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Apresentação

Deputado Mauri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa

A segurança pública tem sido um do temas que tem recebido mais atenção

da Assembléia Legislativa de Minas nos últimos anos por constituir uma das

grandes preocupações da nossa população, diante dos elevados índices de

violência e de criminalidade registrados no Estado.

O assunto, debatido com freqüência na Comissão de Segurança Pública da

Casa e em outras instâncias de atuação do Legislativo, motivou a realização, nos

dias 21, 22 e 23 de agosto de 2006, do Seminário "Segurança para Todos -

Propostas para uma sociedade mais segura", com ampla participação de

instituições do setor público e da sociedade civil.

Para melhor representar os anseios e as demandas do povo mineiro, o

seminário foi precedido de seis encontros regionais, realizados em cidades-pólo

do Estado, que levantaram subsídios para os trabalhos finais, no Plenário da

Casa.

O evento resultou em um documento de propostas, intensamente discutido

durante todo o processo, destinado a subsidiar os Poderes Legislativo, Executivo

e Judiciário de Minas no aprimoramento das políticas públicas de segurança.

Esta publicação contém as exposições feitas durante o seminário - proferidas

por autoridades, especialistas e estudiosos do assunto -, e o referido documento

de propostas, ordenado de acordo com as prioridades apontadas pelos

participantes.

Fruto de longo e democrático levantamento de informações e opiniões

sobre o tema, os textos e as sugestões aqui apresentadas constituem matéria-

prima indispensável para todos aqueles interessados em melhorar a segurança

pública em nosso estado.
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A segurança novamente em pauta

Deputado Mauri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa

	

Em 2000, preocupada com os índices de	Sabemos que, em Minas, estão sendo

violência e de criminalidade que vinham se implantados programas de aprimoramento da

	

registrando no Estado, a Assembléia	segurança pública eque esses programas têm

	

Legislativa de Minas promoveu, em conjunto	dado resultados positivos, como os divulgados

	

com 92 instituições vinculadas aos poderes	recentemente pela Secretaria de Defesa Social,

	

públicos e à sociedade civil, um amplo	mostrando a redução da taxa de crimes vio-
movimento denominado "Movimento pela

segurança e vida", destinado a estimular a

reflexão sobre o tema e a mobilizar as forças

lentos no Estado.

As ações que têm sido realizadas na área

da segurança são importantes, mas não

políticas e sociais para a construção de uma	suficientes para deixarmos de dar prioridade

política de segurança pública abrangente e	ao tema e de discuti-[o amplamente, com

eficaz para a população mineira,	 todos os segmentos da sociedade e dos poderes

Resultou dessa iniciativa um sólido	públicos, porque a situação ainda é grave. Há

documento com proposições para o aprimora-

mento da Política de Segurança do Estado,

muitas das quais foram incorporadas aos pro-

jetos que se elaboraram sobre o tema, como a

nova formatação da Secretaria de Defesa Social;

a unificação dos bancos de dados das Polícias

Civil e Militar; a integração das ações entre as

polícias; a destinação de recursos específicos

muito o que ser feito para nossa população se

sentir mais segura e para não corrermos o risco

de chegar à situação crítica por que passam

alguns dos estados vizinhos.

As causas que levam a essa situação -

dentre as quais se poderiam apontar a

incapacidade do Estado de conter o crime

organizado, as deficiências do sistema policial

	

para o reequipamento das polícias; o envol-	e penitenciário, a inadequação da legislação

	

vimento dos municípios e da comunidade no	penal aos tempos atuais, a morosidade da

	

combate à violência; e a Política Penitenciária.	Justiça, além de fatores ligados a nossa rea-

	

Passados seis anos, estamos aqui de novo	lidade socioeconõmica, como o crescimento

	

para debater o mesmo assunto, e a primeira	desordenado, o desemprego, a carência de

	

consideração a ser feita é que a violência e a	serviços básicos, as distorções e desigualdades

	

criminalidade continuam a nos desafiar, como	- estão presentes, em maior ou menor grau,

uma das maiores preocupações da população

mineira e, conseqüentemente, como área

prioritária entre as políticas públicas.

em todas as regiões brasileiras.

Lembre-se, nesse contexto, que o custo

social da violência e da criminalidade é muito

6 Segurança para Todos • Seminário Legislativo / ALMG



elevado. Ele pode ser avaliado pelos inves-	aprimoramento do sistema nacional de
timentos que o Estado tem de fazer para	segurança pública.
combatê-las, pelos prejuízos materiais	É importante lembrar que as propostas
causados aos indivíduos e às instituições,	a serem discutidas nos grupos de trabalho
pelos dramas pessoais e pelos limites impos-	deste evento resultaram de dedicados estudos
tos à própria liberdade dos cidadãos. Trata-se	preparatórios das comissões técnicas
de um problema que atinge, indíscrimina-	institucionais, assim como dos seis encontros
damente, homens e mulheres, crianças e	regionais, realizados nas cidades de Uber-
adolescentes, pobres e ricos, em todas as	lândia, Contagem, Juiz de Fora, Governador
regiões do Estado.

A questão é complexa e envolve ações
de controle e repressão, o reforço e o aper-
feiçoamento do aparato policial e a abertura
de mais vagas no sistema prisional, aliadas a
um amplo programa de ações preventivas -
abrangendo as áreas de educação, saúde,
assistência, moradia, geração de empregos -
que tenham efeitos mais sólidos e duradouros.

Saliente-se que os programas e projetos
que se implantarem nesse campo devem ser
de responsabilidade não apenas dos governos
- federal, estaduais e municipais -, mas
também do conjunto da sociedade, formando-
se uma rede de atitudes voltadas para garantir
a segurança na família, nos espaços urbanos,
na convivência social.

O encontro que estamos iniciando visa
aprofundar o debate sobre tais questões,
tendo como objetivos específicos: apresentar
um diagnóstico sobre a segurança pública no
Estado de Minas Gerais; propor ações
preventivas e outras formas de enfrentar a
violência e a criminalidade; discutir a questão
do financiamento da segurança pública;
levantar sugestões para o aperfeiçoamento do
sistema de justiça criminal; discutir o perfil e
a capacitação permanente dos operadores da
segurança pública; e contribuir para o

Valadares, Pouso Alegre e Montes Claros. Nos
grupos de trabalho, hoje e amanhã, vamos
discutir as propostas e priorizar 20 delas em
cada grupo; na plenária final, vamos priorizar
apenas cinco de cada grupo. Ao final deste
encontro, teremos em mãos um documento
com as propostas mais significativas, dentre
tantas que foram levantadas, apontando as
prioridades a serem consideradas pelos poderes
públicos do Estado, para avançarmos efeti-
vamente na questão da segurança pública.

Gostaríamos de agradecer a todas as
pessoas e instituições que colaboraram para
a realização deste seminário, especialmente
às entidades de apoio, que estiveram conosco
desde a fase preparatória; àqueles que
participaram das comissões técnicas
institucionais, trabalhando na elaboração do
documento de propostas; às prefeituras e
câmaras municipais que viabilizaram os
encontros regionais; às autoridades; aos
palestrantes e coordenadores dos grupos de
trabalho; aos delegados regionais e a todos
os presentes, com a expectativa de que as
exposições, os debates e as propostas aqui
apresentadas contribuam para a construção
de políticas públicas que garantam, de fato,
mais segurança e tranqüilidade à população
de todo o Estado.

Ao final deste
encontro, teremos em
mãos um documento
com as propostas mais
significativas, dentre
tantas que foram
levantadas, apontando
as prioridades a serem
consideradas pelos
poderes públicos do
Estado, para
avançarmos
efetivamente na
questão da segurança
pública.
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Unir forças para combater a violência

Deputado Edson Rezende
Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da Assembléia Legislativa e autor, juntamente com o
Deputado Sargento Rodrigues. do requerimento que deu origem ao seminário

O Seminário "Segurança para Todos"

nasceu do debate ocorrido em 2005, durante

o referendo sobre a proibição do comércio de

armas, quando coordenei a Frente Parlamentar

por um Brasil sem Armas, a Frente do Sim, e o

Deputado Sargento Rodrigues coordenou a

Frente Parlamentar pelo Direito à Legítima

Defesa, a Frente do Não.

Após o resultado do referendo, o recado

dado pela população foi claro: a exigência de

um projeto mais arrojado e ações mais amplas

em busca da segurança pública e do combate

à violência. Esse entendimento nos fez

constituir a Frente Parlamentar pela Segurança

Pública, criada em dezembro de 2005, da qual

o Deputado Sargento Rodrigues e eu somos

coordenadores.

Quatro temas nortearam esse debate:

1) Ações preventivas e envolvimento da socie-

dade civil; 2) Financiamento da segurança

pública; 3) Constituição de um sistema de

justiça criminal e compartilhamento de

informações, de modo a superar a atuação

fragmentada das instituições; 4) Valorização

profissional, com capacitação e remuneração

adequada dos servidores.

A magnitude da violência é um fenô-

meno novo de nosso tempo que ameaça a es-

tabilidade social e institucional. Este docu-

mento representa importante contribuição

para avançarmos em políticas públicas que

possibilitem o envolvimento intenso da

sociedade nas ações preventivas, na promoção

da segurança cidadã e no desenvolvimento da

	

A primeira tarefa da Frente Parlamentar	cultura da paz. Por outro lado, cabe ao Estado

	

foi organizar o Seminário Segurança para	uma ação efetiva de combate à criminalidade,

	

Todos. Realizamos seis encontros regionais e	que exige a integração do sistema de segurança

	

terminamos a última etapa na Assembléia	pública no planejamento de suas ações, a

	

Legislativa, concluindo nossos trabalhos com	interface com outros setores do Estado, em

a aprovação do documento final,	 todos os níveis, e com a população.

	

Esse documento é resultado da parti-	Agradeço a colaboração de todos e, de

	

cipação de representantes de várias entidades	forma especial, aos participantes dos seis

	

da sociedade civil, bem como do Executivo,	encontros regionais e da etapa final, cujas

	

Legislativo e Judiciário. A soma de expe-	contribuições permitiram conhecer as diferen-

	

riências, do conhecimento técnico e da refle-	tes realidades do Estado e elaborar propostas

xão conjunta enriqueceu o debate e tornou

possível chegar às propostas que agora

apresentamos.

que, acreditamos, serão efetivadas. Desse

modo, poderemos alcançar a condição de uma

sociedade mais segura, a caminho da paz.

8 Segurança para Todos • Seminário Legislativo / ALMG



Segurança pressupõe participação e
autonomia financeira

Deputado Sargento Rodrigues
Membro das Comissões de Segurança Pública e de Administração Pública da Assembléia Legislativa e autor, juntamente como

Deputado Edson Rezende, do requerimento que deu origem ao seminário

	Para nós, foi muito importante trazer o	tiva. O constituinte de 1988 foi feliz quando

	

conjunto da sociedade para o debate dessa	falou a respeito do Estado, e não apenas a

	

questão tão complexa, que demanda a par-	respeito das Polícias Civil e Militar.

	

ticipação de todos. É dessa forma que aqueles	Entendo que a participação de todos é

	

que estão na ponta da tinha, que cuidam da	muito importante. Tive a oportunidade de

	

segurança e da ordem pública, poderão receber	participar de quatro das seis plenárias do

	

o apoio e a compreensão da sociedade e, acima	seminário que aconteceram no interior. Vimos
de tudo, uma contribuição efetiva,	 que a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de

	

Ressalto que, quando se elaborou o art.	Bombeiros, além de sua contribuição funcional

	

144 da Constituição da República, em 1988,	durante os dias eas noites, no dia-a-dia, tiveram

	

determinou-se que "segurança pública é dever	uma participação efetiva nos encontros. Essas
do Estado, direito e responsabilidade de
todos' Entendo que esse Estado deve ser um
pouco mais ampliado, pelo menos pelo que
consta nos incisos que se seguem ao art. 144.
Ao longo de muito tempo, temos assistido às
discussões sobre o assunto, de certa forma
em uma visão míope, porque, todas as vezes
em que a população cobra segurança pública,
enxerga especificamente a Polícia Civil e a
Polícia Militar. Mas o Estado não é só isso.

O Estado é o setor prisional, o Estado é
a Assembléia, o Estado é o Corpo de Bombei-
ros, o Estado é o Ministério Público, o Estado
é o Judiciário. Portanto, o Ministério Público
e o Judiciário são responsáveis diretos pela
segurança pública. É necessário que o con-
junto da sociedade e os atores que participam
diretamente desse assunto tão complexo
entendam isso e passem a cobrar dos outros
Poderes e órgãos uma participação mais efe-

instituições, além de cumprirem seu papel,
vieram participar do debate com o conjunto da
sociedade e dizer que estão atentas para ouvir.
Vi isso como uma experiência extremamente
positiva dessas instituições.

Essa participação, que acontece quando
as instituições responsáveis diretamente pelo
assunto ouvem a sociedade organizada e param
para discutir com ela, é extremamente
importante. Vejo isso como fruto de seu
amadurecimento e do entendimento do que
precisam e tanto querem. Mas, acima desse
amadurecimento, há o compromisso que essas
instituições têm com a sociedade mineira.

Discutimos a questão da segurança de
forma serena, com seriedade, sem precipi-
tação, sem o calor dos acontecimentos. Isso
foi importante para que todos nós pudéssemos
obter o melhor resultado. Minas tem um
diferencial enorme em relação ao Rio de

Seminário Legislativo / ALMG Segurança para Todos 9



Janeiro e a São Paulo. Lá, o crime organizado
já se instalou. Aqui, graças a essas nossas
instituições, que estão no combate ao crime,
isso não acontece.

Muitas propostas foram discutidas no
seminário, e muitos caminhos foram apontados,
mas, enquanto não tivermos a certeza de que os
recursos serão vinculados à área de segurança
pública, não conseguiremos o avanço desejado.

É preciso que as forças de segurança do
Estado tenham autonomia financeira, para que
os seus dirigentes possam oferecer à sociedade
aquilo que ela espera e pelo que já paga todos
os dias. Não propomos nenhum aumento de
tributo ou taxa. Pretendemos vincular o que
já existe à segurança pública. Se esse recurso
não for vinculado, não conseguiremos avançar
o quanto desejamos.

10 Segurança para Todos • Seminário Legislativo / ALMG



Violência e criminalidade em Minas Gerais:
realidade e desafios
Eduardo Cerqueira Batitucci

Pesquisador do Núcleo de Estudos em Segurança Pública do Centro de Estudos Econômicos e Sociais da Fundaçao João Pinheiro

A realidade de Minas Gerais é muito

complexa, portanto os problemas e as soluções

de segurança pública para o Estado não podem

ser pensados de forma assistemática e

assistêmica. Tentarei esclarecer o que entendo

por essas duas palavras.

Na minha reflexão, tentarei trazer algu-

mas questões que têm a ver com a conjuntura

dos crimes em Minas Gerais, ou seja, que

mostrem como anda a criminalidade no Estado

de Minas Gerais. Tentarei também apresentar

algumas considerações a respeito da questão

institucional do sistema de justiça criminal

no Estado.

O que são crimes violentos? São os

crimes que mais incomodam a população

mineira. São considerados crimes violentos:

homicídio, tentativa de homicídio, roubo,

roubo á mão armada e estupro. Nesta análise,

tratarei apenas desses crimes.

Entre 1995 e 2003, Minas Gerais vi-

venciou um explosivo aumento de crimes

violentos - algo em torno de 300% -, o que

trouxe ao Estado e ao aparelho de segurança

pública uma série de problemas. Esse aumento

mostrou, especialmente aos cidadãos do

Estado e ao governo, a necessidade urgente

de Lidar com a questão da segurança pública

de forma mais profissional, sistêmica, pen-

sando em todas as instituições e em todos os

problemas do Estado.

Ao mesmo tempo, verificou-se uma

mudança do perfil da criminalidade. Se, na

década de 80, a maioria dos crimes violentos

que aconteciam em Minas eram contra a pessoa

- homicídio e tentativa de homicídio -, hoje,

85% dos crimes violentos são contra o

patrimônio - roubo, roubo à mão armada. Isso

traz uma série de conseqüências aos atores

do sistema de justiça criminal, que lidam com

a criminalidade.

Nos últimos três anos, observamos uma

estabilização e o início da reversão dos

indicadores de violência no Estado de Minas

Gerais.

Para comparar o que acontece em um

município grande com o que acontece em um

município pequeno, usamos um indicador

chamado taxa. Um crime em um município

pequeno terá impacto muito maior do que

em um município grande. O indicador torna

essa realidade comparável entre municípios

diferentes.

A partir de 1997, a criminalidade no

Estado de Minas Gerais explodiu de forma

quase exponencial. A partir de 2003, obser-

vamos uma certa estabilização, com uma

pequena redução em 2004 e 2005.

Se compararmos o índice de crimes

violentos contra a pessoa com os crimes

violentos contra o patrimônio, veremos que,

em 1986, estes últimos eram minoria e

Seminário Legislativo / ALMG • Segurança para Todos 11



Os crimes violentos
contra o patrimônio

aumentam em um
ritmo maior do que

qualquer outro tipo de
criminalidade em Minas

Gerais. Entre 1995 e
2003, aumentaram

quase 500%, o que é
um número absurdo.

Por outro lado, os
homicídios, apesar de
terem aumentado em

um ritmo menor,
causam impacto mais

violento na população
e na segurança pública.

Nesse mesmo período,
os homicídios

cresceram 106%. Esse
índice é muito

significativo, é o maior
do Brasil. Desde 1995,

os homicídios vêm
crescendo de forma

mais ou menos regular
no Estado.

representavam alguma coisa em torno de 40%
do total da criminalidade; hoje, são maioria
absoluta e chegam a 85/o do total dos crimes
violentos.

Os crimes violentos contra o patrimônio
aumentam em um ritmo maior do que qualquer
outro tipo de criminalidade em Minas Gerais.
Entre 1995 e 2003, aumentaram quase 500%,
o que é um número absurdo. Por outro lado,
os homicídios, apesar de terem aumentado
em um ritmo menor, causam impacto mais
violento na população e na segurança pública.
Nesse mesmo período, os homicídios cresceram
106%. Esse índice é muito significativo, é o
maior do Brasil. Desde 1995, os homicídios
vêm crescendo de forma mais ou menos regular
no Estado.

Ao mesmo tempo, a criminalidade
violenta distribui-se de forma desigual em
Minas Gerais. Os grandes municípios, es-
pecialmente aqueles que têm mais de 100
mil habitantes, sofrem com a criminalidade
de forma muito mais intensa do que os
pequenos municípios. Dentre os 853

municípios de todo o Estado de Minas Gerais,
se somarmos as ocorrências dos 19 municípios
que têm mais de 100 mil habitantes, encon-
traremos 73v/o de todas as ocorrências. Ao
mesmo tempo, cada tipo de criminalidade
terá uma distribuição específica, corres-
pondente a diferentes fatores socioeco-
nômicos, demográficos e de capacidade
institucional do Estado.

Levando em conta a evolução da
criminalidade, se compararmos os municípios
mineiros que têm mais de 250 mil habitantes
- são nove, quatro dos quais estão na Região
Metropolitana de Belo Horizonte - com os

que têm mais de 100 mil habitantes, veremos
que essas duas categorias de municípios, a
partir de 2003, apresentaram queda ou esta-
bilização da criminalidade. Nos municípios
com menos de 100 mil habitantes, a crimi-
nalidade continua aumentando. Em Minas
Gerais, há o fenômeno de migração da crimi-
nalidade dos grandes para os pequenos
municípios do Estado: a criminalidade está
estabilizando-se ou decaindo nos grandes e
está aumentando nos pequenos municípios.

O maior índice de crimes violentos
contra o patrimônio, que são típicos dos
grandes municípios, estão na região Central
do Estado, onde se encontra a Região
Metropolitana de Belo Horizonte, e nos gran-
des municípios e seu entorno - Uberaba e
Uberlândia, no Triângulo Mineiro; Juiz de Fora,
na Zona da Mata; Teófilo Otôni; Governador
Valadares; Montes Claros; Paracatu e Unaí, no
Noroeste do Estado.

Quanto ao índice de homicídios, ele
atinge níveis mais altos nos municípios
maiores, como Teófilo Otôni, Governador
Valadares, nos grandes municípios que estão
no entorno de Belo Horizonte e em sua região
metropolitana. Mas também atinge, de forma
muito intensa, pequenos municípios, espe-
cialmente aqueles que estão na região do Rio
Doce e do Vale do Mucuri. Só a Região Metro-
politana de Belo Horizonte compreende mais
de SO% das ocorrências de crimes violentos
em todo o Estado. A criminalidade violenta
em Minas é um fenômeno bastante con-
centrado, mas essa concentração vem caindo.
Percebemos o fenômeno de migração da
criminalidade violenta para os pequenos
municípios do Estado.

12 Segurança para Todos • Seminário Legislativo / ALMG



Em um gráfico que mostre o total dos
crimes violentos ocorridos rios últimos três
anos nos municípios com mais de 100 mil
habitantes, fica visível a queda do percentual
nos meses de fevereiro e março. Na época do
carnaval, há uma queda da criminalidade
violenta nos grandes municípios do Estado:
algo em torno de 7% a S°/o de toda essa
criminalidade migra para os pequenos
municípios, onde existe a tradição do
carnaval.

A questão prisional é muito importante.
O que observamos no Estado de São Paulo,
neste momento, é uma das questões mais
importantes a serem enfrentadas em relação à
segurança pública. A situação prisional em
Minas Gerais ainda é muito grave, apesar do
investimento feito nos últimos anos, com a
abertura de muitas unidades penitenciárias.
A participação da Superintendência da
Subsecretaria de Administração Penitenciária
aumentou de 20°I para 33v/o do total de presos
nos últimos quatro anos. Hoje, a Subsecretaria
de Administração Penitenciária administra de
35/o a quase 40% dos presos no Estado.

Cerca de ôO°/o dos presos de Minas estão
sob o controle da Polícia Civil, o que repre-
senta um desastre para a Polícia e para o
Estado de Minas Gerais. É preciso que conti-
nuem sendo destinados investimentos
maciços para a área prisional do Estado.

Se observarmos um gráfico que mostre a
evolução do número de presos conforme a
instituição que os está administrando, veremos
que, em dezembro de 2005, ainda era muito
grande a diferença entre o número de presos
administrados pela Subsecretaria de
Administração Penitenciária e pela Polícia

Civil. Podemos perceber também que o número
de presos em Minas Gerais está crescendo de
forma significativa nos últimos anos.

Outro grande problema é a questão
processual no Estado. Ao falarmos sobre
sistema de justiça criminal, estamos falando
não apenas sobre polícias e administração
prisional, mas também sobre o Ministério
Público e o Judiciário, que são fatores indis-
sociáveis desse sistema.

Trago alguns dados preliminares de uma
pesquisa em andamento sobre o tempo médio
decorrido, em dias, a partir do fato do
homicídio, para que os passos de um processo
aconteçam. A abertura de um inquérito
policial demora, em média, dois dias e meio
depois que determinado homicídio ocorre. O
primeiro documento do Judiciário somente
aparece no 278 1 dia. A denúncia oferecida
pelo Ministério Público acontecerá um ano e
três meses após a ocorrência do fato. A
audiência de júri, após cinco anos. Se houver
recurso, a decisão final de segunda instância
acontecerá quase seis anos a partir do fato
decorrido. Pode parecer muito tempo - e de
fato é -, mas, se compararmos com outros
estados, Minas está em uma posição con-
fortável no que diz respeito à ceteridade
processual. Na minha concepção, seis anos é
bastante tempo para chegarmos a uma
conclusão, principalmente de um homicídio,
crime que mais impacto provoca na sociedade.

Percebemos alguns avanços insti-
tucionais nos últimos três ou quatro anos em
Minas. A criação da Secretaria de Estado de
Defesa Social foi um grande avanço, porque
representa a organização racional das
atividades a serem desenvolvidas entre as

A abertura de um
inquérito policial
demora, em média,
dois dias e meio depois
que determinado
homicídio ocorre. O
primeiro documento do
Judiciário somente
aparece no 278 0 dia. A
denúncia oferecida
pelo Ministério Público
acontecerá um ano e
três meses após a
ocorrência do fato. A
audiência de júri, após
cinco anos. Se houver
recurso, a decisão final
de segunda instância
acontecerá quase seis
anos a partir do fato
decorrido. Pode
parecer muito tempo -
e de fato é -, mas, se
compararmos com
outros estados, Minas
está em uma posição
confortável no que diz
respeito à celeridade
processual.
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instituições do sistema. Propicia a emergência

e a consolidação de uma abordagem técnica

voltada para a produção sistemática de polí-

ticas públicas na área de segurança pública

que o Estado de Minas não possuía. Temos

quatro ou cinco anos de políticas públicas

sistemáticas, racionais, com monitoria e ava-

O primeiro avanço é o reconhecimento,

por parte das autoridades competentes, da

importância da questão e a conseqüente

alocação de recursos sistemáticos para a área

de segurança pública. Parece uma coisa óbvia,

mas também é uma novidade no Estado.

Outro avanço é o aumento e a quali-

liação na área de segurança pública.	ficação dos instrumentos de controle social.

A emergência da Secretaria propicia uma	É importantíssimo o controle social das
Em primeiro lugar, é

muito importante que
a população seja

capaz de controlar a
manutenção do

investimento
financeiro e a

disponibilização dos
recursos que hoje

estão alocados na área
de segurança pública
em Minas Gerais. Em

segundo lugar, vem a
maturação do aparato
institucional, por meio

do investimento na
contratação, formação

e qualificação de
quadros técnicos.

perspectiva sistémica adotada para o enfren-

tamento dos problemas de segurança que nos

permite definir prioridades para as neces-

sidades políticas, logísticas, operacionais e

de prevenção à criminalidade. Há pouco

tempo, a logística era a única necessidade

que, aparentemente, os governos definiam

para a segurança pública. Hoje em dia,

repartimos isso com outras questões também

muito importantes.

A criação da Subsecretaria de Admi-

nistração Penitenciária - Suape - foi muito

importante, porque adequou, organizacional

e tecnicamente, a questão prisional em Minas

Gerais, que sempre ficou à margem das

questões políticas adotadas.

Igualmente importante foi a emergência

de políticas públicas voltadas para a inte-

gração entre as organizações policiais, não

apenas quanto à atividade operacional e

integração de dados e informações, mas tam-

bém quanto ao treinamento e à capacitação.

Além disso, houve a consolidação das

políticas de prevenção à criminalidade por

meio de investimentos na organicidade

institucional e da priorização de recursos.

Finalmente, passamos a ter recursos siste-

máticos para a prevenção à criminalidade em

Minas Gerais.

políticas de segurança pública por meio da

divulgação dos indicadores de conjuntura

criminal e da emergência de políticas es-

pecíficas de gestão do sistema, tais como o

Sistema Integrado de Defesa Social e a

Integração da Gestão em Segurança Pública

- Iqesp -, que são políticas da Secretaria de

Defesa Social com o objetivo de aumentar a

capacidade de gestão do sistema e das

políticas que estão atocadas para a prevenção

e o combate à criminalidade.

Por outro lado, que desafios ainda devem

ser enfrentados no que se refere à política

governamental de criminalidade no Estado?

Em primeiro lugar, é muito importante que a

população seja capaz de controlar a manu-

tenção do investimento financeiro e a

disponibilização dos recursos que hoje estão

alocados na área de segurança pública em

Minas Gerais. Em segundo lugar, vem a ma-

turação do aparato institucional, por meio

do investimento na contratação, formação e

qualificação de quadros técnicos. A Secretaria

de Defesa Social tem muito poucos quadros

técnicos alocados. É vital que seja feito um

investimento na contratação, formação e

qualificação de pessoas.

Outro desafio é o aprofundamento dos

instrumentos de controle social, para a
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qualificação do debate público. Este tipo de
evento, por exemplo, é muito importante.

No que se refere a políticas públicas
implementadas ou em implementação,
também devemos ressaltar a continuidade do
investimento financeiro, além do desenvol-
vimento e consolidação de instrumentos
institucionais de avaliação e monitoramento.
É importante que sejamos capazes de avaliar

alocados na institucionalização do sistema
prisional. Isso é fundamental, porque o
sistema prisional ainda é um dos grandes
problemas do sistema de segurança pública
em Minas Gerais.

No que tange à integração sisté-
mica, o desafio é o aprofundamento das
políticas de integração e dos seus instru-
mentos de gestão e acompanhamento,

nossas políticas e monitorar seu desenvol-	seja entre as polícias, seja entre elas e o
vimento, para que, se necessário, possamos	sistema prisional. E, por último, e princi-.
alterar o rumo e corrigi-Ias, a fim de que	palmente, maior participação e respon-

acertemos mais.	 sabilização do Ministério Público e do
Outro desafio nesse aspecto é a manu-	Judiciário nas políticas estaduais de se-

tenção do fluxo de recursos atualmente	gurança pública.

t.li cI,	itker

Outro desafio nesse
aspecto é a
manutenção do fluxo
de recursos atualmente
atacados na
institucionalização do
sistema prisional. Isso
é fundamental, porque
o sistema prisional
ainda é um dos
grandes problemas do
sistema de segurança
pública em Minas
Gerais.
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Ações preventivas: em primeiro lugar, a educação

José Ronald Vasconcelos Albergaria
Procurador de Justiça e Coordenador das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude do Estado de Minas Gerais

	Ao vir para um seminário como este,	com a comunidade, construindo assim novos

	

minha expectativa é de que, efetivamente,	horizontes no exercício pleno de sua ci-

	

haja mudanças em tudo o que está acon-	dadania.

	

tecendo hoje, não só em São Pauto, mas	De acordo com dados do IBGE de 2002,
também em Minas e em todos os estados da a violência é a maior causa de morte da
Federação. Mesmo depois de 16 anos de
vigência do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, em que foram previstos os direitos
individuais, as garantias processuais e a
internação digna para o adolescente autor de
ato infracional, infelizmente, na prática, as
coisas não acontecem assim.

Quando se discute a rei nserção do jovem
autor de ato infracional em conflito com a
lei, fico estarrecido, porque geralmente há um
conjunto de ações do governo do Estado
centradas no binõmio contenção e repressão.
As pessoas dizem o seguinte: "Vamos colocar
o adolescente infrator em um avião, levá-lo
até o Atlântico, abrir a porta e jogá-lo no
mar' Ou seja, a cultura existente entre nós é
a de bater, arrebentar, prender, esfolar, matar.
Ao contrário, o Estatuto da Criança e do
Adolescente, que é uma lei garantista, cidadã,
estabelece que as medidas socloeducativas
elencadas em seu art. 112 e aplicáveis aos
adolescentes autores de atos infracionais têm

população brasileira: 70,76%, incluídos os
homicídios e a violência no trânsito. Sobre a
violência, vale a pena assistir ao documentário
"Cenas de uma Guerra Particular", que mostra,
como o nome sugere, cenas de uma guerra
particular travada em 1997 e 1998, no Rio de
Janeiro.

O tráfico de entorpecentes empregava,
na ocasião, 100 mil pessoas, ou seja, o mesmo
número de servidores da Cidade Maravilhosa.
O então chefe de polícia vaticinou, com muita
clareza, o que aconteceria se os traficantes e
bandidos se organizassem minimamente:
desceriam das favelas e tomariam de assalto
toda a comunidade. Foi isso que aconteceu
em São Paulo, com o PCC. Disse ainda que as
nossas polícias, o Ministério Público, o Poder
Judiciário e todas as instituições brasileiras
têm uma única finalidade: a manutenção do
status quo.

Nossas polícias e nossas demais ins-
tituições são políticas. Que equipamentos

como objetivo maior não matá-los, mas levá-	públicos hoje se fazem presentes nos aglo-
los a repensar sua trajetória no mundo. O	merados? Centro de cultura, teatro, cinema,
objetivo é que façam um novo planejamento
das suas vidas, em conjunto com sua família,

quadras poliesportivas, hospitais, escolas em
tempo integral? Não. Qual é o único equi-
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pamento público presente nos aglomerados,

que sobe lá de vez em quando, muitas vezes

sem mandado de busca e apreensão, metendo

Façamos uma breve digressão sobre a

triste realidade brasileira, principalmente em

Minas Gerais. Existem, hoje, cerca de 500

o pé nos barracos? As nossas polícias. Essa é	adolescentes cumprindo medida de in-

a verdade nua e crua.	 ternação em cadeias públicas. Isso não é uma

Durante muitos anos, fomos mais	desfaçatez, uma iniqüidade?O que um garoto

eficazes do que o regime autoritário da África	poderá aprender dentro de uma cadeia

do Sul, no apartheid. As comunidades pobres	pública?

estão isoladas em verdadeiros guetos de	Outro dia, conversava com o Chefe da

exclusão social, quietas e passivas. Mas por	Divisão de Tóxicos em Belo Horizonte, que

quanto tempo?	 dizia, apavorado, que, há alguns anos, quando

Vejam o que estamos presenciando em

São Paulo e no Rio de Janeiro. Ou o que ocorre

em Belo Horizonte, na Pedreira Prado Lopes:

garotos com 17 e 18 anos de idade, chefes

das bocas-de-fumo, dizem que vão engravidar

este ano meninas de 13, 14 e 15 anos. Eles

disputam isso.

O Estatuto da Criança e do Adolescente

seja capaz de modelar a personalidade do

adolescente, para alcançar a sua integração

social e evitar esse problema. Queremos um

a Polícia Civil estourava um laboratório de

refino de cocaína, sempre havia um técnico

formado em Química que fazia essa

transformação da pasta em cocaína. Hoje não

há mais. Quando se estoura um laboratório

de refino, há um rapaz de 18, 19 ou 20 anos

de idade, que não sabe ler nem escrever

corretamente, não entende o que escreve ou

químico. Isso aconteceu com um garoto. O

delegado lhe perguntou como conseguia

realizar esse trabalho, e ele explicou que,

vem propugnando um tratamento tutelar que	lê, no entanto consegue fazer o trabalho do

Existem, hoje, cerca de
500 adolescentes
cumprindo medida de
internação em cadeias
públicas. Isso não é
uma desfaçatez, uma
iniqüidade? O que um
garoto poderá
aprender dentro de
uma cadeia pública?

novo referencial, que não precisa ser	quando era adolescente e estava preso em uma

Fernandinho Beira-Mar nem Marcola

Outro dia, um garoto, com cerca de 16,

17 anos, que cumpria medida de internação

em um dos nossos centros de educação, foi

insistentemente chamado para aprender a ler

e escrever. Ele disse à educadora que não

precisa disso, já que ganhava, por mês, com a

venda de drogas na sua boca-de-fumo,

R$ 5 mil. Talvez esse não tenha mais jeito,

mas e os outros, com 8, 9, 10, 11 ou 12 anos

de idade, que ganham R$ 200 apitando nas

bocas-de-fumo das favelas e avisando seus

patrões da chegada da Polícia Militar? Ainda

existe ou não esperança para essa gente miúda?

cadeia pública, defronte a sua cela ficava um

químico com quem aprendeu o oficio.

Vivemos em um país onde o próprio

sistema social empurra os jovens e ado-

lescentes, em idade cada vez mais tenra, para

a criminalidade, justamente em razão dessa

perversidade. Os adolescentes quase nunca

conseguem concluir o ensino fundamental e

acabam entrando na cena da criminalidade,

sobretudo envolvendo-se com drogas.

Esses garotos também têm uma antena

parabólica na favela. O que o meu filho vê na

TV da minha casa, eles também vêem na TV

da casa deles. Não pense você que um garoto
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Estamos tratando da
infância e da

juventude do país
campeão de

desigualdades sociais:
é rico, a 12 0 economia
mundial, o 12 0 P18, o
5 1 maior produtor de
alimentos, mas é uma
nação paupérrimo, a
65 1 em qualidade de

vida. Somos o 40 país
mais desigual do

mundo em termos
econômicos. Estamos

como esse não quer ter um ténis ou uma calça
jeans de marca. No entanto, seu referencial é
o traficante de plantão. É esse sujeito que vai
oferecer ao garoto o tênis de marca, para que
o ajude a vender a droga e o avise da chegada
da polícia.

No dia das crianças, entrevistaram um
garoto de 9, 10 anos e lhe perguntaram: o
que você quer ganhar de presente? Ele disse
que queria ganhar de presente uma PT.
Perguntaram a ele o porquê disso. Ele disse
que, quando crescer, quer ser traficante.

Estamos tratando da infância e da

para a escola. A escola funciona em tempo
integral. No Brasil, o menino fica um tempo
na escola, finge que aprende alguma coisa -
sobretudo nas escolas públicas -, depois volta
para aquela triste realidade dos aglomerados,
das favelas, onde não há absolutamente nada.

Ainda somos obrigados a conviver com
meios de comunicação, TVs e concessionárias
do poder público, que passam para os nossos
jovens e crianças cenas de sexo, drogas e
violência.

Não vejo novela, apenas de vez em
quando assisto a uma ou outra chamada, mas

juventude do pais campeão de desigualdades	sei que toda novela das oito da noite é terrível.
sociais: é rico, a 12a economia mundial, o	Não sei se é surrealismo ou se acontecem
12 11 PIB, o 5 0 maior produtor de alimentos,	mesmo aquelas histórias na sociedade bra-
mas é uma nação paupérrima, a 65a em	siteira. Não quero ser carola; absolutamente,
qualidade de vida. Somos o 4 1 pais mais	não é isso. Mas os vínculos familiares se
desigual do mundo em termos econômicos.	perderam: os filhos não respeitam os pais; os

	

atrás apenas de Serra	Estamos atrás apenas de Serra Leoa, Suasilândía	pais não ficam casados mais do que um ano,

	

Leoa, Suasilôndia e	e República Centro-Africana. Somos o 2 0 país	dois anos, e a família se desintegra. Na escola,

	

República Centro-	mais violento da Terra - 14% dos homicídios	um menino de 8, 9 anos de idade diz que,
Africana. Somos o 21	ocorrem no Brasil; 56% dos brasileiros	naquele dia, ficou com 8, 9 coleguinhas. Isso
país mais violento da

	sobrevivem com meio salário mínimo; 30	é normal? Não sei.Terra - 14% dos
homicídios ocorrem no	milhões de crianças e adolescentes sobrevivem	Com esse referencial todo, nossa crian-

Brasil; 56% dos abaixo da linha da pobreza. Segundo dados çada, como verdadeiros atores do teatro da

	

brasileiros sobrevivem do IBGE, em 2001, 104 mil crianças morreram	vida, simplesmente reproduz para a nossa

	

com meio salário	de fome no Brasil. Mas arrecadamos tanto	sociedade todos esses atos: violência, drogas
mínimo; 30 milhões de quanto a Alemanha, a Espanha e o Canadá.	e sexo. A triste realidade é que o Estatuto da

	

crianças e adolescentes	Nos últimos cem anos, três países	Criança e do Adolescente, vigente desde 1990,

	

sobrevivem abaixo da	cresceram de forma avassaladora: Japão, Coréia	na prática ainda não foi implementado.

	

linha da pobreza.	 .	 -	do Sul e Brasil. Gostaria de fazer, a grosso	Outro dia li um artigo sobre a divida

	

modo, uma comparação entre eles. No Japão,	externa brasileira. Entre 1985 e 1998, pagamos

	

os pais não acordam os filhos para irem à	da dívida, que era de US$ 105 bilhões em

	

escola. No conjunto residencial, os garotos	1985, IJS$ 282 milhões, entre juros e

	

mais velhos são responsáveis pelos mais novos,	amortizações. Não entendo essa matemática

	

Os mais velhos descem, esperam os mais	perversa, pois, em 1998, nossa dívida cresceu
novos, fazem uma fila indiana e vão todos para US$ 290 bilhões. E nossa dívida interna?
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Quem vai pagá-ia? Nossas crianças e jovens tenham efetivamente os mesmos direitos de

crescem abandonados, desnutridos, sem afeto,	que gozam os nossos filhos, pertencentes à

teto, saúde ou educação: são explorados;	classe média. Para que isso aconteça, é preciso

convivem diretamente com a violência, por	que se construa um consenso ético e político

falta de políticas sociais básicas, políticas	em torno da nossa infância e juventude.

públicas.

Estamos em época de eleição, sobretudo

para cargos executivos. Outro dia assisti ao

horário eleitoral e ouvi maravilhas sobre o

Brasil; que o País está avançando aqui e acolá.

Honestamente, se algum candidato ao

governo do Estado ou à Presidência da

República, ou ainda aos cargos executivos,

disser que resolverá a questão da educação,

poderíamos dizer-lhe que acreditamos em suas

palavras e nele votaremos. Mas, com relação

à educação, pediríamos, caso tivesse filhos

na escola particular, que os colocasse em uma

escola pública. Com relação à saúde, caso

tivesse plano de saúde para si e sua família,

pediríamos que o deixasse e ficasse na fila do

SUS, submetendo-se ao atendimento público.

Quem sabe assim o Brasil não começa a

melhorar?

A lei diz que crianças e adolescentes,

pessoas em condição peculiar de desenvol-

vimento, sujeitos de direitos exigíveis pela

legislação, devem ter prioridade absoluta de

atendimento. Isso só ocorre no Canadá, talvez

na Alemanha, quem sabe na Espanha ou no

Japão. No Brasil, isso não ocorre. A legislação

diz que cada recurso do erário deve ser alocado

preferencialmente para políticas públicas que

atendam as nossas crianças e adolescentes.

Temos, como primeiro setor, o Estado,

dai a importância deste nosso seminário; como

segundo setor, temos o mundo empresarial;

e, como terceiro, as ONGs - organizações pri-

vadas com fins públicos. Todos eles devem

unir-se em rede para tornar exigíveis, com base

na lei e com absoluta prioridade, os direitos

das nossas crianças e adolescentes, porque o

próprio estatuto impõe uma nova ética de co-

responsabilidade social, consagrando o poder

participativo do cidadão comum na elaboração

dessas políticas públicas. Dai a importância dos

Conselhos Municipais dos Direitos das Crianças

e dos Adolescentes, onde essas políticas

públicas são deliberadas e controladas, dos

Conselhos Tutelares, dos Fundos da Infância

e da Juventude.

A lei, por si só, não muda a realidade

que nos cerca. E preciso que nos armemos para

fazer com que o exercício dos direitos previstos

na legislação seja realizado por todos os atores

sociais e mude radicalmente a nossa socie-

dade. Precisamos desenvolver ações concretas

nas três áreas de prevenção social. Quanto à

prevenção primária, uma das propostas

apresentadas pelo Ministério Público neste

seminário, por meio dos Promotores da

Infância, que também militam no combate

ao crime organizado, são as escolas em tempo

Entre 1985 e 1998,
pagamos da dívida,
que era de US$ 105
bilhões em 1985, US$
282 milhões, entre
juros e amortizações.
Não entendo essa
matemática perversa,
pois, em 1998, nossa
dívida cresceu para
US$ 290 bilhões. E
nossa dívida interna?
Quem vai pagá-la?
Nossas crianças e
jovens crescem
abandonados,
desnutridos, sem
afeto, teto, saúde ou
educação; são
explorados; convivem
diretamente com a
violência, por falta de
políticas sociais
básicas, políticas
públicas.

Mas isso não acontece.	 integral. Caso não consigam implantá-las no

O segundo pilar do estatuto refere-se à	Estado inteiro, que pelo menos o façam nas

doutrina da proteção integral. Trata-se de uma	áreas em situação de risco para as nossas

nova ética: querer que os filhos dos outros	crianças e adolescentes.
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	Na prevenção secundária, necessitamos	pequeno furto, e nada lhe aconteceu. Então,

	

de programas de família, de programas de	vai arranjar uma engenharia para praticar

	

atenção especial a drogaditos, a meninos com	roubos maiores. Daqui a pouco, mata alguém,

	

trajetória de rua consolidada e a meninos que	comete um latrocínio. Aí, sim, vai para a

	

necessitam de educação especial. Na	cadeia pública.

	

prevenção terciária, que é objeto da nossa
	

Reconheço o esforço do governo de

	

reflexão, necessitamos da implementação de
	

Minas, dos dirigentes de Governador Valada-

	

programas socioeducativos. Ninguém sabe ao	res, Teófuto Otôni, Montes Claros, mas ainda é

	

certo o que é isso. Quando um menino comete	pouco. Medidas socioeducativas em meio livre?

	

um ato infracional, haverá um processo
	

E a liberdade assistida, a prestação de serviços

	

socioeducativo, será instaurado um inquérito
	

à comunidade? Vamos imaginar esse mesmo

	

policial e o garoto será responsabilizado por	garoto que cometeu o primeiro furto entrando

seu ato.	 no programa. Há liberdade assistida em Belo

	

O que acontece hoje na prática? Na	Horizonte? Há, e é premiada internacional-

	

exposição precedente, o patestrante [Eduardo	mente. Então, qual é o grande problema? Não

	

Batitucci] foi muito feliz quando falou sobre	há vaga para o menino. Se esse menino não

	

o tempo, a demora. Fiquei assustado, porque	for colhido em flagrante, até que seu processo

	

não sabia que, para o oferecimento de uma	termine e chegue na Vara da Infância e da

denúncia, gastava-se um ano e três meses em Juventude, não há como aplicar medida

média.	 nenhuma. E, depois que fizer 18 anos, se

	

Fui Promotor da ga Vara Criminal em Belo	cometer crimes, será imputável, mas terá

	

Horizonte durante seis anos e, como tal, sofri
	

ingressado na criminalidade adulta.

	

muito com essa morosidade. Quando chegava
	

Essa é a realidade que precisa mudar.

	

o inquérito policial de um fato acontecido	Quando se fala em prestação de serviços à

	

há cinco, seis, sete anos, tinha de oferecer	comunidade em municípios menores, vemos

	

denúncia, mas ele já estava prescrito. Eu sabia	que, em 95°h deles, não há medidas socio-

que não daria em nada.	 educativas, só cadeia. Como não há previsão

	

Quando falamos em prevenção terciária,	orçamentária, como ninguém quer saber disso,

	

temos que observar muitos pontos. Se um	o que é que se faz? Ignora-se.

	

garoto comete o primeiro ato infracional no	Quais são as sugestões que apontamos?

	

meio da rua, o que vai acontecer? Com ele	a) Em primeiro lugar, garantia de acesso

	

nada, mas aos policiais militares causa-se uma	à educação infantil. Se o menino não come

Na prevenção
secundária,

necessitamos de
programas de família,

de programas de
atenção especial a

drogaditos, a meninos
com trajetória de rua

consolidada e a
meninos que

necessitam de
educação especial. Na

prevenção terciária,
que é objeto da nossa

reflexão, necessitamos
da implementação de

programas
socloeduca tivos.

Ninguém sabe ao certo
o que é isso. Quando

um menino comete um
ato infracional,

haverá um processo
socioeducativo, será

instaurado um
inquérito policial, e o

garoto,
responsabilizado por

seu ato.
canseira enorme, porque correm atrás dele,

levam-no à Polícia Civil e tentam resolver seu

problema. Há uma delegacia especializada no

assunto, mas, no dia seguinte, o garoto

roubará novamente. É isso o que acontece. E

o garoto vai-se animando. Começou com um

até os quatro anos de idade, não aprenderá

mais.

Discutem agora o Fundeb. Não sei como

está o assunto no Congresso Nacional. Com

tantos sanguessugas e mensaleiros, não sei se

deram conta de aprovar alguma coisa. Para
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isso mudar, é necessário financiamento que	Especiais Criminais de Belo Horizonte. O
comece na educação infantil e vá até o ensino	homem que bate na mulher e nos filhos fica
básico. Vemos, no momento, o milagre irlan-	obrigado a pagar cesta básica. Assim, ele
dês. A Irlanda, até há poucos dias, estava em	continuará batendo na mulher, nos filhos ou
um dos últimos lugares na Europa; hoje é uma	em outra pessoa. Isso tem de mudar. Já há
potência, porque, nos últimos 20 anos, o
governo aplicou dinheiro de forma maciça na
educação básica.

b) Estabelecimento de novos paradig-
mas no ensino fundamental e médio. Queremos
uma escola pública com ensino de qualidade,
que seja inclusiva e acolha o aluno em tempo
integral.

c) Implementação de programas de
profissionalização e encaminhamento a em-
prego de jovens e adultos, exigindo-se das
empresas o cumprimento da nova lei de
aprendizagem, que foi regulamentada em
2005. Toda grande empresa é obrigada a
destinar recursos de, no mínimo, S°/o e, no
máximo, lS%, para que jovens entre 14 e 24

anos de idade possam trabalhar.
d) Fortalecimento dos Conselhos Tute-

lares. Imaginem os Conselheiros Tutelares
trabalhando em todas as 853 cidades, veri-
ficando as violações aos direitos das crianças
e dos adolescentes, insistindo com o prefeito,
a Câmara de Vereadores e o Conselho Municipal
de Direitos para que as políticas públicas
efetivamente sejam concretizadas naquela
localidade.

e) Ampliação de projetos de atendi-
mento psicossocial e de cidadania. Já temos o
Fica Vivo. No Sul de Minas, há o projeto Novos
Rumos. Existe também o Jandira, trabalhado
pela Cláudia Inês no Ministério Público.

f) Combate à violência doméstica e aos
maus-tratos. É ridícula a atuação dos Juizados

um projeto, abraçado pelo Judiciário e pelo
Ministério Público, de iniciativa do Promotor
Eduardo Henrique Soares Machado, que, por
muito tempo, militou na área da infância e
juventude, para que haja tratamento da pessoa
infratora. Ele terá acesso a um programa que
envolverá psicólogo, assistente social, etc.,
para tentar mudar sua trajetória violenta.

g) Criação de varas criminais especia-
lizadas para julgamento de abusadores de
crianças e adolescentes, o que ainda não
existe. Temos o Juizado do Consumidor. Não
sei quantos juízes estão à disposição para
resolver relações de consumo, que são im-
portantes. Quando, por exemplo, um consu-
midor tem algum problema no BH Shopping,
precisa haver um juiz para resolvera demanda
quanto à sua compra. No entanto, para res-
ponsabilizar o criminoso que estuprou, que
atentou violentamente contra o pudor de uma
criança, que bateu em um jovem até prati-
camente matá-lo, será necessário cerca de um
ano e três meses para, pelo menos, tentar
oferecer uma denúncia.

h) Criação de guardas municipais desar-
madas. Segurança pública nas escolas é uma
reclamação constante dos educadores, porque
o aluno faz o que quer dentro da unidade de
ensino.

i) Estabelecimento de uma política
pública de combate ao álcool e às drogas
ilícitas. Diadema fez uma política de sucesso
ao fechar bares às 23 horas. Podíamos fazer
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uma legislação municipal para que todos os dependência química. Também poderiam ser

que quisessem vender álcool pudessem fazê- tratadas suas famílias.

lo, desde que pagassem uma taxa à Prefei-	j) Implementação de consórcios entre

tura. Os recursos arrecadados com essas	os municípios, o Estado de Minas Gerais e a

taxas poderiam servir para o tratamento de União para a criação de medidas socioedu-

jovens que têm problemas com álcool e com	cativas em meio livre.
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Por uma poUtica de segurança pública que seja também social

Márcia Cristina Alves
Superintendente de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de Defesa Social

Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar
a importância do seminário e, principalmen-
te, da abordagem do tema da prevenção social,

rumos e que a sociedade, de certa forma, exi-
ge novas soluções para antigos problemas.
Neste momento, é fundamental que se traba-
lhe a questão da prevenção social na política
de segurança pública e, principalmente, que
o grupo que vai debruçar-se sobre as propos-
tas desse tema desempenhe um bom traba-
lho, traduzindo em propostas concretas e em
ações efetivas uma política de prevenção à
criminalidade.

Também agradeço a participação de to-
dos nas audiências públicas. Tive a oportuni-
dade de participar de algumas, e há, de fato, o
interesse das pessoas em discutir a possibili-
dade de intervir na realidade social antes que
o crime aconteça. Se temos novos problemas,
temos de ter novas soluções. E é sob essa nova
ótica, com conceitos novos, com outros paradig-
mas, para além da repressão, que também tem
seu papel na segurança pública, que faremos
nossa apresentação sobre ações preventivas e
envolvimento da sociedade civil, a política de
prevenção à criminalidade no Estado de Minas
Gerais.

Gostaria de começar apontando algumas
questões importantes para se entender o que,

de fato, é uma estratégia de prevenção do
crime e da violência. Em primeiro lugar, acho
que temos de trabalhar com a redução de cri-

de medo nos impede de tomar atitudes coe-
rentes, planejadas e pensadas. Para que isso
ocorra, precisamos trabalhar melhor com infor-
mações. Este é um ponto muito importante
ao se discutir a questão da segurança públi-
ca: trabalhar com informações concretas que
possam ser repassadas para a sociedade civil
como elementos que possibilitam analisar o
que está ocorrendo em relação ao aumento
da criminalidade.

Uma segunda questão importante ao se
lidar com prevenção social é que trabalha-
remos com um instrumento que envolverá di-
ferentes atores e instituições. Não há como
trabalhar com prevenção sem trabalhar com
as outras instituições, como o Ministério Pú-
blico, o Poder Judiciário, as Polícias Civil e
Militar, as universidades e a sociedade civil,
principalmente por meio de suas organiza-
ções e associações comunitárias. Prevenção
social é uma estratégia que prioriza a in-
teri nstituciona[idade e a intersetorialidade.
Trabalharemos com técnicos e com pessoas
das diversas áreas.

Os técnicos da Superintendência de
Prevenção à Criminalidade são formados em

pela primeira vez, o que demonstra que as mes e também com a redução do medo da
políticas de segurança pública tomam novos	violência, porque, às vezes, nossa sensação
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Psicologia, Sociologia, Serviço Social, Direi-

to, enfim, são técnicos de diversas áreas

do conhecimento que se organizam para

pensar ações intersetoriais. Além disso, é

No Brasil, a primeira causa de morte de

jovens de 15 a 24 anos é o homicídio. Os

jovens no Brasil morrem mais por homicídio

do que por qualquer outra causa. Esse é um

fundamental o desenvolvimento de parcerias	fenômeno que deve ser compreendido e tra-

locais. A prevenção é essencialmente local.	tado pelas políticas públicas. Não podemos

Podemos ter uma orientação, uma diretriz,	deixar que isso passe de forma desapercebida

Não basta apenas
apresentar números,
mas entender o que

será de um país com
uma juventude

dizimada. Qual será o
futuro de localidades

que apresentam esse
quadro? Esse não é um

problema simples;
portanto, não há uma

solução simples. Os
dados mostram a
complexidade do

problema e a
necessidade de

pensarmos nele de
maneira mais concreta

e consistente, e não
apenas produzindo

soluções imediatistas,
de curto prazo.

mas a ação acontece no lugar, na comunida-

de. Então, as parcerias com as instituições lo-

cais, as parcerias com os diversos níveis de

governo, principalmente com o governo mu-

nici pai, são fundamentais para que a ação seja

efetiva.

Essa é uma forma de garantir uma certa

coordenação e administração das iniciativas de

prevenção. Por que precisamos dessa coorde-

nação? Porque há um senso comum ao dizer

que apenas com políticas sociais universais,

como educação e saúde, vamos reduzir o

crime, o que não é verdade. Vemos experiên-

cias em diversos lugares em que o IDH au-

mentou e, conseqüentemente, a criminalidade

também.

Portanto, não basta simplesmente aumen-

tar o acesso a políticas sociais. Precisamos de

uma ação mais dirigida, mais pensada, mais

planejada, que identifique áreas e ações

prioritárias. Como já foi dito pelo Dr. Eduardo

Cerqueira Batitucci, não há a mesma disper-

são. Ou seja, existe uma concentração muito

grande de crimes em determinadas áreas. Pre-

cisamos trabalhar de forma diferenciada os

problemas que são diferentes.

Gostaria de destacar que, além do aumen-

to da criminalidade violenta, especialmente

de mortes por homicídios, houve também um

grande aumento no número de mortes dejo-

vens de 15 a 24 anos por homicídio.

e que esses dados não traduzam uma realida-

de que precisamos compreender.

Como mostrou também o Dr. Eduardo

Batitucci, o número de homicídios no Brasil

está crescendo, mas isso vem de 20 anos. São

duas décadas de crescimento. Em alguns lu-

gares, esse crescimento chega a 300%.

Além do crescimento de homicídios, é

importante perceber que há um crescimento

muito grande do número de mortes por arma

de fogo. Isso é importante, porque nos leva a

outros problemas, como a origem das armas e

o número de jovens mortos por homicídios

provocados por armas de fogo. Hoje, não só

no Brasil, mas também em quase toda a Amé-

rica Latina e em vários países do mundo, qua-

se 30% das mortes de jovens são causadas

por homicídios.

Faço questão de ser enfática nesse

ponto, porque acho que é fundamental pen-

sarmos nisso. Não basta apenas apresentar

números, mas entender o que será de um país

com uma juventude dizimada. Qual será o

futuro de localidades que apresentam esse

quadro? Esse não é um problema simples;

portanto, não há uma solução simples. Os

dados mostram a complexidade do problema

e a necessidade de pensarmos nele de manei-

ra mais concreta e consistente, e não apenas

produzindo soluções imediatistas, de curto

prazo. Se esse problema está crescendo há duas
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dos problemas, para nos informar sobre as
estatísticas, as condições econômicas, as ca-
racterísticas e a possibilidade de ocorrência
de fatores de risco que possam interferir na
vulnerabilidade social desse público.

É preciso capacitar os agentes públicos.
Por mais que tenhamos o desejo de enfrentar
a violência, ainda não dispomos de capaci-
tação adequada para que os diretores de es-
colas, funcionários de centros de saúde e

Temos de trabalhar
com áreas de maior
concentração de

agentes comunitários saibam lidar com pro- criminalidade, com

biemas relacionados à violência,	
jovens que têm

Temos de adotar o modelo de policiamen- 
experiência e que
vivem em contexto de

décadas de forma muito concentrada, não será
resolvido de um dia para o outro. É fundamen-
tal pensarmos em soluções que realmente tra-

de poder ofensivo para a sociedade e com
aqueles que cumpriram pena no sistema
prisional. Para que isso aconteça, o primeiro

gam efetivas mudanças para essa realidade	passo seria obter o diagnóstico qualitativo
social.

Se observarmos as regiões metropolita-
nas das capitais, veremos que é muito maior
a possibilidade de um jovem de 15 a 24 anos
morrer por homicídio do que a de um adulto.

Essa informação fará com que pensemos
em uma política de prevenção que tenha como
eixo fundamental os jovens, para que não se-
iam vitimas de crimes. Teremos de provocar
alguma ação capaz de permitir a sua inclusão
em programas que se traduzam em uma opor-
tunidade diferente das existentes atualmente
no País.

Dessa forma, trabalharemos inicialmen-
te com três conceitos de prevenção: a pre-
venção primária, que seria a atuação direta
em áreas com maior incidência e com o públi-
co agente ou vítima de violência; a preven-
ção secundária, que seria o trabalho dirigido
às pessoas que, de certa forma, já experimen-
taram a violência e cometeram algum delito
ou infração de baixo poder ofensivo; e a pre-
venção terciária, que seria o trabalho dirigido
às pessoas que já tiveram experiência com a
criminalidade e cumpriram medidas de priva-
ção de liberdade.

Adotamos esses três níveis de trabalho

to comunitário local, que é presente, pois está
vinculado com a comunidade e se identifica com
ela, podendo tomar parte das instâncias
deliberativas e comunitárias.

Temos de potencializar os programas
locais, pois, às vezes, apesar de serem mui-
tos, eles não se comunicam entre si e não
atendem esse público de que falamos.

Têm de ser implantadas ações dirigidas,
pois cada público necessita de uma ação es-
pecífica.

Temos de criar núcleos de referência, que
são equipamentos a serem utilizados nas co-
munidades, a fim de contarmos com espaços

violência, com pessoas
que cometeram delitos
que ainda não
representam um
grande poder ofensivo
para a sociedade e
com aqueles que
cumpriram pena no
sistema prisional.

porque se trata de públicos diferentes, que,	públicos que possam contribuir para a pre-
conseqüentemente, demandarão ações distin-
tas. Temos de trabalhar com áreas de maior

venção social.
Se observarmos um mapa que mostre

concentração de criminalidade, com jovens	onde estão concentrados os crimes violentos,
que têm experiência e que vivem em contex-
to de violência, com pessoas que cometeram
delitos que ainda não representam um gran-

verificaremos que, principalmente em Belo
Horizonte e na região metropolitana, a con-
centração maior é nas vilas e favelas.
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A segurança pública,
especialmente a

criminalidade e a
violência, sempre foi

um desafio para a
participação

comunitária. Esse
assunto diz respeito às

nossas vidas, mas, no
momento de

participar, surgem
ameaças, dificuldades,
e falta a compreensão
de que é preciso ouvir

a comunidade para
além dos dados e das

estatísticas e envolvê-
la na solução. A

participação é um
desafio e um indicador

de que a política está
sendo executada.

Embora a diminuição dos homicídios seja

um fator muito significativo e um indicador

inquestionável do desempenho e das ações

coordenadas de prevenção da segurança pú-

blica, há outros indicadores fundamentais a

serem percebidos ao implantarmos um núcleo

de referência nessas comunidades citadas.

Primeiro, o aumento da participação

comunitária. A segurança pública, especial-

mente a criminalidade e a violência, sempre

foi um desafio para a participação comunitá-

ria. Esse assunto diz respeito às nossas vidas,

mas, no momento de participar, surgem ame-

aças, dificuldades, e falta a compreensão de

que é preciso ouvir a comunidade para além

dos dados e das estatísticas e envolvê-la na

solução. A participação é um desafio e um

indicador de que a política está sendo execu-

tada.

Outra questão é saber lidar com situa-

ções de violência. Há situações de crimina-

lidade de alto nível, mas há outras com que

temos de aprender a lidar imediatamente,

como é o caso da violência nas escolas e dos

problemas relacionados aos alunos que estão

na escola e nela devem continuar. Não pode-

mos tratar da prevenção e da segurança como

se fossem apenas assunto de polícia. Esse é

um problema que diz respeito também aos

agentes públicos que trabalham nessas co-

munidades. Devemos nos preparar para

enfrentá-lo com eficiência.

Outro indicador importante é a partici-

pação de públicos diferentes. Estão envolvi-

dos jovens e famílias, mas também pessoas

da comunidade, que, de certa forma, preci-

sam saber que órgão procurar em caso de ne-

cessidade. Muitas vezes, o Conselho Tutelar

não é acionado quando deveria. Precisamos,

então, esclarecer a população acerca do que é

possível fazer para resolver os problemas em

causa própria. É desse ponto que poderemos

partir para uma política de prevenção e atuar

nas causas da violência.

Prevenir é atuar antes que a crimina-

lidade se torne insuportável para as pessoas,

principalmente para as comunidades de vilas

e favelas, onde a concentração de crimes é

maior. Mas é interessante notar que o envol-

vimento no crime, nessas áreas, não chega a

l%. Não estamos falando de todos os mora-

dores de vilas e favelas, como não estamos

falando de todos os jovens da periferia. Há,

na periferia da cidade, uma juventude que está

disposta a participar e a mostrar outra ima-

gem, outra identidade.

Faço um apelo especial aos participantes

deste seminário para que não trabalhemos com

o senso comum, mas que busquemos a possi-

bilidade de implementar ações que venham tra-

zer resultados. E, para obter resultados, temos

de compreender os problemas.

A tarefa de trabalhar a prevenção da cri-

minalidade na Secretaria de Defesa Social está a

cargo de uma superintendência. Por quê? Porque,

pela primeira vez, um órgão - aliás, único no

Brasil - trata dessa questão como política públi-

ca e trabalhará com intervenção e fatores de risco

que favorecem a inserção na atividade criminosa

e atuam nas causas da violência.

Para isso, já implantamos quatro progra-

mas e logo implantaremos o quinto. Um deles é

o programa de controle de homicídios, o Fica

Vivo. Outro é o Programa de Mediação de Con-

flitos, que, por meio de técnicos, advogados e

assistentes sociais, busca mediar conflitos nas
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comunidades, a fim de resolver os problemas

em sua causa, para que não resultem em violên-

cia. Os profissionais trabalham com questões

que podem representar conflitos de direitos,

conflitos sociais locais e entre moradores. O

Programa Penas Alternativas trabalha com o

implementar programas que atenderão o pú-

blico, receberão as demandas e promoverão a

inclusão social e, ao mesmo tempo, uma mu-

dança nessa realidade.

A inclusão produtiva do egresso do sis-

tema penitenciário é fundamental. Não se trata

monitoramento das alternativas penais, pnnci-	simplesmente de oferecer-Lhe trabalho; pre-

patmente a prestação de serviços à comunida-	cisamos capacitá-lo para o trabalho, pois,

de. Há também o Programa de Reintegração	além da dificuldade de inclusão no mercado,

Social do Egresso. Diante da falta de perspecti-	ele enfrenta a de identificação social.

va da pessoa que cumpriu pena, o programa	Nos programas que desenvolvemos, os

busca a possibilidade de reintegração social de jovens são estimulados a fazer muitas ativi-

fato.

Nossa Superintendência foi criada em

2003, portanto é uma política recente. Até o

primeiro semestre, 13.646 pessoas foram aten-

didas pelos programas. Para uma política que

está sendo implantada, esse número de aten-

dimentos é grande, o que demonstra haver

uma demanda concreta. Se as pessoas procu-

ram os núcleos, os programas, é porque as

demandas existem.

Para implantarmos essa política, em pri-

meiro lugar, como já disse, temos de realizar

diagnósticos e estudos técnicos, promover

parcerias por meio de projetos e oficinas lo-

cais, capacitar os gestores e elaborar um pla-

no local. Em todos os lugares onde temos

núcleos, preparamos um plano local para de-

senhar nossas ações.

Hoje estamos no interior de Minas Ge-

balhos. Eles já apresentaram uma dança de

rua no Teatro Francisco Nunes. Eles montaram

e produziram um espetáculo, com a ajuda de

um oficineiro, professor da comunidade, e,

sozinhos, trouxeram para a cidade sua produ-

ção. Precisamos ocupar a cidade, o espaço

urbano, com atividades para os jovens, que

não podem ficar isolados na periferia; eles

precisam vir à cidade, conhecê-la, pois ela é

de todos. Alguns participaram de uma olim-

píada no Mineirão.

Com isso, quero mostrar que temos mo-

delos, exemplos que, de fato, podem traduzir

e representar a diferença nessas comunidades.

Não temos apenas o padrão, o modelo do tra-

ficante, do bandido, temos outros que preci-

samos mostrar à sociedade. Precisamos ocu-

dades. Os jovens que participam do programa

Fica Vivo desenvolvem os mais diversos tra- 
A inclusão produtiva
do egresso do sistema
penitenciário é
fundamental. Não se
trata simplesmente de
oferecer-lhe trabalho;
precisamos capacitá-lo
para o trabalho, pois,
além da dificuldade de
inclusão no mercado,
ele enfrenta a de
identificação social.

rais, em 11 cidades na região metropolitana	par os espaços e mostrar esses modelos aos

e no interior. Estamos em sete áreas de Belo jovens, para que possam acreditar mais rio

Horizonte e vamos para mais duas, o que	lugar onde vivem.

totalizará 24 núcleos de prevenção implan-

tados nas comunidades. Sabemos o quanto é

difícil implantar um núcleo, entrar em uma

comunidade que sofre com a violência e

A prestação de serviços comunitários é

uma forma de agregar valor social à pena de

prestação de serviços. Temos um grupo de tra-

balho com vítimas e agentes de violência
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doméstica, pois temos que trabalhar as causas.

Temos uma série de entidades que recebem

beneficiários, que não devem ser recebidos

só para prestar serviços. O beneficiário é um

membro da sociedade que precisa do nosso

apoio e da nossa contribuição para evitar que

seja reincidente. Trabalhamos com a forma-

ção de cooperativas de trabalho e de coope-

rativas sociais para que essas pessoas possam,

de fato, exercer sua cidadania.

O Programa Mediação de Conflitos atua

O Programa Espaços Urbanos Seguros é

um projeto que visa, por meio de soluções sim-

ples - como um orelhão no lugar certo, pontos

de ônibus adequados, iluminação, áreas de

circulação e uma banca de jornal na comuni-

dade - criar uma vigiláncia natural, uma área

de socialização e de integração que reduza a

criminalidade naquele local. É um projeto feito

com a Escota de Arquitetura da PUC.

Consideramos que a proposta de ações

integradas de prevenção social à criminalidade,

em duas áreas: no Palmital, em Santa Luzia, e	por meio de uma política estadual, permite a

Por meio do Programa na Barragem Santa Lúcia. Temos vários proje-
Entre o Morro e o

Asfalto, jovens das
escolas particulares e
das escolas do Morro

das Pedras buscam,
utilizando a

linguagem e a
comunicação, uma

perspectiva de
interação social.

tos, como o Programa de Educação, com o

CR, que forma jovens não só para o mercado

de trabalho, mas também para exercer sua ci-

dadania e buscar alternativas.

Por meio do Programa Entre o Morro e o

escolas do Morro das Pedras buscam, utili-

zando a linguagem e a comunicação, uma

perspectiva de interação social.

produção de programas e projetos capazes de

garantir a proteção e a inclusão social do pú-

blico por meio dos núcleos de prevenção, que

são equipamentos de base local nas comuni-

dades. Além de construir mecanismos que pro-

movam ações de redução dos fatores de risco,

munidades e de inserção na sociedade. Quere-

mos uma política de segurança pública que seja

também social.

Asfalto, jovens das escolas particulares e das	oferecem novas formas de relação com as co-

r11 Lcio
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Segurança pública e defesa dos direitos humanos

Alexandre Delorenzo de Souza
Membro da Pastoral dos Direitos Humanos

Não podemos falar em segurança sem
falarmos em justiça social. Os defensores pú-

blicos fazem parte desse sistema, que deve
ser de acesso à justiça social, porque aten-

dem, todos os dias, pessoas excluídas, espo-
liadas de seus direitos.

Sou da Pastoral de Direitos Humanos,
entidade filiada ao Movimento Nacional de

manos. São várias parcerias. Somos gestores
do Programa de Proteção às Vítimas e Teste-

munhas em Minas Gerais. Trabalhamos com
educação em direitos humanos, a fim de que

as lideranças comunitárias de favelas e vilas
sejam protagonistas na defesa de seus pró-

prios direitos. Na Pastoral, temos um plantão
jurídico e trabalhamos com um grupo de fa-

Direitos Humanos. Há 26 anos, estamos as-	miliares de presos.

sumindo ou tentando assumir uma missão
profética de anunciar e denunciar. Anunciamos

programas, ações e projetos que promovem a
dignidade da pessoa humana. Denunciamos
todas as formas de violação dos direitos hu-
manos. Compreendemos direitos humanos co-

mo os direitos universais, interdependentes e
indivisíveis, ou seja, todos os direitos civis,
políticos, sociais - entre os quais se inclui a
segurança pública -, econômicos, culturais e
ambientais, com um fim único: a dignidade
da pessoa humana.

A Pastoral de Direitos Humanos age em
parceria com várias entidades, igrejas e ór-
gãos do poder público, como a Ouvidoria de
Polícia, que está desenvolvendo um grande
trabalho de prevenção. Reforço o papel da
Defensoria Pública, que presta orientaçãoju-
rídica. Foi criado o Escritório de Direitos Hu-
manos, de grande importância para nós, que
militamos nessa área.

Trabalhamos também com outras pasto-
rais sociais, a fim de atingirmos três eixos:
promoção, proteção e defesa dos direitos hu-

Estamos desenvolvendo, em Contagem,

diagnósticos de vilas e favelas. O nosso obje-

tivo é a promoção de seus direitos, como o
direito à moradia. A violência policial é um
grande problema. Diariamente, recebemos

denúncias de violência policial cometida
principalmente contra jovens. Já está estig-
matizado que os jovens negros e moradores
de periferias são bandidos. Todos os dias, re-
cebemos denúncias de jovens sendo vitimas
de violação de direitos humanos.

Na Vila PTO, em Contagem, ocorreu um
caso interessantíssimo. Há vários meses, mo-
radores denunciavam violências cometidas por
agentes de segurança pública. Convidamos o
comando local, a Ouvidoria de Polícia, o
Consep e a Pastoral de Vilas e Favelas para
uma reunião com os membros da vila, a fim
de verificar por que a polícia agia daquela
forma. Essa reunião foi realizada em um dia
de semana, à tarde. A Pastoral de Direitos
Humanos acompanhou os membros da vila,
que relataram aos oficiais barbaridades, como
violações físicas e sexuais, cometidas contra
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Violência é a terrível
exclusão social a que

está condenada toda a
população; violência é

a concentração de
riquezas nas mãos de

um grupo diminuto de
pessoas; violência é a

miséria, é a fome;
violência é o

latifúndio
improdutivo, é esse

desemprego
desestrutural;

violência é a
manipulação dos

meios de comunicação
social.

todos: desde crianças até idosos. Os oficiais,
ao ouvirem os relatos, puderam tomar algu-
mas atitudes.

E a própria comunidade seria protago-

nista, defenderia seus direitos. Nós, pasto-
rais, sociedade civil, seríamos um meio para
promover esses direitos.

É interessante que, no eixo promoção,
proteção, defesa e reparação, a promoção ve-
nha em primeiro lugar, porque é imprescindí-
ve[ a consecução de políticas públicas para
haver vida digna. É dever do poder público e
também responsabilidade nossa a consecução
dessas políticas públicas.

Vou parafrasear o grande penalista Alber-
toda Silva Franco, ex-Desembargador de São
Paulo. Violência é a terrível exclusão social a
que está condenada toda a população; vio-
lência é a concentração de riquezas nas mãos
de um grupo diminuto de pessoas; violência é
a miséria, é a fome; violência é o Latifúndio
improdutivo, é esse desemprego desestrutural;
violência é a manipulação dos meios de co-
municação social.

Ontem, o programa "Fantástico", da Rede
Globo - que, aliás, não é nada fantástico -'
abordou uma das facetas da insegurança pú-
blica e mencionou o Estatuto da Criança como
se ele estivesse errado. Quando ouvi dizerem
que o estatuto estava errado, pensei: esse
pessoal não compreende. E colocaram uma
jurista - com todo o respeito - para corrobo-
rar o que estavam dizendo.

Isso sempre acontece nos meios de co-
municação. Ultimamente, estou ouvindo até
mesmo alguns membros do STF se referirem
aos desserviços dos meios de comunicação.
Aliás, estes deveriam ser o instrumento funda-
mental para a promoção dos direitos huma-
nos, mas, ás vezes, são usados pelo capital,
por urna classe - a dominante -, por um par-

tido político ou até mesmo por um represen-
tante de algum dos Poderes.

Repudiamos isso e reafirmamos que os
meios de comunicação são importantes. Vou
citar um exemplo recente: o episódio aconte-
cido em Contagem, no 2 0 DP. Há vários me-
ses, acompanhamos aquele distrito e vimos a
situação indigna, totalmente desumana, de-
gradante, cruel. Não só nós, da sociedade ci-
vil, como também os próprios policiais do
distrito provocaram o Poder Judiciário, ojuiz

da execução local. Ele saiu de sua mesa - e é
bom para nós os agentes políticos saírem de
sua mesa e irem ao local mencionado - e, di-
ante do que constatou, tomou uma posição
louvável, digna, posição de homem do povo:
depois de reiteradamente enviar oficio à Se-
cretaria de Defesa Social pedindo que resol-

vessem aquele problema sem solução, tomou
as medidas que vocês acompanharam pela tevê
e cujo desdobramento todos conhecemos. Para
mim, foi uma vergonha para o Estado seu afas-
tamento sumário da função que exercia, ao
arrepio da Constituição Federal, a "Constitui-
ção Cidadã".

Retomando a questão da promoção,
acreditamos que o caminho é este: trabalhar
na prevenção, e não na repressão.

Esta semana foi publicada uma matéria
do Professor Cláudio Beato, Coordenador do
Centro de Estudos de Criminalidade e Segu-
rança Pública - Crisp -, sobre as armadilhas e
explosões da segurança pública. O belo arti-
go, publicado no dia 17 de agosto, na Folha
de S. Paulo, argumentou que se trata de uma
ação e reação newtonianas: se se trabalha na
repressão, haverá reação. Estamos acompa-
nhando isso em São Paulo, mas acontece aqui
também.

Trabalhar só na repressão é urna das cau-
sas do aumento da violência. Temos de traba-
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lhar na prevenção e analisar se essa é uma
prioridade do governo no orçamento. Nesse
aspecto, somos solidários à Superintendên-
cia, porque realmente são destinados muitos
mais recursos para a repressão que para a
prevenção. Para nós, isso é um erro. Fiquei
bastante chocado com a questão do menor
infrator. Uma de nossas unidades do Cemac
no Vale do Jatobá - uma parceria do Estado
com os Maristas -, em que uma equipe muI-
tidisciplinar desenvolvia um trabalho
socioeducativo, foi desativada. Construíram
uma unidade em Capitão Eduardo, que é mui-
to longe.

A maioria das famílias desses menores
é pobre e não tem condições de ir para Capi-
tão Eduardo ou Sete Lagoas e muito menos
de conversar com a equipe técnica, que uti-
liza a metodologia antiga e técnicas fali-
das. Um agente penitenciário de lã disse que
ficou três anos no Cemac aprendendo a ser
educador social, não agente penitenciário.
Fomos acompanhar os adolescentes e não
pudemos abraçá-los, porque lá a ordem su-
perior é para tratá-los como detentos, não
como jovens em desenvolvimento. Para nós,
isso é preocupante, porque utilizamos a pe-
dagogia do toque, do carinho, coisas que
esses adolescentes não tiveram no seio fa-
miliar.

É sabido que o sistema penitenciário
está falido. O Ministro Sepúlveda Pertence,
que já esteve preso, disse o seguinte: "Da
prisão não pode vir coisa boa". Agora, estamos
acompanhando a construção de cadeiões, não
de penitenciárias. Sou advogado, atuo muito
na área criminal e estive lá acompanhando
alguns clientes. Será que vão colocar todo
esse pessoal nesse Lugar, construído nos mol-
des de um estabelecimento prisional de anti-
gamente? Será que não haverá nenhuma

metodologia pedagógica para a ressociali-

zação desses presos?
Pelo que vi, não. Serão levadas para lá

pessoas que cometeram vários crimes. Assim,
elas se aperfeiçoarão no crime, e pior: com a
anuência do Estado. A sociedade civil exerce o
papel de denunciar, é a função controle. De acor-
do com a Constituição Federal, parágrafo único
do art. l, todo poder emana do povo. Para
realmente organizar o nosso estado, temos as
funções administrativa, legislativa, judiciária e
de controle. Todos têm de exercer a função con-
trole, que é típica do Ministério Público.

Aliás, quero parabenizar o representante
do Ministério Público, Dr. Rodrigo Filgueiras,
Coordenador do CAO de Direitos Humanos do
Estado. Toda a sociedade tem de exercer essa
função, que, na verdade, é um dever do Poder
Legislativo, que tem de fiscalizar se a dotação
orçamentária está sendo executada. Não basta
que o Estado tenha o orçamento; ele tem de ser
executado. Temos de saber, por meio de núme-
ros, se a dotação orçamentária está sendo exe-
cutada. Realmente isso é importante para as
questões referentes às políticas sociais.

Parabenizo a Frente de Defesa dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente por desen-
volver esse trabalho de acompanhamento
desde o início da discussão orçamentária até
a sua aprovação e execução. Não é possível
fazer políticas públicas sem previsão orçamen-
tária. É preciso buscar prioridades e trabalhar
em prol da criança e do adolescente, se essa
for a prioridade. Para isso, devemos fiscalizar
se, realmente, o orçamento está sendo desti-
nado a essa área. E é o que tem feito a Frente
de Defesa dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente. Todos os cidadãos devem agir da
mesma forma.

A democracia que queremos é a par-
ticipativa, e não essa que aí está, ou seja,

Serão levadas para lá
pessoas que
cometeram vários
crimes. Assim, elas se
aperfeiçoarão no
crime, e pior: com a
anuência do Estado.
A sociedade civil exerce
o papel de denunciar,
é a função controle.
De acordo com a
Constituição Federal,
parágrafo único do
art. 10, todo poder
emana do povo. Para
realmente organizar o
nosso estado, temos as
funções
administrativa,
legislativa, judiciária
e de controle. Todos
têm de exercer a
função controle, que é
típica do Ministério
Público.
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Eles se sentem atraídos
pelo que é diferente,

mas vivem em um
mundo de cão: se saem

às ruas, a policio os
revista e até bate

neles; na escola, não
há qualquer incentivo

nem perspectiva de
emprego; e é assim que

a droga invade a vida
deles. Precisamos

trabalhar o problema
das drogas, e é isso

que, eficazmente, tem
feito a Polícia Militar,

inclusive em Contagem,
por meio de uma

equipe muito boa.

semi-direta e representativa de sei-lá-o-quê.
Temos, sim, de participar, de exercer os nos-

sos direitos.
Participar das discussões do orçamento

é fundamental. É importante saber como são
feitas as aprovações no Parlamento mineiro e,

mais ainda, a execução do orçamento. En-
quanto cidadãos, devemos correr atrás disso,
mas de forma organizada, ou seja, por meio
dos conselhos paritários.

Disse que o jovem é estigmatizado, por-
que acompanhamos alguns casos que se refe-
rem a isso. Aliás, recentemente, um jovem que
estava indo para o Conselho Municipal da Ju-
ventude sofreu violência por parte da Polícia
Militar. No entanto, reconhecemos o traba-

lho dos agentes de segurança pública para
reverter essa situação.

No ano de 2000, pude ver isso aqui e
em Contagem, com o Capitão Duani, os gru-
pos especializados de atendimento à criança
e ao adolescente e os grupos especializados
em direitos humanos. Realmente, aqueles po-
liciais passaram a ter outra abordagem, mais

voltada para o cidadão, o que representa um
avanço muito grande. A simples mudança de

comando reverteu tudo.
Algumas ações do Proerd, da Polícia

Militar, são de fundamental importância para
combatera uso de drogas, que acaba por con-
sumir nossos jovens. Eles se sentem atraídos
pelo que é diferente, mas vivem em um mun-
do de cão: se saem às ruas, a polícia os revista
e até bate neles; na escota, não há qualquer

incentivo nem perspectiva de emprego; e é
assim que a droga invade a vida deles. Preci-
samos trabalhar o problema das drogas, e é
isso que, eficazmente, tem feito a Polícia Mi-
litar, inclusive em Contagem, por meio de uma

equipe muito boa.
Esse debate será muito importante para

o enriquecimento do seminário. A inseguran-

ça pública de hoje é conseqüência de políticas
adotadas no passado. Se queremos construir
uma sociedade mais segura e justa, temos de
agir de forma diferente do passado. Para isso,
devemos trabalhar em programas, projetos e
ações de prevenção, e não de repressão.

Esse é o recado que gostaria de deixar
ao poder público, em nível federal, estadual
e municipal, caso realmente se queira uma
sociedade mais segura, com prioridade na pro-

moção dos direitos humanos. Nós, da socie-
dade civil, temos de participar mais.

Termino minha exposição conclamando
os senhores e as senhoras para o momento
das eleições. Temos de exigir a prestação de
contas dos atuais mandatos, seja do Legis-

lativo ou do Executivo. Temos de saber o que
eles fizeram, quais leis foram aprovadas. Eles

fiscalizaram a execução orçamentária? Não
podemos exercer a cidadania somente no dia
de votar. Temos de acompanhar e cobrar o
exercício dos mandatos públicos.

Autoridade não se compra, não se ganha,
ela se Legitima. É uma questão de merecimen-
to, quando o representante atua com ética e
compromisso com a causa do povo.

SEGURA CAP	OL.)S	21 A 23 DE
I)f'O\ 1\.' I'AIU\ MA SOI LiA),. W\1, SGUrA
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O Fundo Nacional. de Segurança Pública

João Francisco Goulart dos Santos

Coordenador-Geral de Gestão. Acompanhamento e Análise Técnica do Plano Nacional de Segurança Pública, representando, no seminário,
Luiz Fernando Corrêa, Secretário Nacional de Segurança Pública e Presidente do Conselho do Fundo Nacional de Segurança Pública

A Secretaria Nacional de Segurança é
composta de três grandes departamentos: o
primeiro, de políticas, programas e projetos;
o segundo, de pesquisa e formação; e um ter-
ceiro departamento, de execução e avaliação
do Plano Nacional de Segurança Pública. É
neste terceiro departamento que está a exe-
cução do Fundo Nacional de Segurança Pú-
blica.

Farei um pequeno histórico do fundo.
No dia 20/6/2000, por meio de uma medida
provisória, o governo federal adotou provi-
dências para a melhoria das ações referentes à
segurança pública e, naquela época, foi elabo-
rado um Plano Nacional de Segurança Pública
por uma equipe multidisciplinar composta da
Casa Civil, Ministério da Justiça e Presidência
da República. Esse plano previa investimen-
tos na prevenção à violência.

Para operacionalizar o plano, foi insti-
tuído, então, em 141212001, o Fundo Nacio-
nal de Segurança Pública, por meio da Lei n°
10.201, do mesmo ano.

O que esse fundo nacional tem como
objetivo? Apoiar projetos na área de ree-
quipamento, treinamento, qualificação das
Polícias Civil e Militar, Corpos de Bombeiros
Militares e Guardas Municipais. Também apóia
projetos de sistemas de informações, como
de inteligência, investigação e estatística
policial, projetos referentes à estrutura e à

modernização da política técnico-científica
e programas de polícia comunitária e de pre-
venção ao delito e à violência.

O que disse está previsto no art. 4 0 da
Lei do Fundo Nacional de Segurança Pública.
Mas a Secretaria Nacional, de 2003 a 2006,
não vem tratando das proposições que ora
abordei, previstas na Lei n° 10.201. O Siste-
ma Único de Segurança Pública - Susp - foca-
se em três grandes segmentos. Para compor o
Susp, deve haver uma política de segurança
pautada no processo de humanização. O se-
gundo quesito: sem gestão, não há política
de segurança. E uma terceira proposição: po-
lítica de segurança implica articulação sis-
têmica das instituições que compõem esse
órgão de segurança pública. Por meio do Sis-
tema Único de Segurança Pública e da legis-
lação que ampara a distribuição de recursos,
atualmente a Secretaria Nacional de Segurança
Pública - Senasp - enfoca esses três segmen-
tos para a distribuição de recursos oriundos
da União.

Farei um breve resumo sobre humani-
zação e modernidade. Criamos, na Senasp, a
Rede Nacional de Especialização em Seguran-
ça Pública. Em 2004, houve, no Estado da
Bahia, um projeto-piloto que serviu como
credenciamento das universidades federais
para desenvolver, nas instituições de ensino
superior, cursos de especialização em gestão

Seminário Legislativo / ALMG • Segurança para Todos 33



A Senasp patrocinou,
em 2004 e 2005,

vários laboratórios de
DNA. Já temos uma
rede no Amazonas,

Bahia, Distrito
Federal, Minas Gerais,

Santa Catarina, Rio de
Janeiro, São Paulo,

Paraíba e Rio Grande
do Sul. O objetivo é

apoiar diretamente as
organizações de

segurança pública em
suas atividades de

perseguição penal, ou
seja, relativas à prova

do crime. 1/á cerca de
dez anos, havia uma

dificuldade enorme
para se fazer exame de

DNA. A Senasp vem
investindo

maciçamente nessa
ação estruturante.

de segurança pública. A partir de agosto de

2006 até o final do ano, a Senasp pretende

formar 1,5 mil policiais na Rede Nacional de

Especialização em Segurança Pública.

Quanto à rede de educação a distância,

por meio da web, é uma rede gratuita para os

profissionais de segurança pública. A Senasp

implantou, ao longo de 2005, inclusive em

Minas Gerais, os telecentros, onde as insti-

tuições poderão abordar temas sobre direitos

humanos, uso Legal da força, local de crime,

tráfico de seres humanos e outros.

A matriz curricutar nacional foi também

uma outra ação estruturante da Senasp, que

trabalha em alguns eixos dos direitos hu-

manos, cidadania e integração, visando pa-

dronizar atividades formativas em segurança

pública, nas academias e centros de ensi-

no policial, de modo integrado. O foco da

matriz curricutar é a formação humanística e

técnica de policiais de todos os estados, pos-

sibilitando-lhes a troca de comunicação e ex-

periência.

Senasp criou o portal da segurança cidadã.

Outra ação da Senasp é a estruturação

da perícia por meio de laboratórios de DNA,

balística, genética e toxicotogia forense. A

Senasp patrocinou, em 2004 e 2005, vários

laboratórios de DNA. Já temos uma rede no

Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Minas Ge-

rais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Pau-

lo, Paraíba e Rio Grande do Sul. O objetivo é

apoiar diretamente as organizações de segu-

rança pública em suas atividades de perse-

guição penal, ou seja, relativas à prova do

crime. Há cerca de dez anos, havia uma difi-

culdade enorme para se fazer exame de DNA.

A Senasp vem investindo maciçamente nessa

ação estruturante.

Quanto à gestão e reorganização ins-

titucional, há um conselho gestor no Mi-

nistério da Justiça, formado pelo Ministério

Público, Ministério do Planejamento e Tribu-

nal de Contas da União, que não aprova ne-

nhum projeto se não houver, no estado, o

Gabinete de Gestão Integrada. Esse Gabinete

visa coordenar as ações do Sistema Único de

Segurança Pública. Nos estados, compõem

esses Gabinetes de Gestão Integrada o secre-

tário estadual de Segurança Pública, o chefe

da Polícia Civil, o comandante da Polícia Mi-

litar, o Comandante do Corpo de Bombeiros,

a Polícia Rodoviária Federal, a Policia Federal

e demais entidades voltadas ao combate e à

preservação da ordem pública.

Outra ação da Senasp relativa à gestão e

reorganização institucional é o Sistema Na-

cional de Estatística de Segurança Pública.

Por meio de um banco de dados, faremos um

levantamento das ocorrências criminais. Nes-

em nível nacional, pois ainda não a temos.

Relativamente à articulação sistêmica

das instituições, há outras ações estrutura ntes

na Secretaria Nacional, como a Rede Infoseg,

que integra, em nível nacional, informações

sobre segurança pública, justiça e fiscaliza-

ção. Os órgãos de segurança pública de todo

o Brasiljá têm acesso a ela. Estão disponíveis

informações confiáveis e integradas nacional-

mente, com facilidade e rapidez.

Quanto à integração dos Corpos de Bom-

beiros Militares no Sistema Único de Segu-

rança, ela ocorreu a partir de 2003, ano em

que os bombeiros ingressaram no sistema.

Quanto às ações de direitos humanos, a	te ano, começamos a pesquisa de vitimização
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Foram chamados ao Distrito Federal dois bom-

beiros de cada estado e, por meio deles, foi

elaborado um planejamento estratégico. Após

a elaboração do planejamento estratégico,

Esse diagnóstico nacional possui pesos

- que variam de um a três - e leva em con-

sideração os homicídios dolosos, os crimes

letais e intencionais, o efetivo das Polícias

definiram-se as ações, equipamentos, farda-	Civil e Militar, outros crimes violentos, a p0-

mentos, veículos e viaturas que seriam usadas

em seu cotidiano.

Por meio do nosso departamento de exe-

cução e avaliação do plano nacional, fizemos

as aquisições diretas. Ganhamos uma boa re-

dução, de 25 a 40% dos equipamentos de

proteção para bombeiros e veículos de com-

bate a incêndio e de salvamento.

A Força Nacional de Segurança Pública,

também criada em 2003, visa à integração

nome diz, serve como instrução de nivela-

mento de conhecimento: vários servidores tro-

carão experiências e procurarão multiplicar

esse conhecimento adquirido ao longo do

treinamento.

Entre os resultados alcançados, forma-

ça Nacional de Segurança Pública. Essa força

nacional já atuou no Espírito Santo e em Mato

Grosso. Além disso, fez treinamento no Dis-

trito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do

Sul  Paraíba.

Relativamente aos processos de distribui-

pulação, a área do estado, a concentração

populacional em grandes centros e os delitos

de trânsito. Temos ainda como fator de corre-

ção o PIB e o IDH.

A construção do índice de distribuição

de recursos para 2006, por exemplo, baseou-se

no Diagnóstico Nacional de Segurança Pública,

sobre o qual acabei de falar, e na avaliação da

implantação do Susp.

Para verificarmos se realmente os esta-

caminhamos a eles questionários para serem

respondidos. Em Brasília, avaliamos as respos-

tas. O estado que não responde ao questioná-

rio perde 10% do índice, percentual que é

repassado para os que responderam.

Esse questionário é elaborado conside-

mento, que envolvem quatro itens. Resumirei

a gestão do conhecimento e não abordarei

tópico por tópico. É verificado se a organiza-

ção está alimentando as estatísticas e o

Infoseg, porque de nada adianta um sistema

de informação não abastecido pelos órgãos.

entre as polícias estaduais. Como o próprio	dos estão aplicando bem seus recursos, en-

ram-se 7.899 policiais como membros da For-	rando alguns aspectos da gestão do conheci-

Relativamente aos
processos de
distribuição de
recursos do fundo
nacional, devo dizer
que, na Senasp, há um
setor de estatística
que fará diagnósticos
da situação da
segurança pública em
âmbito nacional,
levando em
consideração alguns
critérios, como a
elegibilidade. Só
recebem recursos os
estados ou municípios
que possuem gabinete
de gestão integrada.
Esse já é um
pressuposto para que
haja interação entre
os órgãos de
segurança pública.

ção de recursos do fundo nacional, devo dizer	Dessa forma, nunca disporemos de informa-

que, na Senasp, há um setor de estatística que

fará diagnósticos da situação da segurança pú-

blica em âmbito nacional, levando em consi-

ções verdadeiras. O estado é avaliado quanto

a esse quesito.

Quanto à reorganização institucional,

deração alguns critérios, como a elegibilidade,	verificamos qual a atuação do Gabinete de

Só recebem recursos os estados ou municípios

que possuem Gabinete de Gestão Integrada.

Esse já é um pressuposto para que haja inte-

ração entre os órgãos de segurança pública.

Gestão Integrada. Por exemplo, se esse foi

criado, se ele é atuante, se não é, qual é o

motivo. Fiscalizamos o estado in loco, para

verificar a atuação desses gabinetes.
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Também verificamos se, de acordo com

os quesitos valorização profissional, inte-

gração do ensino, educação e direitos huma-

nos no processo formativo do policial, há

participação dos servidores.

No que se refere à estrutura da perícia,

verificamos se o estado aderiu ao acordo refe-

rente a laboratórios de DNA e se está havendo

boa gestão de segurança pública, consegue-se

bastante coisa, até com menos recurso. Se ana-

lisarmos um gráfico que mostra os repasses de

2002 a 2005, notaremos que, em 2000, houve

uma média de repasses de R$ 251 milhões; em

2001, a média de repasses subiu para R$ 387

milhões; em 2002, a média decaiu para R$ 256

milhões; em 2003, os repasses foram de R$ 291

interiorização dos institutos médico-legais,	milhões; em 2004, novamente de R$ 251 mi-

dos institutos de criminalística e dos insti-

tutos de identificação. Essa é outra adesão

combinada com as Secretarias de Estado de

lhões, como em 2000; e em 2005, de R$ 203

milhões.

A partir de 2003, a Senasp começou a

Na avaliação anual
dos resultados da

implantação do
Sistema Único de

Segurança Pública,
fiscalizamos as

respostas fornecidas
pelos estados. No

primeiro ano,
avaliamos a

documentação
encaminhada e, num

segundo momento,
visitamos os estados.

todo o País.

Também demos bastante ênfase ao con-

trote externo e à participação social no que

diz respeito à situação da Ouvidoria de Polícia

e à participação dos conselhos comunitários,

que é exatamente a questão da prevenção.

Na avaliação anual dos resultados da

implantação do Sistema Único de Segurança

Pública, fiscalizamos as respostas fornecidas

pelos estados. No primeiro ano, avaliamos a

documentação encaminhada e, num segundo

momento, visitamos os estados.

Quanto às formas de repasse, a Senasp

tem duas: o repasse pode ser feito por meio da

doação, que é a aplicação direta - a Secretaria

Nacional adquire o bem e faz a doação para o

estado; e por meio de transferência voluntá-

ria, que são os convénios. É comum as pessoas

me perguntarem sobre a diminuição de recur-

sos. Às vezes respondo que, se acontecer uma

adquirir materiais por meio da aquisição dire-

ta. Em 2005, tivemos 50% de aquisição direta

e SOA/o de convênios. Embora os recursos te-

nham diminuído por meio da aquisição direta,

adquirimos, veículos para as Polícias Milita-

res, laboratórios de DNA, todos os equipamen-

tos de viaturas para os Corpos de Bombeiros

economizando de 25 a 40% do valor gasto,

se tivessem sido comprados isoladamente, por

cada estado.

Como medidas de apoio, a Senasp tem

um Manual de Celebração, Execução e Presta-

ção de Contas de Convênio, editado em 2005.

Além do manual, a Secretaria tem uma coorde-

nação de fiscalização para ajudar os estados a

praticar, dentro da legalidade, os convênios

celebrados com a União. E temos também o

site do Ministério da Justiça, onde podem ser

encontrados guias de elaboração de convê-

nios estaduais e municipais.

36 Segurança para Todos • Seminário Legislativo / ALMG



zação presume-se mais eficiente, pela flexi-

bilidade do mercado, comparando-se com a

habilidade governamental.

Como se financiam políticas públicas

ao redor do mundo há algum tempo, uma

série de estudos aponta para a constatação

de que há ganhos de eficiência em cenários

em que o financiamento das estruturas ne-

cessárias à concepção de políticas de segu-

rança pública é privado, considerando-se

que a efetiva transferência de risco seja o

fator vital. Na verdade, quando se transfere

a construção e a gestão predial de um Ba-

talhão da Polícia Militar para um parceiro

privado, para uma entidade privada, para al-

guém do mercado ou para uma entidade de

natureza híbrida e não pública, transfere-

se também o risco da construção, da ma-

nutenção e diversos outros riscos. Com essa

transferência de risco do governo para quem

quer que seja, ganha-se eficiência. Isso é o

que apontam os estudos sobre a área de se-

gurança pública.

Os sucessos foram constatados em pro-

jetos com alto componente de investimento.

Sabidamente, o poder público no Brasil, na

América Latina e mesmo nos países citados

demonstra baixíssimo índice de efetividade

de implementação de infra-estrutura. Quan-

do os projetos contam com um alto compo-

nente de investimento, apresentam maiores

ganhos de eficiência em relação aos que fo-

ram financiados publicamente. Os projetos que

se caracterizaram por rápidas mudanças

tecnológicas não apresentaram ganho de efi-

ciência.

nanciamento e disponibilização de infra-es-

trutura, não se descrevem bem os produtos a

serem oferecidos em cinco ou dez anos. Portan-

to, o financiamento privado de infra-estrutura

na área de segurança pública demonstra-se efi-

ciente somente quando não há rápidas mudan-

ças tecnológicas. Esses estudos demonstram

que o custo privado do capital deve ser redu-

Há dados de outros países que mos-

tram ganho de eficiência por financiamen-

to privado se comparado ao financiamento

tradicional. Números referentes à construção

de penitenciárias no Reino Unido mostram

que 76% das penitenciárias financiadas por

capital privado estavam dentro do orçamen-

to, contra somente 30% das financiadas por

capital público.

Construção dentro do prazo também

encontra índices parecidos no Reino Unido:

78% das construções financiadas pelo setor

privado conseguiram cumprir o prazo, e so-

mente 27% das financiadas pelo poder públi-

co foram realizadas dentro do prazo.

Ao observar o cenário brasileiro, pode-

mos tecer conclusões preliminares. A primei-

De acordo com esses

área de segurança
pública demonstra-se
eficiente somente
quando não há
rápidas mudanças
tecnológicas. Esses
estudos demonstram
que o custo privado do
capital deve ser
reduzido, pois, como
todos sabem, é mais
alto que o custo
público.

zido, pois, como todos sabem, é mais alto estudos, quando se
que o custo público,	 fazem contratos em

Ganhos de eficiência são demonstra- longo prazo para

dos sempre que há mecanismos que garan- financiamento e

tam a redução do custo privado em relação 
disponibilização de

ao custo público. Esses mecanismos podem 
infra-estrutura, não se
descrevem bem os

ser diversas formas de securitização ou ga- produtos a serem
rantias, como é o caso do Chile ou da Fran- oferecidos em cinco ou
ça, que condicionam recebíveis de royalties dez anos. Portanto, o
para garantir a transferência de financia- financiamento privado
mento.	 de infra-estrutura na

	De acordo com esses estudos, quando	ra é que a transferência efetiva de risco, no

	

se fazem contratos em Longo prazo para fi-	caso de políticas de segurança pública no
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Brasil, é um problema. A política de seguran-	A imaginação é o nosso [imite. Há uma série

ça de uma penitenciária ou de uma frota de	de possibilidades para considerar esses

automóveis terceirizada da PM é tão frágil que	projetos.

é grande o risco de, em caso de sinistro, nada	Como essa experiência é muito nova no

mais caber ao poder público, a não ser inter-	Brasil, ainda não desenhamos características

terceirizada da PM é
tão frágil que é

grande o risco de, em
caso de sinistro, nada

mais caber ao poder
público, a não ser

intervir e absorver o
risco que havia sido

transferido. A menos
que haja transferência

efetiva de risco, a
experiência

internacional não
demonstra grande

eficiência. A
fragilidade das

políticas de segurança
pública é preocupante,
e quem está pensando
as modelagens tem de

considerá-la como

vir e absorver o risco que havia sido transferi-

considerá-la como variável.

Contudo, outras características demons-

tram que as políticas de segurança pública

no Brasil podem, sim, encaixar-se na experi-

ência internacional e nos fazer incorporar essa

grande eficiência.

O BNDES vem discutindo a possibilida-

de de incluir as políticas de segurança públi-

ca na área social, subsidiando juros. Diversos

projetos de segurança têm alto componente

de investimento. A carência de infra-estrutu-

ra na área de segurança pública no Brasil é

patente. Portanto, os projetos tendem a ter

grande componente de investimento, o que,

mais uma vez, se enquadra naquilo que a ex-

sucedido.

Há diversos setores carentes de infra-

estrutura que não são caracterizados por rã-

demonstra ser positivo e de grande eficiência

política na área de segurança pública.

Saindo das discussões conceituais, de

que, afinal, estamos falando? Estamos falando

de transferir o financiamento e a disponibili-

zação de infra-estrutura para outros setores.

essenciais dos projetos que funcionarão. Uma

idéia nova tem de ser testada, e temos de

imaginar que tipo de projeto tem essas carac-

terísticas a que me referi.

Fiz uma lista, na qual constam disponi-

bilização de estrutura predial para a ativida-

de policial; disponibilização de estruturas

penitenciárias; frotas de veículos policiais -

recentemente, a Polícia Militar desenvolveu

uma atividade nesse particular—; e disponibi-

lização de estruturas de comunicação. A lista

não termina necessariamente aqui.

Outro aspecto que não posso deixar de

apontar e que raramente é lembrado quando

se discutem fontes de financiamento é o fi-

nanciamento de segurança pública. A fonte

de financiamento que se define em determi-

nado projeto causa impacto em uma série de

outras características da política a ser

implementada.

Não podemos deixar de considerar que,

do, o que se faz é incluir novos atores em um

ambiente que já é superpopuloso de organi-

zações: a implementação de políticas de se-

gurança pública no Brasil.

A representante da Senasp falou, com

muita propriedade, da dificuldade de coorde-

nar os trabalhos de segurança pública no nosso

país, com esse emaranhado de organizações.

Ao desenvolver mecanismos de financiamen-

to privado, criam-se novas organizações que

serão responsáveis pela gestão predial e [pela

do. A menos que haja transferência efetiva de
A política de risco, a experiência internacional não demons-

segurança de uma
tra grande eficiência. A fragilidade das polí-

penitenciária ou de
ticas de segurança pública é preocupante, euma frota de

automóveis quem está pensando as modelagens tem de

variável.	pidas mudanças tecnotógicas. Esse também é

um ponto que a experiência internacional

periência internacional considera como bem-	ao criar mecanismos de financiamento priva-
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gestão] de uma frota de automóveis. Portan-

to, apesar de a experiência nacional demons-

trar grande eficiência, um outro fator tem de

ser considerado: a com plexificação provocada

pelos mecanismos de financiamento privado

que já citei.

ciamento privado é um problema, acredito que

pode gerar uma habilidade de governança

nunca antes vista no Brasil, à medida que

torna necessário um planejamento específico

de metas, custos, preços e outros aspectos do

financiamento.

Acredito que essa gestão gere mais cus-

tos que ganhos de eficiência. Sempre que

modelos como esse são desenhados, faz-se

necessário que os problemas de coordenação

dessa rede de atores sejam levados em conta.

Tem-se de levar em conta a habilidade de go-

vernança e de coordenação de todos esses

atores.

to, que diz respeito à habilidade de gestão

de custos. No Brasil, os governos gerenciam

muito mal os custos. A habilidade de consci-

privado, uma condição é necessária: estabe-

lecer um bom planejamento de custos. Quan-

No começo, perguntei quais as pers-

pectivas da utilização de financiamento

privado para a Política de Segurança Públi-

ca no Brasil. Acredito que os prospectos

parecem ser positivos quando estudamos a

experiência internacional e olhamos com a

devida cautela o caso brasileiro. Os prospec-

tos parecem ser positivos, porque as carac-

são positivas e há possibilidade de emprésti-

mos a juros reduzidos. Entretanto, essa mi-

nha visão otimista tem de ser mediada por

cuidados.

Chamo a atenção para a flexibilidade no

	

Há outro aspecto que quero aproveitar	terísticas apontam para potenciais ganhos

	

para comentar. Nas sugestões colhidas pelos	de eficiência no setor.

	

seminários regionais, há uma preocupação fre-	Repito que há um alto componente de

	

qüente, sempre que se discute financiamen-	investimento, as experiências internacionais

ência de custo-efetividade de qualquer poli-	certos cuidados. Não podemos imaginar, de

tica pública sempre foi problema no mundo forma alguma, que o financiamento privado

inteiro, e mais especificamente no Brasil.	seja a solução para o problema de infra-estru-

Sempre que se discute financiamento	tura. Ele pode ser bem utilizado com certos

do se transfere a construção e a gestão de	processo decisório, garantindo sempre opções

uma atividade predial para o Batalhão de uma	públicas de investimento. O poder público tem

Nas sugestões colhidas
pelos seminários
regionais, há uma
preocupação
freqüente, sempre que
se discute
financiamento, que diz
respeito à habilidade
de gestão de custos.
No Brasil, os governos
gerenciam muito mal
os custos. A habilidade
de consciência de
custo-efetividade de
qualquer política
pública sempre foi

problema no mundo
inteiro, e mais
especificamente no
Brasil.

Polícia Militar, é necessário que se faça um

detalhamento, uma especificação, uma com-

preensão e sensibilidade dos custos, dos pre-

ços e do beneficio que isso potencialmente

traz. Essa condição sugere uma habilidade de

planejar políticas de segurança pública tal-

vez inéditas no Brasil.

Quero dizer que, a despeito de eu con-

siderar que, no quesito governança, o finan-

de se conscientizar da própria importância,

sob pena de que incentivos sejam produzidos

e financiamento privado seja feito em detri-

mento de considerações de qualidade.

Aspectos relacionados à efetividade de

governança de políticas públicas devem ser

consideradas no processo de modelagem, e

mecanismos para a transferência efetiva de

riscos são fundamentais.
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Sistema de justiça criminal e compartiLhamento da informação

Luís Flávio Sapori
Secretário Adjunto de Estado de Defesa Social

A discussão da segurança pública em

Minas Gerais é, mais do que nunca, fundamen-

tal e tem de ser permanente, principalmente

quando se abre espaço para a participação da

sociedade civil. Devo dizer, em nome da Se-

cretaria de Defesa Social, que toda e qualquer

contribuição e participação direta da socie-

dade civil, por meio de seus cidadãos e en-

tidades organizadas, é sempre bem-vinda.

É por isso que a nossa relação tem sido sem-

pre de muita cordialidade, respeito e parce-

ria. Tenho um profundo respeito pela atuação

da Comissão de Segurança Pública desta

Assembléia.

O tema de minha exposição é a

integração das informações, ou seja, a inte-

gração da atuação dos órgãos de justiça cri-

minal. Farei uma digressão a partir do viés da

Política de Segurança Pública em curso no

Estado de Minas Gerais. É esse o argumento

que quero deixar claro para vocês. No atual

momento mineiro e brasileiro, mais impor-

tante que analisarmos o fenômeno da

integração do ponto de vista teórico, é fun-

damental que o pensemos sob o aspecto da

sua realização prática, como isso está acon-

tecendo hoje em Minas Gerais a partir de uma

perspectiva de política pública.

É sobre esse argumento que quero que

tenham clareza. Pode-se criticar tudo o que

se está fazendo em Minas Gerais em termos

de segurança pública - é legítimo e democrá-

tico. Mas não se pode negar que, hoje, existe

política no Estado. Sou audacioso para dizer

que, inegavelmente, é a primeira vez que se

elabora uma política pública de segurança em

Minas no período pós-ditadura. Por quê? En-

tendemos que não há como lidar com a situa-

ção da violência no Brasil, especialmente em

Minas, a partir do paradigma da improvisação

e do gerenciamento de crises. É dessa manei-

ra que geralmente se faz segurança pública

no Brasil, sempre a posteriori em relação aos

acontecimentos. Essa racionalidade gerencial

é ineficiente e ineficaz, porque é eminente-

mente reativa. Uma política pública capaz de

impactar as taxas de criminalidade no Brasil

tem de ser proativa e ter capacidade de se an-

tecipar aos fenômenos, às crises, e impactar a

incidência do fenômeno criminoso. Daí a ra-

cionalidade que se propugna de planejamento,

de gestão, de monitoramento e de avaliação.

Nesse sentido, temos muita clareza do que

está acontecendo em Minas Gerais.

Tive notícias de que o diagnóstico

apresentado ontem pelo Professor Eduardo

Batitucci, da Fundação João Pinheiro, foi

muito adequado. Ele apresentou os dados mais

recentes da violência no Estado. De alguma

maneira, esse é o nosso ponto de partida. Não

há como fazer política pública se não se tem

clareza do que está acontecendo. Para nós,
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da Secretaria de Defesa Social, o fenômeno

do crescimento da violência em Minas Gerais

teve o seu pico no final de 2003. Isso se deveu

a dois fatores básicos. O primeiro foi o da

impunidade, entendida não como falta de

punição ou baixa severidade na punição, mas

como a pequena probalidade de um crimino-

so ser devidamente identificado, investiga-

do, processado, sentenciado e, em caso de

condenação, aprisionado. É nesse sentido o

nosso argumento de que esse fenômeno dele-

téria tem sido - e foi ao longo do final da dé-

cada de 1990 - uma das principais causas do

crescimento da violência. É por isso que afir-

mo, de forma categórica, que os fatores socioe-

conômicos não são explicativos do fenômeno.

são apenas o background do fenômeno; não

são determinantes do que aconteceu em Mi-

nas, principalmente no Brasil. É por isso que

a nossa idéia é intensificar um novo modelo

de gestão. Para impactar as taxas de violência

no Brasil, não precisamos esperar pela resolu-

ção dos problemas da pobreza, da miséria, da

desigualdade social ou do analfabetismo.

Defendo que uma política pública na

área é capaz de impactar os índices. E a inte-

gração dos setores de justiça criminal é parte

desse processo de política pública. Daí o que

estou denominando aqui de uma gestão com

resultados.

Para ser bem direto, não precisamos so-

lucionar todos os problemas sociais brasilei-

ros para ver os índices de violência caírem.

Tenhamos clareza de que é possível fazer muito

com essa situação perversa na qual nos en-

contramos.

Primeiro é preciso decisão política.

Gastar dinheiro é uma prioridade. Não se faz

segurança pública nem com retórica e prose-

litismo, nem com boa vontade e boas idéias,

Foi exatamente isso que fizemos em Minas

Gerais.

Não se pode questionar o quanto se in-

vestiu no Estado nesse período. Não correndo

o risco de errar, posso afirmar que é a primei-

ra vez que se investem, em Minas Gerais, ao

longo de quatro anos, R$ 450 milhões so-

mente na segurança pública, sem considerar

	

Temos profunda clareza de que a pobre-	em um simples discurso nos meios de comuni-

	

za, a miséria, o analfabetismo são, inegavel-	cação. Segurança pública se faz com definição

	

mente, o pano de fundo da violência, mas	de prioridades e, sobretudo, com dinheiro.

Primeiro, é preciso
decisão política.
Gastar dinheiro é uma
prioridade. Não se faz
segurança pública nem
com retórica e
proselitismo, nem com
boa vontade e boas
idéias, em um simples
discurso nos meios de
comunicação.
Segurança pública se
faz com definição de
prioridades e,
sobretudo, com
dinheiro. Foi
exatamente isso que
fizemos em Minas
Gerais.

	Todos esses fatores são estruturais e	salário, custeio e manutenção das polícias.

importantes, mas não podemos ficar de bra- Se somarmos tudo isso, esse patamar chega-

	

ços cruzados, esperando que uma ação divi-	rã, neste ano, ao valor de R$ 3,5 bilhões ou

	

na possa, em médio e longo prazos, resolver	R$ 3,7 bilhões, salvo engano. Os deputados

	

todos os problemas da situação social brasi-	poderão confirmar isso.

leira. Talvez esse seja um dos piores e mais

perversos mitos que perfazem a gestão da se-

gurança pública no Brasil, gerando uma pos-

tura de impotência, porque não se é capaz de

pensar segurança pública na sua racionalidade

intrínseca.

O importante é o investimento. Ontem

fiquei sabendo que nosso representante na

Senasp disse que Minas iria receber R$ 10

milhões neste ano. Vou desmenti-[o catego-

ricamente, já que Minas Gerais estará rece-

bendo R$ 3,4 milhões, e não R$ 10 milhões,
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Prevenção social e
repressão ao crime têm

de estar conjugadas,
articuladas, por serem
complementares como

político pública.
Prevenção social hoje,
no Brasil, é feita com

a atuação de
organizações não-

governamentais,
muitas vezes como um

trabalho voluntário,
digno, legítimo e

humanista.

o que já seria a miséria das misérias. Estamos

recebendo uma gota absurda de R$ 3,4 milhões.

O Fundo Nacional de Segurança Pública

está em processo vertiginoso de queda. Ver-

gonhosamente, existe um descompromisso

federal com a segurança pública. Para resolver

esse problema, são necessários decisão polí-

tica e dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Não

há como pensar segurança pública sem isso.

Definimos quatro grandes eixos: o siste-

ma prisional, o atendimento ao adolescente

infrator, a integração policial e a prevenção

social da criminalidade. Cada um desses qua-

tro eixos foi tratado dentro de perspectivas

distintas, com objetivos delineados e com

projetos específicos bem detalhados.

Em relação à questão prisional, não bas-

ta abrir novas vagas, é preciso modernizar a

gestão e melhorar a capacidade de ressocia-

lização também em relação ao adolescente

infrator. A integração das polícias foi pensada

dentro de eixos estruturantes, nas informa-

ções, no planejamento operacional, passan-

do pela formação e treinamento.

Minas Gerais, pela primeira vez no Bra-

sil, diz que prevenção social do crime deve

ser feita pela mesma secretaria, pelo mesmo

órgão público que faz a política de repressão

ao crime. Prevenção social e repressão ao cri-

me têm de estar conjugadas, articuladas, por

serem complementares como política públi-

ca. Prevenção social hoje, no Brasil, é feita com

a atuação de organizações não-governamen-

tais, muitas vezes como um trabalho volun-

tário, digno, legítimo e humanista.

É hora de o poder público brasileiro agir

e investir na prevenção social. É exatamente

isso que está presente no nosso plano de ação.

Estamos construindo a política pública de

Minas Gerais como nunca. Creio que isso é de

conhecimento público e notório. Mas estamos

longe de resolver todos os problemas prisionais

de Minas. Em nenhum momento dissemos que

conseguimos acabar com o déficit de vagas,

que, pelos nossos cálculos, está em torno de

4,5 mil, apenas para os presos sentenciados,

sem considerar o déficit atinente à superpo-

pulação das carceragens da Polícia Civil, esti-

mado em 7 mil ou 8 mil.

Isso significa que, em quatro anos, o

esforço de construção de penitenciárias - que

foram 11 - e cadeias públicas ou presídios foi

enorme. É por isso que estamos dando uma

atenção muito especial às cadeias públicas e

aos presídios do interior. Cada vez mais nos

convencemos de que não há como pensar ape-

nas na construção de penitenciárias regionais:

é fundamental combiná-las com reforma ou

construção de unidades carcerárias locais e

com Apacs, que compõem o cenário da Polí-

tica Prisional de Minas Gerais. As Apacs não

são a solução, mas um ótimo complemento

de toda a Política Prisional. Não é à toa que

esse esforço tem implicado a abertura de vagas.

Atualmente, oferecemos 6 mil novas vagas e,

até o final do ano, certamente chegaremos a

quase 11 mil novas vagas.

Hoje, em Minas Gerais, há 30 mil pre-

sos. Quando assumimos o governo, em 2003,

havia quase 21 mil. Em quatro anos, aumen-

tamos a população prisional de Minas Gerais

em quase 500/o. Está sendo feito um esforço

enorme. Entendemos que aí está o grande gar-

galo da impunidade em Minas Gerais. Aos cé-

ticos, àqueles que dizem que o governo e a

Secretaria não estão retirando os presos da
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Polícia Civil, respondo que é uma baleia, pois	de ressocialização das prisões mineiras, que

estamos fazendo isso. Os dados não mentem.	ainda estão longe de oferecer solução. Precisa-

A proporção de presos com a Polícia Civil	mos aumentar muito o nível de laborterapia do

hoje, no mês de agosto de 2006, é inferior ao	sistema, que ainda está em torno de 25 a 28%.

total que havia em 2002 e 2003. Estamos em

uma proporção de 64%, que ainda é vergo-

nhosa. A Polícia Civil de Minas ainda está com

mais de 18 mil presos, mas o processo está

delineado, a retirada gradual dos presos está

definida.

Cá entre nós, um governo de quatro anos

não resolverá esse problema. Se alguém acredi-

ta em um discurso retórico, que prega que um

governo resolva esse problema em quatro anos,

está-se enganando, porque possivelmente isso

não acontecerá nem em oito anos. É um pro-

cesso que certamente demandará mais algum

tempo, mas o caminho está definido. Podemos

dizer hoje que a Polícia Civil de Minas Gerais

está em um processo de abandono dessa tare-

fa que não lhe cabe - a custódia de presos.

Não basta construir penitenciárias, te-

mos de modernizar a gestão. O esforço hoje é

enorme em capitanear, costurar unia moder-

nidade em gestão prisional, porque as peni-

tenciárias sempre foram administradas como

feudos dos seus diretores. Hoje, há metodo-

logias e processos que os diretores têm de

seguira respeito de segurança, ressocialização

e acompanhamento médico. Isso significa

auditorias.

Para quem não sabe, hoje fazemos audi-

torias. Um corpo técnico da Secretaria vai às

penitenciárias auditar os processos de gestão

interna. Os diretores e técnicos que não se

enquadram são exonerados. Isso é processo

de modernização. Significa que, aos poucos e

em boa medida, resgataremos a capacidade

Certamente precisamos melhorar muito

ainda. O próximo governo de Minas deverá

ter uma meta audaciosa, de chegar a 40, 500/o,

mas é um processo fundamental resgatar a se-

gurança das unidades e a capacidade de ges-

tão e de ressocialização que está em curso.

A integração das polícias incorpora tam-

bém o Ministério Público e o Judiciário e se

dá em dois eixos: operacional e de informa-

ções. Não terei tempo de detalhá-los, mas,

na prática, isso se cristaliza em um centro

integrado de despacho. Na demanda da ação

policial, ela se consolida em uma forma de

compartilhamento de informações criminais.

A Rede de Eventos de Defesa Social - Reds -

hoje está-se transformando em realidade na

região metropolitana e, em 2007, chegará ao

interior de maneira mais efetiva. As bases de

informações criminais já estão integradas nas

policias. Há três anos, muitos não acredita-

vam que isso fosse possível, mas hoje isso é

realidade.

A relação entre as Polícias Militar e Civil

não é perfeita. Ninguém é ingênuo de achar

que 100°h dos efetivos estão absolutamente

imbuídos da integração. Há sempre uma mi-

noria que não quer nem quererá a integração.

Recentemente, houve um entrevero grave, em

Sete Lagoas, entre policiais militares e civis.

Tivemos também problemas em Belo Hori-

zonte. Há sempre os que não querem a inte-

gração, mas são minoria e terão de aceitá-la,

pois não há mais volta. A integração já é fato,

é institucional.

Os dados não mentem.
A proporção de presos
com a Polícia Civil
hoje, no mês de agosto
de 2006, é inferior ao
total que havia em
2002 e 2003. Estamos
em uma proporção de
64%, que ainda é
vergonhosa. A Polícia
Civil de Minas ainda
está com mais de 18
mil presos, mas o
processo está
delineado, a retirada
gradual dos presos
está definida.
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O Igesp já toma conta
de Minas Gerais, em
uma nova forma de
gerenciar segurança

pública. Não se
gerenda mais

segurança pública no
gabinete. Gerencia-se

na prática, indo lá,
olhando, discutindo,

definindo metas e
cobrando resultados.

Essa é talvez uma das
experiências mais

inovadoras que temos,
no Brasil, sendo

estudada em nível
internacional, e
motivo de nosso

orgulho.

A integração que queremos não é pes-

soal, não é a do delegado que é amigo do

oficial da Polícia Militar. A integração que

nos interessa é a institucional, que independe

de pessoas, que perdurará por gerações futu-

ras. Essa integração envolve o Ministério Pú-

blico, que é parte indispensávl do processo

de ação no combate ao crime em Minas Gerais.

E consolidaremos nossas ações nesse fluxo in-

tegrado de informações - que é um grande

desafio -, incorporando o Judiciário e o Mi-

nistério Público a todo esse processo de in-

formações, que chamamos de Cinds (Centro

Integrado de Informações de Defesa Social),

e de inteligências.

Hoje, há um gabinete consolidado das

inteligências do Ministério Público, das Polí-

cias Militar e Civil, do sistema Judiciário, da

Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Fede-

ral. Minas Gerais não repetirá o erro de outros

estados brasileiros que partidarizam e

politizam indevidamente o problema da se-

gurança pública. Aqui isso não acontecerá.

Não é sem razão que a integração passa pela

dimensão operacional das áreas integradas,

que já está em Belo Horizonte, já chegou à

região metropolitana, assim como ao interior.

Minas Gerais hoje está definida em 13

grandes regiões integradas, e chegaremos a

15. É um novo mapa da atuação das polícias

no Estado. O mais importante não é o mapa,

mas como a integração se dá na prática, no

planejamento operacional. É como se conse-

gue fazer com que o delegado, o comandante

da Polícia, o promotor, o juiz, o representan-

te da Prefeitura, o membro do Conselho Co-

munitário de Segurança, juntos, discutam e

identifiquem problemas da sua área, definin-

do soluções e cobrando resultados. Isso é o

que chamamos de Igesp (Integração e Gestão

em Segurança Pública). É um grande projeto,

fundamental para nós, pioneiro no Brasil. Não

há nenhum outro estado que faça isso.

Aqui em Minas a integração é prática,

não é retórica - não é discurso de sociólogo,

como costumam nos acusar. Alguns dizem que

há sociólogos demais no governo de Minas.

Mas digo, com muito orgulho, que há soció-

logos demais, mas existe também sociologia,

realidade e prática demais. Colocamos no

mesmo espaço vários atores, dos quais cobra-

mos resultados: eles discutem os problemas,

definem metas. Isso já é realidade em Belo

Horizonte há mais de um ano, já é realidade

na região metropolitana, já é realidade no

interior - começamos em Valadares, e vou a

Montes Claros esta semana.

O Igespjá toma conta de Minas Gerais,

em uma nova forma de gerenciar segurança

pública. Não se gerencia mais segurança pú-

blica no gabinete. Gerencia-se na prática, indo

lá, olhando, discutindo, definindo metas e

cobrando resultados. Essa é talvez uma das ex-

periências mais inovadoras que temos no Bra-

sil, sendo estudada em nível internacional e

motivo de nosso orgulho. Ai, sim, Ministério

Público, Judiciário e a Prefeitura, integrados,

têm sido decisivos em todo esse processo. É

aqui que essa integração se efetiva.

Também teremos a integração das Cor-

regedorias. Inauguraremos, em setembro, a

nova sede de todas as Corregedorias da segu-

rança pública. Caminhamos a passos largos,

com o apoio da Assembléia, para um proces-

so de maior autonomia das Corregedorias no

sistema de defesa social. A Assembléia pode
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promover uma grande discussão a esse res-	segurança pública. Isso é retórica. Minas
peito para o quadriênio 2007110. Nós, do
governo de Minas, da Secretaria de Defesa,
defendemos isso. Nós, da cúpula da defesa
social, entendemos ser esse um caminho ine-
vitável. Quem sabe poderemos definir uma

Gerais hoje tem o que mostrar ao Brasil em
termos de prevenção social. O Fica Vivo hoje
é uma realidade. Ele já consegue mostrar, na
prática, a capacidade de um projeto focaliza-
do, orientado para as comunidades de alto

carreira específica para o policial corregedor,	risco, com mobilização comunitária, sem
algo em que Minas Gerais poderá sair à frente	grandes investimentos, mas com articulação
de todo o território nacional.

Quanto a investimentos, o interior ficou
e valorização do capital social local. O Minis-
tério Público tem sido decisivo nesse sentido!

fora nos dois primeiros anos por razões óbvias,
pois tivemos de priorizar a região metropoli-
tana. Mas é de se considerar a magnitude dos
investimentos feitos no interior a partir do
ano passado. São quase 200 municípios, en-
tre 2005 e 2006, recebendo investimentos em
armas, coletes, viaturas. Resolveram-se todos
os problemas? Óbvio que não.

Estamos longe de ter dignidade na atu-
ação das Polícias Militar e Civil nos 853 mu-
nicípios. Ainda ternos muito o que fazer, mas
há um processo em curso. Há claramente uma
disposição política de resolver o problema.
Agora, a grande iniciativa são os investimen-
tos nos municípios de fronteira. Isso já está
realizado e os equipamentos foram entregues.
Em setembro ou outubro, mais de 130 muni-
cípios fronteiriços de Minas vão ter uma nova
roupagem técnica e metodológica para atuar,
principalmente, no âmbito da Polícia Militar.

Neste ano, tivemos R$ 26 milhões gas-
tos na prevenção social. Posso dizer-lhes que
zelo por cada real gasto na prevenção social
em Minas Gerais. Sou um defensor ardoroso
da política de prevenção social. Estamos gas-
tando esse valor nesses quatro projetos.
Estamos gastando mais de 10%; quase 14/o

de todos os investimentos foram gastos em

O juizado da Infância e Adolescência é
outro grande parceiro. Isso é a integração
acontecendo. Refiro-me aqui a juizes e pro-
motores que participam diretamente do Fica
Vivo, de tudo o que se refere a ele, como o
Grupo Especializado em Policiamento em Área
de Risco (Gepar), que fica nas comunidades
carentes. Essa polícia não entra na favela, ar-
rebenta e sai, como acontece em outros esta-
dos brasileiros. Com o Gepar, a Polícia Militar
de Minas dá exemplo. Ele é considerado hoje,
por diversos especialistas brasileiros, a expe-
riência mais inovadora de policiamento co-
munitário do Brasil. É um programa simples,
que não demanda muito investimento, mas
somente metodologia, carros, pessoal capa-
citado e policiamento ostensivo nas favelas.
É isso o que a comunidade carente exige e
quer, com razão.

Já estamos monitorando hoje 2,5 mil
a penados em Minas Gerais. Ou seja, 10% dos
presos estão cumprindo penas alternativas
monitorados por nós. Podemos chegar a qua-
se 40/o de monitoramento em quatro ou seis
anos. Vamos incorporar agora a liberdade con-
dicional nesse processo. Percebam a poten-
cialidade de um projeto como esse quando se
tem a participação do Poder Judiciário. É isso

Estamos longe de ter
dignidade na atuação
das Polícias Militar e
Civil nos 853
municípios. Ainda
temos muito o que
fazer, mas há um
processo em curso. Há
claramente uma
disposição política de
resolver o problema.
Agora, a grande
iniciativa são os
investimentos nos
municípios de
fronteira. Isso já está
realizado, e os
equipamentos foram
entregues.
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que o Executivo tem feito em Minas Gerais.

Ele diz aos juizes: "Podem aplicar as penas

Juiz de Fora também terão suas unidades.

Construiremos outras em Betim e Contagem.

	

alternativas que garantiremos o acompanha-	O esforço é grande, pois tudo custa caro.

	

mento, o cumprimento da medida aplicada'	Cada unidade não sai por menos de R$ 7 mi-

	

Para quem diz que não acompanhamos	lhões. Não basta construir a unidade, é preci-

	

os egressos de Minas Gerais, já estamos tra-	so haver modelo de gestão, profissionalismo

	

balhando com eles. Estamos atendendo mais	e capacitação técnica dos funcionários, razão

Acreditamos na
cultura hip hop, por

meio da qual pode
haver reinserção e

prevenção social da
juventude negra da

periferia. Estamos
falando da dança de
rua, do basquete de

de 450 egressos do sistema com acompanha-

mento intensivo. Começamos a mobilizar o

empresariado. Tenho feito um trabalho de

convencimento, de mostrar ao empresariado

a potencialidade de um projeto de inserção

social e econômica dos egressos. A Universi-

dade Federal de Juiz de Fora já se tornou uma

porque a carreira foi instituída. Faremos, ainda

neste semestre, o primeiro concurso público

da história recente de Minas para agente de

segurança socioeducativo. Digo primeiro da

história recente, porque já houve alguns no

passado. É o primeiro concurso, em especial,

desta carreira criada por nós.

grande parceira nesse projeto. E vamos ampliá-	Tudo isso só terá sentido se resultados

lo, dependendo de outras universidades do	forem produzidos, e os resultados estão acon-

interior,	 tecendo. Em sua exposição, o Sr. Eduardo

Há ainda o Juventude e Polícia, com o	Batitucci informou-nos que a Fundação João

rua, da percussão, de AfroReggae. Esse projeto tem sido reconheci-	Pinheiro reconheceu publicamente que a

do, nacional e internacionalmente, como um

dos mais inovadores e capazes de propiciar

maior interação entre polícia e juventude

pobre da periferia. Acreditamos na cultura hip

hop, por meio da qual pode haver reinserção

e prevenção social da juventude negra da pe-

riferia. Estamos falando da dança de rua, do

basquete de rua, da percussão, de teatro e de

grafitagem, manifestações sociais de rebeldia e

questionamento que podem ser devidamente

canalizadas em prol da reinserção social. Por

esse motivo, trouxemos o AfroReggae do Rio,

projeto muito apoiado pelo governo.

Para o adolescente infrator, muito está

sendo feito. Estamos dobrando a capacidade

de vagas em Montes Claros, Vatadares e Teófllo

Otõni, onde há obras já finalizadas. A unida-

de de Divinópolis está sendo construída e será

finalizada neste ano. Uberlãndia, Ipatinga e

criminalidade em Minas Gerais está em que-

da. Os patamares da criminalidade são razoá-

veis? Não, chegamos, em 2005, a patamares

ainda muito elevados. Não há mistério em en-

tender o porquê de nosso sentimento de in-

segurança sertão elevado. Indiscutivelmen-

te, a violência em Minas Gerais ainda está

muito elevada, e o Governador Aécio Neves é

o primeiro a reconhecer o fato.

Qual é o caminho do otimismo? Há um

processo de queda em curso, que se iniciou

em 2004, consolidando-se, em 2005, em 5%.
Houve queda em 2006, para nossa alegria.

Os índices de crimes violentos em Minas,

no primeiro semestre de 2006, caíram qua-

se 100/o em relação a 2005. Vocês dirão que é

pouco. Também acho que é pouco, queremos

mais: 20 ou 30%. No entanto, isso ainda não

é possível.

teatro e de
grafita gem,

manifestações sociais
de rebeldia e

questionamento que
podem ser

devidamente
canalizadas em prol da

reinserção social.

48 Segurança para Todos • Seminário Legislativo / ALMG



Estamos efetivamente numa trajetória
descendente de violência em Minas Gerais.
Esse fato, todavia, não é motivo para come-
moração, para soltarmos fogos de artifício
ou para nos envaidecer. Pelo contrário, é
motivo para confirmarmos a responsabili-
dade da política, definindo-a como de con-
tinuidade prioritária, independentemente
de quem ganhe o governo de Minas neste
pleito.

É fundamental o compromisso dos can-
didatos com a continuidade do que já vem
sendo feito. Política de Segurança Pública
precisa transformar-se em política de Estado,

-.

e não propriamente em política de governo,
independentemente do partido político e do
perfil ideológico que se tenha. Na Secretaria,
acreditamos que a política de hoje, em Mi-
nas, pode adequar-se aos mais diversos perfis
ideológicos partidários. Temos todas as con-
dições para institucionalizá-la como uma
política de Estado.

Queremos que os candidatos assumam
publicamente o compromisso de continuida-
de, porque, havendo essa continuidade, Mi-
nas Gerais, em pouco tempo, se orgulhará de
sua política de segurança e poderá dizer ao
Brasil que é possível reduzir a violência. Os índices de crimes

violentos em Minas, no
primeiro semestre de
2006, caíram quase
10% em relação a
2005. Vocês dirão que
é pouco. Também acho
que é pouco, queremos
mais: 20% ou 30%.
No entanto, isso ainda
não é possível.

E
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Interligar o sistema, cumprindo cada um seu papel.

Herbert José Almeida Carneiro
Juiz de Direito da Vara de Execução Criminal de Belo Horizonte

Tive a oportunidade de examinar vários
documentos, inclusive os extraídos das au-
diências públicas feitas no interior, e vi, com
muita satisfação, a participação efetiva da
sociedade civil organizada, em um compro-
misso ético, político, de democracia parti-
cipativa. Em Minas Gerais, a sociedade, que

Em sua exposição, o Prof. Eduardo
Batitucci disse, com muita Lucidez, que che-
gou o momento em que o Poder Judiciário e
o Ministério Público devem envolver-se de
maneira global na discussão do sistema de
justiça criminal, na concepção de uma polí-
tica de segurança pública, desde o seu aspec-

sempre foi alijada do processo de discussão	to preventivo, passando pelo seu aspecto
da segurança pública, dá um belo exemplo
de que quer participar, quer discutir políticas
preventivas, o sistema de justiça criminal e a
execução da pena no nosso estado. Isso nos
deixa alegres, esperançosos de que nós, po-
deres públicos constituídos e sociedade civil
organizada, possamos traçar horizontes me-
lhores para a segurança pública no Estado.

Permiti-me dividir em dois tópicos o
tema que me foi proposto, "Sistema de justiça
criminal e compartilhamento da informação",
e, naturalmente, com a visão de operador do
Direito, fazer algumas observações sobre nosso
sistema de justiça criminal.

Para se ter uma visão geral, é preciso

investigativo de instrução criminal, até o as-
pecto de execução penal propriamente dita.
Concordo plenamente com a posição do pro-
fessor, mas é preciso que a sociedade civil
organizada, detentora dessa democracia re-
presentativa, tenha a consciência de que nem
sempre um operador do Direito - com foco
especial no exercício dajudicatura pelos juizes
de Direito - tem em mãos um instrumental
jurídico e legal que lhe possibilite fazer com
que o sistema de justiça criminal, no que diz
respeito às decisões, funcione com mais
efetividade, com mais eficácia.

Basta ver que o nosso Código de Proces-
so Penal é de 1940. Em 1984, foram feitas

vislumbrar a realidade atual partindo do en-	duas leis: a Lei n° 7.209, da reforma do Códi-
tendirnento de que hoje temos dois ciclos:
um ciclo policial e um ciclo criminal.

O processo penal concentra-se a partir
da notícia de uma infração, da confecção de
um inquérito, que depois é levado às barras
da Justiça, onde, por meio da ação penal,
inaugura-se o ciclo criminal.

go Penal, e a Lei n° 7.210, de Execução Pe-
na[. Daquela época até agora, vão-se 20 anos.
Posteriormente, urna lei que talvez tenha re-
presentado e represente um grande avanço para
o processo penal brasileiro é a Lei n° 9.099,

de pequeno potencial ofensivo, a Lei dos
Juizados Especiais. Essa lei foi posteriormen-
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te ampliada pela Lei n o 10.259, que esten-
deu o conceito de crime de pequeno poten-
cial ofensivo àqueles com pena de dois anos
prevista em lei para dois anos e criou os
Juizados Especiais Federais.

criminosa, adotando-se uma política voltada
para aquele que comete o crime e seus fami-
liares e também para a vítima e seus familia-
res. Trata-se de uma construção inteligente,
pois somente aumentando-se a pena, que tem

	

Depois veio a Lei n o 9.714, a lei das pe-	sido uma tônica constante até mesmo por

	

nas alternativas, que tem demonstrado que,	exigência da sociedade, não se consegue con-
quando se coloca nas mãos do operador de
Direito - do promotor de Justiça, dos delega-
dos de policia, dos delegados, dos defenso-
res públicos e dos juízes - um instrumental
jurídico legal e eficiente, é possível fazer com
que a justiça aconteça de maneira mais efeti-
va. Os índices de aplicação de penas alterna-
tivas dos Juizados Especiais mostram que, se
bem construída uma política de execução das
penas alternativas, a contenção da crimina-
lidade torna-se eficaz.

O Professor Sapori falou muito bem que
aqui, em Minas Gerais, temos construído e
não somente aplicado as penas alternativas.
Estamos promovendo a construção de uma boa
execução penal no que diz respeito às alter-
nativas e temos colhido bons resultados.

Esses resultados são uma reincidência
bem menor, com custos bem menores e con-
tenção da criminalidade relativamente à sua
pequena e média potencialidade.

Recentemente, mais uma lei veio à luz e
alterou o processo penal brasileiro - a Lei n°
11.340, já sancionada no período de vacatio
legis. Essa lei, que trata de crimes contra
mulheres, gerou uma mentalidade nova, de
acompanhamento por equipe muldisciplinar,
composta de psicólogos, assistentes sociais
e profissionais das mais variadas áreas, du-
rante a fase instrucional e executiva da pena,
com o objetivo de conter essa modalidade

ter a criminalidade. Se penalidade severa ti-
vesse o poder de conter criminalidade, com
as leis relativas aos crimes hediondos, os ín-
dices não seriam tão desastrosos.

Essa legislação atual para crimes contra
mulheres tem gerado muita discussão, pois
alguns entendem que é um tanto discrimina-
tória. Fazendo uma análise, quando se insere
um instrumental eficiente a favor do sistema
de justiça criminal, é possível construir uma
política mais eficiente. Parto do princípio que
- talvez seja a mensagem fundamental que
deixarei aqui - não é possível falar de um
sistema de justiça criminal utilizando-se o
Código de Processo Penal de 1940.

A frente parlamentar mineira, que tem
papel fundamental na construção da política
mineira de segurança pública, associada aos
Poderes constituídos do Estado e à sociedade
civil organizada, que manifestou o seu dese-
jo e compromisso com uma política séria para
a segurança pública, terá de sensibilizar os
nossos legisladores em Brasília para que, ur-
gentemente, o Código de Processo Penal seja
reformulado. É preciso registrar que há proje-
tos nesse sentido no Congresso Nacional que
tramitam há mais de dez anos. Conheço um
deles e, em uma visão imediatista, tenho cer-
teza de que seria muito mais eficiente que o
Código de Processo Penal que está à nossa
disposição.

Recentemente, mais
uma lei veio à luz e
alterou o processo
penal brasileiro - a
Lei n 1 11.340, já
sancionada no período
de vacatio [egis. Essa
lei, que trata de
crimes contra
mulheres, gerou uma
mentalidade nova, de
acompanhamento por
equipe muldisciplinar,
composta de
psicólogos, assistentes
sociais e profissionais
das mais variadas
áreas, durante a fase
instrucional e
executiva da pena,
com o objetivo de
conter essa
modalidade criminosa,
adotando-se uma
política voltada para
aquele que comete o
crime e seus familiares
e também para a
vítima e seus
familiares.
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Como disse muito bem o Prof. Cláudio	De nada adianta ficar aqui tratando de

Beato em um dos seus lúcidos artigos sobre a todos esses temas de fundamental importância

segurança pública, procedendo a uma análise

geral sobre a atividade policial e o sistema

de justiça criminal como um todo, o delega-

do de Polícia funciona, em nosso modelo con-

para o contexto de segurança pública se não

exigirmos urgentemente - e Minas tem força

e prestígio para tal - dos deputados federais

que assumam o compromisso público de revi-

vencional ordinário e comum, como um juiz	são da legislação processual penal brasileira.

de Direito, pois instaura o inquérito, produz

as provas e encaminha esse arsenal ao pro-

motor de Justiça, que apresentará ou não a

denúncia.

petir tudo, com uma perda de tempo, uma

duplicação de atividades e de recursos que

não têm a menor razão de ser. O processo tem

de ser reformulado para se fazer mais célere.

A prova investigativa tem de ser

conduzida, extraída, apurada e acolhida em

um consórcio de ações entre o Ministério Pú-

blico - o titular da ação penal - e a Polícia

Civil, com seu papel de polícia judiciária

investigativa, e, como se faz na área cível, os

dois, em conjunto, devem oferecer ao juiz uma

petição inicial. Aí, sim, faz-se a ação penal,

a denúncia, acompanhada de elementos que

possibilitem ao juiz não só o recebimento,

mas também a instauração propriamente dita

da ação penal e a reprodução em juízo ape-

nas da prova que ele julgar necessária ou a

produção de outra, se assim o entender.

A sociedade tem de estar consciente de

que não se justifica viver e conviver com o

atual sistema de reprodução inútil de atos

processuais, que, com dispêndio de recursos

e tempo, Leva quase sempre, ao final de uma

sentença penal exarada, ao reconhecimento

de que o processo está prescrito. É preciso

refletir sobre essa questão.

Nunca perco oportunidade de dizer que

a Lei de Execução Penal foi reformulada pela

Lei n° 10.792, de 2003. Lamentavelmente, na

contramão de um propósito e de um princípio

titucional e legal - o legislador resolveu alte-

rar a lei para esvaziar as Comissões Técnicas

de Classificação, não oferecendo ao cidadão

que adentra o sistema penitenciário o hori-

zonte de um processo sério de reeducação e a

crença de que entrará no sistema e dele sairá

melhor. As Comissões Técnicas de Classifica-

ção tinham o primeiro contato com o cida-

dão que adentrava o sistema, mas hoje não

precisam ter mais. Mais grave que isso, no

entanto, é que, pela alteração do art. 112 da

Lei de Execução Penal, tornou-se facultativo

o exame criminológico.

Como o juiz da execução decidirá sobre

a progressão de regime e o livramento condi-

cional agora que o Supremo possibilitou a

progressão de regime nos crimes de regime

integralmente fechado? Como o juiz decidi-

rá? Baseado somente no atestado de conduta

carcerária dado pelo diretor do estabelecimen-

to, sem elementos de convicção técnica que

possam embasar sua decisão, que deveria se

formar a partir de um laudo sobre a situação

social, psicológica e até mesmo psiquiátrica

de quem está no sistema? Isso foi um retro-

cesso na Lei de Execução Penal.

De nada adianta ficar
aqui tratando de todos

esses temas de
fundamental

importância para o
contexto de segurança

pública se não
exigirmos

urgentemente - e
Minas tem força e

prestígio para tal -
dos deputados federais

que assumam o
compromisso público

de revisão da
legislação processual

penal brasileira.

E depois, na fase judicial, é preciso re-	de ressocialização - que tem fundamento cons-
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Neste momento, o Brasil passa necessa-

riamente por esse discurso, em virtude da

criminalidade que campeia em São Paulo,

como se tudo isso fosse uma novidade.

Parece que a questão veio a ser apenas

desnudada, pois a situação era grave há mui-

to tempo. A má construção de um sistema

penitenciário em São Paulo já era conhecida

de todos. Um estado que constrói uma quanti-

dade de penitenciárias e não prepara adequa-

damente o pessoal que lidará com o homem

apenado não pode esperar que a criminalidade

não venha á tona.

O Regime Disciplinar Diferenciado, in-

troduzido por essa lei, serve para segregar o

homem, tirar-lhe não só a liberdade, mas tam-

bém a dignidade e, por muitas vezes, a vida.

Faz-se necessário repensar esse regime. Não

faço apologia da liberalidade do sistema, mas

acredito que não se pode tratar o sistema de

apenamento, de execução penal no Brasil,

introduzindo penas cruéis que denigrem o

homem em sua dignidade e, como já disse

por vezes, na própria vida. Repito: esse regi-

me precisa ser repensado.

Recentemente vi mais uma proposta do

Deputado F[eury, de São Paulo, para o endu-

recimento do Regime Disciplinar Diferencia-

do. Não sei como poderemos endurecé-to mais.

Se a sociedade brasileira quer construir uma

política de exclusão, por que não trazer à tona

novamente a pena de morte? Isso pode ser fei-

to por meio de apresentação de uma emenda à

Constituição. Não adianta simplesmente o dis-

curso que afirma que, endurecendo as penas e o

regime, conseguiremos conter a criminalidade.

trar claramente que não passa por aí a cons-

trução de uma política de segurança pública

eficiente, com ênfase no sistema prisional.

Como bem disse o Dr. Sapori, sociólogo que

conhece o assunto, precisamos construir um

sistema que seja eficiente, que inclua o preso,

resgate sua dignidade e o devolva à socieda-

de como alguém melhor após o cumprimento

da pena.

Citarei alguns avanços em Minas Gerais.

Tenho de reconhecer o avanço que represen-

tou a criação da Secretaria de Estado de Defesa

Social. Faço isso com muita satisfação, por-

que tenho sido participe do governo do Esta-

do, com a independência que tem o Poder

Judiciário, colaborando em todas as discus-

sões sobre uma política que trata, antes de

mais nada, da construção de ação preventiva.

Anteriormente, havia no Estado uma Secreta-

ria de Justiça e outra de Segurança Pública,

que, muitas vezes, repetiam ações, gastavam

recursos e duplicavam serviços, para, ao fi-

nal, convergirem na defesa de um interesse

público único e comum.

Quanto à criação do Sistema Integrado

de Defesa Social, para nossa satisfação, o

decreto do Governador é claro ao chamar o

Poder Judiciário, o Ministério Público, as

polícias, a Defensoria Pública, a OAB e toda

a sociedade civil organizada para a constru-

ção de ações de segurança pública no Estado.

Apresento dois exemplos de que é pos-

sível compartilhar ações, mais do que infor-

mações. As Apacs, por meio do Projeto Novos

Rumos, do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais, têm demonstrado que é pIe-

Não faço apologia da
liberalidade do
sistema, mas acredito
que não se pode tratar
o sistema de
apenamento, de
execução penal no
Brasil, introduzindo
penas cruéis que
denigrem o homem em
sua dignidade e, como
já disse por vezes, na
própria vida. Repito:
esse regime precisa ser
repensado.

	Acredito que este seminário, pelos te-	namente possível juntar o juiz de Direito, o

	

mas abordados, tem o compromisso de mos-	promotor de Justiça, o governo do Estado, o
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Épredso haver
convergência e
integração das

informações. Os
benefícios advindos

dessa situação são a
agilidade no trâmite

do processo, maior
confiabilidade das

informações,
minimização de erros e

economia de recursos.
Os investimentos feitos

em tecnologia e em
treinamento serão

compensados com a
redução de outros

recursos, como papel,
mão-de-obra e tempo.

prefeito e toda a sociedade para elaborar a
construção de um sistema prisional eficiente.

O Programa Fica Vivo é outra demons-
tração clara de que é possível, sim, comparti-
lharmos ações para melhorar a qualidade da
nossa segurança pública. É preciso ficar claro
para os promotores de Justiça e para os juizes
que isso definitivamente retira nossa auto-
nomia, seja do Ministério Público para a
propositura da ação, seja do juiz para parti-
cipar dessa discussão.

Alguns avanços foram feitos em relação
ao compartilhamento da informação. Mas sou
obrigado a reconhecer que os avanços estão
sendo feitos muito mais na área policial. As
polícias, como disse o Dr. Sapori, estão avan-
çando. No entanto, o Poder Judiciário não
acompanha esse avanço relativo à integração
com a mesma intensidade. Não é possível que
as polícias se comuniquem no Estado como
um todo, façam um trabalho de inteligência
e de análise criminal para conhecer a
criminalidade e a necessidade efetiva de
combatê-la, sem a participação do Judiciá-
rio. As informações processuais não podem
estar dissociadas das informações policiais.
O interesse público de combate à criminali-
dade e de uma segurança pública que propor-
cione tranqüilidade à sociedade deve estar
presente em todos os poderes constituídos.

A participação do Poder Judiciário nes-
sa política é de fundamental importáncia.
A integração das informações de todos os
envolvidos na justiça criminal é importan-
te: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de
Bombeiros, Ministério Público, Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais e Poder
Judiciário.

A estratégia deve ser a integração dos
sistemas informatizados dos diversos órgãos
envolvidos na segurança pública. Não é pos-
sível que a informação processual seja uma e
a informação policial seja outra. É preciso
haver convergência e integração das informa-
ções. Os benefícios advindos dessa situação
são a agilidade no trâmite do processo, maior
confiabilidade das informações, minimização
de erros e economia de recursos. Os investi-
mentos feitos em tecnologia e em treinamen-
to serão compensados com a redução de ou-
tros recursos, como papel, mão-de-obra e tem-
po. Às vezes, é um processo lento, pouco efi-
ciente, que não leva a lugar nenhum.

No tempo da tecnologia e do crime or-
ganizado, que campeia o Brasil afora, ainda
estamos nos comunicando por meio de pa-
péis, de documentos enviados pelo correio ou
por intermédio de oficiais de Justiça. Isso não
é possível. Temos que estar integrados em um
banco de dados de inteligência e de análise
criminal que nos possibilite ter conhecimen-
to para enfrentar uma situação tão grave.

É lamentável registrar que o crime orga-
nizado está integrado em todos os sentidos.
Há uma integração entre aquele que está na
ponta e aquele que está na cúpula. Temos que
integrar o sistema da Polícia Civil, o sistema
penitenciário e o sistema do Judiciário. Quan-
do preciso da informática do sistema peni-
tenciário, tenho acesso à consulta. Mas, se
quero uma informação sobre um preso que
entrou no sistema hoje, não consigo, tenho
que enviar um ofício. Isso não é possível na
atual realidade brasileira de criminalidade.
Lidamos com alvarás, mandados, requisições
de presos, comunicações das decisões retati-
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vas ao apenado e levantamentos de pena. Tudo

ainda é produzido em nosso sistema e trans-

mitido por meio de ofício, em papel, à auto-

ridade competente.

As informações recebidas pelo Tribunal

de Justiça, da mesma forma, ainda são aco-

lhidas por meios muito atrasados, que não

Penitenciário Nacional e ao Fundo Nacional

de Segurança Pública, que São Paulo, por pos-

suir uma equipe muito eficiente de formula-

ção de projetos, recebe R$ 270 milhões dos

R$ 450 milhões que o Brasil destina aos esta-

dos. O restante é distribuído entre as demais

unidades da Federação. É preciso mudar isso.

contribuem para uma política de justiça cri-	Devemos lutar para que os recursos federais

minal eficiente. Atrasam, atravancam o pro-	sejam vinculados.

cesso, fazendo com que a marcha processual

seja morosa. Ao final, lamentavelmente, a

prescrição do crime é reconhecida.

Planejamento, identificação dos fluxos

de documentos e informações entre os órgãos

envolvidos, análise dos procedimentos atuais

para identificação de possíveis problemas, es-

tudos para viabílização da identificação do

indivíduo, de forma única, em todas as bases

de dados dos órgãos envolvidos, tudo isso se

faz necessário.

A integração é fundamental para que

possamos avançar ainda mais. Ontem, o De-

putado Sargento Rodrigues abordou muito

bem a questão do financiamento da seguran-

ça pública, a vinculação de recursos. Temos

hoje no País uma política - que, se não é a

melhor, é mais eficiente que a de outros tem-

pos - voltada para as áreas de educação e

saúde, porque os recursos são vinculados. A

população de uma cidade pequenina do Nor-

te de Minas sabe que terá direito aos recursos

dependendo da densidade demográfica, do PIB

e do problema registrado. Isso não ocorre com

a segurança pública, porque não temos verbas

vinculadas. Precisamos lutar para consegui-Ias.

Como participo do Conselho Nacional de

Política Criminal e Penitenciária, percebi, há

algum tempo, no que diz respeito ao Fundo

Há algum tempo, disse, nesta Casa, que

deveríamos sensibilizar nossos deputados fe-

derais para que lutem em prol da vinculação de

recursos. O Governador de Minas, recentemen-

te, disse que era necessário cobrarmos uma ação

política em Brasília, a fim de que Minas Gerais

seja mais prestigiada no que diz respeito à

questão de recursos para a segurança pública.

Há quatro anos como Juiz da Vara de

Execução, tenho a consciência de que o Ju-

diciário deve participar desse processo de

construção desde o nascedouro, desde a dis-

cussão das políticas públicas sob os aspectos

sociológico, filosófico e antropológico da

situação da criminalidade. O Judiciário pre-

cisa participar de grupos dessa natureza para,

depois, participar da construção de um siste-

ma de justiça criminal mais eficiente.

Quanto ao compartilhamento de informa-

ções, como disse, ainda precisamos avançar

muito. Enfrentamos grandes dificuldades, como

as orçamentárias. Os deputados desta Casa pre-

cisam ajudar-nos. Naturalmente, verbas vin-

culadas para a segurança pública, por meio de

convênio ou não, podem ser destinadas ao

Poder Judiciário, que poderá desenvolver uma

política mais efetiva para a área. É preciso tam-

bém que o Tribunal de Justiça tenha, em sua

rubrica orçamentária, algo que seja exclusiva-

Planejamento,
identificação dos
fluxos de documentos
e informações entre os
órgãos envolvidos,
análise dos
procedimentos atuais
para identificação de
possíveis problemas,
estudos para
viabilização da
identificação do
indivíduo de forma
única em todos as
bases de dados dos
órgãos envolvidos,
tudo isso se faz
necessário.
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É preciso construirmos
uma política, um

discurso e uma ação
efetiva para que todos
nós, atores envolvidos
na segurança pública,
tenhamos consciência

da responsabilidade de
cada um e que cada

um assuma seu
verdadeiro papel.

mente destinado não apenas ao oferecimento

da prestação jurisdicional, no que tange ao

processo penal de combate à criminalidade,

mas também à sua participação nesse avanço

tecnológico que as polícias estão fazendo.

Há pouco tempo, ao participar de uma

ligação do sistema passava por uma questão

de R$ 8 milhões. É preciso construirmos uma

política, um discurso e uma ação efetiva para

que todos nós, atores envolvidos na seguran-

ça pública, tenhamos consciência da respon-

sabilidade de cada um e que cada um assuma

reunião, tomei conhecimento de que a inter-	seu verdadeiro papel.
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Mudança do perfil, da criminalidade exige inovação
em recursos humanos

Sérgio Adorno
Coordenador do Nucleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (USP)

Não sou especialista em recursos huma-

nos. Sou sociólogo e venho pesquisando as

políticas públicas de segurança há alguns

anos. Também há alguns anos, o Núcleo de

Estudos da Violência da USP vem trabalhando

essa questão, que é um desafio extremamen-

te importante. Como sociólogo, não consigo

entender recursos humanos como uma ques-

tão separada em relação às chamadas políti-

cas públicas de segurança, políticas públicas

penais. Não basta simplesmente dizer que é

preciso ter recursos humanos mais bem pre-

parados e que é preciso melhorar os salários.

Temos de entender o que aconteceu neste país,

quais os recursos humanos de que dispomos

e quais os desafios futuros.

O governo Fernando Henrique elaborou

um programa de governo que resultou no li-

vro "Mãos à Obra", que traz um diagnóstico

dos problemas e desafios nacionais. O Livro

dedicou à segurança e à justiça um capítulo

bastante substantivo, que é um diagnóstico

dos problemas de segurança, com a proposi-

ção de metas e estratégias de ação. Seria bom

lembrar que, de alguma maneira, esse diag-

nóstico reúne uma série de questões que já

tinham sido apontadas por pesquisadores bra-

sileiros, inclusive de Minas Gerais. Aliás, quero

Lembrar o Professor Antônio Luís Paixão, que

foi uma escola para todos nós que pesquisamos

nessa área, e certamente fez discípulos. Hoje,

Minas Gerais é um centro de referência, de

	

Tentarei ser breve para contextualizar a	reflexão, de pesquisa e de intervenção no cam-

	

questão dos recursos humanos, abordando	po da segurança pública.

uma ou duas questões que contribuam com

este seminário. Não falarei exclusivamente

sobre São Pauto, embora faça algumas refe-

rências ao estado, até porque estou muito sen-

sibilizado com a atual situação de violência.

Falarei sobre o que vem acontecendo no Brasil,

no âmbito das políticas de segurança do go-

verno Fernando Henrique para cá. Pelo bem ou

pelo mal, desde o governo Fernando Henrique,

houve uma mudança significativa nessa área,

ou seja, a política de segurança se transfor-

mou numa matéria política importante. Não

vou me referir aos governos anteriores.

Segundo o diagnóstico do governo

Fernando Henrique, os principais problemas

eram: policiamento ostensivo insuficiente,

quadros humanos mal preparados, métodos

de investigação policial ultrapassados, inqué-

ritos atrasados e registros de ocorrências

engavetados. Particularmente, no caso da

Polícia Federal, o diagnóstico apontou pro-

blemas como a escassez de efetivos e equipa-

mentos, as distorções salariais e até mesmo

o sindicalismo radical, que comprometia a

disciplina e a hierarquia nessa organização

policial. Na esfera judicial, identificou um dé-
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Segundo o diagnóstico
do governo Fernando

Henrique, os principais
problemas eram:

policiamento ostensivo
insuficiente, quadros

humanos mal
preparados, métodos

de investigação
polidal ultrapassados,
inquéritos atrasados e

registros de
ocorrências

engavetados.
Particularmente, no

caso da Polícia
Federal, o diagnóstico

apontou problemas
como a escassez de

efetivos e
equipamentos, as

distorções salariais e
até mesmo o

sindicalismo radical,
que comprometia a

disciplina e a
hierarquia nessa

organização policial.

ficit nos quadros de promotores ejuízes, res-

saltou o envelhecimento do Código Penal, o

congestionamento dos tribunais e a morosi-

dade da Justiça. Além do mais, destacou a

"superpopulação carcerária", reconhecida co-

mo a escola de pós-graduação para os pobres.

Diríamos que esse diagnóstico, de certo

modo, preciso, não era novo. Muitos de nós

que lidamos nessa área reconhecíamos esses

problemas como importantes. Mas o mais

importante foi reuni-tos em um documento,

para se pensar em medidas de ação.

A proposta do governo Fernando Henri-

que Cardoso era um programa que insistia em

lei e ordem. Ele dizia: "A retomada sustenta-

da do crescimento econômico e a distribuição

da renda, objetivos maiores, são condições

necessárias, mas não são suficientes, para re-

verter a escalada da violência. E não se trata

de escolher entre Estado-Polícia e Estado de

Bem-Estar Social. Primeiro porque não há

democracia sem obediência à lei, o que, em

última análise, depende do poder coercitivo

do Estado. Segundo, porque a capacidade do

Estado de promover bem-estar depende, em

larga medida, do seu poder coercitivo".

Pelo que parece, o diagnóstico e o enca-

minhamento eram afinados com uma concep-

ção moderna de segurança, digamos assim.

Para realizar essas metas, o governo Fernando

Henrique fixou quatro linhas de ação - aliás,

algumas delas acabaram de ser nomeadas: es-

treitar a cooperação com os estados e municí-

pios, na defesa da segurança pública; promover

justiça mais rápida e acessível a todos; fortale-

cer os órgãos federais de segurança e fiscali-

zação; e implementar e aperfeiçoar o sistema

penitenciário previsto na legislação vigente.

Cada uma dessas metas vinha acompa-

nhada de linhas de ação. Muitas delas foram

implementadas, como a criação do Juizado

de Pequenas Causas Criminais; o Conselho Na-

cional de Justiça; a reforma, a ampliação e o

reequipamento de penitenciárias; a imple-

mentação de dispositivos do Código de Exe-

cução Penal relativos ao cumprimento da pena

nos regimes aberto e semi-aberto. Enfim, al-

gumas dessas medidas foram realizadas, e

outras, não.

O governo que se seguiu, do Presidente

Luiz Inácio Lula da Silva, não modificou ra-

dicalmente essas políticas. Na verdade, há uma

grande continuidade entre as políticas

esboçadas anteriormente e as políticas do atual

governo.

O governo Lula partiu de uma critica ao

governo anterior - há que se reconhecer isso

-, e essa crítica insistia em dois pontos. De

um lado, reconhecer que o governo Fernando

Henrique tinha uma enorme capacidade

propositiva, mas uma baixa capacidade de

implementação de projetos. Então, restava-

lhe implementar projetos. O segundo ponto

era uma medida provavelmente muito ligada

à tradição do partido que elegeu o atual Pre-

sidente. Tratava-se de descentralizar essas

políticas de alguma maneira e, sobretudo, de

realizá-las a partir de conselhos: Conselho de

Política Penitenciária e uma série de conse-

lhos que pudessem, de alguma maneira, ates-

tar a presença dos cidadãos na formulação das

políticas.

Termino a parte inicial da minha expo-

sição perguntando por que um programa como

esse, tão articulado, bem-feito, e ainda com

continuidade, que é algo muito difícil na his-
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tória político-institucional do Brasil, não
produziu resultados - ou por que produziu
resultados tão aquém dos esperados pela so-
ciedade brasileira, sequiosa de ter os seus prin-
cipais bens, vida e patrimônio, protegidos.

Os governos vêm atuando em um qua-
dro político-institucional de muita adversida-
de, quer dizer, movidos por pressões externas
muito acentuadas. A principal delas - muitas
vezes mal compreendida - é o crescimento
dos crimes. Faz 20 anos que o Brasil vem vi-
vendo um acelerado crescimento de todas as
modalidades de crime, em particular dos cha-
mados crimes violentos, aqueles que envol-
vem graves ameaças à integridade física e à
vida das pessoas. Aliada a isso, há uma mudan-
ça na qualidade e no perfil da criminalidade.

O crime organizado, o crime-negócio,
assim chamado por uma antropóloga muito
conhecida no Brasil, a Pesquisadora Alba
Zatuar, contaminou o perfil da criminalidade
em nosso pais: tráfico de drogas e sua conexão
com outras atividades, tais como lavagem de
dinheiro, contrabando de armas, roubos e
extorsão mediante seqüestro. Embora nem
sempre os mesmos delinqüentes estejam en-
volvidos em todas essas operações, há uma
ligação muito clara entre essas atividades.

Essa mudança de perfil teve impacto

desarticulação interna bastante acentuada no
sistema de justiça, que se tornou cada vez mais
fragmentado. Cada agência reforçou sua ló-
gica corporativa - as Polícias Civil e Militar, o
Ministério Público, os Tribunais de Justiça -,
e o sistema penitenciário acabou tributário
de toda essa lógica.

O Dr. Herbert, em sua exposição, deixou
claro esse esforço de tentar reverter a frag-
mentação e integrar todos os órgãos que com-
põem o sistema de justiça criminal. Esse é o
primeiro grande desafio. Mudou o perfil da
criminalidade, e isso desarranjou o sistema
de justiça criminal no Brasil.

Um indicador muito significativo disso
são as taxas de impunidade. Não há avalia-
ções muito seguras sobre a evolução das ta-
xas de impunidade no Brasil, não há estudos
cumulativos. Acabei de fazer um estudo em
São Paulo sobre cinco modalidades de crimes
violentos, comparando-os a três de crimes não
violentos. Considerei cerca de 340 mil bole-
tins de ocorrência criminal relativos a crimes

O crime organizado, o
crime-negódo, assim
chamado por uma
antropóloga muito
conhecida no Brasil, a
pesquisadora Alba
Zaluar, contaminou o
perfil da criminalidade
em nosso país: tráfico
de drogas e sua
conexão com outras
atividades, tais como
lavagem de dinheiro,
contrabando de armas,
roubos e extorsão
mediante seqüestro.
Embora nem sempre os

violentos registrados em uma região do mu- mesmos delinqüentes

nicipio de São Pauto entre 1991 e 1997, e estejam envolvidos em

apenas 9,5% transformaram-se em inquérito todas essas operações,

policial.	
há uma ligação muito
clara entre essas

Inquérito policial não implica, necessa- atividades.
riamente, investigação ou abertura de processo

muito grande no sistema de justiça criminal,	que resultará em sentença judicial possivelmente
porque o crime cresceu, mudou de qualidade,	condenatória. No final do processo, dependen-
e o sistema de justiça criminal, como um
todo, continuou operando como fazia há 30,
40 anos. Assim, aumentou a distância entre a
evolução da criminalidade na sociedade e a
capacidade do poder público em conter a vio-
lência respeitando o Estado Democrático de
Direito, respeitando as leis. Isso provocou uma

do da natureza do crime, as taxas de punição
são extremamente reduzidas, principalmente
se comparadas a experiências de outros paí-
ses. Isso gera um sentimento comum na po-
pulação de que os crimes estão-se tornando
cada vez mais violentos e não são punidos, o
que contribui também para reduzir a crença
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dos cidadãos em suas instituições de justiça,

como polícias, tribunais e sistema penitenciá-

rio. Não é sem razão que certos segmentos da

população brasileira acreditam que a única

possibilidade de se resolver a criminalidade é

com mais repressão e políticas privadas de

segurança, ou seja, quem puder que se proteja.

O segundo constrangimento que acho

extremamente importante relatar aqui é o fato

de que ainda temos uma concepção de segu-

rança muito ultrapassada, aquela idéia de que

o papel da polícia é caçar, prender e tirar os

bandidos das ruas. A criminalidade mudou,

modernizou-se e hoje apóia-se em mecanismos

tecnológicos disponíveis, como internet, cen-

trais telefônicas, telefonia celular, lavagem

de dinheiro, sistema bancário. Ela se moder-

nizou, mas o sistema de segurança continua,

em grande parte, funcionando segundo um

modelo extremamente ultrapassado e conven-

cionaL Isso significa também que a nossa con-

cepção de segurança está ultrapassada.

No mundo inteiro discute-se hoje a idéia

de segurança cidadã.

O que significa segurança cidadã? Que

os cidadãos devem ser protegidos. Segurança

pública é um direito humano fundamental,

significa dizer que não há política de segu-

rança fora do contexto da proteção dos direi-

tos humanos, e a política de direitos huma-

nos não pode prescindir de lidar com lei e

ordem, de discutir o problema da repressão e

do modelo de repressão que seja compatível

com o Estado Democrático de Direito. Essa é

uma questão que me parece extremamente

importante.

Um terceiro aspecto para o qual chamo

a atenção é o fato de que falta à administra-

ção pública brasileira a discussão de quanto

custa a segurança efetivamente. Se observar-

mos bem, veremos que os recursos de segu-

rança pública cresceram, embora, talvez, não

na proporção da sua necessidade. Mas houve,

ao longo dos últimos 20 anos, um grande cres-

cimento do volume de recursos destinados à

segurança. Ora, o que não há? Não há uma

equação política entre o volume de recursos,

os meios utilizados e o resultado final. Não

há uma contabilidade de custos e benefícios.

Não há uma contabilidade de resultados.

Na área de saúde pública, por exemplo, se

necessitarmos vacinar a população, precisare-

mos de tantos milhões de reais para a realiza-

ção da tarefa. Sabe-se que a meta é vacinar 90°/o

da população e que ela tem de ser cumprida.

Isso significa que você contabiliza o custo per
capita da campanha de vacinação e do seu re-

sultado. Nós não temos uma relação de quan-

to custa, por exemplo, manter a segurança do

cidadão per capita. Há algumas análises se-

toriais, mas ainda não "contaminam" a imagem

do administrador público.

Fecho meu segundo bloco dizendo ba-

sicamente o seguinte: como não há uma efe-

tiva análise desses constrangimentos e de seu

peso constitucional - há outros constrangi-

mentos certamente -' sob o ponto de vista

do governo federal, tenho discutido muito a

questão do pacto federativo. O pacto federa-

tivo é, sem dúvida alguma, um elemento de

dinamização da vida política, democrática,

mas, certamente, na segurança pública, pre-

cisaria ser refletido e repensado. Acho que o

papel do governo federal, na área de seguran-

ça pública, deve ser mais do que certamente

é hoje. Não que ele deva interferir nas políti-

A criminalidade
mudou, modernizou-se

e hoje apóia-se em
mecanismos
tecnológicos

disponíveis, como
Internet, centrais

telefônicas, telefonia
celular, lavagem de

dinheiro, sistema
bancário. Ela se

modernizou, mas o
sistema de segurança
continua, em grande

parte, funcionando
segundo um modelo

extremamente
ultrapassado e

convencional. Isso
significa também que
a nossa concepção de

segurança está
ultrapassada.
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cas estaduais, mas deve ter um papel de co-

ordenação provavelmente mais propositiva.

Há uma forte resistência à mudança na

área do sistema de justiça criminal. Essa é

Mas essa é uma outra questão. Apenas uma área em que os autores têm enorme difi-

quero dizer que, muitas vezes, ao não se levar culdade em inovar, alterar valores anteriores

em consideração esses constrangimentos p0- e promover mudanças substantivas ou até ra-

lítico-institucionais, as políticas de segurança	dicais. Se olharmos o Brasil no seu conjunto,

ejustiça, inclusive de recursos humanos, aca-	quando se fala em política de segurança, as

bam sendo formuladas um pouco ao sabor das

necessidades locais e, muitas vezes, do co-

nhecimento técnico localmente acumulado.

Não acho que os diagnósticos técnicos locais

devam ser desprezados, mas creio que é pre-

ciso ultrapassar essa análise local à medida

que o próprio problema a ser enfrentado não

é mais exclusivamente local.

É um problema metropolitano, cada vez

mais regionalizado, e, em muitos aspectos,

envolve o País. Quando se fala em crime or-

ganizado, esse é um problema que envolve

fronteiras e, portanto, não pode ser tratado

como se fosse exclusivamente de um dado

estado, de uma dada região metropolitana,

de um dado município, ainda que essas polí-

ticas tenham como base municípios, regiões

e estados.

Entrarei no terceiro elemento da minha

exposição dizendo o que os governos têm fei-

to, de um modo geral - e não estou me refe-

rindo a um deles -, para conter o crescimen-

to dos crimes e enfrentar a questão da segu-

rança. Têm adotado uma série de medidas, e

aqui não vou fazer um balanço delas. Reco-

nheço que há muitos avanços se comparar-

mos o que era a área de segurança antes do

retorno do Brasil ao Estado Democrático de

Direito e o que é a partir da democracia. Não

resta dúvida de que houve avanços, apesar da

magnitude dos problemas.

principais questões que aparecem são sempre

as mesmas: reaparelhamento da polícia, mu-

dança na legislação, contratação de novos

agentes policiais. Não se sai desse debate.

Não é que ele não seja necessário, mas

hoje ele é absolutamente insuficiente. É pre-

ciso inovação. No campo dos recursos huma-

nos, é indispensável que se repense o proces-

so de formação especializada. Vamos tomar

como exemplo alguns pontos. É preciso que

as escolas de administração penitenciária e

ção cada vez mais especializada e atualizada.

Basta ver que, no campo da administração

penitenciária, não há escolas em todo o País.

Há estados que sequer têm uma escola de

administração penitenciária.

Hoje a criminalidade especializou-se. É

preciso que haja uma formação capaz de aten-

der a essas especificidades, que haja recursos

humanos capazes de transcrever informações em

análises, que devem ser operadas em um siste-

ma de inteligência. Hoje há um grande proces-

so de coleta de informações. Reconheço que

esse sistema melhorou, que há banco de dados,

que se faz todo um esforço para integrar os

diferentes bancos de dados. Não basta saber a

informação, é necessário saber trabalhar, ana-

lisar essas informações e construir cenários fu-

turos de intervenção. Acho que esses recursos

humanos ainda não estão preparados para isso.

Quando se fala em
crime organizado, esse
é um problema que
envolve fronteiras e,
portanto, não pode ser
tratado como se fosse
exclusivamente de um

dada região
metropolitana, de um
dado município, ainda
que essas políticas
tenham como base
municípios, regiões e
estados.

as academias de polícia estejam com forma- dado estado, de uma
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Hoje a criminalidade
especializou-se. É

preciso que haja uma
formação capaz de

atender a essas
especificidades, que

haja recursos humanos
capazes de transcrever

informações em
análises, que devem
ser operadas em um

sistema de
inteligência.

Quero terminar dizendo que houve gran-

des avanços no Brasil, mas acho que ainda há o

desafio da inovação. Esse desafio significa a

formação de recursos humanos mais bem prepa-

rados, dotados de uma formação especializada

moderna, com melhores salários, condições de

trabalho mais adequadas, atendimento. Temos

defendido estudos sobre a violência. É preciso

ter um atendimento psicológico, porque é uma

área em que se trabalha com alto grau de es-

tresse. Se não tivermos profissionais que sejam

permanentemente assistidos, vamos ter proble-

mas. A assistência psicológica não é necessária

apenas porque há problemas psíquicos. É pre-

ciso que o profissional tenha condições de tra-

balho adequadas, senão os erros vão persistir.

Rcado Barbosa
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Administração de recursos humanos do sistema de justiça criminal.

Roberto Armando Ramos de Aguiar
Professor de Filosofia do Direito da Universidade de Brasilia (UnB)

Tenho a impressão de que tenho uma todos os lugares onde houvesse possíbilida-

vida mais ou menos esquizofrênica. Sou pro-	de de crimes. Outra medida, do mesmo dia,

fessor de Filosofia do Direito e fui secretário	dizia que seria feito blecaute em determina-

de Segurança do Distrito Federal e do Rio de	das regiões por causa da falta de energia. Tudo

Janeiro. A esquizofrenia é muito peculiar e,	estava absolutamente desarticulado, mas era

de certa forma, permite-me uma angulação	uma resposta. Era a reação espasmódica.

privilegiada com relação ao problema.	 O Legislativo federal também reage as-

Primeiramente, gostaria de trocar idéias	sim. Diante de determinado acontecimento,

com todos vocês para que nossa reflexão não	pensa-se em diminuir a imputabilidade pe-

caia nos riscos de uma sociedade de massa.	na[; diante de um outro fato, a idéia é o au-

Assustou-me o fato de, com os últimos acon-

tecimentos de São Paulo, as pessoas correrem

em nossa direção a cada vez que acontecia

um arrufo maior. Foram dezenas de entrevis-

tas, e eu dizia aos entrevistadores que, em

alguns dias, como viria o campeonato de fute-

bol, eles nos esqueceriam. E isso efetivamente

aconteceu. Veio o segundo arrufo, e eu disse

aos entrevistadores que, como viriam as elei-

ções, eles nos esqueceriam novamente.

Nossa sociedade é de espetáculo e leva-

nos a reações espetaculares. Lembro-me de

uma critica do Professor Sérgio Adorno ao

Plano Nacional de Segurança Pública do ex-

Presidente Fernando Henrique. Segundo ele,

o plano tinha contradições gravíssimas por

ter sido elaborado depois do episódio do ôni-

bus 174. A comoção geral deu origem ao pla-

no, que é uma espécie de lista telefônica de

medidas muito complicadas. Uma das medi-

das determinava que deveriam ser iluminados

mento da punibilidade de certos crimes. Se

formos nes-sa lógica, logo os fetos serão impu-

táveis. Poderão sair diretamente para as peni-

tenciárias. Algumas reações são absolutamente

irracionais, próprias de uma sociedade medío-

cre, de um debate medíocre, em que as pessoas

sempre perguntam o mesmo e nunca fazem

novas perguntas. O conhecimento não se faz

com respostas, mas com perguntas novas. To-

davia, não há perguntas novas.

Precisamos sair de um segundo risco, de

uma sociedade de mídia, cuja democracia é

estranha. Precisamos sair do mito de Sísifo.

Devemos lembrar-nos de que segurança pú-

blica é política de Estado, e não de governo.

No Brasil, alguém do partido X faz uma ges-

tão. Havendo sucessão, primeiramente o su-

cessor não analisa o que o gestor anterior fez

de bom ou de mal. O novo gestor procura

destruir tudo e dar outra personalidade àque-

la administração. Lembro-me de que o Dr.
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Herbert da Silva Carneiro, em sua exposição,	feudalismo de instituições, com seus senho-

falava de preço. Em termos de custos, isso é	res feudais, suas homenagens e hierarquias,

um desespero. Parece que a pedra sobe até	suas suseranias e vassalagens - isso é o real -

um determinado ponto do morro, depois cai,	incomunicáveis. Se, em Minas, é diferente, óti-

e tudo começa novamente. Tudo isso é abso-	mo, mas o que vejo no Brasil é uma incomuni-

lutamente irracional.	 cabilidade. Quando era secretário no Distrito

O terceiro ponto refere-se ao espetácu-

lo. Tornamos a segurança pública um proble-

ma de espetáculo. Aliás, o espetáculo domina

nossa sociedade. Eleição virou espetáculo. As

pessoas que votaram em Collor são capazes

de dizer o que ColIor pensava, ou pior, se pen-

sava? ColIor foi vendido como um produto,

como uma mercadoria. Tudo é espetáculo. Se

eu perguntar qual a cronologia dos escânda-

los ColIor, ninguém saberá responder. Alguns

de seus atos foram punidos? Ninguém saberá

responder também a essa pergunta, embora

as pessoas aqui presentes sejam altamente

informadas. Somos a elite. Isso significa que

nos dobramos à sociedade do espetáculo.

Federal, fizemos um curso para as corporações

de oficiais superiores. Estavam lá as Polícias

Militar e Civil e o Corpo de Bombeiros Militar.

Aliás, pergunto: por que Corpo de Bombeiros

Militar? Como se fazer combate sanitário ao

fogo fosse um ato militar.

O que descobrimos, quando começamos

a trabalhar, foi que não havia um conceito de

segurança pública comum. Como trabalhar

instituições em um mesmo sistema quando

pensam diferentemente? Em segundo lugar,

não se conheciam operacionalmente, isto é,

quando a Polícia Civil descobria algo e preci-

sava chamar a PM, quem chamava? Só o 190?

E vice-versa. E quando necessito de uma in-

Não temos um sistema
nacional de segurança

pública, um sistema
criminal integrado,

não temos nada. O que
temos é um feudalismo

de instituições, com
seus senhores feudais,

suas homenagens e
hierarquias, suas

suseranias e
vassalagens - isso é o
real - incomunicáveis.

	

Podemos refletir sobre essa sociedade e en-	vestigação? Policiais militares pisavam a cena

	

contrar soluções absolutamente inadequadas,	do crime como se fossem elefantes. Acaba-

	

Por último, falaremos sobre a retórica	vam-se todos os vestígios, porque não sabem

	

vazia. Às vezes, analisando um discurso de	como a Polícia Civil funciona. São absoluta-

	

propositura, se fizermos um copidesque, o mui-	mente incomunicáveis.

	

to que sobrará é uma palavra. O resto é advér-	Pior ainda é a questão da informati-

bio, conjunção, exclamação e mise-en-scêne.
Parece-me muito importante refletirmos sobre

esse risco. Quando começamos a falar sobre

segurança, precisamos fugir desse tipo de so-

ciedade que nos impõe um tipo de conduta e

uma certa alienação. Trabalhar alienadamen-

te com segurança pública significa um risco

imenso.
Não temos um sistema nacional de se-

gurança pública, um sistema criminal inte-

grado, não temos nada. O que temos é um

zação. Todo mundo se diz informatizado. Se

perguntamos à PM, informatizada; à Polícia

Civil, informatizada. Mas é o mesmo sistema?

Não, porque informação é poder. Então, uso

um tipo de software, e a outra trabalha com

outro tipo de software. Escondemos nossas

informações. É simples, basta fazer camadas

de informação.

Lembro-me de que, em Brasília, havia

um setor muito cheio de informações que eu

queria informatizar para possibilitar o acesso
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de outras pessoas. O escrivão falou que não	eventualmente, usar violência, precisávamos
podia, que informatização era "coisa do de-	trabalhar com direitos humanos, para garan-
mõnio", que ele tinha tudo na cabeça. Então
fiz um ofício, que ficou famoso em Brasília,
solicitando que ele me informasse a que cen-
tro espírita a Secretaria deveria dirigir-se, no
caso de seu falecimento, para haurir aquelas
informações. Ficou tão ridículo que ele aca-
bou cedendo. Isso é para mostrar como há
esse fechamento, essa incomunicabilidade.
Então, não há um sistema.

Os juizes não são treinados e educados
para trabalhar com pessoas, mas com papel.
Quando o juiz vai tratar do caso, o criminoso
já está "limpinho", a vítima já não está acre-
ditando muito na punibilidade, muito menos
no ressarcimento. E aí ele trabalha com uma
realidade que não é a efetiva.

Aqui, em Minas Gerais, houve uma ex-
periência de aplicação da Lei n° 9.099, se-
gundo a qual tudo deveria ser resolvido em
24 horas. Em determinado local, estavam as
Polícias Militar e Civil, o Ministério Público e
o juiz. Quem não agüentou foram os juízes,
que começaram a se sentir mal. Eles nunca
tinham visto gente. O criminoso que come-
teu recentemente o crime é um camarada com
uma atitude esquisitíssima. A vítima, indig-
nada, porque um bem jurídico foi lesado. Isso
fazia mal. Eles começaram a pular fora do jogo
e acabaram frustrando uma experiência mui-
to interessante.

No Ministério Público acontece o mes-
mo. Há alguns momentos em que a Secretaria
de Segurança precisa do Ministério Público,
mas ainda há certa mentalidade de que cri-
minoso tem horário. Quando pegávamos um
criminoso em cujo interrogatório podíamos,

tir que não fossem judiados. Precisávamos
chamar o Ministério Público, que estava dor-
mindo. Havia uma equipe galopando atrás de
algum promotor que tivesse a honra de olhar
para um pobre policial para ver o que estava
acontecendo. Para ele, os criminosos só existi-
am das 8 às 18 horas, com folga para o almoço.

São importantes o conhecimento entre
as corporações e a adequação operacional.
Mas acho - e estou até orientando uma dis-
sertação nesse sentido - que a maioria das
participações populares nos Conselhos Comu-
nitários de Segurança são formas mais poli-
tizadas, no sentido estreito da palavra. Um
conselho comunitário, quando começa a cres-
cer, lança dois candidatos a deputado ou ve-
reador. No fundo, ainda não achamos uma
forma efetivamente democrática de partici-
pação da cidadania. Tudo é tão louco que as
Ouvidorias, que deveriam fiscalizar, têm que
pedir ao fiscalizado para investigar o caso.
Elas não têm instrumentos próprios para des-
vendar as questões. Isso fica muito claro. Te-
mos que sair da retórica para colocar a mão
pesada sobre isso. Não pesada no sentido
imbecil da violência, mas pesada em termos
de uma democracia cidadã efetiva.

Também se fala bastante, e o próprio
Professor Adorno falava com muita proprie-
dade que, no fundo, a questão da legalidade
é um pouco mais complicada do que se pen-
sa. Nos problemas de legalidade com relação
à segurança pública, temos a legalidade subs-
tancial. O nosso mundo estatal é um mundo
démodé. Vejam-se, por exemplo, os delitos
eletrônicos: todos os dias, os bancos são vi-

Osjuízes não são
treinados e educados
para trabalhar com
pessoas, mas com
papel. Quando o juiz
vai tratar do caso, o
criminoso já está
"limpinho", a vítima
já não está
acreditando muito na
punibilidade, muito
menos no
ressarcimento. E aí ele
trabalha com uma
realidade que não é a
efetivo.
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O nosso mundo estatal
é um mundo démodé.

Vejam-se, por exemplo,
os delitos eletrônicos:

todos os dias, os
bancos são vítimas
desses delitos, mas

diversos projetos se
arrastam no

Congresso, e nada
acontece. A

mentalidade do Estado
é da betie époque:

parou na máquina a
vapor. Ele nem pensa

no telemarketing, nas
formas de utilização

de artefatos
eletrônicos para
cometer crimes.

timas desses delitos, mas diversos projetos se
arrastam no Congresso, e nada acontece. A
mentalidade do Estado é da beile époque:
parou na máquina a vapor. Ele nem pensa no
telemarketing, nas formas de utilização de
artefatos eletrônicos para cometer crimes.

Veja-se o crime organizado. É brutal,
mas o que é brutal no Brasil precisa ser dito:
os criminosos estão mais organizados do que
as polícias. Estão vigiando os presídios para
que os celulares não entrem. Celular tem per-
na? O problema é humano. Mas os criminosos
estão usando o computador, já não precisam
do celular. Outro dado importante é que não
sabemos como eles se organizam. O que é a
lavagem de dinheiro? Para muita gente, Lava-
gem de dinheiro é "coisa de lavanderia". Ainda
não perceberam a importáncia desse escoa-
douro de todo o crime dito organizado. Há tam-
bém os crimes relativos ao colarinho branco.
Agora existem novos crimes Ligados á bioética.

Há algumas perguntas idiotas que po-
demos fazer, por exemplo, se as sementes de
fertilização programada não são o velho 171.
Isso é estelionato. Compra-se a semente, faz-
se uma plantação [inda, mas, quando se pega
a semente para plantar novamente, ela está
estéril. Aí se compra outra partida de semen-
te. Isso não tem o jeitão de 171? Atualmen-
te, tudo parece muito natural. Banalizamos
porque temos medo. O novo é muito rápido.
Temos uma sociedade marcada pela velocida-
de. Não dá para ser devagar.

Outro aspecto é a questão procedimen-
tal, muito bem explicada pelo Dr. Herbert.
Temos que sentir que a legalidade funciona.
O Direito caminha hoje para três grandes
movimentos: a deslegalização, a desforma-

lização e a descentralização. Esses são os três
movimentos mundiais do Direito, mas reali-
zamos o inverso. Cada vez mais nos concen-
tramos e nos normatizamos, acreditando que
a lei modifica o mundo, quando, na verdade,
ocorre justamente o contrário: o mundo mo-
difica a lei. Quando surge um problema, as
pessoas dizem que temos de criar uma lei so-
bre isso, mas o problema é social, econômico,
político e relacional!

O terceiro movimento diz respeito às
legislações corporativas. O regulamento dis-
ciplinar da Polícia Militar do Rio de Janeiro é
de 1968, ano bastante problemático. Esse re-
gulamento foi baseado em um teórico muito
importante chamado D. João VI. Trata-se de
algo com muito ranço. Tivemos de trabalhar
muito para quebrar os tabus e as resistências
existentes no interior da Polícia Militar e al-
terar esse regulamento. Como o período de
governo era muito curto, isso teve de ser fei-
to por decreto, e não por lei. Quando mudou
o governo, a D. Rosinha voltou a adotar o
regulamento de D. João VI.

As legislações corporativas são atrasa-
das. Isso explica por que o policial é tão ruim
quando se trata de direitos humanos. Os di-
reitos humanos dos policiais não são respei-
tados por esses regulamentos. Eles não sabem
o que é isso e acreditam que o cidadão deva
ser malhado como ele é para conseguirem o
que diziam os jesuítas: obediência de cadá-
ver. O cadáver é posto em qualquer canto e
fica do jeito que tem de ficar, sem reclamar.
Fico me lembrando das penas daquele vigen-
te regulamento disciplinar: cinco dias de pri-
são para aqueles que estiverem com uniforme
sujo; dez dias para aquele que se apresentar
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com o cabelo mal cortado e nenhum dia para
aquele que matar alguém. A distorção é total.

Finalmente, há a questão técnica, ou
seja, problemas de legalidade técnica. No fun-
do, é assustador. Não vejo estudos de estra-
tégia e tática nas academias. Parece-me que
a educação brasileira eliminou os pensadores
da estratégia e da tática. Há trabalhos com
ótimos princípios e boas finalidades, mas
como passaremos dos princípios à ação? To-
dos os pensadores táticos e estratégicos foram
jogados fora. Os sofistas sofismam. Maquiavel
é maquiavélico. Clausewitz é um militarista
alemão. Mas são jogados fora, e todo mundo
fica abestalhado, sem capacidade para se ar-
ticular estrategicamente. Em conversas com
as corporações, tenho apertado os policiais para
saber qual a diferença entre tática e estratégia.
Fizemos isso no Rio, pois trabalham todos os
dias enfrentando problemas concretos.

São impressionantes as normas técnicas.
Gostaria de trabalhar na segurança privada
para poder usar todas as armas. Os policiais
militares não podem, porque têm de respei-
tar os limites. A segurança particular faz con-
trabando de armas. De acordo com a lei, não
há nenhum limite para isso. Pode-se Levar uma
ponto trinta ou um canhão em um carro blin-
dado. Há um medo militar por parte da pró-
pria Polícia Militar, que é muito boba, pois
obedece a todos os dados criados por terem
medo de que possam crescer. Então, contro-
lam suas armas, mas não controlam as da se-
gurança privada. Tecnicamente, verificam o
uso de armas particulares e o de armas inade-
quadas, a oportunidade do seu uso, como
utilizar e em que circunstância. Um camara-
da no meio de um monte de gente pode tirar

uma pistola 9 mm e atirar. No entanto, essa
arma, com somente um tiro, pode matar várias
pessoas.

A normatividade está podre, velha e ina-
dequada, e não temos coragem de trabalhar.

Outros problemas são os de formação.
Formar-se em Educação Física para ser bem
forte não é tudo. Uma anta bem formada fisi-
camente nem sempre é boa.

Que formação é importante para o poli-
cial? Além da formação profissional, uma for-
mação cidadã e humana. O policial. trabalha
com gente. É um servidor da cidadania. É in-
teressante observar que essa formação é
assimétrica: "Sou policial, e ele é paisano'
Isso lhe dá o direito de fazer coisas esqui-
sitas com esse paisano, ou seja, aumentar
a violência, não saber abordar no conhecido
"baculejo".

A alternativa é: formação, só junto com
universidades, centros de pesquisa, cidada-
nia e partes técnicas, e - atenção - com a
gente olhando, porque há quem ensine mui-
to mal. Há locais no Brasil em que o policial
militar é treinado com cinco tiros e recebe,
de cara, uma pistola ponto quarenta. Ele vem
fazer alvo na gente, não é?

Há também a necessidade de atualiza-
ção. O sistema de segurança -juízes, promo-
tores, cidadãos, policiais - precisa estar atento
ao mundo. Estamos em um mundo estranhís-
simo. Ninguém percebeu isso ainda? É a pri-
meira vez na história do mundo que vivemos
o imperialismo de um só país. Esse imperia-
lismo, querendo combater o terrorismo, tirou
todas as garantias dos advogados e das con-
venções de guerra - haja vista Guantânamo.
E esse negócio está vindo para cá. Não con-

Parece-me que a
educação brasileira
eliminou os
pensadores da
estratégia e da tática.
Há trabalhos com
ótimos princípios e
boas finalidades, mas
como passaremos dos
princípios à ação?
Todos os pensadores
táticos e estratégicos
foram jogados fora. Os
sofistas sofismam.
Maquiavel é
maquiavélico.
Clausewitz é um
militarista alemão.
Mas são jogados fora,
e todo mundo fica
abes talhado, sem
capacidade para se
articular
estrategicamente.
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tem para ninguém, mas o terrorismo está che-	O terceiro problema diz respeito à ges-

gando aqui, ou vocês pensam que o PCC faz tão. Como é amadora a gestão! Na maioria

isso só de brincadeira? Logo, logo, acontece-	das corporações brasileiras e dos órgãos esta-

rá o que sempre se faz quando há golpe de	tais, podemos tirar 500/o dos funcionários que

estado neste país: Getúlio tirou o habeas	não acontece nada. Há uma hipertrofia da

A tortura diminui nas
polícias à medida que

se adotam
procedimentos

científicos de
investigação. Uma

análise de
microvestígios é capaz
de dar mais elementos
do que um choque no

pau-de-arara, sem
falar nos aspectos de

crueldade,
desumanidade,

diminuição e
destruição do outro

que isso implica.

corpus para crimes políticos; os militares, em

1964, tiraram o habeas corpus para crimes

políticos. Começam a retirar direitos. Preci-

samos ficar atentos com relação a isso.

Digo que temos de nos atualizar com

relação ao mundo porque grande parte de

vocês lutou para a reconquista da democra-

cia no Brasil. Os adversários eram os militares.

tantas informações que piram nossa cabeça.

Quem é o cara que ontem estava envolvido

em escãndalo? Não sabemos mais, porque tan-

tos outros já vieram depois dele. O sujeito

sai, assim, no anonimato.

Parece-me importante fazer uma manu-

tenção de direitos, da democracia. Internacio-

nalmente, tudo está igual, e, nacionalmente,

estão surgindo novas demandas para as quais

não estamos preparados.

Faz-se necessário também atualizar a

técnica. Quanto mais ciência, menos vio-

lência. A tortura diminui nas polícias à

medida que se adotam procedimentos ci-

entíficos de investigação. Uma análise de

microvestígios é capaz de dar mais elemen-

tos do que um choque no pau-de-arara, sem

falar nos aspectos de crueldade, desumani-

dade, diminuição e destruição do outro que

isso implica.

atividade-meio.

O Distrito Federal promoveu um upgrade
quando tirou todos os PMs que estavam fazen-

do atividades burocráticas e os colocou na rua

para exercerem suas funções fundamentais.

É preciso haver um choque de gestão,

mas de gestão moderna, em rede, com inves-

timentos racionais. São impressionantes os

Como segurança tem um jeitão de esgoto, não

aparece, tudo fica debaixo do pano. E o que

acontece? Eles dizem: "Estou investindo na

segurança". Compram viaturas e armas e au-

mentam o contingente. Os carros desfilam

pelas ruas buzinando e com as luzes acesas

nas operações Arara e Vagalume. As pessoas

comentam: "0 governador comprou aqueles

carros". Só não dizem que os automóveis são

completamente inadequados.

No Brasil, não há fábrica de carros para

a polícia. A porta abre 60 graus, e o policial,

ao sair, pode ser morto. Além disso, os amor-

tecedores não funcionam. Bandidos colocam

lombadas nas ruas, e os carros param na pri-

meira perseguição. Começa tudo bonito, en-

tretanto, dez dias depois, 30°/o dos carros já

estão abaixados, pois não agüentam.

São visões retóricas, ultrapassadas. Te-

mos de pensar como investir. O grande inves-

Agora temos uma democracia que está amea- gadgets que se nos oferecem: armas com mira

çada pela delinqüência. Já há uma infiltra-	telescópica, com mil e uma utilidades, que,

ção nos estados. Rondônia e Espírito Santo	aos domingos, fazem feijoada e coisa e tal.

são um exemplo. E essa corrupção desenfrea-	Precisa da arma? Não precisa, mas dá

da? Aliás, é um jogo interessante. Recebemos status. E os governadores fazem o mesmo.
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timento fundamental e inicial é a educação
permanente para todos —juizes, promotores
e membros das corporações. Essa educação tem
de possibilitar um diálogo entre eles que não
seja assimétrico, e sim horizontal. No Brasil,
há uma cultura: eu, advogado, quando vou
ao encontro do Dr. Herbert, que é juiz, chego
como um ratinho, falando fininho. Aliás, ele
fica no alto, num lugar que parece um palco.

Há 2 mil anos, aprendemos que o pro-
cesso é um ato trium personarum, em que
três pessoas horizontais são as partes interes-
sadas - às vezes, desinteressadas. Como tirar
as assimetrias? Como tirar a assimetria do
policial que chega ao Conselho Comunitário
de Segurança e diz que é chefe lá? Chefe coi-
sa nenhuma. As questões têm de sair dos pro-
blemas efetivos por que passa a sociedade. Quer
dizer, há uma série de cacoetes medíocres.

Em Minas, lugar onde tudo acontece e
as novidades são testadas, peço-lhes, pelo
amor de Deus, que pensem e saiam do pre-
conceito. Há problema de atualização contra
a emergência do novo e quanto à velocidade
do mundo.

Os mais velhos - aqui há muitos jovens
-, em 1989, ligaram a televisão e certamente
ficaram assustadíssimos ao ver a bandeira so-
viética descer do Kremlin e a russa subir sem
ninguém dizer nada. Nenhum cientista polí-
tico havia dito que aquilo implodiria. Com
isso, percebe-se a velocidade das mudanças
políticas. Ao ligarem novamente a televisão,
viram um rato fosforescente, fruto de célula
germinativa de rato com fragmento de DNA
de anêmona. O que é isso? O que aconteceu?
E dissemos que era bestialidade misturar es-
pécies.

Veio a clonagem. Se olharmos a dona-
gem do ponto de vista do direito da suces-
são, o que é o clone com relação ao clonado?
Filho, irmão gêmeo? Então, como fica a he-
rança se forem ricos? Isso muda toda a con-
cepção das coisas mais insignificantes.

Outro problema é a questão estrutural.
A hierarquia e a disciplina das corporações
nem sempre são eficazes. A hierarquia só faz
sentido se for teológica, isto é, se se organi-
za determinado tipo de instituição para uma
finalidade. Portanto, posso hierarquizá-la.

No Brasil, a Polícia Militar possui um
monte de patentes, alocações, que servem para
uma guerra clássica. A diferença entre 1 0 , 20

e 3°-sargentos era utilizada por Napoleão. 3á
na Batalha de Austerlitz, Napoleão reclama-
va que havia dividido demais, e a PM não fará
batalha como a de Austerlitz, pois tem outra
finalidade.

O segundo aspecto: haverá hierarquia e
disciplina não porque haja baixos vencimen-
tos ou soldos, mas porque a distância entre o
topo e a base é enorme, e os que estão na
base acabam por não aceitar ordens de uma
pessoa que os explora.

No Brasil, há um estado - não citarei
seu nome para não pichar, apesar de ter mui-
ta vontade - em que os soldados ganham sa-
lário mínimo. E isso foi conseguido por meio
de liminar. Quer dizer, ainda podem perder, pois
é uma decisão provisória. Lá os coronéis ga-
nham um pouco mais: vinte e tantos mil reais.

Como é que eu fico quando o sujeito
acaba recebendo uma gorjeta qualquer para
não multar? Ele ganha pouquíssimo. É evi-
dente que há algo errado. Há uma grande dis-
tância entre o topo e a base.

No Brasil, não há
fábrica de carros para
a polícia. A porta abre
60 graus, e o policial,
ao sair, pode ser
morto. Além disso, os
amortecedores não
funcionam. Bandidos
colocam lombadas nas
ruas, e os carros
param na primeira
perseguição. Começa
tudo bonito,
entretanto, dez dias
depois, 30% dos carros
já estão abaixados,
pois não agüentam.
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O segundo ponto é a estrutura funcio-	espasmódico, feito somente quando as coisas

riquezas das pessoas.
Além disso, o

investimento é
completamente

distorcido: compra-se
o que não é preciso e
falta o que é preciso.

No Rio de Janeiro,
compram-se carros de

combate que não
conseguem andar nem
dois metros e meio na
subida do morro. São

completamente
inadequados, mas dão
grande status. É uma

nal, interessantíssimo. Na estrutura funcional,

só se considera o homem unidimensional. Ele

é sargento, eu atendente e tenho de obedecer-

lhe. Ele é visto como sargento, mas é músico,

psicólogo ou economista, e não um sargento

besta que tem de fazer as coisas. O potencial

humano não é trabalhado.

fusão. Nessa visita, encontrei um sujeito

consertando um fio elétrico. Conversei com

ele e senti que possuía um nível vocabular

de construção diferente. Chamaram-me para

entrar e, na volta, falei novamente com ele.

A hierarquia impessoal unívoca não con-

segue perceber as outras riquezas das pessoas.

Além disso, o investimento é completamente

pram-se carros de combate que não conse-

guem andar nem dois metros e meio na subida

do morro. São completamente inadequados,

mas dão grande status. É uma questão de

ponderação.

Tenho alguns encaminhamentos para

discussão. Gostaria de falar mais tempo, mas,

com esses encaminhamentos, vocês me supe-

rarão. Como construir um processo de reedu-

cação contínua, de diagnóstico que não seja

acontecem? Em segundo lugar, como fazer-

mos uma formação única, multidisciplinar na

questão da justiça criminal? É preciso que haja

uma só formação e, depois, que sejam consi-

deradas as peculiaridades regionais. Converso

com um sujeito do Piauí, um de Pernambuco,

um de Minas e um de Brasília, e todos têm as

mesmas concepções básicas de segurança, as

mesmas concepções técnicas mínimas. Como

é que se estabelece um piso salarial nacio-

nal? São lutas que precisam ser travadas.

Como estruturarmos experimentos de

participação cidadã que não sejam aparelhos

de políticos? É interessantíssimo: quando se

fala em novas políticas, diz-se que é a políti-

ca do secretário tal, que é a do governador

no Distrito Federal. Não, é algo que é normal.

Outro problema é lidarmos com conse-

lhos interinstitucionais em que participam

magistrados, promotores, cidadãos e policiais

militares e civis.

Às vezes, morremos de rir, mas não sa-

bemos do que exatamente. Por exemplo: bom-

beiros e Defesa Civil. Quem é quem? São os

bombeiros que assumem a Defesa Civil, mas

quem chefia a Defesa Civil é um bombeiro?

Onde fica a perícia? É do Judiciário? Do Mi-

nistério Público? Da Polícia?

Existem certos ranços operacionais,

como o inquérito. Foi dito que, conforme

pesquisa, cerca de 9,5 v/o dos casos são resol-

Essa idéia veio de uma experiência que

A hierarquia impessoal vivi. Fui ao Corpo de Bombeiros do Distrito

unívoca não consegue	Federal visitar uma pessoa. Sempre entro onde
perceber as outras estão os praças, e isso causa uma grande con-

questão de distorcido: compra-se o que não é preciso e

ponderação.	falta o que é preciso. No Rio de Janeiro, com-

Perguntei quem ele era e ele me respondeu	tal. Isso é feudo.

que era major. Perguntei qual era a sua for-	Outra questão é: como trabalharmos

mação. Ele disse que era doutor em Eletrôni-	constantemente atualização científica e

ca pelo HA, e estava consertando fios. Então,	tecnológica junto ao Centro de Pesquisa? En-

chamei-o, e ele fez toda a informatização do	quanto isso for notícia, não está sendo feito.

Distrito Federal.	 Aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo e
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vidos e encaminhados para inquérito policial.
No Rio, 2% vão para decisão final. Os outros

Itália. A ordem foi cumprida, soltaram-se to-
dos os loucos. Cerca de ll/o deles voltaram

conflitos, evidentemente, são resolvidos no	para tratamento ambulatorial. Os loucos es-
"pau", na injustiça. Servem apenas para rei-	tavam fora, com as famílias deles.
terar as formas de dominação.

Outro fato é um fundo efetivo. Todos
dizem que segurança pública é prioridade.
O "Diário Oficial" é ótimo para lermos sobre
isso. Embora chatíssimo, é muito bom. Por
exemplo, Senaspe, 22 de agosto. Desde ja-
neiro, não recebe nem um tostão. Aí dizem
que é prioridade de governo o trato com a
segurança pública. Às vezes, ocorrem distor-
ções: dão dinheiro para quem não precisa, mas
quem precisa não o recebe. Basta lermos o
"Diário Oficial", que é o identificador de vá-
rios fatos.

A diversificação das penas é uma ques-
tão importante. Cerca de 90% da população
carcerária não deveriam estar em prisões. Es-
sas se aplicam àqueles que são um perigo para
a sociedade. Existem outras formas de punição.
Parece que nascemos com o gen da privação da
liberdade - que, aliás, é uma pena novíssima,
de 1.814, do Código Penal da França - e com o
gen da multa. Será que não existem outras
formas de punição? A diversificação das pe-
nas é fundamental. Nessas prisões horrorosas,
que são grandes cidades prisionais, como
Carandiru e Bangu, todos os presos são colo-
cados juntos, com várias gradações de pena-
lidades. Lá, fazem pós-graduação em crimi-
nalidade, como foi dito aqui.

Lembrei-me de um fato interessante:
Franco Basaglia, responsável pela saúde públi-
ca italiana, baixou uma portaria estabelecen-
do que todos os loucos deveriam ser soltos.
Isso caiu como uma bomba, seria o fim da

Citei esse caso para mostrar que existem
penas alternativas. Vocês julgam que as pri-
sões de Georgina e Lalau significam grandes
penas para eles? A maior pena seria confiscar
o dinheiro deles. O órgão mais sensível des-
ses senhores é o bolso. Alegam que o ex-Juiz
Lalau está preso. Sim, está preso em sua casa,
que é muito bonita, tomando uísque. Exis-
tem penas em função do tipo de delinqüente
e da natureza da delinqüência.

É preciso que trabalhemos em prol da
vivência dos direitos fundamentais. Tenho
visto no Brasil uma grande jogada, esquisita
e ruim. Por exemplo, a polícia tal possui um
curso de Direitos Humanos. Criam uma cadei-
ra de Direitos Humanos e colocam uma "anta"
dando aulas. O curso é chatíssimo, sem qual-
quer significação. Como trabalhar em termos
dos direitos fundamentais? Com vídeos, mos-
trando situações concretas, possibilidades de
tratamento, alternativas de ação.

Direitos fundamentais se aprendem com
case histories, olhando como são as coisas.
Aprende-se com policiais militares ensinando
policiais militares, policiais civis ensinando
policiais civis, juízes ensinando juízes, por-
que há juiz que não sabe bem o que é isso.
Sou adepto do Procurador Darcy Arruda Miran-
da, um procurador tão bom, que foi cassado
pela revolução. Ele dizia que todo promotor
deve fazer o concurso e passar, de acordo com
os cânones normais. Antes de tomar posse,
deve ficar preso por uns dez dias, para saber

A diversificação das
penas é uma questão
importante. Cerca de
90% da população
carcerária não
deveriam estar em
prisões. Essas se
aplicam àqueles que
são um perigo para a
sociedade. Existem
outras formas de
punição. Parece que
nascemos com o gen
da privação da
liberdade - que, aliás,
é uma pena novíssima,
de 1.814, do Código
Penal da França - e
com o gen da multa.
Será que não existem
outras formas de
punição? A
diversificação das
penas é fundamental.
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para onde vai mandar seus denunciados. Aí

ficará sabendo como é o quadro. Ele dizia isso,

estou plagiando-o.

Para terminar, a questão da inteligên-

cia, que é uma grande asneira no Brasil. Te-

mos problemas com a inteligência, primeira-

mente em função de um ranço do golpe de

1964, que permaneceu denuncismo, que per-

maneceu chantagem. Em segundo lugar, te-

mos uma visão de inteligência que trabalha

com informes, e não com informação. E não

existe analista de alto nível para conferir uma

significação real aos dados levantados. Com

isso, quando você chega lá na ponta está mal

informado, e a ação policial e também a do

sistema são ruins.

Direitos fundamentais
se aprendem com case

histories, olhando
como são as coisas.

Aprende-se com
policiais militares

ensinando policiais
militares, policiais

civis ensinando
policiais civis, juizes

ensinando juízes,
porque há juiz que

não sabe bem o que é
isso.

iT
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1 Seminário LegisLativo "Segurança para Todos -

Propostas para uma sociedade mais segura "I

Documento final

GRUPO 1 - Ações preventivas e envolvimento
da sociedade civil
(medidas socioeducativas; atendimento ao adolescente
infrator; assistência jurídica e permanente em todas as
comarcas; Consep; regulação urbana; código de postura, etc.)

Propostas priorizadas
1. Viabilização urgente, pelos órgãos encarregados das

políticas de educação, saúde, segurança e atendimento
aos direitos de crianças e adolescentes, da implanta-
ção de um sistema estadual e de sistemas municipais
de notificação de maus-tratos contra crianças e ado-
lescentes, em todas as suas formas, em atenção ao arti-
go 13 do ECA (Lei Federal n° 8.069, de 1990) e
priorização, pelo Estado e pelos municípios, da criação
dos serviços especiais de prevenção, bem como do apa-
relhamento dos serviços e instituições já existentes, de
atendimento médico e psicossocial às vítimas de ne-
gligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e
opressão, preconizados pelo art. 87, inciso III, do Es-
tatuto da Criança e do Adolescente.

2. Aperfeiçoamento das relações entre escola, polícia e
comunidade, com o estabelecimento, pelos órgãos en-
carregados das políticas de educação e segurança, de
parâmetros e consensos capazes de produzir uma
interação mais positiva para a redução na violência nas
escolas, sem gerar discriminação e quebra de confiança
na relação entre os jovens e as escolas. Para fins de
efetivação dessas medidas, propõe-se a inserção do
debate do tema "Segurança Pública", de forma trans-

versal, em todos os conteúdos da grade curricular em
que seja possível tal inclusão, ou realização de semi-
nários ou projetos durante o ano letivo, com a par-
ticipação do Poder Judiciário, Ministério Público,
Defensoria Pública, Polícias Civil e Militar, Corpo de
Bombeiros, Conselhos de Segurança Pública e Conse-
lhos Tutelares, para o debate do tema. Propõe-se, ainda,
a capacitação dos profissionais da área de educação
que ministrarão o tema e dos demais profissionais en-
volvidos no processo, sendo essa capacitação inserida
no projeto político-pedagógico das escolas, com o en-
volvimento não apenas do corpo docente, mas também
de profissionais das áreas de serviço social, psicologia
e segurança pública, destacando-se nele o conteúdo
"Educação no Trânsito", que requer um trabalho de
aprendizado e conscientização gradativos.

3. Garantia de manutenção, pelo Estado, de assistência
de qualidade nos trabalhos dos Conseps quanto à mo-
bilização social em torno dos assuntos afetos à segu-
rança pública, empreendendo o poder público todos os
esforços para que os Conseps cumpram esse objetivo.

4. Priorização, como linha de ação das políticas oficiais
de saúde, em todos os níveis, da criação e manutenção de
programas eficientes de apoio e tratamento aos usuários
de drogas lícitas e ilícitas, bem como a suas famílias,
com criação de consórcios intermunicipais regionais
para a implantação de centros de recuperação de de-
pendentes químicos que disponham de apoio médico,
psicológico e ambulatorial, além de oficinas laborativas,
com atenção aos que se encontram recolhidos no siste-
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ma prisional e nos centros de internação; implantação

e fortalecimento dos Centros de Atenção Psicossocial

em Álcool e Drogas - CAPs ADr - nas cidades-pólo de

Minas Gerais.

5. Estímulo à valorização dos Conselhos de Segurança

Pública e à sua disseminação, em todos os municípios,

como estratégia eficiente de envolvimento da socieda-

de e das administrações municipais nas questões de

segurança pública, devendo os municípios prover os

meios necessários ao seu funcionamento.

Demais propostas do Grupo 1
6. Estabelecimento e priorização, pelos órgãos de educa-

ção, de procedimentos de combate permanente à evasão

escolar, com envolvimento das escolas, comunidades,

Conselhos Tutelares, Ministério Público, Defensoria Pú-

blica e outros setores da sociedade, elegendo novos

paradigmas para a postura das escolas diante dos alu-

nos e respectivas famílias, que compreendam a utiliza-

ção de recursos humanos especializados nas áreas de

atendimento psicossocial, a promoção de atividades

que permitam maior participação das comunidades na

vida escolar e melhor utilização dos espaços das escolas

pelas respectivas comunidades, em atividades cultu-

rais, esportivas, psicossociais, etc.; incentivo à amplia-

ção do período escolar para crianças e adolescentes para

oito horas/dia, propiciando a formação geral e a profis-

sionalização dos mesmos, de acordo com especifici-

dades de cada faixa etária.

7. Estímulo e apoio a projetos como o Programa Educa-

cional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd

e o Jovens Construindo a Cidadania (JCC), de educação

e prevenção contra o uso de substâncias entorpecentes

e a violência, e ampliação de tais programas para todas

as escolas públicas e privadas de ensinos fundamental
e médio, com abertura à participação do Corpo de Bom-

beiros, da Polícia Civil, da Defensoria Pública, dos

Conseps e de outras organizações da sociedade civil,

além da Polícia Militar, criando-se um mecanismo de

acompanhamento para as crianças depois de terem par-

ticipado do programa.

8. Manutenção, aperfeiçoamento e ampliação dos progra-

mas de prevenção à criminalidade, desenvolvidos como

políticas públicas, para todas as regiões da Capital e

todas as cidades do interior, conforme demanda enca-

minhada à Superintendência de Prevenção à Crimina-

lidade da Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais,

com a participação da Defensor-ia Pública.

9. Mobilização e empreendimento de esforços, pelo po-

der público e pela sociedade (Ministério Público do

Trabalho, Ministério Público estadual, Conselho Esta-

dual dos Direitos da Criança e do Adolescente e entidades

representativas do setor produtivo), para que o setor

empresarial cumpra integralmente a nova Lei de Aprendi-

zagem - Lei Federal n° 10.097, de 19/12/2000 - como

ferramenta de profissionalização e inclusão de adotes-

centes e jovens no mercado de trabalho.

10. Reavaliação, pelos órgãos encarregados da gestão do

sistema prisional e socioeducativo, de seus métodos

pedagógicos e estabelecimento de metodologias de

ressocialização que realmente promovam a escolari-

zação, a profissionalização e assegurem condições de

reinserção social às pessoas submetidas a penas priva-

tivas de liberdade e medidas socioeducativas, possibili-

tando um maior envolvimento dos órgãos de educação

e desenvolvimento social, bem como da sociedade, na

construção e implementação dos planos de atendimento

à população prisional.

11. Garantia, pelo Estado, de assistência de qualidade aos

egressos do sistema prisional, associada a um trabalho

de preparação prévia para o retorno à sociedade e à

busca de maior envolvimento da sociedade para a in-

clusão produtiva dos egressos, assegurada a participa-

ção da Defensoria Pública.
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12. Estímulo e apoio aos municípios para que promovam
iniciativas de diagnóstico dos fatores de violência e
de identificação dos Locais de risco, definindo medi-
das limitadoras dos fatores de violência nesses locais,
associadas a medidas efetivas de fiscalização e à im-
plantação, em conjunto com os órgãos de defesa social,
de sistemas de vigilância e monitoramento por câmeras,
e para que possam formular, com ampla participação
da sociedade, seus planos de prevenção social ao cri-
me e à violência nas zonas urbana e rural, definindo o
órgão ou setor da administração que ficará encarrega-
do da articulação e implementação das ações.

13. Realização de conferências municipais, estaduais e na-
cionais de segurança pública a cada três anos.

14. Realização, pela União, pelo Estado, pelos municípios
e pela sociedade, de mais campanhas de desarmamen-
to, de prevenção ao uso de álcool e outras drogas e de
educação para o trânsito.

15. Priorização, pelo Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente e pelo Poder Executivo esta-
dual, da formulação do Plano Estadual de Atendimen-
to Socioeducativo, prevendo programas socioeduca-
tivos de meio aberto e restritivos de Liberdade para
atendimento a todos os municípios e comarcas do Es-
tado, com maior envolvimento do município na exe-
cução e no financiamento das medidas de meio aberto
e maior envolvimento do Estado nas medidas de
internação e semiliberdade, sempre com projetos poli-
tico-pedagógicos consistentes e com envolvimento da
sociedade na execução das medidas.

16. Investimento, pelos municípios, na estruturação dos
Conselhos Tutelares e Conselhos Municipais dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente, garantindo a
capacitação permanente de seus membros, e aperfei-
çoamento da legislação referente a esses órgãos, que
são espaços importantes para o recebimento de de-
núncias e para a participação da comunidade no aten-

dimento aos casos de violência e maus-tratos contra
crianças e adolescentes.

117. Destinação de mais recursos, pelos poderes públicos
federal, estadual e municipal, para a criação de espa-
ços e equipamentos de cultura, esporte e lazer nas
escolas e nas comunidades urbanas e rurais, e apoio a
iniciativas comunitárias na linha dos projetos Axé (Sal-
vador) e Afro Reggae (Rio de Janeiro), criando alter-
nativas de exercício de cidadania para a juventude.

18. Mobilização do Poder Executivo, do Poder Judiciário,
do Ministério Público e da Defensoria Pública para ur-
gente implantação dos centros integrados de atendi-
mento inicial ao adolescente autor de ato infracional,
na Capital e no interior do Estado, de modo a agilizar
o atendimento e o processo de socioeducação nos
moldes exigidos pelo artigo 88, inciso V, do Estatuto
da Criança e do Adolescente.

19. Implementação, pelo Estado, pelos municípios e pela
sociedade civil, de políticas públicas de assistência às
mulheres vítimas de violência e às presidiárias, garan-
tindo educação, saúde, segurança, capacitação profis-
sionaL e atendimento psicossocial, com ampliação e
estruturação, nas cidades, das Delegacias Especializadas
de Atendimento à Mulher (Deams) e dos Núcleos
Especializados de Atendimento às Mulheres Vítimas de
Violência, da Defensoria Pública.

20.Viabilização de recursos financeiros e técnicos, em todos
os níveis de governo, para projetos de geração de ren-
da, de capacitação profissional e de incentivo à for-
mação de cooperativas de trabalho nas áreas de risco
social e com alto índice de criminalidade.

21. Priorização, pelo Poder Executivo, em todos os níveis
de governo, de projetos de urbanização e de regulari-
zação fundiária das favelas e assentamentos informais
nos municípios.
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GRUPO 2 - Financiamento do Sistema de
Segurança Pública
(fundos federal e estadual; sistema de segurança pública e
sua manutenção)
Propostas priorizadas
1. Estabelecimento, na Constituição Estadual, de um

percentual mínimo destinado à função segurança pú-
blica, como acontece com as funções saúde e educação,
e inclusão de um percentual similar na Constituição
Federal.

2. Criação de um núcleo comum de planejamento das ações
do sistema de defesa social na Capital e de núcleos
descentralizados nas diversas regiões do Estado, que
utilizem informações de todos os órgãos do sistema,
com a participação do poder público municipal e da
sociedade civil, sob a coordenação da Secretaria de Es-
tado de Defesa Social.

3. Garantia de aumento orçamentário para custeio, pro-
porcional aos gastos efetivados com investimentos, nas
unidades que os receberem, com atualização contínua.

4. Criação de um fundo estadual único, suplementar aos
gastos efetivados pelo Tesouro do Estado, que se desti-
ne exclusivamente aos gastos com outros custeios e
investimento, excetuando-se o gasto com pessoal, com
vinculação na destinação dos recursos para o sistema
de defesa social, com possibilidade de apresentação de
projetos pela sociedade civil organizada e pelo poder
público municipal.

5. Previsão, em lei, do não-contingenciamento dos recur-
sos destinados aos órgãos integrantes do sistema de
defesa social, com vistas a manter a continuidade dos
serviços prestados à população.

Demais propostas do Grupo 2
6. Mensuração exaustiva de custos das atividades do sis-

tema de defesa social, mediante a utilização de ferra-
mentas de gestão, para melhorar a tomada de decisão

de investimentos, com vistas a otimizar os gastos
efetuados com segurança pública, vinculando-se a exe-
cução ao planejamento e disciplinando a ação dos ope-
radores do sistema.

7. Implementação, para os integrantes do sistema de defe-
sa social, de orçamentos por programas, estabelecendo
diretrizes gerais para o sistema e objetivos específicos
para os órgãos, observada a regionalização do planeja-
mento, por meio dos núcleos.

8. Demonstração dos recursos gastos com folha de pes-
soal e daqueles gastos com outros custeios e investi-
mentos, de modo a tornar clara, para os gestores e a
sociedade civil, a destinação dos recursos.

9. Criação de instrumentos de controle social que contribuam
para a gestão do sistema de defesa social, a fim de garantir
o acesso e a transparência nos gastos efetivados, aumentado
a credibilidade necessária ao sistema para atrair novos
investimentos da administração pública e da sociedade.

10. Sistematização do debate participativo sobre o tema
"Segurança Pública" nos municípios, de modo a estimular o
diálogo e a busca de soluções aplicáveis a cada região.

11. Levantamento dos recursos aplicados nos órgãos do
sistema de defesa social, pelos municípios e pela socie-
dade civil, mediante o estabelecimento de convénios
e outras formas de parceria, para evidenciar os investi-
mentos e as despesas correntes necessárias ao aparato
da segurança pública que não estejam consignados no
orçamento do Estado.

12. Fomento à criação de fundos municipais de segurança
pública.

13. Incentivo fiscal, nos moldes do ICMS Cultural, para os
municípios que investem no sistema de defesa social.

14. Estabelecimento de formas de financiamento para
estruturar e manter em funcionamento os Conselhos
de Segurança Pública.
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GRUPO 3 - Sistema de Justiça Criminal e
Compartilhamento da Informação
(atuação integrada das Polícias Civil e Militar, do Ministério
Público, do Judiciário e da Defensoria Pública, para o aperfei-
çoamento do sistema; sistema prisional e execução penal)

Propostas priorizadas
1. Criação/formatação de um banco de dados que possa

ser compartilhado pelas forças policiais estadual e fe-
deral, bem como pelo Corpo de Bombeiros Militar, como
forma de facilitar o trabalho dessas instituições; insti-
tuição de um banco de registros digitalizado dos mdi-
víduos arrolados em investigações policiais, visando à
plena integração entre os sistemas do ciclo policial e
os sistemas do ciclo criminal, com a adoção do padrão
internacional de registro computadorizado das impres-
sões digitais de indivíduos (Afis) para agilizar e objetivar
a identificação das pessoas.

2. Criação de vagas exclusivas para presos provisórios, ex-
tinguindo-se as carceragens em delegacias e criando-
se mecanismos para agilizar os processos para a decisão
da situação desses presos; criação de vagas específicas
para presos ex-policiais civis e militares, agentes peni-
tenciários e bombeiros militares; aumento de vagas,
em penitenciárias, para presos condenados; realização
periódica, pela Vigilância Sanitária, de inspeções nos
estabelecimentos prisionais.

3. Viabilização urgente, pelo Estado, da implantação, em
todas as comarcas, com envolvimento dos municípios
e da sociedade civil, de casas de albergados e progra-
mas de penas alternativas, de penas restritivas de direi-
tos e de acompanhamento da suspensão condicional
da pena e do livramento condicional; criação de força-
tarefa comunitária de reinserção social para acompa-
nhar o preso em livramento condicional.

4. Intensificação das ações integradas que visem efetivar
o princípio da humanização das penas, com o objetivo

de reduzir e controlar os níveis de reincidência crimi-
nal e de aumentar os índices de ressocialização, com a
participação das Polícias Civil e Militar, nas suas ativi-
dades-fim, do Judiciário, do Ministério Público e da
Defensoria Pública, esta, inclusive, com participação
na fase pré-processual.

5. Implementação efetiva da titularidade da assistência
judiciária, prioritariamente nos termos do art. 50, § 30,
da Lei Complementar 65, e do art. 134 da Constituição
Federal, com dotação orçamentária compatível e criação
do serviço de plantão para casos de flagrante e urgência,
celebrando-se convênios com instituições de ensino.

Demais propostas do Grupo 3
6. Expansão da política de criação de áreas integradas para

todo o Estado, com estabelecimento da equivalência
de responsabilidade territorial entre unidades das Polí-
cias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, do
Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pú-
blica e das prefeituras e com adequação de seus quadros.

7. Fortalecimento das Polícias Militar e Civil na execução
de suas atividades-fim, desonerando-as da custódia e
escolta de detentos.

8. Criação de equipe de apoio multidisciplinar (estatísti-
cos, cientistas sociais, psicólogos, assistentes sociais,
criminálogos, filósofos, etc.) para subsidiar os poli-
ciais civis, militares e bombeiros militares responsá-
veis por uma área integrada, com produtos de análise
criminal: identificação dos principais crimes na área
integrada, formas de atuação do criminoso, redes so-
ciais envolvidas no crime, etc.

9. Encaminhamento ao Congresso Nacional de proposta
de criação de cédula única de identidade.

10. Criação de lei que vede a instalação de nova comarca,
pelo Tribunal de Justiça, em município onde não haja
cadeia pública e núcleo da Defensoria Pública.
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11. Obrigatoriedade de existência de um defensor público
em cada unidade prisional e em cada Centro de
Internação de Adolescentes e de uma Vara de Execu-
ção Penal nas comarcas onde existam penitenciárias.

12. Aplicação da obrigatoriedade, por parte do Estado, de
promover atividades de estudo profissionalizante e de
trabalho para presos já sentenciados, adotando-se o
princípio da auto - suste ntabilidade.

13. Priorização, na aplicação da Lei 9.099, de 1995, das
penas restritivas de direito e prestações alternativas,
em detrimento da pena de pagamento de cestas bási-
cas, privilegiando ainda a metodologia da justiça
restaurativa nos casos em que for pertinente

14. Implantação da metodologia Apac como política pú-
blica de execução penal no Estado de Minas Gerais,
por seu objetivo de promover a humanização das pri-
sões, sem perder de vista a finalidade punitiva da pena,
incentivando a criação de conselhos da comunidade,
nos termos da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei
de Execução Penal.

15. Ampliação das ações de ressocialização de egressos
do sistema prisional, com o credenciamento, pelo Es-
tado, de setores organizados da sociedade civil que
apresentem projetos de ressocialização de egressos, ou
de apoio à família do preso condenado ou da pessoa
presa para investigação.

16. Construção, pelo Estado, em parceria com os municí-
pios, de centros de apreensão provisória para adolescen-
tes em conflito com a lei, dotando-os de infra-estrutura,
de equipe interdisciplinar para o seu funcionamento e
garantindo-se a prestação de assistência jurídica pela
Defensoria Pública.

Propostas prionzadas
1. Retorno do delegado de polícia às carreiras jurídicas.

2. Valorização remuneratória das carreiras dos integrantes
dos órgãos e das instituições que compõem o sistema
de defesa social, com a fixação de subsídio, na forma
da Constituição Federal, para as carreiras envolvidas na
defesa social, com valores compatíveis com a natureza
de suas atribuições, preservando a hierarquia e a
proporcionalidade, devendo os valores serem pagos aos
servidores ativos ou aposentados.

3. Garantias funcionais para os delegados de polícia nos
mesmos moldes dos defensores públicos, procuradores
de Estado, promotores de Justiça e juizes de Direito.

4. Transformação do atual nível médio das carreiras estri-
tamente policiais da Polícia Civil em nível superior.

5. Criação e/ou ampliação de um quadro de servidores ci-
vis, para o exercício de atividades administrativas, nas
Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Defensoria
Pública.

Demais propostas do Grupo 4
6. Regulamentação do instituto de aposentadoria especial

para todos os operadores de segurança pública e alte-
ração na legislação estatutária dos servidores militares
e policiais civis, de forma a possibilitar a aposentado-
ria proporcional a partir de 25 anos de serviço efetivo.

7. Garantia de autonomia gerencial, financeira e orçamen-
tária para as Polícia Civil e Militar e Corpo de Bombei-
ros, por meio de contrato de gestão.

8. Adoção e implementação da Matriz Curricular Nacio-
nal, elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança
Pública (Senasp), nas Academias de Polícia.

GRUPO 4 - Administração de Recursos	 9. Extensão, aos postos hierarquicamente superiores, do be-
Humanos do Sistema de Justiça Criminai	 neficio da promoção com dez anos na mesma graduação,
(capacitação profissional; treinamento e valorização)	para todos os operadores do sistema de defesa social.
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10. Exigência de curso de especialização em gestão públi-

ca, em nível de pós-graduação, para promoção de de-

legado e demais carreiras para classe especial.

11. Capacitação e treinamento, para o exercício da polícia

judiciária e de investigação criminal, para os servido-

res que, em função de mudanças na carreira, foram trans-

formados em agentes de polícia.

12. Criação de uma Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis.

13. Agilização no processo de consolidação da nova Lei

Orgânica Estadual da Polícia Civil; elaboração de códi-

go de ética da Polícia Civil e dos agentes penitenciários

e socioeducativos; criação do manual de procedimen-

tos para a Polícia Civil (Normas Gerais de Ação); e aper-

feiçoamento do Estatuto de Pessoal da Polícia Militar,

com a participação dos técnicos e entidades de classe,

como instrumento de padronização de princípios pro-

fissionais e de valorização dos operadores do sistema

de defesa social.

14. Eleição do Conselho Superior de Polícia por delegados

de carreira, com mandato fixo.

15. Inamovibilidade para os oficiais militares em função

de comando.

16. Criação e ampliação adequada da função de agente

penitenciário, redimensionando sua carreira e seu qua-

dro, por meio de concurso público.

17. Formatação dos cursos de treinamento e atualização

continuada, com a integração de todas as carreiras que

compõem o sistema de defesa social, e normatização

de um procedimento técnico-científico, pautado em

critérios objetivos de aperfeiçoamento profissional, na

escolha do corpo docente que atuará nesses cursos.

18. Pagamento de verba indenizatória aos militares esta-

duais, policiais civis e demais servidores das carreiras

de defesa social em exercício de função de comando

ou que atuarem fora de sua circunscrição, com amplia-

ção de competência, temporária ou permanente, res-

pondendo por mais de uma comarca ou município,

ou, em uma mesma comarca, por mais de uma delega-

cia, observando o posicionamento na carreira do subs-

tituído.

19. Criação de verba indenizatória para policiais civis e

militares e demais servidores do sistema de defesa so-

cial pela atuação em pleitos eleitorais, nos moldes da

que é concedida ao Poder Judiciário e ao Ministério

Público.

20. Manutenção do porte de arma aos membros aposenta-

dos das carreiras de defesa social que o tenham asse-

gurado em lei, mediante treinamento de habilidade

para manejo e acompanhamento psicológico periódico.

Moção
Moção de apoio às Apacs (Associações de Proteção

e Assistência aos Condenados) e reconhecimento de traba-

lho e metodologia como forma eficiente de execução da

pena, ressocialização e redução significativa da reincidência.
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Comissão de Representação do Seminário
(entidades integrantes)

Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais

Associação dos Delegados de Carreira

Associação de Moradores do Morada da Serra

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Sabará

Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais

Câmara Municipal de Bom Jesus do Amparo

Central Nacional de Mobilização das Comunidades Negras

Centro Federa[ de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Conselho Municipal de Segurança Pública, Justiça e Cidadania de Uberlândia

Conselho Tutelar de Contagem

Consep 125 - Belo Horizonte

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Fórum Mineiro de Direitos Humanos

Guarda Municipal de Contagem

Ministério Público - Centro de Apoio das Promotorias Criminais do Estado

Pastoral da Terra da Igreja Metodista

Policia Civil de Minas Gerais

Polícia Militar de Minas Gerais

Rede Evangélica do 3 0 Setor

Secretaria de Estado de Defesa Social

Secretaria de Estado de Educação

Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Universidade Federal de Minas Gerais
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A TV Assemblé0* ia tem
uma programação variada
cara agradar a todos.

1V ASSEMBLÉIAAcesse www.almg.gov.br e verifiqu	 osinai da TV Assembléia em seu munic(
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SAIBA O QUE VOCÊ PODE ENCONTRAR NO SITE:

Acompanhe as discussões e votações - conheça a pauta das reuniões do Plenário, das comissões e os prin-
cipais acontecimentos da Casa. Cadastre-se para acompanhar a tramitação dos projetos de seu interesse e
receber o boletim eletrônico de noticias diariamente.

•	Veja o desempenho do deputado que você elegeu - pronunciamentos, histórico, a atuação de seu represen-
tante e os projetos propostos por ele. Endereço, telefone e e-mail de todos os deputados.

Saiba como a Assembléia usa os recursos públicos - acompanhe os demonstrativos de remuneração dos11 deputados, servidores e demais despesas.

oO Estado - informações básicas e indicadores socioeconômicos dos municípios do Estado.

13 Legislação - constituições federal e estadual.

r
TV Assembléia - história da emissora, sintonia do canal nos municípios,
programação e o serviço Fale com a TV.

Serviços - informações sobre a Central de Atendimento ao Cidadão,
Procon Assembléia. Escola do Legislativo. Biblioteca Deputado
Camilo Prates, publicações. livraria e muito mais.
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