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Andaram maios constituintes ao imporem aos estados uma mes-
ma e igual organização das forças policiais. Uma das conseqüências
desta excessiva padronização, desta indiferença pelas diferenças, será
inevitavelmente transformar em letra morta os dispositivos constitu-
cionais no âmbito das atividades práticas das agências policiais. Não
se espere que as diferentes realidades sociais ajustem-se à Constitui-
ção. Esta é que deveria refletir o estágio de desenvolvimento da socie-
dade e ajustar-se às novas necessidades.

Para exemplificar, imagine-se que no Rio de Janeiro, onde as ta-
xas de criminalidade há muito dispararam e a Polícia Civil anda afoga-
da em montanhas de inquéritos e dá conta mal de suas atribuições, de-
cidisse o Governador estender à Pol icia Militar a competência para la-
vrar autos de flagrante atendendo ao fato de que esta é a corporação
que está nas ruas em contato mais direto com as realidades do crime.
Assim, as guarnições de Rádio Patrulha conduziriam ao quartel da PM
mais próximo do local da ocorrência o infrator (e / ou também as even-
tuais testemunhas) para que um oficial lavrasse o auto, ao invés de
conduzi-lo a uma delegacia da qual estará muitas vezes ausente o de-
legado; ou estando ele presente submeterá a guarnição da RP a uma
longa espera, imobilizando-a na delegacia quando deveria liberá-Ia ra-
pidamente para o policiamento das ruas. Pois bem, a Constituição (Art.
144, IV, ~ 4"') veta tal arranjo ao atribuir à Polícia Civil, de maneira ex-
clusiva, as funções de polícia judiciária. Inversamente, se a situaçao
exigisse o emprego da Polícia Civil em tarefas de policiamento osten-
sivo as coisas não seriam diferentes: pela Constituição esta é função
exclusiva da Polícia Militar (Art. 144, IV, ~ 5"').

E por que atender aos interesses puramente corporativos da Polí-
cia Civil, atribuindo aos delegados de polícia de carreira, também de
maneira exclusiva, a direção da corporação? No Estado do Rio de Ja-
neiro o preceito constitucional (Art. 144, IV, ~ 4"') vem estimulandopro-
t~stos dos delegados, que pressionam pela substituição do atual Se-
cretário de Polícia Civil, da estrita confiança do"; overnador, mas re-
crutado fora dos quadros da corporação. É dessa forma que, prova-
velmente, os interesses corporativos da Polícia Civil prevalecerão so-
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~r~ ~s i~teresses da sociedade. melhor servida quando:os serviços po-
IIcla~s sao organizados e oferecidos à comunidade livres das injunções
dos Intere.s~es da corporação policial. J

Admitindo-se para efeito de argumentação que a existência de
uma Secretaria de Polícia Civil (ao lado de ump Secretaria de Polícia
Militar) atenda mais satisfatoriamente às necessidades do Estado do
Rio de Janeiro; e admitindo-se, ademais, que o Governador não cederá
e~ su~ pr:rrogativa de escolher livremente o auxiliar a quem entrega-
ra a dlreçao dos serviços policiais do Estado, chega-se à conclusão de
que, atendendo ao preceito constitucional, perderá a população: o
atual formato de duas secretarias de polícia deverfl ser extinto a des-
peito de ser (hipoteticamente) o mais eficiente e eficaz.

Não é difícil imaginar outras formas de organização dos serviços
policiais, cuja eficiência e eficácia não podem ser desconsideradas sem
qualquer análise. Ficaram, todavia, fora do alcance dos brasileiros,
desde que foi promulgada a atual Constituição. Teremos todos de nos
ajustar a um modelo recomendado, apenas porque é tradicional, n<'io
porque seja o mais eficiente e eficaz.

Observe-se, também, que no Rio de Janeiro (para ficar com o
mesmo exemplo) o retorno puro e simples ao modelo de uma secreta-
ria única de Segurança Pública não atenderá ao preceito constitucional
(e aos interesses corporativos dos policiais civis). Será também neces-
sá.rio qu~ o Secretário de Segurança Pública seja um delegado de car-
reira. E Irá a Polícia Militar acomodar-se à autoridade e ao comando de
um policial civil? Pelo menos no Rio de Janeiro pode-se esperar fortes
resistências dos policiais militares tendo em vista o acentuado "esprit
de corps" e a rivalidade entre as duas corporações, aguçada durante o
governo Brizola.

Uma possível solução seria adotar-se o "modelo federal": o De-
partamento de Polícia Federal é dirigido por um delegado de carreira
mas está contido dentro da estrutura do Ministério da Justiça, estand~
o chefe de polícia subordinado à autoridade do ministro. De maneira
semel.hante, dentro de uma Secretaria de Segurança Pública poderia
ser cnado um Departamento de Polícia Civil. chefiado por um delegado
d.e carreira que se reportaria. dentro da linha hierárquica, ao secretá-
no., ~odendo este último ser recrutado fora dos quadros da corporação
poliCiai. tal como ocorre com os ministros da Justiça. Pode-se até
mesmo tentar uma aproximação maior com o "modelo federal" e disto
já cogitaram alguns estados, criando-se o Departamento de P~lícia Ci-
vil dentro da estrutura das secretarias estaduais de Justiça. Aplicada
~s~a.sol,u~ão a~ Rio de .Janeiro (para voltar ao mesmo exemplo) os po-
liCiaiS CIVISserIam traZidos para a convivência, dentro de uma mesma
organização, com a Defensoria Pública, a Comissão de Direitos Huma-
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nos, o Departamento do Sistema Penitenciário, a Comissão Estadual
de Tóxicos. Como se vê, boa companhia.

Organogramas não são, todavia, matéria constitucional; nem de-
verão os constituintes estaduais ocupar-se de assuntos tais como direi-
tos e deveres dos policiais civis. Os estados, concorrentemente com
a União. poderão tratar destes tópicos através de legislação ordinária
(Art. 24, XVI). Quanto à Policia Militar. força auxiliar e reserva do
Exército. normas gerais de organização. efetivos, material bélico, ga-
rantias, convocação e mobilização são de competência privativa da
União (Art. 22, XXI). Obviamente. os constituintes estaduais sempre
poderão decidir que se trata de matéria constitucional, o que, de outra
forma, caberia na legislação ordinária. Cometeriam, entretanto, um
grave equívoco, não menor do que o perpetrado pela Assembléia Na-
cional Constituinte.

Porque no capítulo da segurança pública e nos pontos anterior-
mente comentados, a primeira conseqüência da nova Constituição será
exatamente seu descumprimento nos estados. onde as práticas poli-
ciais consolidaram-se em desacordo com a letra da nova Constituição.
Nas principais metrópoles brasileiras. o cidadão continuará a notar nas
ruas a presença de policiais civis ostensivamente armados, circulando.
em viaturas ostensivamente identificadas pelas cores e nome da corpo-
ração impressos nas laterais. quando .não são os próprios policiais que
vestem coletes nos quais se lê em letras garrafais: POLfCIA CIVIl. Em
certas circunstâncias. estes sinais identificadores podem ser necessá-
rios. visto que a Policia Civil não tem um segmento fardado, como
ocorre nos países onde se adotou o modelo de policia única. Nos ca-
sos mais freqüentes, entretanto, eles são desnecessários e. em se tra-
tando de atividades de investigação, contraproducentes. Trata-se ai,
tecnicamente. de policiamento ostensivo. mais ostensivo do que se
fosse policiamento fardad (. De forma igual, os policiais militares não
deixarão de fazer investigações através de seus serviços reservados.

É extremamente difícil reverter ou retificar tais práticas onde elas
já foram incorporadas ao "patrimônio" e à cultura das corporações
policiais. O caráter desnecessariamente ostensivo de que se revestem
muitas das ações dos policiais civis tem a ver com a "rambomania"
que vem prevalecendo na cultura da corporação. em detrimento das
funções de investigação. Em parte isto se deve a certos aspectos rela-
tivamente recentes da organização da criminalidade nas grandes me-
trópoles. criando entre os policiais o estilo do "combatente" na "guer-
ra" contra o crime. Mas, muito desta nova mentalidade pode ser credi-
tada ao despreparo para a investigação criminal e ao estado lastimável
a que foi relegada a policia técnica. É compreensível que os policiais
civis não gostem pois. de fazer o que não aprenderam. não sabem e
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não podem fazer com razoável probabilidade de êxito. As academias
de polícia pouco instruem e preparam para a investigaÇ:ão e a polícia
técnica encontra-se, geralmente, despreparada e desequipada para dar
supor,te ao trabalho de detetives e investigadores. 1

E patente, por outro lado, a absoluta falta de integração entre
Polícia Civil e Polícia Militar. Não se faz planE1jamento de operações
em conjunto e ambas ficam a disputar a primazia nas operações mais
espetaculares da "guerra" contra o crime (no Rio de Janeiro, o exem-
plo mais visível desta disputa ocorre nas operações de ocupação de
morros e favelas). Os dispositivos da nova Constituição não são, infe-
lizmente, de molde a permitir uma utilização mais inteligente das duas
corporações.

Se os exemplos mencionados parecem excessivamente locais e
distantes de outras realidades regionais, é sempre bom lembrar que
em breve capitais como Belo Horizonte, Porto Alegre ou Recife terão
taxas de criminalidade bem próximas ou iguais às do Rio de Janeiro ou
São Paulo, e que a natureza organizada do crime tende a se reprodu-
zir rapidamente nos estados em que ele é ainda uma empresa indivi-
duaI.

Pode-se sempre aprender com a experiência alheia. Evitam-se,
pelo menos, os mesmos erros.
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