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Introdução

Inicialmente, gostaríamos de felicitara Secretaria da
Segurança Pública, que, por meio da Acadepol, promove pela
segunda vez este Curso Superior de Polícia, destinado a de-
senvolver e consolidar conhecimentos necessários para o exer-
cício de funções de direção e assessoramento. A iniciativa, que
foi coroada de êxito em sua versão de 1996, encontra-se na
trajetória de um sucesso crescente. Damos os parabéns a seus
promotores, especialmente ao Sr. Secretário, ao Diretor da Aca-
demia de Polícia e ao Diretor de Estudos do Cespe em sua
versão 97.

O Debate sobre Segurança Pública e a Importância deste
Curso

Os senhores estão no caminho certo. A defesa soci-
al e a segurança pública são hoje uma preocupação no mundo
inteiro. Este final de século experimenta uma onda crescente de
violência, que se manifesta sob a forma de guerras, genocídios,
tráfico de drogas, terrorismo e um aumento geral da
criminalidade. O Brasil não está imune a esse fenômeno. Dian-
te disso, torna-se necessário um esforço conjunto para a elabo-
ração de novas políticas para os setores diretamente envolvi-
dos com o problema, de forma a assegurar à população o direi-
to de viver e trabalhar em paz.

É isso que a sociedade vem cobrando insistentemen-
te de nós, que temos uma responsabilidade especial na formu-
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lação de políticas públicas para o Estado. Por essa razão, a
Assembléia de Minas promoveu recentemente um ciclo de de-
bates sobre a questão, evento do qual possivelmente muitos
dos que se encontram aqui presentes tenham participado. Uma
das coisas que ficaram claras na ocasião foi que, entre os prin-
cipais instrumentos para mudar o modelo atual de segurança
do País, a educação está em primeiro lugar. Formar o povo para
exercitar ativamente sua cidadania, formar o policial para cum-
prir sua missão dentro da estrita observância das exigências
do estado democrático de direito, eis a chave para a solução
de muitos problemas. Precisamos ter sempre em mente que o
profissional da polícia é, antes de tudo, um cidadão. Tomar ple-
na consciência do que essa condição significa, dos direitos e
deveres que ela acarreta, é essencial ao bom desempenho da
nobre missão de assegurar a paz da comunidade.

Por isso é tão importante este curso. O cuidado de
formar quadros para o exercício de funções estratégicas de di-
reção e assessoramento, dando-lhes uma visão ampla que ul-
trapassa os conhecimentos técnicos profissionais e se abre para
temas sociais e políticos, é fundamental como ponto de partida
de um processo de mudanças que, temos a certeza, nos dará
uma polícia pronta para os desafios do próximo século.

A Necessidade de Conhecer o Poder Legislativo

De nossa parte, gostaríamos de contribuir para essa
visão trazendo-lhes algumas considerações sobre o Poder
Legislativo e, em particular, sobre a Assembléia de Minas.

Certa vez, há alguns anos, fizemos uma experiência.
Conversávamos informalmente com um grupo de pessoas que
questionavam o Parlamento e os parlamentares. Perguntamos
então a cada um quem tinha merecido seu voto nas últimas elei-
ções para a Câmara dos Deputados. Poucos souberam res-
ponder. O fato era sintomático e indicava o desconhecimento
da população com respeito ao Legislativo.

Acreditamos que a situação não se repetiria hoje.
Depois de mais de uma década de convivência com a plenitu-
de democrática, com imprensa livre, multiplicidade de partidos
e campanhas eleitorais periódicas, cremos que as pessoas
estejam mais despertas para a importância da representação
popular. Mesmo assim, as ocasiões para aprofundar o assunto
sempre são úteis. Só amamos o que conhecemos, só defende-
mos o que amamos. Conhecer o Parlamento, compreender bem
sua missão, seu papel na preservação das instituições demo-
cráticas, é indispensável para defendê-lo. Essa defesa é-lhe
imprescindível, visto que, como poder desarmado, ele tira sua
força exatamente da legitimidade conferida pela aprovação
popular.

Funções do Estado e Teoria da Separação dos Poderes

Basicamente, duas teorias explicam o surgimento
dessa organização a que chamamos de Estado. Uma corrente,
chamada naturalista, sustenta a sociedade estatal como resul-
tado de um impulso natural do homem, uma tendência inerente
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à própria condição humana no sentido de viver em agregação.
De outro lado, os contratualistas explicam o Estado como fruto
de um grande pacto, um contrato social.

Qualquer que seja a ótica adotada, vai-se reconhe-
cer que o Estado surge como uma necessidade no sentido de
disciplinar as relações sociais, mantendo a sociedade tanto
quanto possível em harmonia, reduzindo os conflitos e buscan-
do o bem-estar geral.

Aparece, assim, naturalmente, como primeira tarefa
do Estado aquela de se situar como fonte suprema das normas
que regem as condutas individuais e coletivas. Isso, contudo,
não impedirá que conflitos individuais, embora em menor esca-
la, continuem surgindo, daí decorrendo a necessidade de que
ele exerça também a tarefa de extinguir os litígios, pondo-se no
papel de julgador. A busca do bem comum demandará ainda
da sociedade estatal o papel de gestora de bens e interesses
concretos, do que advém a tarefa de administrador.

Legislação, jurisdição e administração constituem,
pois, as três tarefas essenciais do Estado. Tais tarefas estive-
ram inicialmente concentradas em uma só pessoa: a figura do
rei, que, como tal, tudo podia.

O abuso do poder pelo monarca levou à concepção
de uma série de mecanismos para limitar e condicionar o uso
da autoridade estatal. É, assim, consagrada a Teoria da Sepa-
ração dos Poderes, sistematizada por Montesquieu a partir do

pensamento de vários autores, entre os quais Locke.

Pretendeu-se, em primeiro lugar, desconcentrar o
poder de modo a que as tarefas que nele estão naturalmente
inseridas fossem exercidas por diferentes órgãos e pessoas.
Esses últimos, no seu conjunto, foram considerados como po-
deres. O poder, pensou Montesquieu, só pode ser limitado por
outro poder.

Desde então, e após longo período evolutivo, afirmou-
se, como característica do Estado de Direito, o exercício repar-
tido destas funções: legislar, julgar e administrar.

A especialização das funções, em si, já se revelaria
como um fator de inibição do abuso, o que se completa pelos
instrumentos de controle recíproco, sem prejuízo da harmonia
dos poderes, que, atuando nos limites de sua competência, ma-
terializam a vontade estatal e se controlam reciprocamente sem
se afrontarem.

As Funções Clássicas do Parlamento e sua Releitura

A instituição parlamentar se consolidou de tal forma
que hoje seria difícil imaginar um Estado democrático em que

ela não estivesse presente. Os países que experimentaram
momentos de debilidade do Legislativo, enfraquecido, às ve-
zes, pela ação de um Executivo hipertrofiado e centralizador,
viveram ao mesmo tempo uma crise da democracia, uma des-
valorização da ordem jurídica, a multiplicação dos atentados

contra os direitos humanos e a instalação de um clima de ceti-
cismo generalizado.
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Entretanto, se o Parlamento permanece como essen-
cial aos Estados democráticos, se suas funções clássicas são
basicamente as mesmas, torna-se necessário fazer uma
releitura delas para adequá-las às exigências do presente. Nos
últimos dez anos, o mundo sofreu um processo acelerado de
mudanças, que levou a um questionamento das instituições em
geral. O Legislativo não seria exceção.

Pensemos, por exemplo, na tarefa de fazer as nor-
mas. Elas já são tantas. Na verdade, o cidadão comum se vê
perdido em meio a um emaranhado de disposições legais apa-
rentemente contraditórias e ininteligíveis. Por outro lado, cremos
que ninguém acredita mais que as leis tenham, por si só, o con-
dão de transformar a realidade.

Há algum tempo, a opinião pública avaliava o Parla-
mento ou determinado Deputado a partir de sua produção le-
gal. Criou-se então a figura do parlamentar-estatística: aquele
que apresentava uma enorme quantidade de projetos para dar
a idéia de que estava trabalhando muito. Não importava a rele-
vância deles para a população: seu autor queria era aparecer
entre os mais produtivos.

Pouco a pouco, as coisas vão mudando. Hoje, con-
solida-se gradativamente a consciência de que precisamos de
leis, sim, mas de leis boas. Não que elas possam sozinhas mu-
dar alguma coisa, mas, estando em sintonia com um anseio da
sociedade, vão induzir transformações importantes.

A função fiscalizadora não se pode confundir com
multiplicação de trâmites burocráticos nem se transformar em
palanque de oposições. O Legislativo tem, sim, que fiscalizar.
Entretanto, essa tarefa deve ser entendida a partir de uma filo-
sofia de gestão compartilhada de governo. Quando se fala em
governar, muitas vezes se pensa que isso é atribuição exclusiva
do Executivo. Essa visão equivocada é o resultado de uma tra-
dição praticamente secular que consagrou a hipertrofia desse
Poder. Isso vem do Império. O Parlamento também governa e
tem que assumir cada vez mais essa prerrogativa. Governa
como? Participando ativamente no planejamento estatal e na
formulação das políticas públicas.

A partir dessa releitura, a função fiscalizadora se tra-
duz, na prática, em acompanhar a execução orçamentária e a
implementação das políticas públicas. Não se trata de um mero
exercício de conferir notas fiscais. Isso, um órgão técnico pode
fazer. Trata-se, isso sim, de avaliar prioridades, cobrar resulta-
dos e cuidar para que os benefícios das ações de governo se
estendam democraticamente a todos.

No exercício da função fiscalizadora, o Legislativo
tem que efetuar um verdadeiro salto qualitativo. O grande desa-
fio consiste em conciliar austeridade orçamentária com a
otimização dos serviços postos à disposição da sociedade. É
à luz da equação custo/benefício que os investimentos governa-
mentais têm que ser avaliados. Fiscalizar é cobrar o retorno de
cada centavo investido pelo governo a partir de critérios objeti-
vos. É, por exemplo, ter a coragem de perguntar se os resulta-
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dos obtidos por aluno a partir dos gastos em educação estão
dentro de parâmetros reconhecidamente razoáveis.

Como centro polarizador dos anseios e até da indig-
nação popular, o Legislativo moderno tem que se abrir aos di-
versos segmentos da sociedade. Trata-se de um processo que
exige coragem e transparência. Parlamento, já pela origem se-
mântica, é o lugar onde se fala, é o espaço da manifestação
livre das idéias, e é preciso que, em seu interior, se desenvolva
uma fala significativa, um discurso que expresse a voz do povo,
que seja o catalisador das forças vivas da sociedade rumo a
uma ação transformadora, criadora de justiça e cidadania.

Releitura das Funções do Parlamento na Assembléia de
Minas

Nos últimos anos, a Assembléia de Minas tem de-
senvolvido um esforço sistemático para fazer essa releitura das
funções precípuas do Poder Legislativo e implementar uma prá-
tica institucional e parlamentar renovada, em sintonia com as
exigências do tempo presente. Tal esforço, pelo pioneirismo e
sucesso já obtido, tem chamado a atenção no País inteiro. Em
recente artigo, o cientista político Olavo Brasil de Lima Júnior
escreveu que "... a Assembléia - que de resto conta com recur-
sos institucionais humanos e materiais de qualidade inegável -
tem passado por um processo de modernização e de democra-
tização sem paralelo, pelo que se saiba, no Brasil dos dias que
correm".

Quando fomos eleitos pela segunda vez para presi-
dir a Casa, escolhemos como metas norteadoras de nossa ges-
tão o aprofundamento da parceria com a sociedade e a
interiorização das ações da Assembléia. A primeira assegura
continuidade a um projeto que está dando certo e que encara-
mos como o caminho natural dos parlamentos no limiar do pró-
ximo século. A segunda vem em resposta a uma preocupação
pessoal antiga. Sempre nos impressionou uma certa distância
entre o Legislativo mineiro e as comunidades situadas em par-
tes mais remotas do Estado. Se os moradores da Região Me-
tropolitana já tinham acesso fácil ao Poder, o mesmo não se
poderia dizer da população do Norte, do Triângulo e do Sul de
Minas, por exemplo. Daí nossa proposta de tornar a instituição
itinerante, de modo a levá-la a essas e a outras regiões minei-
ras.

Em nosso entender, colocar essas metas em prática
corresponde exatamente a dar seguimento ao esforço de reler
as funções essenciais do Legislativo à luz das exigências de
hoje. E como temos feito isso?

A Assembléia como Centro Polarizador dos Anseios P0-
pulares

A atribuição de ser centro polarizador dos anseios
populares é exercida constantemente nas discussões do Ple-
nário e das comissões técnicas. Não contentes com isso, cria-
mos alguns canais institucionais de interlocução direta com a
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sociedade que transformaram a Assembléia de Minas num au-
têntico viveiro de idéias.

Neste final de século, todas as instituições estão sen-
do obrigadas a rever suas práticas e sua cultura para enfrentar
um tempo pródigo em desafios. Trata-se de um imperativo para
organizações políticas, religiosas e acadêmicas. Os órgãos res-
ponsáveis pela segurança dos cidadãos não poderiam ser ex-
ceção. Eles também experimentam seu período de crise, uma
crise que é prenúncio de renovação e crescimento. Junto com a
comunidade, terão que repensar seu papel social, reformular
suas linhas de atuação, atualizar sua filosofia.

Foi pensando nisso que a Assembléia de Minas ofe-
receu um espaço ao debate dessas questões, abrindo-o a toda
a coletividade. Segurança é responsabilidade do Estado, em
parceria com a sociedade. O Parlamento mineiro está empe-
nhado em coordenar esforços em tomo da formulação de novas
políticas para o setor; políticas que dêem condições de perpe-
tuar a fama de nossas polícias como as melhores do País.

É importante que sejam feitas reformulações que re-
flitam o ideal de atuação do policial num Estado democrático
de direito. O profissional investido de autoridade deve servir-se
dela com zelo para o bom exercício de suas funções. Não des-
conhecemos que o limite entre a repressão e o abuso da autori-
dade pode parecer tênue. Entretanto, o bom policial sempre terá
aquele senso necessário para distingui-lo.

Ele não deverá deixar-se abater por críticas excessi-
vas ou por demonstrações de parcialidade. Sob esse aspecto,

diremos que nenhum órgão de segurança escapa às ressalvas,
já que a própria natureza de seus trabalhos é humanamente con-
troversa. A polícia federal norte-americana, por exemplo, é
freqüentemente questionada pelos cidadãos e pelo Congres-
so. O que não a impede de levar à frente seu importantíssimo
trabalho.

O que a Assembléia teve como objetivo ao promo-
ver o ciclo de debates a que nos referimos foi, acima de tudo,
possibilitar o encontro entre as idéias da comunidade, dos res-
ponsáveis diretos pela segurança e dos parlamentares, para
que as questões atinentes ao setor - e elas existem - sejam
equacionadas do modo mais democrático e correto possível.

O documento resultante do ciclo foi encaminhado a
diversas instâncias do Governo, servirá para inspirar as ações
da Assembléia e foi entregue à Comissão Especial de Segu-
rança Pública da Câmara dos Deputados, como nossa contri-
buição aos estudos que aquele órgão está desenvolvendo para
reformular, em âmbito federal, a política para o setor. Temos o
compromisso formal de que as propostas que ele contém serão
aproveitadas.

Um outro instrumento pelo qual o Parlamento minei-
ro exerce a função de centro polarizador dos anseios populares
são Os Seminários Legislativos. Eles são eventos de grande
porte sobre temas da conjuntura. A realização deles parte nor-
malmente de uma demanda de grupos que representam as di-
versas correntes de opinião existentes em meio à sociedade.
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Entidades ligadas aos setores que têm interesse direto no as-
sunto participam desde os primeiros momentos da organiza-
ção do evento, elaborando a pauta, escolhendo os conferencis-
tas e debatedores. Cada seminário tem como resultado um
documento que, além de alimentar a atividade parlamentar, é
encaminhado às diversas instâncias de governo. Durante o en-
contro, é eleita uma comissão encarregada de acompanhar os
desdobramentos das discussões e a implementação das me-
didas sugeridas. Com esse roteiro já fizemos, entre outros, se-
minários sobre educação, políticas agrícola e agrária, sanea-
mento, utilização dos recursos hídricos, habitação, inspeção de
produtos de origem animal e reforma agrária.

Uma iniciativa semelhante são os Fóruns Técnicos.
Por meio deles, a Assembléia promove estudos de temas es-
pecíficos, com a participação de Deputados, especialistas e
técnicos da Casa objetivando subsidiar a atividade legislativa
e, em alguns casos, a ação do Executivo. Muitas vezes eles são
levados a cabo pelas comissões, quando estas últimas têm a
tarefa de apreciar projetos de especial complexidade, com di-
versas implicações sobre a vida de setores inteiros da comuni-
dade. De um fórum técnico, não raro, saem proposições legais
importantes.

Por esses mecanismos, o Parlamento deixa de ser
um espaço exclusivo dos Deputados e se abre cada vez mais à
participação popular. O povo passa de espectador a ator da
cena política.

A Assembléia de Minas e a Função de Produzir Leis

A Assembléia de Minas tem ainda logrado êxito ao
fazer uma releitura da função legislativa. Uma releitura de con-
seqüências práticas, diga-se de passagem. Estamos buscan-
do, sobretudo, produzir leis de qualidade. O que é uma lei boa?
É aquela que traduz com fidelidade a vontade geral, contando
com uma presença direta do povo em sua elaboração.

Não estamos falando aqui da questão formal da mi- -
ciativa do projeto de lei. Tenha ele início no Executivo, seja de
autoria de um parlamentar ou proveniente da iniciativa popular,
o importante é que, no processo de sua transformação em dis-
positivo legal, a sociedade tenha uma participação ativa.

Hoje, em Minas Gerais, uma quantidade razoável de
normas tem surgido a partir de seminários e fóruns técnicos. É
o caso de leis como a que dispõe sobre a política estadual de
desenvolvimento agrícola, a que criou o Fundo Estadual de De-
senvolvimento Rural, a que dispõe sobre a política estadual de
saneamento básico, a que institui o Fundo Estadual de Sanea-
mento Básico, a que criou o Fundo Estadual de Habitação, a
que versa sobre política estadual de recursos hídricos, a que
organiza o Conselho Estadual de Cultura, a que trata da política
cultural no Estado, a que contém determinações sobre inspe-
ção e fiscalização sanitária de produtos de origem animal, e a
que cria o Fundo de Assistência ao Turismo. A Lei n 2 11.903, de
setembro de 1995, que criou a Secretaria do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, embora originária de projeto de
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lei de iniciativa do Governador do Estado, sofreu diversas alte-
rações na Assembléia a partir das sugestões da sociedade
apresentadas em fórum técnico específico.

Além disso, tornou-se uma rotina, no âmbito das co-
missões, enriquecer o debate de propostas encaminhadas pelo
Executivo ou apresentadas por parlamentar com o depoimento
de lideranças interessadas diretamente na matéria.

A Assembléia e a Função Fiscalizadora

O Legislativo mineiro tem buscado dar uma nova di-
mensão à função fiscalizadora do Poder. Temos caminhado
dentro da filosofia da gestão compartilhada de governo, toman-
do a dianteira para influir efetivamente no planejamento estatal.
O processo de discussão e votação do orçamento do Estado,
por exemplo, vem sendo aperfeiçoado ano após ano na Assem-
bléia de Minas. Em parceria com a sociedade e com o Executi-
vo, temos conseguido conquistas importantes. Um dos instru-
mentos privilegiados dessa parceria têm sido as Audiências Pú-
blicas Regionais. Iniciadas em 1993, seu modelo vem passan-
do por um constante aprimoramento, a partir das sugestões dos
participantes e da própria experiência de cada encontro. No
primeiro semestre de 1997, por exemplo, a Casa deslocou-se
para 14 cidades-pólo do Estado para debater com os municí-
pios as prioridades regionais para o orçamento de 1998. A gran-
de novidade foi a previsão, acertada em conjunto com o Execu-
tivo, de uma dotação orçamentária para garantir a execução
dessas prioridades.

A acolhida dessa última versão do projeto pelas co-
munidades foi realmente animadora, o que atesta a validade
dele. Oitenta e quatro por cento dos municípios mineiros aderi-
ram às audiências.

Diante dos resultados, já estamos pensando em al-
gumas mudanças de modo a envolver mais diretamente as As-
sociações Microrregionais de Municípios e fazer com que as
audiências sejam cada vez mais fiéis ao traduzir as necessida-
des regionais.

Ainda no que se refere à nova proposta de exercício
da função fiscalizadora, estamos aparelhando o Poder com re-
cursos tecnológicos e humanos para aperfeiçoar o acompanha-
mento da execução orçamentária. Para exemplificar, a
tecnologia de ponta permitirá que o parlamentar e os técnicos
da instituição tenham os dados do Sistema Integrado de Admi-
nistração Financeira à sua disposição, bastando para tanto
acessá-los via computador.

O trabalho das comissões permanentes, das comis-
sões parlamentares de inquérito e das comissões especiais
completa os instrumentos que a Assembléia possui para o de-
sempenho dessa função sob uma ótica atualizada. As CPls são
previstas na Constituição e têm poderes de investigação pró-
prios da autoridade judiciária. As conclusões dessas comissões,
quando apuradas irregularidades evidentes, são encaminhadas
ao Ministério Público para que ele proceda à denúncia. Podem
ter como destinatário também o Tribunal de Contas.
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A Assembléia e a Interiorização

As Audiências Públicas foram pioneiras no esfor-
ço de interiorização das ações da Assembléia. Por elas, a
instituição deixou a Capital e partiu para o interior, buscando
ouvir as populações lá mesmo onde elas vivem o seu dia-a-
dia e experimentam suas carências. A partir desse primeiro
passo, outras atividades da Casa começam a ser
direcionadas para o interior.

Em nosso primeiro mandato na Presidência do Par-
lamento mineiro, lançamos a Escola do Legislativo, única do
gênero no País, com o objetivo primeiro de capacitar nosso cor-
po técnico e refletir sobre a realidade do Estado, oferecendo
suporte fatual e teórico ao exercício da representação popular.

No presente, a Escola começa a voltar-se para as
necessidades dos municípios, por meio, por exemplo, do proje-
to Nova Gestão Pública Regionalizada, que consiste em cursos
para administradores e legisladores locais.

O projeto Cidadão Mirim, que foi instituído com o fito
de educar a criança para o exercício da cidadania e criar nela o
hábito de participar das decisões que afetam os interesses ge-
rais da sociedade, foi idealizado, num primeiro momento, para
atender aos estudantes das escolas da Capital e da Região
Metropolitana. Hoje ele se desloca junto com as audiências pú-
blicas e com os cursos da Escola do Legislativo, atingindo pra-
ticamente o Estado inteiro.

Conclusão

Eis um pouco do que a Assembléia de Minas tem
feito no sentido de aprofundar a parceria com a sociedade e
interiorizar suas ações, de forma a se fazer cada vez mais pró-

xima de nossa gente. Esse é também um esforço para atualizar
a prática parlamentar e fazer uma constante releitura das fun-
ções essenciais do Poder à luz das exigências deste final de
século. Nos últimos tempos, o curso da história tem-se acelera-
do vertiginosamente, o que nos coloca a cada dia novos desa-
fios. De qualquer forma, estamos trabalhando com a consciên-
cia de que escolhemos o caminho certo.

Queremos terminar nossa exposição fazendo-lhes um
convite. A Assembléia Legislativa de Minas Gerais está de por-
tas abertas para recebê-los. Em nossa proposta de parceria
com a sociedade, vocês são muito importantes. Procurem co-
nhecer a instituição, participar de nossos fóruns, seminários,
ciclos de debates. Procurem utilizar-se dos instrumentos que, a
exemplo do nosso Centro de Atendimento ao Cidadão, coloca-
mos à disposição da comunidade. O centro oferece ao público
uma vasta gama de informações institucionais, ao mesmo tem-
po em que funciona como canal de mão dupla, recolhendo su-
gestões que serão aproveitadas como alimentadoras da práti-
ca parlamentar.

O Parlamento é essencial às democracias moder-
nas. Entretanto, seu vigor depende diretamente do quanto é re-
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presentativo da sociedade. É preciso, antes de tudo, que cada
um se esforce para conhecê-lo e para participar da vida dele
como cidadão consciente e ativo.

Por isso convocamos cada um dos presentes, como
um membro da sociedade, para que seja um parceiro atuante
da Assembléia, integrando nosso esforço em benefício dos mi-
neiros, em benefício de nossa Minas Gerais.

Deputado Romeu Queiroz
Presidente
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