos testemunhas disso -, mas quando houver
pessoas preocupadas com a discussão dessa questão e com a busca de soluções,
certamente o problema será resolvido. Parabenizo a Assembléia Legislativa por esta
iniciativa, que consegue colocar aqui praticamente todas as entidades representativas
da sociedade civil na discussão do tema e na busca de soluções.

Vou procurar abordar a questão que está mais próxima da nossa atividade como
operador do Direito Penal da Comarca de Itaúna, como juiz criminal e juiz de execu-
ções penais. De início, concordo plenamente com as colocações do dr. Franklin Higino
Caldeira Filho, promotor de justiça, com quem tive a honra de trabalhar, por quase
cinco anos, naquela comarca - principalmente quanto à afirmação de que a solução
da violência e da criminalidade não está na modificação do sistema penal - e com as
colocações do dr. Hédio Silva Júnior, criminalista da Comarca de São Paulo, cujas
ponderações e soluções endosso plenamente, visando objetivamente à busca de solu-
ção da criminalidade e da violência.

O Direito Penal não é panacéia e não resolve problemas sociais. As causas da
violência devem ser buscadas e atacadas. Não adianta tratar apenas dos efeitos, por-
que assim não chegaremos a lugar algum. Acreditamos ainda que o Direito Penal e a
legislação de Execução Penal de que dispomos são plenamente suficientes para o
tratamento da questão. Essa legislação não está sendo mal aplicada e mal executada.

Conforme reconheceram juristas reunidos em Brasília, há menos de dois anos,
em um seminário sobre Execução Penal, o sistema penitenciário brasileiro não cum-
pre a sua finalidade reeducativa, constituindo, pelo contrário, fator de realimentação
da violência e da criminalidade. Todos sabemos também disso. Vemos diariamente
pela imprensa rebeliões, motins, que entram nas nossas casas pela televisão, geralmen-
te no horário do jantar.

Por que o sistema penitenciário realimenta a violência e a criminalidade, se a legis-
lação é boa? Porque não há política para executar bem a Lei de Execução Penal. Por
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exemplo, no interior, temos condenados que deveriam estar em estabelecimentos
adequados que permanecem em cadeias públicas, amontoados em celas, como é de
conhecimento público. Muitas vezes há apenas um carcereiro tomando conta de 60
ou 80 presos.

E possível ressocializar 80 pessoas que chegaram a essa situação, porque não tive-
ram uma primeira educação eficaz, por intermédio de um carcereiro totalmente
despreparado para isso? Então, a nossa proposição é de apenas uma vontade política
e de uma reformulação do que está aí.

Acreditamos que a maioria dos condenados poderia cumprir a pena no seu nú-
cleo familiar e social. Nas próprias cadeias das comarcas, que poderiam ser reequipadas
e preparadas para essa finalidade, com muito menos recursos do que aqueles que são
exigidos para a construção de penitenciárias. Com essa solução, evita-se o rompimen-
to do vínculo social e familiar e convoca-se a sociedade para participar do processo
de ressocialização.

Os senhores poderiam perguntar se isso é possível. E possível em qualquer comarca,
inclusive em Belo Horizonte. Mas é lógico que não se deve construir em Belo Hori-
zonte uma penitenciária para 10 mil condenados. Tem de haver presídios menores,
setoriais e próximos ao núcleo social e familiar, que pode trabalhar com o preso no
processo de reeducação.

E as penitenciárias? Essas continuariam, porque, para a criminalidade violenta,
exige-se uma terapêutica mais eficaz e mais adequada. As penitenciárias já existentes
seriam suficientes hoje no Estado, pelo menos para acolher os condenados da
criminalidade violenta. Os presídios no interior, por sua vez, poderiam ser prepara-
dos para a execução das penas nas próprias comarcas, com a colaboração da comu-
nidade.

Os senhores perguntam se é legal a participação da comunidade na execução das
penas. E legal, sim. Diz o art. 4° da Lei de Execução Penal que o Estado deverá
recorrer à participação da comunidade na execução da pena. Prestem atenção ao
verbo: deverá. Está no imperativo. Agora, o que os senhores conhecem de participa-
ção da comunidade na execução da pena, a não ser visitas pastorais? Isso é muito
pouco. Precisa-se de muito mais.

Em Itaúna, temos uma experiência efetiva de participação da comunidade. Esse
modelo foi importado de São José dos Campos, da Associação de Proteção e Assis-
tência aos Condenados. A própria comunidade construiu um presídio, o Centro de
Reintegração Social, com capacidade para 100 condenados, que são chamados de
recuperandos pelo método da Apac. Lá não há Policia Civil nem Policia Militar. Po-
dem perguntar: é legal? E legal.

Há uma lei estadual que proíbe o policial civil ou o militar de atuar em presídio,
porque tais policiais atuam na investigação e na prisão, o que deixa seqüelas na relação
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entre eles e o preso. Então, é inadmissível que o policial que fez a prisão ou o inquérito
que indiciou o acusado continue depois, na fase de execução, tomando conta do
condenado. É lógico que não se chega a bom termo mantendo-se esse estado de
coisas. Quer dizer, o policial civil e o militar devem ser utilizados na ação preventiva,
mas não na execução da pena.

Em Itaúna, temos uma associação civil com membros da comunidade dos mais
diversos setores que gere o presídio juntamente com os próprios recuperandos. Se
estivessem numa cadeia, estariam todos ociosos, no máximo fazendo algum artesana-
to. Lá todos têm atividades. Por exemplo, os recuperandos trabalham na confecção
da própria alimentação, no restaurante.

Também plantam horta, legumes. E, dentro do próprio regime fechado, há uma
secretaria em que trabalham três, quatro ou cinco condenados, acompanhando eles
mesmos as pastas individuais. Os próprios recuperandos acompanham seu processo
de execução, estudam a legislação da execução penal, fazem os pedidos. E lógico que
os pedidos não são encaminhados da forma que eles propõem. Antes, passam pela
diretoria de voluntários que vai examiná-los.

59



A segurança da igualdade e das oportunidades

Misael Avelino dos Santos - Presidente da Fundação Educativa
Cultural Comunitária de Belo Horizonte - Rádio Favela

Peço desculpas às pessoas pelas palavras que utilizarei, porque não falo portu-
guês. Moro num lugar fora do Brasil, que é o morro, onde se fala "favelês", que é o
português errado, não falo como os senhores.

Quero dizer que a segurança que precisamos ter - principalmente as pessoas que
moram em vilas e favelas de Belo Horizonte, que são mais de 880 mil pessoas, pois
existem 182 favelas em Belo Horizonte, o que equivale a 1/3 da população - começa
pela diminuição da concentração de renda nesta cidade. O pessoal do morro vive
numa cadeia, uma prisão sem muros.

Por que se discute segurança? As pessoas estão aqui discutindo uma segurança e
uma policia para proteger bens e o dinheiro de quem tem poder aquisitivo. Discu-
tem-se o salário dos policiais, a unificação das policias, mas, até agora, não se discutiu
a igualdade de direitos para todos os seres humanos, independentemente do asfalto
ou do morro. Existe um apartheid muito grande, e a guerra civil já começou, porque às
pessoas que moram no morro é negada a educação de qualidade.

As pessoas acham que a policia tem de proteger. "Direto e reto", assistimos a um
desfile militar, que não é o da Avenida Afonso Pena nem de Brasília, mas um desfile
militar que a policia emprega nas comunidades. A violência gerada hoje na nossa
cidade é de responsabilidade de um regime - vou usar a palavra utilizada muitos anos
atrás pelo deputado envolvido na corrupção do sindicato - arcaico. A Policia Militar,
principalmente, tem seu comando igual ao do tempo do Império, que tem duzentos
e vinte e tantos anos. Eles não respeitam, levam o mau exemplo.

A juventude que hoje mora nas vilas e favelas de Belo Horizonte espelha-se naqui-
lo que está mais perto. Essa violência é gerada não só pela Policia Militar, mas também
pela ausência do Estado nas vilas e favelas, porque não existem faculdades municipais,
existe uma faculdade federal na cidade de Belo Horizonte e várias privadas, sendo
que a primeira é ocupada por quem tem dinheiro e poder aquisitivo para fazer um
bom curso pré-vestibular.

60



Ninguém discute essa violência, porque não tem coragem, porque ninguém quer
dividir lucros e direitos. Todos os senhores que estão aqui discutem a proteção dos
bens próprios, mas os cidadãos que movem esta cidade, que moram lá em cima e que
têm a mão-de-obra mais barata do mundo, a mais escrava, continuam tendo o direito
de não ter segurança, porque a segurança que precisamos é a de ter direitos iguais.

Hoje, esta Assembléia está fazendo um papel legal. Os favelados avançaram. O
deputado Anderson Adauto, a doutora Elaine e várias pessoas convidaram-me para
estar aqui presente para discutir essa "parada". Não vim aqui para chamar a policia
para ninguém do morro, pois essa não é a minha prática.

Nasci e fui criado no morro há 40 anos. Não tenho o corpo marcado por bala,
mas já tive amigos que viram o cérebro de um outro amigo ser devorado por ca-
chorro. Levanto de manhã e vejo um corpo. Há ruas do meu bairro pelas quais não
posso passar, porque possui segurança privada dos caras. Cada um constrói uma
prisão de dez metros de altura, com fuzil de repetição nas mãos, com um favelado
para tomar conta. A família dele fica ao léu, no meio da violência.

Discutem-se aqui salários exorbitantes; a policia possui não sei quantos coronéis; o
Estado tem 10 mil policiais e oitocentos e tantos municípios, mas nunca foi discutido
o direito daquelas pessoas que elegem e fazem o Poder Legislativo existir. Eles esque-
cem que aquelas pessoas não querem ter o direito apenas de ir à escola de boa quali-
dade.

Não adianta mostrar para os americanos que, com uma população de 100 mil
pessoas, o índice de violência é baixo. Quem caiu foi meu vizinho, ou seja, foi gente
minha. O aparato é grande. Onde moro, que é a maior favela de Belo Horizonte, não
há fábrica de armas nem fábrica de cocaína, mas existe isso tudo. A segurança que
querem mostrar para o povo é um helicóptero que sobrevoa a favela em um dia e
um acampamento com vários soldados por três dias. Angu de um dia só não engor-
da cachorro.

Queremos ter direito à presença do policial ser humano, porque não existe na
favela a segurança que estão discutindo para proteger patrimônio. Moro na favela há
40 anos e, em levar "geral", tenho doutorado. Tudo o que os senhores já cursaram em
academias, cursei levando "baculejo" de policia. Nunca tive problema nenhum. So-
mente um soldado, em 40 anos, reconheceu-me como cidadão. Nunca me esquecerei
desse dia. Tiro o chapéu para esse policial. Estava com meu cabelo baixo, cortado
como policial. Talvez por isso ele me parou e deu-me boa-noite. "O senhor é polici-
al?" Respondi que não. "Então, farei uma busca para a sua segurança e para a minha."
Ele só fez isso.

Normalmente, todos apanham, com a autorização do Poder Legislativo, porque
quem exerce o comando da Policia tem um ensinamento arcaico de duzentos e tantos
anos atrás. No dia em que cheguei aqui, um rapaz ofendeu mais de 800 mil pessoas.
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Ele falou que, para dar segurança para os motoristas de táxi, a policia teria de estar
mais aparelhada, porque os adolescentes seriam os futuros ladrões de motoristas de
táxi. Isso é uma violência.

Defendo a favela, porque é a minha terra natal. Não nasci em Belo Horizonte,
nem em São Paulo, nem no Brasil. Nasci no morro. As pessoas têm de entender que
o ser humano precisa de segurança, para que não fique essa guerra entre asfalto e
morro. Quem tem poder aquisitivo é massacrado. Passam pelo social e pelo dever do
Estado as carências do morro. O Estado não pode confundir: assistência social não
significa assistencialismo, ou seja, dar cesta básica e escola de má qualidade, para que as
pessoas do morro não possam ter a mesma oportunidade dos senhores.
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ANALISE DAS PROPOSTAS PARA FORMULAÇÃO DE
POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA
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Introdução

No dia 6 de julho deste ano, como parte do Movimento pela Segurança
e Vida, promovido com apoio de 93 entidades da sociedade civil, a Assembléia
Legislativa realizou a teleconferência Segurança Pública: O papel do Estado
e da sociedade civil, com a participação de parlamentares, autoridades
governamentais, representantes de entidades e especialistas na matéria.

Integraram-se também ao Movimento pela Segurança e Vida e aos trabalhos
preparatórios da teleconferência 86 municípios de Minas Gerais, o que incluiu
praticamente todas as grandes cidades do Estado (Tabela 1). Posteriormente,
centenas de outros municípios se incorporaram ao circuito da teleconferência.
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Tabela 1
Movimento pela Segurança e Vida

Participação dos Municípios

CIDADES PARTICIPANTES
Açucena	 Francisco de Sá	Pará de Minas
Além Paraíba	 Francisco Dumont	Passos
Amparo da Serra	Goianá	 Patos de Minas
Andradas	 Governador Valadares	Piumhi
Aricanduva	 Guaranésia	 Poços de Caldas
Baldim	 Ibertioga	 Ponte Nova
Belo Horizonte	 lcaraí de Minas	Pouso Alegre
Caetanópolis	 Ipaba	 Prata
Caeté	 Ipatinga	 Riacho dos Machados
Cambuquira	 ltaú de Minas	 Santa Luzia
Campo Belo	 ltaúna	 Santa Margarida
Canaã	 Itutinga	 Santa Rita de Caldas
Caputira	 Janaúba	 Santo Antônio do Rio Abaixo
Carmo de Minas	Jequitinhonha	 São Francisco
Catas Altas	 Joaíma	 São Francisco do Glória
Caxambu	 Juiz de Fora	 São Gonçalo do Pará
Chácara	 Juramento	 São Sebastião do Rio Verde
Conc. da Barra de Minas	Lagoa da Prata	São Vicente de Minas
Congonhal	 Leopoldina	 Serrana
Conselheiro Pena	Luislândia	 Teófilo Otoni
Coração de Jesus	Luz	 Tupaciguara
Coronel Pacheco	Manhuaçu	 Turmalina
Curapaque	 Mariana	 Uberaba
Curvelo	 Monte Carmelo	Uberlândia
Delfim Moreira	Mutum	 Unaí
Divinópolis	 Nanuque	 Urucuia
Divisa Nova	 Nova Era	 Varginha
Felício dos Santos	Nova Lima	 lVespasiano
Felixburgo	 INova Porteirinha	ITOTAL = 88
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Durante os trabalhos preparatórios e no correr da teleconferência, foram formu-
ladas e encaminhadas à Assembléia Legislativa 876 propostas. Destas, 606 (69,2%)
provieram de órgãos do poder público (prefeituras, câmaras municipais e outras
instituições), e as demais 270 (30,8%) foram elaboradas por pessoas e entidades da
sociedade civil (Gráfico 1).

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL

	

SOCIEDADE \\\\\	PODER
CIVIL	\	PÚBLICO	1
31%	 69%	

J

Coube à Assembléia Legislativa dar redação final e classificar essas propostas de
acordo com os temas a que se referiam. Ao final, obteve-se o seguinte quadro:

TEMAS

Recursos Humanos, Financeiro e Materiais
Políticas Educativas
Ação Preventiva e Repressiva
Integração das Organizações Policiais
Mudança na Legislação Penal
Participação do Município e da Sociedade Civil
Poder judiciário/Município Público
Políticas Penitenciária e de Direitos Humanos
Outros

QUANTIDADE PERCENTUAL

267
	

30,48%
33
	

3,77%
119
	 13,58%

82
	

9,36%
38
	

9,36%
128
	

14,61%
29
	

3,31%
121
	

13,81%
59
	

6,74%
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O Gráfico 2, abaixo, mostra como se dividiram quantitativamente as
propostas.

DISTRIBUIÇÃO QUANTITATIVA DOS TEMAS

Ên

o	 —9 . 8-0—

Recursos Humanos, Financeiros e Materiais

Quase um terço das 876 propostas (267) referiu-se ao reequiparnento das organi-
zações policiais, ao treinamento dos seus efetivos e à necessidade de se estabelecerem
fontes de financiamento capazes de viabilizar a rápida modernização das corporações.
Este tema foi o que registrou o maior número de propostas e sugestões.

E impossível resumir em poucas linhas o perfil das demandas referentes a este
tema. Entre outras, elas incluem o reaparelhamento das policias, o aumento do con-
tingente policial e melhorias na sua remuneração, a criação dos fundos municipais e
estadual de Segurança Pública e, por fim, mudanças na "Lei Robin Hood" para que
ela passe a contemplar também o item "segurança pública".
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Participação do Município e da Sociedade Civil

Significativamente, 128 propostas - o segundo maior conjunto - destacam a ne-
cessidade do aumento da participação da sociedade civil no combate à violência e
enfatizam a importância das iniciativas no âmbito dos municípios.

Dentro deste agrupamento destaca-se a proposta de criação de conselhos municipais
de segurança pública, com participação da comunidade.

Políticas Penitenciária e de Direitos Humanos

Houve 121 propostas sobre esses temas. No que toca à política penitenciária,
destacam-se as sugestões referentes à construção de presídios e cadeias, bem como a
políticas que favoreçam a recuperação dos presos - pelo trabalho, pelo aprimora-
mento profissional ou pelo cumprimento de penas alternativas.

Na esfera dos direitos humanos, destacou-se a preocupação com o acesso dos
presos aos benefícios da Defensoria Pública.

Ação Preventiva e Repressiva

Os participantes da teleconferência e do Movimento pela Segurança e Vida ofere-
ceram 199 sugestões de iniciativas de natureza preventiva e repressiva (excluídas as
políticas educativas, contempladas num item à parte). Mereceu atenção especial o
problema do combate ao narcotráfico. Em seguida, as demandas pela criação de
delegacias especiais, intensificação das ações de policiamento e vigilância, melhor dis-
tribuição dos policiais de acordo com as áreas problemáticas, etc.

Integração das Organizações Policiais

Este tema, bastante polêmico, foi objeto de 82 propostas. A grande maioria delas
defende a unificação das organizações policiais, observadas as indispensáveis medidas
preparatórias e certas cautelas: "de forma paulatina, após estudo profundo", "após a
realização prévia de audiências públicas no Estado", etc.

Parcela também significativa reivindica simplesmente maior integração das ações
policiais e defende, entre outras medidas, não só a realização de ações conjuntas,
como a criação de centros de informação, academias e corregedorias comuns.

Alguns dos participantes manifestaram-se enfaticamente contrários a qualquer ini-
ciativa de unificação das policiais.

Mudanças na Legislação Penal

Estas mudanças foram reivindicadas 38 vezes. Na sua maioria, referem-se explici-
tamente à redução do limite de imputabilidade (de 18 para 16 anos)
ou, genericamente, à revisão do Código Penal, no sentido de torná-lo mais rigoroso.
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Políticas Educativas

As políticas educativas foram objeto de 33 propostas. Embora várias destaquem o
papel da mídia, a maioria delas vê a escola como local privilegiado de campanhas preven-
tivas contra o consumo de drogas ou, mais genericamente, de educação sobre os temas
relacionados com a segurança pública.

Poder judiciário/Ministério Público

Das 29 propostas referentes ao tema, a maioria diz respeito, por um lado, à agilização
da Justiça e do Poder Judiciário, e, por outro, a uma maior presença do Ministério
Público nas várias etapas do trabalho policial, sobretudo nas fases iniciais do inquérito.

Outros

Sob este titulo foram classificadas as propostas formuladas de modo excessiva-
mente genérico ("reforma do Estatuto da Criança e do Adolescente"), sem funda-
mento legal, ou que simplesmente reiteram o sentido da própria Lei: "combate à
corrupção", "fim da impunidade", "contra interferências políticas na ação da justiça",
etc.

De qualquer modo, muitas dessas propostas assinalam demandas reais da socie-
dade por eqüidade e justiça, princípios que serviram de inspiração, também, para o
próprio Movimento pela Segurança e Vida.

71



MODELOS DE PROJETOS DE LEI PARA CRIAÇÃO DO
CONSELHO E DO FUNDO MUNICIPAL DE

SEGURANÇA PIIJBUCA
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Duas propostas para o município

As 876 propostas encaminhadas à Assembléia, no decorrer dos trabalhos pre-
paratórios e durante a teleconferência, constituem uma contribuição indispensável para
a formulação de uma política pública para a segurança da sociedade, assim como
para ações executivas e legislativas voltadas para a questão.

Duas dessas propostas mereceram atenção especial da Assembléia, pelos resul-
tados que podem advir de sua implementação e pela incidência que tiveram no con-
junto das proposições: a criação dos Fundos Municipais de Segurança Pública (inclu-
ída no grupo Recursos Humanos, Financeiros e Materiais, no qual foram apresentadas
267 sugestões) e a criação dos Conselhos Municipais de Segurança Pública (incluída
no grupo Participação do Município e da Sociedade Civil, no qual se enquadraram
128 sugestões).

Quanto aos Fundos Municipais, entende-se que poderão ser mecanismos
importantes para propiciar as condições práticas para implantação das ações de
segurança. Os Conselhos Municipais, por sua vez, atenderiam a uma recomenda-
ção e a uma constatação, extraídas tanto das exposições de especialistas feitas
durante a teleconferência quanto da experiência de quem lida na área: a participa-
ção da comunidade é fundamental e indispensável para o sucesso de uma política
de segurança pública.

Diante disso, a Assembléia está tomando a iniciativa de propor às prefeituras e
câmaras municipais os dois modelos de projeto de lei que se seguem, referentes,
respectivamente, à criação do Fundo Municipal de Segurança Pública e do Conselho
Municipal de Segurança Pública.
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Projeto de Lei n.°..../....

Institui o Conselho Municipal de Segurança Pública
e dá outras providências.

A Câmara Municipal de ............decreta:

Art. l' - Fica criado o Conselho Municipal de Segurança Pública - CMSP -,
diretamente subordinado ao Prefeito municipal.

(A denominação pode variar.-pode ser Conselho Municipal Conselho Comunitário, etc. Pode ser
também Conselho de Segurança Pública e de Direitos Humanos, por exemplo. A vinculação por
subordinação é aforma adequada para a constituição do Conselho, a exemplo do que ocorre com
outros órgãos da mesma natureza, que não integram a administração indireta.)

Art. 2° - O Conselho Municipal de Segurança Pública, composto paritariamente
de representantes indicados pelo poder público e pela sociedade civil, terá a seguinte
composição:

1-1 (um) representante do Poder Executivo Municipal;
II— 1 (um) representante do Poder Legislativo Municipal;
III - 1 representante da Policia Militar do Estado de Minas Gerais;
IV —1 representante da Policia Civil do Estado de Minas Gerais;
V —2 (dois) representantes indicados por entidades civis sem fins lucrativos ou

organizações não-governamentais com atuação no município há pelo menos 2 (dois)
anos e que tenham entre seus objetivos a atuação em programas sociais voltados para
a prevenção da violência ou para o atendimento a famílias ou indivíduos em situação
de risco;

VI —2 (dois) representantes de associações comunitárias ou de bairros, consti-
tuídas há pelo menos 1 (um) ano.

§ 1° - Cada membro do Conselho terá um suplente, que o substituirá nos seus
impedimentos, observado o disposto no parágrafo único do art. 6°.

§ 1' - Os membros do CMSP e seus suplentes são nomeados pelo Prefeito
municipal para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução, por igual
período.

§ 2° - O CMSP é presidido por um de seus integrantes, eleito entre seus
membros, para mandato de 1 (um) ano, permitida a recondução por igual período.

§ Y - Os membros do Conselho Comunitário de Segurança Pública não serão
remunerados, e suas funções são consideradas serviço público relevante.

(A composição do conselho está apenas sugerida. Cada município dispõe  de autonomiapara tratar
da matéria de acordo com suas peculiaridades. E importante que se mantenha aparidade entre os
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representantes indicadospela sociedade civi/epelopoderpúblico, além da inecisténcia de remuneração
pelasfunções).

Art. 3°— Cabe ao Poder Executivo fornecer a estrutura necessária para os traba-
lhos de secretaria do CMSP vedada a criação de cargos ou funções comissionadas
com estas atribuições.

Art. 4°— Compete ao CMSP:
1— analisar e sugerir medidas para a elaboração da política municipal de segurança

pública;
II— zelar pela efetivação de ações voltadas para a prevenção da violência e para o

combate à criminalidade;
111 - fiscalizar, acompanhar e avaliar a gestão de recursos e o desempenho dos

programas e projetos aprovados e financiados pelo Fundo Municipal de Segurança
Pública;

IV - recomendar as diligências necessárias ao esclarecimento de dúvida quanto à
correta utilização de recursos do FMSP por parte das entidades beneficiárias;

V - propor critérios para a celebração de contratos ou convênios entre os órgãos
governamentais e não-governamentais na área de segurança pública;

VI - propor a formulação de estudos e pesquisas com vistas a identificar situa-
ções relevantes e a qualidade dos serviços de segurança pública no âmbito do muni-
cípio;

VII - elaborar e aprovar seu Regimento Interno, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da sua instalação;

VIII - dar posse aos seus conselheiros, a partir da sua instalação;
IX - articular-se com organizações privadas e governamentais, nacionais e es-

trangeiras, e propor intercâmbio, celebração de convênio ou outro meio, com vistas à
superação de problemas de segurança pública no município;

X - exercer outras atribuições correlatas, definidas em lei ou no seu Regimento
Interno.

Parágrafo único - O CMSP, em audiência pública, amplamente divulgada nos
meios de comunicação do município, promoverá semestralmente debate com a po-
pulação, com vistas a informar sobre ações e projetos municipais na área e receber
sugestões e reclamações de qualquer interessado.

Art. 5° - Serão encaminhadas ao Conselho, para exame preliminar e parecer, as
minutas de convênios a serem celebradas entre o Poder Executivo e órgãos e entida-
des públicas e privadas, municipais, estaduais e federais, que tenham como objeto
ações na área de segurança pública.
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Parágrafo único - Incluem-se no artigo os convênios celebrados com a Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais, com vistas à aquisição e ao custeio de bens e
serviços relativos à atuação deste órgão.

Art. 6° - O CMSP reunir-se-á cm sessão ordinária uma vez a cada três meses e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu presidente ou pela maioria de
seus membros.

Parágrafo único - Perderá o mandato o membro do CMSP que faltar, sem justi-
ficativa, a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas do Conselho, no período de
dois anos, assumindo, nesse caso, o seu suplente, para completar o mandato original.

(Cabe a cada municztio, de acordo com suas característicaspecuhiares, dejiniraperiodiddade de
reuniões do CVISP; o trimestre é simples sugestão).

Art. 7° - Presente a maioria dos membros, o CMSP delibera pela maioria dos
presentes.

Parágrafo único - A aprovação e a alteração do Regimento Interno dar-se-ão
por maioria absoluta dos membros do CMSP.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Projeto de Lei n° .1.
Cria o Fundo Municipal de Segurança Pública

e dá outras providências.

A Câmara Municipal de ............................decreta:

Art. l' - Fica criado o Fundo Municipal de Segurança Pública - FMSP -, entida-
de contábil, sem personalidade jurídica, destinado a financiar ações e projetos que
visem à adequação, à modernização e à aquisição de equipamentos de uso constante
para os órgãos públicos municipais envolvidos em atividades de segurança pública.

§ l - Os recursos do FMSP também poderão ser utilizados em projetos de
entidades públicas municipais ou, mediante convênio, estaduais e federais, que te-
nham como objetivo o treinamento de agentes comunitários e de servidores públicos
que atuem em programas sociais relevantes para a prevenção da violência e da
criminalidade.

§ 2° - Os recursos a que se refere o parágrafo anterior poderão ser destinados,
mediante convênio, a entidades privadas sem fins lucrativos ou a organizações não-
governamentais com atuação no município há pelo menos 2 (dois) anos e que tenham
entre seus objetivos estatutários a atuação em programas sociais de relevante interesse
para a prevenção da violência e o atendimento a famílias e indivíduos em situação de
risco.

§ 3° - É vedado o repasse de recursos do FMPS para a realização de despesas
com pessoal, incluindo-se concessão de salários, gratificações, adicionais ou qualquer
forma de complementação de remuneração de servidores públicos, e para despesas
com a manutenção e o custeio de atividades de órgãos ou entidades públicas.

Art. 2' - São beneficiários do FMSP:
1 - a Guarda Municipal (se houver no município;
II - entidade pública municipal destinada ao ensino e à qualificação profissional

(se houver no município);
Iii - entidades públicas e privadas, mediante convênio, nos termos do

art. 1°.
IV - organizações não-governamentais, nos termos do § 2° do art. 1°.
Parágrafo único - E vedado o repasse direto de recursos do FMSP a pessoas

fisicas, sob qualquer modalidade de contratação.
Art. 30 - São recursos do FMSP:
1— dotações consignadas anualmente no orçamento do Município;
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II— transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas;
III - recursos oriundos de repasses pelo Fundo Estadual de Segurança Pública -

FESP;
IV - doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados

por pessoa fisica ou jurídica, nacional ou estrangeira;
V - receitas decorrentes de convênios, acordos ou instrumentos congêneres, fir-

mados com entidade pública ou privada, nacional ou estrangeira;
VI - recursos de qualquer origem, desde que não onerosos aos cofres públicos.

Art. 4°— Integram o grupo coordenador do FMSP:
1—um representante do Poder Executivo Municipal (depreferenda indicado por secreta rias

relacionadas com a área social ou deproteção aos direitos humanos);
II— um representante do Poder Legislativo Municipal;
III - um representante da Guarda Municipal (onde houver);
IV - um representante indicado pela Policia Civil do Estado de Minas Gerais;
V - um representante indicado pela Policia Militar do Estado de Minas Gerais;
VI— dois representantes das entidades civis sem fins lucrativos voltadas para a

promoção de políticas sociais ou para a defesa dos direitos humanos, com compro-
vada atuação no Município;

VII - um representante indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil,
subseção do Município;

Vifi—dois representantes indicados por entidades locais representativas.
Parágrafo único - Os membros do grupo coordenador não serão re-

munerados de forma alguma em decorrência de sua participação nas ativi-
dades do FMSP.

(Atenção: a composição do grupo coordenador deve obedecer às peculiaridades de cada
município. Assim, no caso do inciso 1/111, por exemplo, podem ser incluídas entidades como
Lions, Rotarjv, Associação Comercial, Maçonaria, a critério do legislador local. O número de
representantes tambémpode ser aumentado ou diminuído, de acordo com as características do
município. E importante, no entanto, que o grupo coordenador seja composto
paritariamente de representantes dopoderpúblico municipal e de representantes da sociedade
civil, para que o FMSP possa ter acesso a recursos a serem repassados por um eventual Fundo
Estadual, caso sela aprovado o PL 997/99, em tramitação na Assembléia Legislativa.)

Art. 5° - Compete ao grupo coordenador do FMSP elaborar a política geral de
aplicação dos recursos e:

1— aprovar o plano de aplicação dos recursos, fixar diretrizes e prioridades;
II - elaborar o cronograma financeiro de receita e despesa do Fundo;
III - acompanhar a execução do plano de aplicação dos recursos;
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IV - elaborar a proposta orçamentária do Fundo;
V—definir a aplicação das disponibilidades transitórias de caixa do Fundo;
VI—recomendar ao gestor a readequação ou a extinção do Fundo, quando ne-

cessário.

Art 6°—Fica atribuída à Secretaria Municipal..................a gestão do EMSP.

(Cada municl'pio, respeitadas  as suaspeculiaridades, pode atribuira uma secretaria a gestão do
)undo. Caso exista entidade da administração indireta —fundação pública ou autarquia - com
atribuições compatíveis com os objetivos do fundo, também a essa entidade poderá ser atribuída a
gestão).

Art. 7' - Compete ao órgão ou à entidade gestora do FMSP:
1 - providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no orçamento do

Fundo, antes de sua aplicação;
11—organizar o cronograma financeiro de receita e despesa e acompanhar a sua

execução e a aplicação das disponibilidades de caixa;
III - responsabilizar-se pela execução do cronograma físico do projeto ou da

atividade orçamentária beneficiada com recursos do Fundo, em articulação com o
agente financeiro.

Art. 8' - O agente financeiro será definido pelo grupo coordenador, obedecidos
os requisitos da Lei Federal n° 8.666, de 26 de junho de 1993.

Art. 9' - São atribuições do agente financeiro, a serem obrigatoriamente incluídas
no seu contrato:

1— aplicar recursos do Fundo segundo as normas e os procedimentos definidos
pelo órgão competente;

II - aplicar e remunerar as disponibilidades temporárias de caixa;
111 - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos colocados à sua disposição;
TV - comunicar ao órgão gestor, no prazo de cinco dias úteis, a efetuação de

depósitos a crédito do Fundo, com especificação da origem.
Parágrafo único - A remuneração do agente financeiro não poderá ser superior a 3%

(três por cento) do montante de recursos movimentados.

Art. 10— As receitas e despesas do FMSP serão discriminadas na Lei Orçamentá-
ria, na correspondente categoria e programação.

Art. 11 - Os demonstrativos financeiros do FMSP obedecerão ao disposto na Lei
Federal n° 4.320, de 17 de março de 1994, às normas do Tribunal de Contas do
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Estado e serão atualizados mensalmente e colocados à disposição para consulta pú-
blica.

Parágrafo único - Os demonstrativos financeiros do FMSP serão encaminhados
ao Conselho Municipal de Segurança Pública.

Art. 12—O FMSP tem prazo de duração indeterminado.

Art. 13—O FMSP poderá ser extinto mediante lei.
Parágrafo único - O patrimônio apurado na extinção do FMSP e as receitas

decorrentes de seus direitos creditórios serão absorvidos pelo Município, na forma
da lei.

Art. 14 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16—Revogam-se as disposições em contrário.
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Entidades de apoio ao Movimento pela Segurança e Vida
e à teleconferência "Segurança Pública: O papel do

Estado e da sociedade civil"

• Ação Social Arquidiocesana - ASA Ação Social Luz do Mundo Administração
Regional Noroeste da PBI-I Agentes de Pastoral Negros - APN o Associação Co-
munitária da Vila da Paz Associação Comunitária de Moradores do Gutierrez
Associação Comunitária do Bairro Serrano . Associação Comunitária do Conjunto
Betânia
• Associação Comunitária dos Moradores da Vila Embaúbas . Associação de Maiores
de 65 anos de Idade e Deficientes Físicos do Brasil Associação dos Advogados de Minas
Gerais • Associação dos Delegados de Carreira da Policia Civil de Minas Gerais -
Adepol • Associação dos Empregados da Açominas - AEA Associação dos Mora-
dores da Rua Tigre . Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo
Horizonte - Granbe . Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombei-
ro de Minas Gerais . Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares do Esta-
do de Minas Gerais - Aspra-PM-13M ' Associação dos Sem-Casa do Bairro Betânia
e Regiões de BH . Associação Internacional de Lions Clube - Lc4, Lc7, Lc9, Lc10
Associação Mineira dos Municípios - AMM . Associação Sindical dos Servidores da
Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos de Minas Gerais • Câmara de Dirigentes
Lojistas - CDL • Central dos Movimentos Populares - CMP • Central Única dos
Trabalhadores - CUT • Centro Cultural e Social Arte Popular - Cesap . Centro das
Indústrias das Cidades Industriais de Minas Gerais - Cici • Centro de Estudos de
Criminalidade e Segurança Pública - Crisp-UFMG Centro Mineiro de Toxicomania -
Fhemig' Centro Social de Cabos e Soldados da Policia Militar e Bombeiros Militares
de Minas Gerais • Comissão de Direitos Humanos da OAB • Comissão de Direitos
Humanos e Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte • Co-
missão Pastoral da Terra - CP • Comissão Pastoral de Direitos Humanos da
Arquidiocese de Belo Horizonte - CPDH • Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
Humanos - Conedh/MG • Conselho Municipal da Juventude de BH • Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da PBH • Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher - CMDM/PBH . Conselho Regional de Medicina do Estado de
Minas Gerais - Crememg . Consulta Popular . Coopertáxi/BH . Coordenação Na-
cional das Entidades Negras - Conen . Coordenadoria de Direitos Humanos e
Cidadania da PBH • Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon-
PBH • Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher - Comidim - SMGO-
PBH • Creche Infantil Sol Nascente . Empresas de Trânsito de Belo Horizonte -
BI-ITrans • Faculdade de Direito da UFMG Federação da Agricultura do Estado de
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Minas Gerais - Faemg Federação das Associações Comunitárias Pró-Melhoramen-
to de BH - Fambel Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg Federação do Comércio do Estado
de Minas Gerais - Fcemg' Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
de Minas Gerais - Fetaemg Federação Mineira de Associações Microrreginais de Mu-
nicípios - Femam • Fórum Mineiro de Saúde Mental • Fórum Nacional de Luta /
Seção Minas Gerais Fundação Centro de Referência da Cultura Negra s Fundação
Educativa Cultural Comunitária de Belo Horizonte /Rádio Favela FM Fundação
Movimento Direito e Cidadania . Grupo de Mulheres Garra Maçonaria Mineira
Movimento da União Popular do Estado de Minas Gerais - MUP • Movimento dos
Sem-Casa de Belo Horizonte • Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra -
MST • Movimento Evangélico Compromisso com a Transformação . Movimento
Negro Unificado N'zinga Coletivo de Mulheres Negras . Núcleo Nossa Senhora
das Dores • Núcleo Santos Anjos da Guarda • Pastoral Carcerária da Arquidiocese de
Belo Horizonte • Pastoral da Mulher Marginalizada da Arquidiocese de Belo Horizonte'
Primeira Igreja Batista de Contagem • Procuradoria-Geral de Justiça - Ministério
Público do Estado de Minas Gerais . Rotary Internacional - Distrito 4520, Distrito
4760 • Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social • Secretaria Municipal para
Assuntos da Comunidade Negra - Smacom • Sindicato das Empresas de Transporte
de Passageiros no Estado de Minas Gerais - Sindpas . Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais - Setransp . Sindicato dos
Delegados de Policia de Minas Gerais • Sindicato dos Economistas de Minas Gerais
- Sindecon/MG' Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais • Sindicato
dos Motociditas Profissionais de Minas Gerais • Sindicato dos Policiais Federais em
Minas Gerais - Sinpef • Sindicato dos Servidores da Policia Civil - Sindpol/MG
Sindicato dos Sociólogos de Minas Gerais • Sindicato dos Trabalhadores no Serviço
Público do Estado de Minas Gerais - Sindpúblicos/MG Sind-UTE/Subsede
Vespasiano • Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais • Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais • TVBEM - Instituto de Defesa do Telespectador . União
dos Vereadores do Estado de Minas Gerais - Uvemig' União Estadual por Moradia
Popular de Minas Gerais • União Nacional dos Servidores Públicos - UNSP/MG
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