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APRESENTAÇÃO

Nas eleições de 1996, em várias pesquisas,
principalmente em grandes cidades, a questão da
segurança pública apareceu como o principal problema
que a população gostaria que os candidatos
resolvessem. As eleições eram municipais, e os
prefeitos e vereadores têm poder reduzido numa
intervenção direta nesta questão.

Vivemos um processo crescente de
empobrecimento das camadas populares, com alto
índice de desemprego, perda global de valores no meio
da juventude, causas do aumento cia marginalidade e
da violência cm nossa sociedade. Não é gratuito o fato
de o Brasil ser o 30 país mais violento do mundo,
perdendo somente para Colômbia e El Salvador.

Para uma ação efetiva na questão da segurança
pública, precisamos de mudanças estruturais na base
da sociedade brasileira, que assegurem o controle do
capital financeiro possibilitando uma política de
geração de empregos, que promovam uma urgente
reforma agrária para conter o crescente êxodo rural e
que implantem uma redistribuição de renda para
reduzir os desníveis sociais humilhantes. É evidente
que precisamos mudar bases econômicas e políticas
no atual quadro de poder, promovendo as reformas
sociais, tributária e política de que o Brasil tanto
necessita.

O quadro atual da insegurança pública não pode
esperar a conquista destas reformas. Por isso,
precisamos criar novas formas de ação e controle das
polícias. O ponto de partida é pensarmos numa polícia
a serviço da sociedade, e não do Estado; um modelo
de segurança que busque o consenso com a população,
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estando mais próximo dos problemas da comunidade.
Uma polícia cujas questões de cidadania e direitos
humanos não sejam assuntos alheios à sua missão de
garantir a segurança e a defesa de todos.

Acreditamos que a Ouvidoria de Polícia, projeto
que apresentamos ao Legislativo cm abril de 1996,
agora transformado na Lei n° 12.622, possa garantir a
implementação deste modelo. O cidadão terá um órgão
da sociedade, autônomo e independente, para recorrer
contra o abuso, violência e corrupção dos agentes
policiais. Também OS policiais poderão recorrer à
Ouvidoria contra desrespeito e abuso de seus
superiores. Ganham, com isto, o cidadão, a polícia, a
sociedade, a segurança pública e a democracia.

Agradeço, na pesquisa, estudo, compilação de
legislação e na apresentação do Projeto de Lei da
Ouvidoria de Polícia, a Hans Carloni (ex-assessor de
nosso Gabinete), à Elizabcth Kallas e Lilia Dalva
(advogadas e aSSCSSOraS da Bancada do PT). Agradeço
aos colegas Deputados, pela aprovação do Projeto, e
ao Governador Eduardo Azeredo. pela sanção. na
Íntegra, da Lei. Um agradecimento especial às
comunidades, paróquias. pastorais e entidades de
direitos humanos, que enviaram telegramas e cartas
de apoio ao Projeto à Assembléia Legislativa. O
mutirão de todos garantiu a viabilização da Ouvidoria
de Polícia do Estado de Minas Gerais.

Durval Ângelo.
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LEI N° 12.622, DE 25 DE SETEMBRO DE 1997

Cria a Ouvidoria de Polícia do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus
representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono
a seguinte Lei:

Art. l - Fica criada a Ouvidoria de Polícia
do Estado de Minas Gerais, órgão auxiliar do Poder
Executivo na fiscalização dos serviços e atividades da
polícia estadual.

Art. 2° - Compete à Ouvidoria de Polícia:
- ouvir de qualquer do povo, inclusive de

policial civil ou militar ou outro servidor público,
reclamação contra irregularidade ou abuso de
autoridade praticado por superior OU agente policial,
civil ou militar;

II - receber denúncia de ato considerado
arbitrário, desonesto ou indecoroso, praticado por
servidor lotado em órgão da segurança pública;

III - verificar a pertinência da denúncia ou
reclamação e propor as medidas necessárias para o
saneamento da irregularidade, ilegalidade ou
arbitrariedade comprovada;

IV - propor ao órgão competente a instauração
de sindicância, inquérito ou ação para apurar a
responsabilidade administrativa e civil de agente
público e representar ao Ministério Público, no caso
de indício ou suspeita de crime;

V - propor ao Secretário de Estado da
Segurança Pública e ao Comandante-Geral da Polícia
Militar as providências que considerar necessárias e
úteis para o aperfeiçoamento dos serviços prestados à
população pelas Polícias Civil e Militar;

VI - promover pesquisa, palestra ou seminário
sobre tema relacionado com a atividade policial,
providenciando a divulgação dos seus resultados;



VII - manter, nas eeo!as e academias de
polícia em caráter permanente. cursos sobre
democracia, direitos humanos e o papel da polícia.

Parágrafo Único - A Ouvidoria manterá sigilo
sobre a identidade do denunciante ou reclamante,
quando solicitado, e lhe assegurará proteção, se for o
caso.

Art. 30 - No desempenho de suas atribuições.
a Ouvidoria deverá:

- manter arquivo atualizado (te toda a
documentação relativa a denúncias, reclamações e
sugestões da população:

II - instalar núcleos da Ouvidoria nos
municípios;

III - manter intercâmbio e celebrar convênio
com entidade pública ou privada, nacional ou
estrangeira, que exerça atividades ctmneres às da
Ouvidoria:

IV - elaborar relatório trimestral de suas
atividades, prestando contas públicas.

Art. 40 - A Ouvidoria de Polícia é dirigida
por um Ouvidor indicado pelo Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos H uma nos e nomeado pelo
Governador do Estado para mandato de 2 (dois) anos,
permitida unia recondução.

l - O cargo e os vencimentos (1(1 Ouvidor
de Polícia são equivalentes aos de Secretário Adjunto
de Estado.

2° - É vedado ao Ou idor de Polícia o
exercício de cargo, emprego ou função pública
enquanto durar seu mandato.

3° - Se a escolha do Ouvidor recair em
servidor público, será automática a concessão de sua
licença, sendo-lhe facultada, quando estável, a opção
pela remuneração do cargo. emprego ou função de
origem.
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Art. 5° - O Ouvidor de Polícia somente poderá
ser destituído do cargo pelo Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos Humanos, por falta grave
incompatível com o exercício de suas atribuições.

Art. 6° - São assessorias da Ouvidoria:
- a Assessoria Civil, exercida por um

Delegado de Polícia;
11 - a Assessoria Militar, exercida por um

Oficial da Polícia Militar;
III - a Assessoria Jurídica, exercida por um

Procurador do Estado;
IV - a Assessoria de Assistência Social,

exercida por um Assistente Social;
V - a Assessoria de Imprensa, exercida por

um Jornalista.

Parágrafo Único - O Delegado de Polícia, o
Oficial da Polícia Militar, o Procurador do Estado, o
Assistente Social e o Jornalista são indicados pelo
Ouvidor e designados, respectivamente, pelo Secretário
de Estado da Segurança Pública, pelo Comandante-
Geral da Polícia Militar, pelo Procurador-Geral do
Estado, pelo Secretário de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente e pelo
Secretário de Estado da Casa Civil e Comunicação
Social.

Art. 70 - As autoridades dos órgãos da
segurança pública fornecerão ao Ouvidor da Polícia,
quando solicitados, dados, informações, certidões ou
documentos relativos a suas atividades, sob pena de
responsabilidade.

1 - A solicitação, feita por escrito
pelo Ouvidor de Polícia, será atendida no prazo de lO
(dez) dias contados do seu recebimento.

2° - Na impossibilidade de se observar o
prazo fixado no parágrafo anterior, a autoridade
responsável pelo órgão de segurança pública
comunicará o fato, por escrito, ao Ouvidor de Polícia,
até 72 (setenta e duas) horas antes do vencimento do
prazo, caso em que o Ouvidor poderá prorroga-lo por,
no máximo, 30 (trinta) dias.



Au. 8° - Fica reservado, no "Diário do
LXL'CULIVO " , o espaço de 1 (uma) coluna, destinada à
publicação quinzenal de artigo assinado pelo Ouvidor
de Polícia.

Art. 90 - Os servidores da Ouvidoria serão
cedidos pelo Poder Executivo, mediante proposta do
Ouvidor.

Ari. lO - As despesas decorrentes da execução
desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias
a serem consignadas no Orçamento do Estado.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em
co o t rá rio.

Dada no Palácio da Liberdade.
cm Belo Horizonte, aos 25 de setembro de 1997.

Eduardo Azeredo,
Aeostinho Patrús,

Santos Moreira da Silva,
Arosio A. de Almeida l)âmaso e Silva.



DISCURSO DO DEPUTADO DURVAL ÂNGELO
ANDRADE, EM PLENÁRIO, EM 10104/96,

QUANDO APRESENTA CINCO PROJETOS
NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA  E

DEFESA SOCIAL, INCLUSIVE O DA
OUVIDORIA DE POLÍCIA

Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta
tribuna para fazer uma análise histórica e mostrar a
necessidade de remodelação do sistema policial brasileiro.

Do período colonial até o início do Século
Dezenove, as forças policiais não eram remuneradas,
sendo constituídas de todos os homens livres e válidos -
exceto raros funcionários públicos e o clero. Sua função
era de capitães-de-mato ou feitores. Após a Independência,
a principal mudança na polícia foi a sua transformação
em corpo remunerado, permanente e profissional. Ainda
durante boa parte do Império, coexistiu, através da Guarda
Nacional, o tipo anterior de polícia. Mas, na medida em
que o Século passava, os guardas nacionais deram lugar
aos corpos permanentes de polícia que se consolidaram.

Os guardas permanentes ou municipais, ou com
outros nomes que surgiram, eram funcionários públicos,
a quem as elites econômicas e sociais do Império
repassavam a tareia policial. Algumas de suas funções
eram: combater os crimes contra o patrimônio, em
conseqüência do desenvolvimento das cidades, conter o
povo pobre, para evitar ou reprimir suas manifestações
de revolta, junção esta herdada da polícia anterior, e
repressão política, que foi pouca devido à consolidação
do Império. Seu público alvo não era mais os escravos,
mas os libertos e os novos trabalhadores imigrantes. Esta
nova polícia nasceu numa fase em que as idéias
humanistas conseguiram banir das leis o suplício e a pena
de morte.

No entanto, esta nova polícia herdou das
instituições anteriores o caráter militar, mirando-se no
exército permanente e profissional. Dele imitou o quartel,
a farda, a divisão em infantaria e cavalaria, OS postos, as
graduações hierárquicas, a disciplina e as duas categorias
estanques: a oficialidade, proveniente das classes
economicamente superiores, e os praças, recrutados na
população pobre.
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Ao lado dos corpos militares de polícia. o Império
fui também gestando unia polícia civil, surgindo como
complemento 1k) caráter civil que foi adquirindo a Justiça,
já que, no período colonial, o proprietário de terras e
escravos era, também. o capitão-mor e juiz.
Simultaneamente ao OCCSS0 cm que a policia foi sendo
constituída de funcionários públicos militares, também a
função judiciária passou a ser exercida por funcionários
não militares, mas civis. Para auxiliá-los no registro e na
invcsi Igação criminal, foi-se formando uma rede de
policiais civis, que, como instituição remunerada e
permanente, só veio a se consolidar no início da República.

Na última década do Século Dezenove, logo após
a Proclamação da República, os vários corpos da polícia
foram unificados em cada Estado. toritiando urna única
Força Pública, mesmo que com denominações diferentes.

No início do Século Vinte. CSICS corpos únicos
transformaram-se em exércitos regionais, inclusive
acrescentando em sua estrutura a artilharia e tentando
implantar a aviação. Para suprir as funções de polícia,
que deixavam de ser cumpridas por este novo exército de
caráter estadual, foi necessária a criação das guardas civis
c guardas municipais. Outra mudança importante to; a
organização, enquanto corpo permanente e remunerado,
da polícia civil.

A ditadura de Vargas, para centralizar de novo o
poder militar no Governo Federal, desarticulou os
exércitos regionais, de tal modo que as forças públicas
militares estaduais Foram- se restringindo às tarefas
policiais. Ao mesmo tempo, a ditadura Vargas
transformou, na príilica, sCn) mudanças formais
importantes. as polícias civis em polícia política de seu
regime.

O período da redeniocratização, entre 1945e 1964,
foi de retorno das duas polícias às suas atividades
oriciinais. A polícia civil foi esva/candi) seu caráter
anterior de polícia política, confinando atividade desta
natureza nos DOE'S, e prosseguiu seu processo de criação
de organismos especializados. A polícia militar deixou
arquivadas suas pretensões a exército regional. voltando.
pruocssivamentc, às tarefas policiais coniuns.

A ditadura militar, entre 1964 e 1984, voltou a
usar as duas polícias em tarefas de repressão política. sob
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o comando de órgãos das Forças Armadas. Para isso, a
partir das diversas instituições policiais e das Forças
Armadas, formou organismos mistos de polícia política
(como o DOI-CODI e a OBAN), criou dentro das polícias
estaduais unidades específicas de repressão política.
generalizou nas duas polícias a orientação de combater
os opositores do regime, os famosos subversivos, e cassou
os membros das polícias que tivessem, ou supostamente
tivessem, alguma relação com a oposição.

Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, após urna
década do flOVO processo de redernocratização, verifica-
se que a polícia que temos guarda muitas marcas dos
períodos autoritários. É verdade que se esvaziaram suas
tarefas de repressão política, mas a estrutura, a orientação
C OS costumes de nossas polícias ainda são
predorninantemente originários da ditadura militar. A
Constituição de 1988 consagrou as decisões, tornadas
durante o período ditatorial recente, de reforçar as
corporações militares estaduais, principalmente a decisão
de extinguir as guardas civis, e as incorporou às polícias
militares, medidas que tiraram o julgamento de policiais
militares por órgãos judiciais civis e  colocaram nas mãos
de verdadeiros tribunais particulares.

E inegável que tanto a Constituição quanto a
legislação em geral exaltaram os direitos dos cidadãos
contra o arbítrio. mas, na prática, apesar de tentativas
neste sentido de alguns governos estaduais, a polícia
brasileira continua a ser dirigida pelo modelo do período
autoritário.

As duas polícias convivem com problemas
semelhantes, apesar de terem origens, experiências e
atribuições diversas. Sinal de que a matriz dos problemas
é comum. Alguns destes principais problemas são:

- a violência sistemática que normalmente está
presente na ação policial;

- a corrupção que acoberta crimes e contravenções,
ou mesmo que deles participa;

- os baixos salários, que desmotivam a atividade
policial;

- a carência de equipamentos, recursos técnicos e
formação especializada;

- o desvio de pessoal policial para atividades não-
policiais;
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- a resistência às mudanças, que faz das polícias
forças conservadoras num Estado que precisa de urgentes
mudanças:

- a discriminação dos pobres. que faz deles e seus
crimes praticamente objeto único da ação e de preparo
das polícias.

As cenas que os meios de comunicação mostraram
ontem e hoje dão uni quadro sintético do que é a polícia
em nosso Estado. Ao invés de dialogar, reprime e prende,
ao contrário de prevenir e protegem, para que não haja
violência e tumulto, violenta, tumultua e agride. Contra
quem! Contra um grupo de trabalhadores rurais homens,
mulheres e crianças - e suas ferramentas, contra os
menores de ruas. contra os pobres que moram em vilas e
favelas.

Não me atenuo só à crítica. Aponto as tendências,
neste final de Século, para uma nova polícia.

Há uma lenta evolução das polícias em algumas
direções. seja por Iniciativa de outras instituições ou por
pressão de setores da opinião pública, que vão em direção
à desmilitarização das PMs: ao renascimento das guardas
municipais, ao crescimento das atribuições dos promotores
de Justiça; da polícia civil ser uma polícia judiciária, sob
o controle do Ministério Público; da participação da
comunidade no planejamento policial: da fiscalização
externa sobre as polícias, como sobre as outras instituições.

Mudanças também são necessárias nas outras
pontas da segurança pública: no Judiciário criminal e no
sistema prisional. ambos igualmente cm crise.

E necessário que este Poder ajude a refoniiular o
espírito e a estrutura da polícia do nosso Estado, para que
possamos contribuir na consolidação de um Estado
verdadeiramente dc moeráti CC). Neste sentido,
apresentamos cinco projetos de lei para serem apreciados
por esta Casa Legislativa, onde destacamos o Projeto de
Lei n° 741/96. que cria a Ouvidoria de Policia do Estado
de Minas Gerais.

* ** * * * *
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DISCURSO DO DEPUTADO DURVAL ÂNGELO
ANDRADE, NA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 12106/96

Exmo. Sr. Deputado Ajalmar Silva, Presidente da
Comissão de Administração Pública; Exmo. Sr. Santos
Moreira, Secretário de Segurança Pública do Estado de
Minas Gerais; Exmo. Sr. Benedito Domingos Mariano,
Ouvidor de Polícia do Estado de São Paulo; Exma. Si'.
Heloísa Amélia Greco, Representante da Coordenadoria
dos Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Belo
Horizonte, gostaria de agradecer a presença de todos e
salientar que a segurança pública é um dos pontos de
maior preocupação de toda a sociedade. Nos últimos
meses, o Mandato viu-se comprometido com os apelos
da sociedade civil sobre os fatos da chacina do Bairro
fliquaril, a tensão e temor na OCUpaÇãO da Vila Pinho, a
marcha dos Sem-Terra na BR 262, recebida com violência
pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, e denúncias
que cotidianamente chegam ao Gabinete, por sermos
Oposição.

Esta Casa, neste período, foi cenário de vários
embates, questionamentos e críticas à questão da
Segurança Pública, levantados por nós. Compreendemos
que era necessário não só criticar, mas também elaborar
propostas que pudessem contribuir para a melhoria da
qualidade da segurança. Então, no dia 10 de abril deste,
apresentamos cinco projetos, que foram acelerados cm
função do ocorrido com os Sem-Terra na BR 262. Os
projetos, de amplo alcance, vão desde medidas preventivas
de segurança pública até ajuda à inserção de presos e
egressos do sistema prisional na sociedade. Dentre os
cinco projetos, o que tem maior extensão e profundidade
é o da Ouvidoria de Polícia, o Omhudsman de polícia.

A Suécia teve o privilégio de ser o primeiro país
do mundo a criar a figura do Ombudsman, ainda no Século
XIX. Surgido no ordenamcno jurídico sueco em 1809, o
Omhudsman foi criado com as atribuições (te "controlar
a observância das leis, denunciar aqueles agentes públicos
que, no exercício de suas funções públicas, cometeram
ilegalidades no desempenho das funções inerentes ao
cargo e canalizar as queixas, reclamações e sugestões do
povo relacionadas à administração pública". O
desempenho satisfatório do primeiro Omhudsman levou
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a Suécia a criar o mesmo mecanismo com coiflpctcncia
excIuiva no mhito imlitar (1915). Os dois Institutos
existiram por muitos anos. ak que, em 1967, houve a
IUSaO (h)s (1015 eiri uni único Omhudsman, de caráter civil.
A experiência da Suécia foi seguida por outros países
escandinavos. A Finlândia foi o secundo país do inundo
a criar o Instituto.

Após a Segunda Gueira Mundial. a figura do
(I)mbudsman tornou-se referência internacional,
identidade das democracias estáveis. Com denominações
diferenciadas, mas com funções similares àquelas dos
países escandinavos, esse instrumento democrático
espalhou-se por todos os Continentes, deixando de sei'
um mecanismo do si ste mil parlamentarista adaptando-
se aos mais distintos sistemas _jurídicos e de uoverno.

Na Europa. dos doze países que compõem a União
Europeia, nove, sob denominações variadas, contam com
a 1 ieuia do Omhudsmiian ciii seu Ordenamento Jurídico:
em Portugal (1975) u Provedor da Justiça; na França
1973), Mediador; na Gr;i-Bretanha (1967), Defensor

Cívico; na Espanha (19'81 ),  1 )efcnsor do Povo; Alemnaiiha
(1957. Oinhudsman de âmbito mi fitar; entre outros. N
Continente Americano, no Canadá (1967), em várias
províncias; nos EUA ta partir de 1972) cm diversos
Estados corno Hawai. Alaska. Iowa. Nehraska. Na
Amric;i Latina. América Central e Caribe, Argentina.
Colômbia, Costa-Rica, El Salvador. GuatemaLi,
1 londuras. México e Poito Rico criaram o Instituto com
denominações que vão de — Defensores do Povo" a
• 'Pmi ctiiador dos Cidadãos". No Chile, Bolívia. Paraeuai
e Nicarágua tramitam projetos no mesmo sentido. No
Continente Africano. Ghana, Sudão. Zâmbia e Tanzânia
introduziram mecanismo similar de controle da
ad iii iii i stração pública a partir de 1966. 

Com o desenvolvi mcii lo desse instrumento
democrático, vários países criaram Onihudsman especifico
para determinados setores do Estado. O Oinhudsnian de
Polícia é um deles. Países conio Canadá, EUA. Irlanda
do Norte. Austrália e Bélgica tém. há anos, uma espécie
de Omiihudsman para o Setor de Segurança Pública. Nos
EUA. em Nem. York. Chicago. Cincinnatti. Miamni.
\Vashimo,.ton, Havai, Indiana e Novo México. existem os
"('onscllios Civis de Investigações", com autonomia e
independência para investigar atos irregulares conietidos
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por policiais contra civis, como uso excessivo de força,
abuso de autoridade, linguagem ofensiva, crimes raciais,
entre outros. No Canadá, cm cidades como Toronto e
Montreal, existe Omhudsman de Polícia.

Vários países da América Latina contam com esta
figura. No México, onde existe há mais de quatro anos,
os direitos do cidadão, quando abordado pela polícia, são
enumerados em um cartão que é distribuído à população.
No Brasil, passou a existir como Ouvidoria da Polícia,
no Estado de São Paulo, cm primeiro dc janeiro de 1995.
Esta experiência na polícia é a primeira da América Latina
e teve início em 21 de novembro de 1995. Na primeira
semana de funcionamento, segundo dados da Folha de
São Paulo, dos 453 telefonemas recebidos pela Ouvidoria,
106 são referentes a denúncias e reclamações que seriam
apuradas, sendo que, deste total, 1 5% seriam referentes a
abuso de autoridade, 8% referentes a espancamento e
tortura e 2% a homicídios cometidos por policiais.
Trouxeram su gestões 158 e pediram informações e
orientações gerais sobre servidores públicos 189 pessoas.

A crise econômica, social, política, ética e,
conseqüentemente. das instituições e suas representações,
provocada pelo avanço tecnológico e por novas formas
de gerenciamento, traz uma nova tendência, que é a
criação de mecanismos ou instituições de ação direta do
cidadão. Como o objetivo não é destruir as instituições
representativas, mas torná-las mais flexíveis, dinâmicas
e eficientes, a figura do ouvidor ou ombudsman tem
também um pouco deste perfil.

Sr. Presidente, nobres pares, por perceber o grau
de importância, necessidade e a urgência de realizar
medidas eficazes sobre a questão da segurança pública é
que solicitamos a esta Comissão a presença dos
convidados, que poderão relatar as experiências
vivenciadas pela Coordenadoria dos Direitos Humanos,
as medidas realizadas pela Secretaria de Segurança
Pública e o entendimento, a experiência e a ação da
Ouvidoria do Estado de São Paulo.
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OUVIDORIA DE POLÍCIA DE MINAS GERAIS*

No Brasil, após 13 anos do novo processo de
redemocratização, verifica-se que a polícia que ternos
guarda muitas marcas dos períodos autoritários.
Esvaziaram-se as tarefas de repressão política, mas a
estrutura, a orientação e os costumes ainda são
predominantemente originários da ditadura militar.

As duas polícias, civil e militar, convivem com
problemas semelhantes, apesar de terem origens,
experiências e atribuições diversas. A violência que
está presente sistematicamente na ação policial; a
corrupção que acoberta crimes e contravenções; os
baixos salários, que desmotivam a atividade policial;
a resistência às mudanças, que faz das polícias forças
conservadoras num Estado que necessita de urgentes
mudanças; a carência de equipamentos, recursos
técnicos e formação especializada; o desvio de policiais
para atividades não-policiais; tudo isso faz das polícias
corporações desnorteadas e perigosas. Os recentes
episódios das greves das PMs provam isso.

As tentativas de mudança desse quadro
começaram cm primeiro de janeiro de 1995, quando o
governo paulista, através do Decreto 39.900, criou a
Ouvidoria de Polícia, sendo o primeiro órgão no Brasil
e na América Latina com a função de "ouvir as
reclamações, queixas, denúncias de qualquer do povo
(sic) contra abusos de autoridades de agentes policiais
civis e militares ( ... ) e promover ações necessárias à
apuração da veracidade das reclamações e denúncias."
No primeiro trimestre de seu funcionamento, a
Ouvidoria recebeu 678 reclamações, sendo que 601
casos foram considerados "pertinentes".

Com a intenção de organizar, cm Minas, um
órgão fundamental para a garantia de direito de voz e
vez do povo e valorização da cidadania, apresentamos,

* Artigo do Deputado Durval Ângelo, publicado no Jornal
Tempo", em 25109197.

19



em março de 1996. o Projeto de Lei 74 1, que propunha
a criação da Ouvidoria de Policia do Estado de Minas
Gerais. A Assembleia Legislativa o aprovou, por
unanimidade, na noite do dia 26 de agosto de 1997.
após um ano e cinco meses de tramitação.

A Ouvidoria de Polícia. além das funções já
descritas, deverá manter si g ilo do denunciante ou do
reclamante, quando solicitado, e assegurar-lhe
proteção, quando for o caso. No desempenho de suas
atividades, a Ouvidoria deverá man ter arquivo
aivalii.ado de toda a documentação relativa a
denúncias. reclamações e sugestões da população, além
de instalar núcleos em outros municípios, mantendo
intercâmbio e celebrando convênios Com entidades
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que
exerçam atividades congêneres às da Ouvidoria.

Nossa expectativa é de que o Governador agilize
a aplicação da Lei. Num momento em que a polícia
(instituição responsúvel por garantir a segurança do
cidadão) tem a sua legitimidade e atuação tão
questionadas pela sociedade. a função da Ouvidoria
ganha importância  fundamental. Será responsável pci a
construção de unta nova política de segurança pública
cm nosso Estado.



OPINIÕES SOBRE A OUVIDORIA DE POLÍCIA:

"O Estado de Minas Gerais ganhou, através da
aprovação do Projeto de Lei do Deputado Durval
Ângelo, um importante mecanismo de defesa dos
Direitos Humanos, tão dcsiespcitados cm nosso País.
A Ouvidoria será um instrumento eficaz para
estabelecer o contato entre o povo e o Governo,
devendo ser um órgão de total confiança da população.
É o primeiro passo na luta contra a violência, que
passará, também, pela reformulação e unificação das
polícias estaduais, sua desvinculação definitiva das
Forças Armadas, e a criação de urna carreira que
valorize o bom profissional, que transforme a polícia,
não em instrumento de governos, como no passado
arbitrário, mas em guardiã da cidadania. Outra missão
fundamental da Ouvidoria será a de levantar violações
de direitos humanos do policial na própria estrutura
funcional das polícias.''

Prof. José Luiz Quadros de Magalhães,
Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos

Humanos de Minas Gerais; Professor de Direito
Constitucional da UFMG.

"A Comissão Parlamentar de Inquérito que
apurou irregularidades no sistema carcerário mineiro
teve o mérito de mostrar para o público o que para nós
já era sobejamente conhecido: os porões da tortura
sobreviveram à ditadura militar, na "igrejinha" do
DEOEsp. Sabemos que existem dezenas de outras
"igrejinhas" em Minas. Portanto, a nosso ver, trata-se
de urgência urgentíssima a instalação da Ouvidoria
de Polícia cm Minas. Consideramos que a única
maneira de combater a violência estrutural existente
é a criação de mecanismos de controle direto das
polícias pela sociedade organizada. Este é o espírito
do projeto do Companheiro Durval Ângelo."

Dona Helena Greco,
Coordenadora do Movimento "Tortura Nunca Mais" - MG.
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"A violência policial cm nosso País,
lamentavelmente, passou a ser manchete permaiiente
nus meios de comunicação. O Brasil é o país onde
policiais matam crianças de rua, assassinam presos e
camponeses indefesos. seqüestram pessoas honestas e
torturam publicamente cidadãos insuspeitos. Nada,
porém. acontece... Processo. julgamento. se houver,
corre na esfera militar ou se perde na burocracia da
Justiça. Só uma sociedade civil forte, consciente e
organizada poderá reverter este quadro. A Lei da
Ouvidoria é fundamental para a defesa dos direitos
humanos e dá ao cidadão comum a possibilidade de
quebrar essa espiral da violência.''

Padre l'aulo Gabriel,
Provincial dos l'alrcs Agostinianos.

'A crise da segurança pública cm Minas Gerais
é cada vez mais preucupante. O dcspreparo técnico do
aparelho policial, o seu desvio de função, a corrupção,
a extorsão, os baixos salários, tudo concorre para o
agravamento desse quadro. A cidadania, sobretudo na
periferia das grandes cidades. vê-se constantemente
envolvida em práticas violentas de autoria dos agentes
policiais. Os organismos competentes para apurar tais
irregularidades têm apresentado resultados
insatisfatórios. Á impunidade alimenta novas e mais
violentas ocorrências. Por isso, a Ouvidoria de Polícia
veio preencher a lacuna tantas vezes reivindicada por
entidades de direitos humanos. Louvável, pois, a
iniciativa do Deputado Durval Ângelo."

Prof Fábio Alves dos Santos,
Professor da PUC-Minas Membro da Pastoral Carcerária;

Vice-Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
Humanos - MG.
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'A ouvidoria de Polícia vem cm momento
oportuno, uma vez que, apesar de toda a sociedade
reconhecer o relevante trabalho prestado pelas polícias
civil  militar, é necessária a existência de um órgão, isento
e soberano, capaz de ouvir a população e acompanhar as
atividades desenvolvidas por aquelas instituições.

Em nada é vergonhoso que Poderes do Estado,
inclusive o Ministério Público, sejam fiscalizados pela
sociedade que, por sua vez, paga caro por esses serviços
essenciais à manutenção da segurança, da justiça e do
regime democrático.'

Gilvan Alves Franco,
Promotor da Vara de Execuções Criminais

de Belo Horizonte.
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A OPOSIÇÃO TEM DIREITO A TER BOAS
IDÉIAS

A idéia era da oposição, mas era uma boa idéia.
Por isso, foi importante o Governador Eduardo
Azeredo (PSDB) deixar de lado as injunções
partidárias e apoiar o Projeto do Deputado Durval
Angelo (PT), criando a Ouvidoria de Polícia. O Projeto
já foi aprovado pela Assembléia Legislativa e
certamente será sancionado pelo Governador. E uma
proposta democrática, pois abre um canal permanente
de defesa do cidadão, que terá a quem recorrer quando
sofrer algum abuso por parte dos policiais. Os abusos
existem, são cometidos por uma minoria dentro das
polícias, mas colocam em xeque a própria imagem
das instituições. E razão mais que suficiente para que
a Ouvidoria receba total apoio, inclusive dentro das
polícias.

O Brasil passa por um processo de reflexão
sobre o sistema de segurança pública. Não é possível
resolver todos os problemas da noite para o dia, não
dá para fazer mudanças de afogadilho. Só para
lembrar, a Polícia Militar mineira tem 222 anos e toda
uma tradição de eficiência. Houve problemas de
disciplina e hierarquia, punições estão acontecendo e
mais estão por vir. Mas não se pode julgar toda uma
história, toda uma corporação por causa de um fato
isolado. E preciso ir devagar com o andor, porque,
neste caso, em especial, não apenas o santo é de barro
como a pressa é inimiga da perfeição. Mas é possível
fazer mudanças pontuais, 9ue contribuam para
aprimorar o serviço policial. E o caso, por exemplo,
da Ouvidoria de Polícia.

Através do futuro órgão, os cidadãos terão como
se fazer ouvir. As pressões são inúmeras,
especialmente contra a população mais carente, que
não tem meios de se defender. Com  a Ouvidoria, pode
estar se abrindo um novo tempo. Aquele cm que a lei
é igual para todos. Inclusive para os policiais.

Jornal "Estado de Minas' - Coluna "Em dia com a
política, em 28108197.
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A OUVIDORIA DE POLÍCIA
DEVE SER IMPLANTADA?*

Parto do seguinte princípio: a polícia foi criada
para bem servir à sociedade. Tudo o que for feito para
melhorar os serviços prestados pela polícia sempre será
bem vindo. Penso que as autoridades e o Estado
existem para bem servir ao povo. Rosseau dizia que a
sociedade precisa de alguém para condicionar suas
ações e esse é o papel do Estado.

Por outro lado, o Estado tem obrigações para
com a polícia, e essas devem ser cumpridas para o
bom andamento dos serviços. Mas, infelizmente, esse
governo tem faltado com suas obrigações e a culpa
por essa situação é toda dele.

Não conheço o projeto do Deputado Durval
Angelo, mas acho que um órgão desse tipo deve ficar
nas mãos de alguém neutro. Uma Ouvidoria de Polícia
não pode ter elemento ligado às corporações. Se não
for assim, não será eficiente.

Felisberto Egg - Coronel PM reformado.

O Projeto do Deputado Durval Ângelo é muito
importante. Tanto isso é verdade que, se não estou
enganado, foi aprovado por unanimidade pela
Assembléia Legislativa. A Ouvidoria de Polícia será
um órgão importante no recebimento de denúncias, já
que vai captar e apurar as reclamações do cidadão
contra os maus policiais. Ela será o elo de ligação entre
O povo e o Estado.

Não acredito que haverá superposição de
funções entre a Ouvidoria, a Corregedoria de Polícia
ou outros órgãos similares. A Corregedoria de Polícia
exerce uma função e a Ouvidoria terá atribuições
específicas. Casa uma terá a sua faixa de atuação.

Cabe, agora, ao Governador Eduardo Azeredo
sancionar ou vetar o projeto. Se for sancionado, terá
(jUC ser implementado; caso contrário, voltará para o
Legislativo. A Ouvidoria de Polícia irá beneficiar
muito o povo mineiro.

Ivair Nogueira - Deputado Estadual (PDT/MG).

27



O Projeto foi aprovado pela Assembléia
Legislativa. Votei contra. No entanto. acho que é um
projeto fantástico e. temos que reconhecer. será salutar
para a população. porque vai criar mais um óigão para
corrigir os desvios dos maus policiais.

Ao afirmar isso, posso parecei' incoerente, mas
explico: votei contra porque acho que o Estado já
dispãe de órgãos semelhantes. A polícia civil, por
exemplo, tem a Corregedoria, que olha qualquer desvio
de conduta dos policiais civis. Se o cidadão achar que
é corporativa, pode recorrer ao Ministério Púhhco,
que é pago pelo Estado para isso. () Ministério Público
pode tomar todas as providéncias. O Promotor pode
requerer diligências, denunciar e propor ação penal,
se for o caso. Mesilio Saheil(l() (IUC a sociedade lucrará
com mais esse órgão, acho-o desnecessário, pois o que
já temos funciona muito bem.

Paulo Schettino - Deputado Estadual (PTB/MG).

Eniendemos que a Ouvidoria dc Polícia já devia
estar funcionando. Defendemos a sua criação e desde
93 lutamos pela sua implantação. () sistema político
que vigora nas polícias está ultrapassado e deve ser
mudado. A sociedade paga impostos e tem obrigações:
COM a Ouvidoria. também terá o direito de fiscalizar
a atuação da polícia. Se há alguém na corporação que
não quer ser fiscalizado, é porque "tem o rabo preso'.
A administração pública deve ser transparente e na
polícia isso não pode ser diferente.

Não acredito que haverá superposição de órgãos
com a criação da Ouvidoria. Ao contrário, acho até
que a própria Corregedoria de Polícia deve ser
fiscalizada. Alguns elementos devem ser afastados.
além de ser necessária uma reciclagem geral em seu
quadro. A lei foi feita para todos c deve ser respeitada.

David Rodrigues da Silva - Diretor Sindpol.

* Artigos puhlicados no Jornal ''0 Tempo", em 25/09f97,
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Entidades de Direitos Humanos,
para encaminhamentos de denúncias e informações

sobre o funcionamento da Ouvidoria de Polícia:

- Comissão de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa do Estado Minas Gerais:
Rua Rodrigues Caldas. 30/19 - Santo Agostinho -
30190-921 - Belo Horizonte/MG.
Tel.: 290-7652, 290-7692 - Fax: 290-7660.
Internet.: http//www.alcrng.gov.br

- Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG:
Rua Alhita, 250 - Cruzeiro -
30310-160 - Belo Horizonte/MG.
Tel.: 289-5874, 289-5875 - Fax: 289-5886.

- Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos:
Rua Santa Rita Durão, 1143 - Funcionário ,, -
30140-111 - Belo Horizonte/MG.
Telefax: 261-4983.

- Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão:
Rua Guajajaras, 2009 - Barro Preto -
30180-101 - Belo Horizonte/MG.
Tel.: 295-4501 - Fax: 295-1010.

- Conselho Estadual da Mulher:
Praça Carlos Chagas, 49110°Andar - Sto. Agostinho -
30170-020 - Belo Horizonte/MG.
Tel.: 291-5622, 292-2000 - Ramais: 2192, 2193.

• Coordenadoria de Direitos Humanos da PBH:
Av. Afonso Pena, 1500/10° Andar - Centro -
30130-005 - Belo Horizonte/MG.
Tel.: 277-4941 - Fax: 277-4970.
Internet: cdhuman@jphh.gov.hr

- Movimento Tortura Nunca Mais:
Av. Álvares Cabral, 400 - Centro -
30170-000 - Belo Horizonte/MG.
Telefax: 224-5749.
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- Pastoral Carcerária de 1111:
Rua Espírito Santo, 1059/12° Andar - Centro -
30160-031 - Belo Horizonte/MG.
Tel.: 226-6445 - Fax: 226-5495.

- Pastoral dos Direitos Humanos de BH:
Rua Espírito Santo. 1059/1 2Andar - ('entro -
30160-031 - Belo Horizrc/r'IG.
Tel.: 224-9031 - Fax: 226-5495.

- Frente de Defesa da Criança e do Adolescente:
Av. Amamas. 6411807 - ( 'entro -
30180-000 - Belo Horizonte/MG.
Tel.: 201-4466 - Fax.: 201-9485.
Internet.: ameppe@unix.liorii.ontes.coni.hr

- Comissão de Direitos Humanos de Contagem
A'. Habita Caniargos. 1083 - Praça da CEMIG -
32210-180 - Contagem/MG.
Te L: 333-8553.

- Centro de Defesa dos Direitos Humanos de juiz
de Fora:
Rua Henrique Surerus, 30/14 - Centro -
36010-030 - Jui, de ForaíM(.
Telefax: (032) 215-8677.

- Comissão de Direitos Humanos de Betim:
Pça. Expedicionários, 60 - Caixa Postal 17 - Angola -
32501-00() - Retini/MG.
Telefax: 531-298)).

- Comissão de Direitos Humanos de Januária:
Rua Cícero Torres. 230 - Fundos -
39480-0(X) - J au uári afM (1

- Associação Mineira de Paraplégicos:
Av. do Contorno, 2655 - Santa Efigên ia -
30110-080 - Belo Horizonte/MG.
Telefax: 241-3338.
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OUTRAS PUBLICAÇÕES DO GABINETE:

N° 1 - Núcleos de Base.

N° 2 - Eleições Municipais/96.

N° 3 - Manual de Campanha -
Nossa Estrela Vai Brilhar.

N° 4 - As Regras do Jogo.

N° 5 - A CPI do Cárcere em Minas Gerais.

VÍDEOS PRODUZIDOS PELO MANDATO:

._.( Mandato Coletivo Durval Angelo - Ano 1.

Mandato Coletivo Durval Ângelo - Ano II.

Justiça e Paz se abraçarão
(Fraternidade e Política).

Dom Pedro Casaldáliga na ALEMG.

Campanha da Fraternidade 1997.

Mandato Coletivo: uma nova maneira de legislar.
(Em co-produção com a TVJ - Belém/PA).

'A Mandato Coletivo Durval Ângelo - Ano 111.
(Em fase final de produção).

Gabinete do Deputado Durval Ângelo
Rua Rodrigues Caldas, 301102 - Sto. Agostinho

30190-921 - Belo Horizonte/MG.
Tel.: (031) 290-7245 - Fax.: 290-7525.

E-mail: gabdua@smtpgatc.almg.gov.br
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/-,Ii
urna polícia a serviço da sociedade, e

não do Estado... Urna polícia cujas
questões de cidadania e direitos humanos
não sejam assuntos alheios à sua missão de
garantira segurança e a de1sa de todos."
"O cidadão terá uni Órgão da sociedade,
autônomo e independente, para recorrer
contra o abuso, violência e corrupção dos
agentes policiais. Também os policiais
poderão recorrer à Ouvidoria contra
desrespeito e abuso de seus superiores.
Ganham, com isto, o cidadão, a polícia, a
sociedade, a segurança pública e a
democracia."

Deputado Durval Ange/u
0u1197.
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