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Segurança Pública: um tema urgente e prioritário
"Se considerarmos o período como um todo, de 1986 a 1997,

Minas Gerais tem assistido a um significativo aumento de suas
taxas de criminalidade violenta. Em 7986, a taxa de crimes vio-
lentos por 700.000 habitantes era de 98, chegando ao final do
período, em 1997, com uma taxa de 193, o que coi;c'uirde a
um aumento de quase 100% na incidência da criminalidade
violenta. Em termos absolutos, o salto foi de 14.722 ocorrênci-
as em 7986 para 32.477 ocorrências em 1997".

A citação acima foi retirada do estudo "Criminalidade Violen-
ta em Minas Gerais -1986 a 1997', produzido em parceria pela
Fundação João Pinheiro, Universidade Federal de Minas Ge-
rais e Polícia Militar de Minas Gerais. O mesmo estudo destaca
que o crescimento da criminalidade acentua-se a partir de 1991
e aponta o Triàngulo Mineiro, a Região Metropolitana de Belo
Horizonte e o Vale do Rio Doce como sendo as regiões onde o
fenõmeno se concentra.

Existe um razoável consenso acerca do aumento da
criminalidade no Estado de Minas Gerais, no Brasil e no mun-
do. O mesmo não ocorre quando se trata da discussão das cau-
sas desse aumento e das medidas necessárias para a reversão
do quadro existente. A associação entre as condições de misé-
ria, pobreza e desigualdade de oportunidades e o crescimento
dos indicadores de criminalidade e violência, por exemplo, é
um desses aspectos que permeiarn o debate, nos meios admi-
nistrativos e acadèmicos.

Não cabe instaurar uma polêmica acerca de conceitos neste
momento: os objetivos dessas propostas são outros e apre-
sentam aspectos bastante especificos. Deve-se, no entanto,
ressaltar que a preocupação com a prevenção ao crime tem
sido, há muito tempo, objeto das atenções da Organização das
Nações Unidas, que, a cada 5 anos, a partir de 1955, tem pro-
movido congressos para discutir a questão. Entretanto, de acor-
do com documentos da ONU, que - presume-se - possuem
ampla representatividade (dado o contexto em que são discuti-
dos) e o envolvimento de especialistas de renome mundial em
sua elaboração, não se pode negar a associação entre aumen-
to da criminalidade e outros fatores sociais:
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Apesar de os problemas de ciirninalidcIe (ir) 
'
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atribuidos de uma fomia estritamente relacionada ao desen-
volvimento socioeconômico, o crescimento da economia e o
crime estão interrelacionados em vários fatores diretos e indi-
retos. Em países pobres, um maior número de pessoas são
pressionadas a se engajar em atividades criminosas como uma
forma de sobrevivência econômica. Por essa razão, em muitos
países em desenvolvimento, existem grupos de criminosos re-
lativamente grandes, prontos para usar de violência na busca
de rendimentos ilegais. Em alguns países, unia cultura da mi-
séria incorpora alcoolismo, abuso de drogas, abandono infantil
e altos índices de violência, incluindo a que se pratica contra as
mulheres e as crianças. Nesse contexto, não deveria ser uma
surpresa o fato de que o nível de criminalidade seja inversa-
mente relacionado à afluência da sociedade" (United Nations,
Econornic and Social Concil, Commission on Crime Pre ven tion
and Criminal Justice: Stiategies for Crime Pi evention -
discussion paper. Vienna, 27 April - 6 May 1999, 1 7)

O Alto Comissariado para Direitos Humanos, por sua vez,
assim se manifestou sobre a relação entre pobreza e
criminalidade: "... é necessário enfatizar o aspecto de que po-
breza, desemprego, condições precárias de moradia (sium
conditions - favefização), desintegração familiar e falta de op-
ções de lazer estão associados com condutas delinqüentes."
(documento citado, § 60).

Percebe-se, portanto, que, apesar de ser ponto sujeito a po-
lêmicas, não se pode descuidar da questão social quando se
trata da prevenção da criminalidade. Combatê-la, nos termos
das propostas da ONU, preconiza a melhoria de condições ma-
teriais de existência da população, a partir da premissa de que
medidas não punitivas apresentam melhor relação custo/bene-
fício do que as estritamente relacionadas com os fatores re-
pressivos, como é o caso da expansão da rede de estabeleci-
mentos penais. Esse combate deve abranger ainda ações in-
ternacionais coordenadas para coibir o crime transnacional e o
combate a todas as formas de corrupção e lavagem de dinheN
ro, para tornar pouco atraente o ato delituoso.
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Sabe-se que a política de combate à criminalidade envolve
vários aspectos e deve contar com a cooperação de segmen-
tos os mais diversos da sociedade. Entretanto, não se trata,
aqui, de elaborar uma ampla política de segurança pública: não
ternos tal pretensão nos estreitos limites deste trabalho. O ob-
jetivo das propostas apresentadas é bem mais modesto e,
nem por isso, menos necessário. Trata-se de propor formas
viáveis de atuação concreta que, somadas a outras sugestões,
podem contribuir a curto prazo para melhorar as condições de
vida da população do Estado.

A atuação dos governantes, no Estado Democrático de Direi-
to, deve pautar-se pelo indiscutível respeito às normas legais,
especialmente quando inscritas no texto constitucional. A se-
gurança pública eS " dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos", conforme dispõem expressamente o art. 144 da
Constituição da República e o art. 136 da Carta mineira. O res-
peito aos princípios constitucionais implica o repúdio à omis-
são e à retórica vazia: a "responsabilidade de todos" confere
legitimidade às mais diversas iniciativas, sejam elas oriundas
da sociedade civil ou de setores do próprio Estado, quando se
trata de efetivamente combater o crescente aumento dos cri-
mes em Minas Gerais.

Consciente do seu papel, a Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais tem procurado desenvolver um constante tra-
balho em prol do aprimoramento das ações relativas à segu-
rança pública e do respeito aos direitos humanos no Estado. A
promoção de Seminários Legislativos e Ciclos de Debates, com
intensa participação de organizações não-governamentais e se-
tores da Administração, é um exemplo desse trabalho. Deve-se
destacar também a atuação específica dos parlamentares minei-
ros, seja nas comissões temporárias criadas para o exame de
aspectos específicos - especialmente as recentes Comissões
Parlamentares de Inquérito que se dedicaram ao estudo do sis-
tema penitenciário e do DETRAN -' seja na Comissão de Direitos
Humanos, a quem compete, permanentemente, o exame das
matérias relacionadas a esse setor da vida em sociedade.
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As discussões empreendidas na Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, nos últimos meses, podem ser consi-
deradas desdobramentos do esforço que vem sendo desen-
volvido pelo Legislativo, sisternaticamente, desde 2000, pelo
menos. Naquele primeiro momento, ainda em fevereiro de
2000, a Casa, por meio de seu então Presidente, deputado
Anderson Adauto, apresentou ao Conselho Estadual de Defe-
sa Social, entre outras, as seguintes propostas:

a)promoção de ações de integração entre as Polícias Civil e Militar;

b) integração das Academias de Polícia e das atividades de
Correge	ria;

cl criação de um núcleo integrado de inteligência, responsá-
vel pelas informações estratégicas;

d) unificação de comando, a cargo da Secretaria de
Estado da Segurança Pública;

e) parcerias com prefeituras municipais, especialmente para
a melhoria de equipamentos urbanos que são de interesse da
área de segurança;

f) aumento dos investimentos na área de segurança;

g) estímulo à criação de conselhos comunitários.

Além de levar ao Executivo as sugestões acima menciona-
das, a Assembléia Legislativa buscou sensibilizar toda a socie-
dade em torno do Movimento pela Segurança e Vida. Em 6 de
julho de 2000, na programação de atividades desse movimen-
to, a Casa promoveu um grande evento, transmitido para todo
o Pais via Embratel e regionalizado em Minas Gerais, contando
com a participação ao vivo de pessoas em vários municípios,
por meio de rede montada pela Telemar, em que se discutiram
a "Ação Policial no Estado Democrático" e as "Formas de
Envolvimento da Comunidade". Esse evento contou com a pre-
sença de especialistas, de autoridades federais e estaduais e
de representantes da sociedade civil.

As propostas preliminares do Movimento pela Seguran-
ça e Vida foram encaminhadas a todos os Executivos e
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Legislativos no Estado, para análise, critica e apresenta-
ção de sugestões.

Houve um retorno que pode ser considerado razoável: 86
municípios encaminharam à Casa suas propostas e comentári-
os, sob a forma de 876 sugestões, posteriormente analisadas
e agrupadas, por temas, pelos técnicos da Casa. Quase um
terço das propostas - 267 - referiam-se à melhoria de recursos
humanos e materiais das organizações policiais, seguindo-se,
pela ordem, as relativas à participação da comunidade - 128 - e
as relativas à política penitenciária - 121.

No ano de 2002, o terna Segurança Pública voltou a ser objeto
de atenção em todo o País, corno conseqüência dos trágicos acon-
tecimentos que culminaram com a morte de prefeitos paulistas e
de membro do Ministério Público mineiro. A Assembléia
Legislativa, retomando as discussões na esfera estadual, concen-
trou seus estudos em aspectos específicos do ordenamento jurí-
dico mineiro, dirigindo especial atenção, em um primeiro momen-
to, à questão da integração entre as forças policiais. A escolha
desse terna também se mostrou urgente e inadiável em face da
possibilidade de aprovação de emenda constitucional determinan-
do, em nível nacional, a unificação das polícias.

Esses estudos foram conduzidos por Grupo Parlamentar co-
ordenado pelo Deputado Anderson Adauto e composto pelos
Deputados Sargento Rodrigues, Cabo Morais, Elaine
Matozinhos, Edson Rezende, João Leite, Durval Angelo e
Eduardo Brandão, grupo esse que contou com a assessoria de
técnicos da Consultoria da Casa e da Fundação João Pinheiro.

Um dos primeiros resultados concretos dos estudos está
consubstanciado na Proposta de Emenda à Constituição n» 87/
2002, que altera o art. 137 da Constituição do Estado de Minas
Gerais, dispondo sobre a unificação da coordenação das ativi-
dades de Segurança Pública

Nessa proposição, privilegia-se a atuação colegiada integra-
da entre as polícias, a partir da constatação da existência de
inegáveis dificuldades no relacionamento entre ambas as for-
ças. Assim, a necessidade da criação de uma "câmara de ges-
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Ião", em que, regularmente, os dirigentes daquelas entidades
se reunissem para discutir questões afetas a suas áreas de atu-
ação, foi considerada importante medida a ser introduzida no
texto da Constituição. A idéia original de a coordenação ser fei-
ta pela Secretaria da Segurança Pública também foi modifica-
da, considerando-se que um novo modelo para o setor seria
mais viável, se fosse adotada uma nova concepção de secreta-
ria única, que abrangesse tanto as polícias quanto o
gerenciamento do sistema prisional.

nsrnfl4

O texto da PEC 87/2002, apresentado em anexo, foi discuti-
do intensamente e aprovado em reunião em que estiveram
presentes, entre outros, as seguintes autoridades e represen-
tantes de órgãos públicos:

• Desembargador Joaquim Alves de Andrade, representando
o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;

Procurador-Geral Adjunto, Dr. Jackson Canipomizzi, repre-
sentando o Ministério Público do Estado de Minas Gerais;

• Drs. José Antônio de Morais, Secretário Adjunto da Segu-
rança Pública e Sérgio Francisco de Freitas, Corregedor-Geral,
representando a Secretaria de Estado da Segurança Pública;

• DL Márcio Rezende Ribeiro de Oliveira, representado a Se-
cretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos,

• Cel.-PM Ricard Gontijo, Subchefe do Estado Maior da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais, representando a instituição;

• Cel.-CBM Saulo Martins, Comandante do 3 Batalhão, repre-
sentando a instituição;

- Dra. Moerna Guaraciaba e Dr. José Roberto Barbosa Macha-
do, pela Defensoria Pública.

Nas reuniões em que se apresentaram as propostas, tam-
bém estiveram presentes representantes de entidades da so-
ciedade civil, como: Sr. Antônio Milton de Araújo Meio, da Gran-
de Loja Maçônica de Minas Gerais; o Delegado Cláudio
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Dornelas, da Polícia Federal; e o Prof. Luiz Flavio Sapei
Fundação João Pinheiro.

Pode-se perceber, pela lista acima, que a proposta a ser apie-
sentada e votada no Poder Legislativo contou com o respaldo
de instituições diretamente relacionadas com a atuação do Esta-
do no campo da segurança publica. Uma vez apresentada em
Plenário, a proposta de substitutivo deverá, ainda, ser submeti-
da ao amplo debate democrático que necessariamente acompa-
nha a tranhitacão dos processos no Poder Legislativo mineiio,
podendo, se for o caso, ser aprimorada para que o texto final
seja aquele que melhor atenda os interesses do povo illiIi'Hn

Finalmente, deve se 1 essaltai que a medida, se api OVçi( ,i. de-
verá vigorar a partir do primeiro dia do ano de 2003,
para que s : in implen ientadn na nova gestão que entn se u1i-

rá. Essa medida, além de necessária tecnicamente para que se
prepare a transição, visa evitar quaisquer eventuais discussões
de natureza política, passiveis de acontecer em um ano eleitoral.

Apresentamos, ainda, para discussão, alguns tópicos cjue fo-
ram e continuam sendo objeto de análise e acompanhamento
pelo corpo técnico da Assembléia e pelos políticos interessa-
dos no tema Seq u' anca Pública.

Unificação das Polícias Militar e Civil

A unif'cacau (ías Pohcias Mihtar e Cii e um dos temas atiia- -
mente discutidos no Congresso Nacional. A Segurança Publi-
ca é o objeto do Capitulo III do Título V da ConstitLnção Federal
(art. 144). De acordo com esse artigo, impera a desvincrilacão
institucional entre as Polícias Civil e Militar.

Deve-se notar que o art. 136 da Constituição do Estado,
seguindo os preceitos federais, também confere tratanien-
to diferenciado e consagra separação institucional entre as
duas polícias.

A unificação depende da modificação do art. 144 da Consti-
tuição da República.

Está em tramitação no Congresso Nacional a PEC 15 1 -A  /9 1,
que tem apensadas a ela as PECs 156-A /95 e 613 -AI 9$. O

9



subsidio para discussão da Pec

relatoi da proposta é o Deputado Alberto Fraga, do PMDB/DF.
Integram a Comissão Especial os Deputados mineiros Edmar
Moreira (PPB) e Cabo Júlio (PL).

A PMMG manifesta-se claramente contrária à idéia da unifi-
cação, fundamentando-se em doutrina da lavra do Prof. Alvaro
Lazzarini, ressaltando, no entanto, que "as duas polícias de-
vem trabalhar em conjunto, de forma harmoniosa, de modo
que uma deverá completar a outra e não desestruturar o siste-
ma de segurança publica instituído pela Constituição da Repú-
blica, de 5 de outubro de 1988.'

Nao se pode produzir a unificação das polícias, atualmente,
dado o modelo constitucional vigente. A própria questão da
unificação (futura) demanda cuidadosos estudos, difíceis ajus-
tes e um certo prazo para implementação. Entretanto, deve-se
lembrar que, se porventura forem produzidas alterações no tex-
to constitucional, consagrando a existència de uma única poli-
cia estadual, caberá aos Estados promover a adequação de suas
estruturas administrativas, ainda que haja discordância quanto
à validade da medida.

Parece-nos que a integração de ações seja o caminho mais
viavel no presente momento, sempre lembrando que, além
de resultados concretos e imediatos (queda nos indices de
violência), devem ser buscados resultados de longo prazo.
Neste último sentido, a integração de ações pode ser vista
como um fator que contribui para o avanço no próprio proces-
so de unificação.

Sugere-se contato permanente com os Deputados mineiros
da Comissão Especial para acompanhamento dos trabalhos e,
se necessário, apresentacão de sugestões e emendas à pro-

tramitação rio Cor jir'sso Niucionui.

Integração de ações policiais

-erjLiianca Pública e Justiça constitui um dos programas
prioiitários que integram o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI -aprovado nos termos, da Lei n. 12.051, de
29 de dezembro de 1995. Percebe-se, no entanto, que as ações
previstas no Plano mantém-se, quando muito, no nivel
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operacional: realização de semtnários regionais de seguranca
publica; restabelecimento das taxas de segurança pública;
informatização dos serviços policiais; revisão do ensino (com
introdução de técnicas de psicodrama" na formação do polici-
al civil) e compra de materiais.

Em 1997, após os eventos de meados do ano, foi constitu-
ído um grupo de estudos, coordenado pela SEPLAN, para
identificar problemas e apresentar propostas visando à im-
plantação paulatina de um novo modelo de atuação dos ór-
gãos de segurança pública. Concluídos os estudos, pouco
se fez - ao que parece - para a implementação de algumas
das ações sugeridas.

Sugere-se o aproveitamento dos estudos já realizados e, após
reexame, com a r)articipação dos setores envolvidos, a
implementação de algumas das ações indicadas, a saber:

• criação de um Colegiado Superior de Polícia, subordinado
ao Governador do Estado ou ao Conselho de Defesa Social,
composto por integrantes dos escalões superiores das duas
policias, com competência para definição de diretrizes e
parâmetros para atuação integrada;

• integração das Academias de Polícia, mediante a implanta-
ção de um núcleo comum, responsável pela disseminação de
princípios doutrinários e currículos mínimos comuns;

integração das atividades de Corregedoria, traçando-se es-
tratégias comuns de correição, mantendo-se a especificidade
de cada corporação;

• criação de uni núcleo integrado de inteligência, responsável
pela definição de informações a serem compartilhadas e pela
manutenção de bases estatísticas comuns.

Parece haver sólido consenso acerca dos itens acima relacio-
nados. Tanto os representantes da Secretaria da Segurança Públi-
ca e da Polícia Civil quanto o documento da PMMG estão de acor-
do quanto ã necessidade de aprofundamento nas ações de
integração entre as duas corporações, e os pontos mencionados
são considerados importantes para que se consiga tal interação.
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A vinculação formal a uma única Secretaria de Estado

O exame das experièncias atualmente em curso em outras
unidades da Federação é relevante para a tornada de decisões
no Estado de Minas Gerais.

De inicio, deve-se ressaltar o fato de que na maioria absoluta
dos demais Estados as duas corporações policiais subordinam-
se - pelo menos no aspecto formal - a urna única instância: a
Secretaria da Segurança Pública.

As opiniões acerca dessa vinculação única são contraditórias:
poc.lern-se encontrar defensores e críticos da proposta, estes
últimos principalmente nas corporações militares.

Em um primeiro momento, no decorrer de 2000, os repre-
sentantes da Secretaria da Segurança Pública e da Polícia Civil
aprovaram a ideia de reformulacão daquela secretaria, para que
Pudesse abrigar também o órgão militar, ao passo que a Polícia
Militar manifestava-se claramente contrária à idéia, ao sugerir a
"manutenção da subordinação direta da PMMG ao Governa-
dor do Estado, prevista na Carta Estadual, por ser medida que
agiliza a operacionalidade da Corporação e tem sido positiva
para a sociedade e o Governo".

No decorrer de 2002, a Polícia Militar, ao que parece, reviu
suas posições e passou a defender a necessidade de uma se-
cretaria que viesse a coordenar os esforços na área de segu-
rança, fazendo-se acompanhar essa ação pela criação de um
órgão colegiado - unia Câmara de Gestão - que definisse políti-
cas para o setor.

De qualquer forma, o tema ainda está sujeito a discussões,
como bem demonstra a iniciativa da Assembléia, ao interiorizar
os debates acerca da PEC 87/2002.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N.° 8712002

Altera o art. 137 da Constituição do Estado
de Minas Gerais, que dispõe sobre a unifica-
ção da coordenação das atividades de segu-
rança pública e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1°— O Art. 137 da Constituição do Estado de Minas Ge-
rais passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 137 - A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bom-
beiros Militar e a Subsecretaria Estadual da Justiça e de Direi-
tos Humanos compõem o Sistema Estadual de Defesa Social,
subordinam-se ao Governador do Estado e atuam de forma in-
tegrada sob a coordenação de urna única secretaria de Estado,
em conformidade com a Câmara de Gestão de Defesa Social,
nos termos de lei complementar.

§ 1 - Compõem a Câmara de Gestão de Defesa Social:

- O Secretário de Estado de Defesa Social, que a presidirá;

II A Secretaria Adjunta da Justiça e de Direitos Humanos,
representada por seu titular;

III —A Policia Militar do Estado de Minas Gerais, representada
pelo Comandante-Geral da instituição;

IV O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Ge-
rais, representado pelo Comandante-Geral da instituição;

V - A Policia Civil do Estado de Minas Gerais, representada
pelo Chefe da Polícia Civil;

VI - A Defensorra Pública Estadual, representada pelo seu titular;
VII - O Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, represen-

tado por um de seus membros, conforme indicação do Presi-
dente do Tribunal de Justiça;

1K



subsidio para discussão da Puo

VIII - O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, representado por
um de seus membros, conforme indicação do Procurador-Geral de Justiça.

- A Câmara de Gestão de Defesa Social se reunirá, ordi-
nariamente, uma vez a cada bimestre ou, extraordinariamen-
te, sempre que convocada pelo Governador do Estado, por
seu Presidente ou pela maioria de seus membros e exercerá
atribuições de natureza deliberativa no âmbito das ações do
Sistema Estadual de Defesa Social, nos termos de lei comple-
mentar."

Art. 2 - Esta emenda à Constituição entra em vigor no pri-
meiro dia de 2003

Sala das Reuniões,	de	 de 2002.
Sargento Rodrigues - Pinduca Ferreira - Eduardo Brandão -

Anderson Adauto Miguel Martini - Maria Olívia Ivair Noguei-
ra - Erniano Batista - Edson Rezende - Cabo Morais - Elaine
Matozinhos - Dimas Rodrigues - João Batista de Oliveira - Paulo
Pettersen - Jorge Eduardo de Oliveira - Agostinho Silveira -
Luiz Tadeu Leite - Alvaro Antônio - Ambrásio Pinto - Marco
Regis - Bilac Pinto Pastor George - Durval Angelo - Hely
Tarqüínio - José Henrique - Adelmo Carneiro Leão - Gil Pereira
- Agostinho Patrús.

Justificação: Os graves problemas relacionados com a se-
quiunçu pública, amplamente divulgados pelos meios de co-
municação, têm sido discutidos na Assembléia Legislativa, com
a participação ativa de representantes de órgãos e entidades
públicas e da sociedade organizada, diretamente relacionados
com o terna. No decorrer dessas discussões, ficou claro que
a necessidade de uma coordenação única, que envolva as ati-
vidades das corporações policiais e do sistema penitenciário,

uma das medidas mais urgentes e importantes para o avan-
ço no combate à criminalidade e á violència. A proposta de
emenda à Constituição que ora apresentamos espelha os
anseios da grande maioria dos envolvidos no tema ' seguran-
ça pública" e é fruto de conclusões consensuais obtidas no
decorrer das mencionadas discussões. Assim, contamos com
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o apoio dos ilustres colegas, para que, com a sua aptovacão,
seja empieendtdo um significativo avanço no aprimoramento
das ações do poder público estadual.

Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer,
nos termos do art. 201 do Regimento Interno.
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