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Apresentação

A segurança pública é hoje uma das principais preo-
cupações da sociedade brasileira. Os problemas, entre eles
o alto índice de criminalidade violenta, são graves e exi-
gem ações urgentes do Estado, a quem cabe proteger os
cidadãos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais, disposta a auxiliar o Executivo na revisão do siste-
ma de segurança e, como um dos Poderes do Estado, apre-
sentou ao governador Itamar Franco este documento que
contém sugestões básicas para o aprimoramento e a mo-
dernização dos órgãos públicos e maior eficência do
aparato civil e militar do Estado.

Por determinação da Mesa, a Assembléia criou um
grupo de trabalho coordenado pelo deputado Durval Ân-
gelo, para a elaboração deste documento.

A integração das ações das Polícias Civil e Militar
é uma das propostas apresentadas para dar maior efici-
ência ao aparato de segurança pública, além de contri-
buir para o avanço no processo de unificação institucional
das Polícias no futuro.

Outras medidas também são necessárias para me-
lhor controle e transparência do sistema: a vincula çõo for-
mal a uma única Secretaria de Estado - no caso a Secreta-
ria do Segurança Pública - e a criação de um Cole giado
Superior de Polícia (a exemplo do Conselho de Defesa So-
cial, previsto no artigo 134 da Constituição do Estado).



Revisão de estatutos e regulamentos; condições mais
dignas de trabalho para os agentes de segurança; maior
aparelhamento material das forças armadas; maior
envolvimento das administrações municipais; e acompa-
nhamento das comunidades durante o atendimento
das medidas de segurança são outras propostas des-

te documento.
Trata-se de sugestões que ainda contêm pon-

tos polêmicos. Por isso, a Assembléia divulga este do-
cumento para ampla discussão na sociedade, busca
de aperfeiçoamento e consenso.

Deputado Anderson Adauto
Presidente



Sumário

- Considerações iniciais ....................................................9

2 - Histórico dos trabalhos ................... .......................... li

3 - Criminalidade e desenvolvimento
econômico: algumas considerações ................................ 1 3

4 - Unificação das Polícias Militar e Civil .........................Ii

5 - Integração de ações policiais ..................................... 1 9

6 - A vinculação formal a uma única
Secretaria de Estado ........................................................ 21

7 - Outras propostas a serem examinadas ......................22
7.1 - Áreas Integradas de Segurança - AISs
7.2 - Integração na formação profissional
e participação comunitária

8 - Ações complementares importantes ........................24
8.1 - A participação da sociedade civil
8.2 - O envolvimento das administrações municipais
8.3 - A aplicação da justiça e a política penitenciária
8.4 - Reformulação administrativa
8.5 - Corpos de Bombeiros Voluntários

9 - Ações específicas: administração e planejamento . ...27

lO - Legitimidade e informação ......................................30

- Conclusão ................................................................ 32



1 - Considerações iniciais

A atuação dos governantes, no Estado Democrá-
tico de Direito, deve pautar-se pelo indiscutível respeito
às normas legais, especialmente quando inscritas no texto
constitucional. A segurança pública é "dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos", conforme dispõem
expressamente o artigo 144 da Constituição da Repúbli-
ca e o artigo 136 da Carta mineira. O respeito aos prin-
cípios constitucionais implica o repúdio à omissão 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 crimes em Minas Gerais.

O momento atual demanda a aglutinação de es-
forços no sentido de se prover a sociedade mineira da
necessária tranqüilidade nos seus afazeres cotidianos.
Não se espera a unanimidade ou consenso fácil dos que
não se debruçam a fundo sobre os temas mais polêmi-
cos dos nossos tempos. A crítica consistente deve ser
sempre bem-vinda desde que acompanhada de propos-
tas concretas para o avanço na busca de soluções.

Seguindo essas premissas, a Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais tem procurado desenvolver
um constante trabalho em prol do aprimoramento das
ações relativas à segurança pública e do respeito aos di-
reitos humanos no Estado. A promoção de seminários
legislativos e ciclos de debates, com intensa participação
de organizações não-governamentais e setores da Ad-
ministração é um exemplo desse trabalho. Deve-se des-
tacar também a atuação específica dos parlamentares

O respeito aos
princípios
constitucionais
implica o
repúdio à
omissão e à
retórica
vazia: a
"responsa-
bilidade de
todos" confere
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crescente
aumento dos
crimes em
Minas Gerais
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mineiros, seja nas comissões temporárias criadas para
o exame de aspectos específicos - especialmente as re-

	

Deve-se	centes Comissões Parlamentares de Inquérito que se

	

destacar	dedicaram ao estudo do sistema penitenciário e do

	

também a	Detran - seja na Comissão de Direitos Humanos, a quem

	

atuação	compete, permanentemente, o exame das matérias

	

específica dos	relacionadas com esse setor da vida em sociedade.

	

parlamentares	De todo esse trabalho resultaram, nos últimos

	

mineiros, seja	anos, diversas proposições: algumas foram aprova-

	

nas comissões	das, outras rejeitadas e outras mais ainda estão a ser

	

temporárias,	discutidas na Casa, confirmando-se o caráter demo-

	

seja na	crático de um processo, que, ao contemplar a von-

	

Comussao de	tade da maioria, afasta a imposição unilateral e auto-

	

Direitos	 -ritaria de concepções particulares.

	

Humanos	 -As sugestões ora encaminhadas pela Presidência
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais não
pretendem substituir o amplo processo de discussão e
debate. Antes, vêm somar-se ao conjunto de propostas
existentes, no exercício concreto da responsabilidade
constitucional que a todos é atribuída quando o tema da
segurança pública é mencionado.
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2 - Histórico dos trabalhos

Para contribuir na elaboração do presente do-
cumento e de outras propostas que possam surgir
no futuro, foi criado na Assembléia Legislativa, por de-
terminação da Mesa, um grupo de trabalho, para o qual
foram convidados os deputados Durval Angelo (coor-
denador-geral), Elaine Matozinhos, Sargento Rodrigues,
Cabo Morais, Luiz Tadeu Leite e Dalmo Ribeiro Silva.

Como ponto de partida para a elaboração de um
texto preliminar, foram agrupadas algumas sugestões
apresentadas pelos pesquisadores Eduardo Cerquei ra
Batitucci e Luiz Flávio Sapori, da Fundação João Pinhei-
ro, que participaram, em 1997/1998, do Grupo de Tra-
balho da Defesa Social, sob coordenação da Seplan.
Alguns outros aspectos relevantes foram sugeridos
pela subsecretária de Cidadania e Pesquisa da Secre-
taria da Segurança Pública do Estado do Rio de Janei-
ro, dra. Jacqueline Muniz, em contato mantido com a
Área de Consultoria Temática da Assembléia
Legislativa, que se responsabilizou pela elaboração de
uma minuta para discussão.

O texto preliminar foi submetido à apreciação dos
parlamentares acima mencionados, da Secretaria da
Segurança Pública e das Polícias Civil e Militar. Em reu-
nião realizada no dia 8 de fevereiro do corrente ano, da
qual participaram os deputados Durval Angelo, Elaine
Matozinhos e Cabo Morais, o secretário adjunto da Se-
gurança Pública, o corregedor-geral da Polícia Civil e ou-
tros delegados, foram apresentadas sugestões para o
aprimoramento do texto, além de definição de pontos
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de concordância. A Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, por meio do Ofício n° 1 0.238.4/2000-CG, assi-
nado pelo seu comandante-geral, também manifestou-
se sobre o texto preliminar. O Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Minas Gerais também contribuiu
com sugestões.

Este documento incorpora as sugestões apre-
sentadas, destaca os pontos consensuais e aponta os
aspectos sobre os quais parece não haver consen-
so. Nesse sentido, pode-se dizer que o texto re-
presenta mais uma contribuição para a melhoria
das condições de segurança pública no Estado de
Minas Gerais.
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3 - Criminalidade e
desenvolvimento econômico:

algumas considerações
"Se considerarmos o período como um todo, de

1986 a 1997, Minas Gerais tem assistido a um significati-
vo aumento de suas taxas de criminalidade violenta.
Em 1986,  a taxa de crimes violentos por 100 mil ha-
bitantes era de 98, chegando ao final do período, em
1997, com uma taxa de 193, o que corresponde a
um aumento de quase 100% na incidência da
criminalidade violenta. Em termos absolutos, o salto foi
de 14.122 ocorrências em 1986 para 32.477 ocorrên-
cias em 1997".

A citação acima foi retirada do estudo
"Criminalidade Violenta em Minas Gerais - 1986 a 1997",
produzido em parceria com a Fundação João Pinheiro,
Universidade Federal de Minas Gerais e Polícia Militar
de Minas Gerais. O mesmo estudo destaca que o cres-
cimento da criminalidade acentua-se a partir de 1991 e
aponta o Triângulo Mineiro, a Região Metropolitana de
Belo Horizonte e o Vale do Rio Doce como sendo as
regiões onde o fenômeno se concentra.

Existe um razoável consenso acerca do aumento
da criminalidade no Estado de Minas Gerais, no Brasil e
no mundo. O mesmo não ocorre quando se trata da
discussão das causas desse aumento e das medidas ne-
cessárias para a reversão do quadro existente. A asso-
ciação entre as condições de miséria, pobreza e desi-
gualdade de oportunidades e o crescimento dos indi-
cadores de criminalidade e violência, por exemplo,
assumida como um pressuposto no documento preli-

A taxa de
criminalidade
cresceu quase
100% de 1986 a
1997.0
fenômeno se
concentra no
Triângulo
Mineiro, na
Região
Metropolitana de
Belo Horizonte e
no Vale do Rio
Doce
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O combate à
criminalidade

deve abranger
ainda ações

internacionais
coordenadas
para coibir o

crime
transnacional e

o combate a
todas as formas
de corrupção e

lavagem de
dinheiro, para
tornar pouco

atraente o ato
delituoso

desfavorecidas, terá impacto inquestionável na evo-
lução dos indicadores de violência e criminalidade.

O combate à criminalidade, nos termos das pro-
postas da ONU, preconiza a melhoria de condições
materiais de existência da população, considerando a
premissa de que medidas não punitivas apresentam me-
lhor relação custo/benefício do que as estritamente rela-
cionadas com os fatores repressivos, como é o caso da
expansão da rede de estabelecimentos penais. Esse com-
bate deve abranger ainda ações internacionais coorde-
nadas para coibir o crime transnacional e o combate a
todas as formas de corrupção e lavagem de dinheiro,
para tornar pouco atraente o ato delituoso.

Sabe-se que a política de combate à criminalidade
envolve vários aspectos e deve contar com a coopera-
ção de segmentos os mais diversos da sociedade. En-
tretanto, não se trata, aqui, de elaborar uma ampla po-
lítica de segurança pública: não temos tal pretensão nos
estreitos limites deste trabalho. O objetivo das propos-
tas 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, po-
dem contribuir, em curto prazo, para melhorar as con-
dições de vida da população do Estado.

As idéias e sugestões a seguir apresentadas de-
vem ser vistas como um ponto de partida para discus-
sões profundas e permanentes acerca da atuação dos
órgãos de segurança no Estado. Optou-se, aqui, por um
formato o mais objetivo possível: não se trata de um
trabalho acadêmico, mas de um roteiro provisório para
um debate que certamente deve envolver diversos ór-
gãos públicos e vários setores da sociedade civil.
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4— Unificação das Polícias
Militar e Civil

A unificação das Polícias Militar e Civil é um dos
temas atualmente discutidos no Congresso Nacional.
A Segurança Pública é o objeto do Capítulo III do Título
V da Constituição Federal (art. 144). De acordo com
esse artigo, impera a desvinculação institucional entre
as Polícias Civil e Militar.

Deve-se notar que o artigo 136 da Constitui-
ção do Estado, seguindo os preceitos federais, tam-
bém confere tratamento diferenciado e consagra se-
paração institucional entre as duas polícias. A unifica-
ção depende da modificação do artigo 144 da Consti-
tuição da República.

Está em tramitação no Congresso Nacional a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 15 1-A /91,
que tem apensadas a ela as PECs 156-A /95 e 613-A/98.
O relator da proposta é o deputado Alberto Fraga, do
PMDB/DE Integram a Comissão Especial os deputados
mineiros Edmar Moreira (PPB) e Cabo Júlio (PL).

O deputado federal Cabo Júlio e os deputados
estaduais Sargento Rodrigues e Cabo Morais também
estavam, no final de fevereiro de 2000, colhendo assi-
naturas para a PEC, visando à unificação dos comandos
das Polícias Civil e Militar no Estado.

A PMMG manifesta-se claramente contrária à idéia
da unificação, fundamentando-se em doutrina da lavra
do professor Alvaro Lazzarini, ressaltando, no entanto,
que "as duas polícias devem trabalhar em conjunto, de
forma harmoniosa, de modo que uma deverá comple-
tar a outra e não desestruturar o sistema de segurança
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pública instituído pela Constituição da República, de 5
de outubro de 1988."

Não se pode produzir a unificação das polícias atu-
almente, dado o modelo constitucional vigente. A pró-
pria questão da unificação (futura) demanda cuidadosos
estudos, difíceis ajustes e um certo prazo para
implementação. Deve-se, entretanto, lembrar que, se
porventura produzidas forem alterações no texto cons-
titucional, consagrando a existência de uma única polí-
cia estadual, caberá aos Estados promover a adequa-
ção de suas estruturas administrativas, ainda que haja
discordância quanto à validade da medida.

Parece-nos que a integração de ações seja o
caminho mais viável no presente momento, sempre
lembrando que, além de resultados concretos e ime-
diatos (queda nos índices de violência), devem ser
buscados resultados de longo prazo. Nesse último
sentido, a integração de ações pode ser vista como
um fator que contribui para o avanço no próprio pro-
cesso de unificação.

Sugere-se contato permanente com os deputa-
dos mineiros da Comissão Especial para acompanha-
mento dos trabalhos e, se necessário, apresentação de
sugestões e emendas à proposição em tramitação no
Congresso Nacional.
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5—Integração de ações policiais

"Segurança Pública e Justiça" constitui um dos
programas prioritários que integram o Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado (PMDI), aprovado nos
termos da Lei n° 12.05 1, de 29 de dezembro de 1995.
Percebe-se, no entanto, que as ações previstas no Pla-
no mantêm-se, quando muito, no nível operacional: re-
alização de seminários regionais de segurança pública;
restabelecimento das taxas de segurança pública;
informatização dos serviços policiais; revisão do ensi-
no (com introdução de "técnicas de psicodrama" na
formação do policial civil) e compra de materiais.

Em 1997, após os eventos de meados do ano, foi
constituído um grupo de estudos, coordenado pela
Seplan, para identificar problemas e apresentar pro-
postas visando à implantação paulatina de um novo
modelo de atuação dos órgãos 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 reali-
zados e, após reexame, com a participação dos seto-
res envolvidos, a implementação de algumas das ações
indicadas, a saber:

• criação de um Colegiado Superior de Polí-
cia, subordinado ao governador do Estado
ou ao Conselho de Defesa Social, compos-
to de integrantes dos escalões superiores
das duas polícias, com competência para
definição de diretrizes e parâmetros para
atuação integrada;
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• integração das Academias de Polícia, median-
te a implantação de um núcleo comum, res-
ponsável pela disseminação de princípios dou-
trinários e currículos mínimos comuns;

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

• criação de um núcleo integrado de inteli-
gência, responsável pela definição de infor-
mações a serem compartilhadas e pela
manutenção de bases estatísticas comuns.

Parece haver sólido consenso acerca dos itens
acima relacionados. Tanto os representantes da Se-
cretaria da Segurança Pública e Polícia Civil quanto o
documento da PMMG estão de acordo quanto à ne-
cessidade de aprofundamento nas ações de integra-
ção entre as duas corporações, e os pontos menci-
onados são considerados importantes para que se
consiga tal interação.
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6- A vinculação formal a uma
única Secretaria de Estado

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

De início, 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 uma única instância: a Secre-
taria da Segurança Pública.

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

Os representantes da Secretaria da Segurança
Pública e da Polícia Civil aprovam a idéia de reformulação
daquela Secretaria, para que possa abrigar também o
órgão militar. A Polícia Militar manifesta-se claramente
contrária à idéia, ao sugerir a "manutenção da subordi-
nação direta da PMMG ao governador do Estado, pre-
vista na Carta Estadual, por ser medida que agiliza a
operacionalidade da Corporação e tem sido positiva para
a sociedade e o Governo".

Trata-se, em última análise, de uma ação que, para
tomar corpo, demanda a apresentação de um projeto
de lei específico, de iniciativa privativa do governador
do Estado, a quem compete decidir sobre a conve-
niência de se submeter, no momento atual, tal pro-
posta ao exame do Poder Legislativo, a quem com-
pete, em última instância, decidir sobre a aprovação
ou rejeição da matéria.
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7 - Outras propostas a serem
examinadas

7.1 - Áreas Integradas de Segurança - AlSs

Está sendo implementado no Rio de Janeiro um
programa de modernização das ações policiais que tem
como ponto de partida a redefinição das bases territoriais
de competência de cada unidade policial. Pela redefinição
das bases territoriais de cada unidade (delegacia ou ba-
talhão) propõe-se a integração de responsabilidades e a
criação de um sistema de informações estatísticas que
permitem um maior acompanhamento das ações em
regiões específicas, facilitando, ainda, o planejamento de
intervenções futuras. Complementam o programa, en-
tre outras ações, a criação de comitês comunitários de
acompanhamento e a instituição de mecanismos de
premiação para os agentes de segurança no caso da di-
minuição dos índices de criminalidade.

O programa merece maiores estudos, conside-
rando-se, no entanto, que a idéia da revisão das ba-
ses territoriais de atuação de unidades - especialmen-
te nas áreas de maior crescimento demográfico é
uma necessidade para a própria racionalização das
operações policiais.

7.2 - Integração na formação profissional e
participação comunitária

O Estado do Pará, segundo consta, possui um
programa já avançado de formação comum para os
agentes de segurança. A unificação física das academias
já está implantada e o passo seguinte é o da
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reformulação dos currículos. Naquele Estado, outras
experiências interessantes podem ser listadas: a Polícia
Interativa e os Destacamentos Especiais de Polícia Co-
munitária (DEPCs). Em função dessa postura, novos
serviços foram criados e o Distrito de Icoaraci, por
possuir uma população superior a 300 mil habitantes,
foi o ponto de partida para a sua implantação:

Conselho Interativo de Segurança Pú-
blica e justiça de Icoaraci (Cisju): Pre-
sidido por civil, em sua estrutura reúne,
além de entidades comunitárias, vários ór-
gãos, como as Polícias Militar e Civil, Detran
e Corpo de Bombeiros, entre outros;

• Serviço de Atendimento ao Cidadão
(SAC5), pelo qual a população pode acom-
panhar o procedimento que leva ao aten-
dimento das ocorrências;

Destacamentos Especiais de Polícia Co-
munitária (DEPCs): A comunidade, em par-
ceria com a Polícia Militar, constrói o posto
de policiamento e dá as condições necessá-
rias à atuação do policiamento. Assim, o pos-
to apresenta uma infra-estrutura adequada
para o policial militar desenvolver sua mis-
são satisfatoriamente. Além da comunida-
de, existe apoio ainda das prefeituras, das
câmaras municipais e de outros órgãos do
poder público (informações obtidas pela
internet).
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8— Ações complementares
importantes

8.1 - A participação da sociedade civil

Não se pode pensar em ganhos de produtividade
na atividade policial sem o envolvimento da sociedade ci-
vil. O incentivo à criação de conselhos ou comitês co-
munitários é fundamental para que haja tanto o con-
trole de abusos por parte dos agentes policiais quanto
para o próprio aumento da eficácia de suas ações. No
Rio de Janeiro, a criação de um "disque-denúncia", man-
tido pela sociedade civil no interior da Secretaria da
Segurança, é um dos exemplos desse envolvimento. A
redefinição das bases territoriais de competência das
unidades policiais deve ser acompanhada pela criação
de comitês com áreas específicas e delimitadas.

8.2 - O envolvimento das administrações
municipais

Cuidar da segurança pública - "dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos"— não é tarefa apenas
do Estado-membro. O envolvimento das administrações
municipais é fundamental para a diminuição dos índices de
criminalidade: a oferta de determinados equipamentos ur-
banos (transporte, moradia, iluminação, lazer) tem clara
repercussão na diminuição do número de delitos. O in-
centivo à participação popular, por sua vez, pode ser mui-
to maior se oriundo de ações do poder local, este, sim,
muito mais próximo do cotidiano das pessoas.

E preciso que se criem mecanismos de estímulo
para o envolvimento das prefeituras: recursos de um
fundo contábil seriam bem-vindos, por exemplo.
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Parece-nos que uma ação mais imediata poderia
ser tomada após os devidos estudos: a introdução de
indicadores de criminalidade e violência como um dos
parâmetros para a distribuição do VAF (Lei Robin Hood).
Nesse sentido, os municípios em que se obtivesse êxito
nas políticas de segurança e que mantivessem conse-
lhos comunitários poderiam ser beneficiados com algum
retorno de natureza financeira.

8.3 - A aplicação da justiça e a política penitenciária
Não se pode dissociar a distribuição de justiça

do processo de redução dos índices de violência. A
certeza da impunidade - reforçada por um Poder ju-
diciário sobrecarregado e por mecanismos proces-
suais obsoletos - é um fator que certamente influi na
opção pelo crime.

Parece-nos oportuno um amplo debate acerca da
atuação do Poder Judiciário, especialmente no momen-
to atual, em que se encontra em tramitação o Projeto
de Lei Complementar n° 17/99, que dispõe sobre a di-
visão e organização judiciária do Estado. O simples au-
mento no número de magistrados pode representar um
acréscimo pouco produtivo de gastos se não for acom-
panhado pela reformulação do sistema de aplicação
de penas (deve-se dar condição para a aplicação de pe-
nas alternativas) e até mesmo pela descentralização das
sedes do Poder, especialmente nas grandes cidades.

Outro fator extremamente relevante diz res-
peito ao próprio cumprimento da pena. Desde algum
tempo se discute amplamente o sistema carcerário
em Minas Gerais. Vários problemas já foram exausti-
vamente estudados e soluções propostas. A transfe-
rência da administração dos estabelecimentos
prisionais para a Secretaria de Estado da Justiça e
de Direitos Humanos é uma determinação legal
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O Detran deve
continuar

cuidando do
registro e

licenciamento
de veículos e
não a Polícia

Civil, conforme
a Constituição

dita

em vigor. Esse fato - a desoneração dos policiais
civis e militares - certamente contribuiria para o
aumento do contingente de agentes dedicados espe-
cificamente ao policiamento.

8.4 - Reformulação administrativa
Deve-se pensar na reformulação da estrutura ad-

ministrativa da Segurança Pública, adotando-se imedia-
tamente algumas providências específicas. O caso do
Detran parece ser o mais visível: a Constituição do Es-
tado inclui entre atividades privativas da Polícia Civil o
registro e o licenciamento de veículos e a habilitação do
condutor. Essas atividades são de natureza eminente-
mente administrativa, transformando-se em ocorrên-
cia policial apenas em casos excepcionais, previstos nas
leis penais em vigor. A supressão do inciso III do arti-
go 139 da Constituição do Estado seguida de um proje-
to de lei de iniciativa privativa do governador do Estado
que reorganize o Detran são ações que podem ser em-
preendidas na área de segurança.

Ressalte-se o fato de que a Secretaria da Segu-
rança Pública e, em especial, os integrantes da Po-
lícia Civil manifestaram-se contra a medida propos-
ta, preconizando, em nome da melhor operacio-
nalidade do processo, a manutenção da atual es-
trutura administrativa do Detran, corrigindo-se
eventuais desacertos ali existentes.

8.5 - Corpos de Bombeiros Voluntários
Conforme sugestão do governador Itamar

Franco, a criação de Corpos de Bombeiros Volun-
tários é uma ação complementar importante para
maior envolvimento da sociedade no controle do
patrimônio público.

Segurança Pública -	26



9 - Ações específicas:
administração e planejamento

Questões relativas à segurança pública não po-
dem ser desvinculadas do contexto maior em que
estão inseridas. Nesse sentido, a manutenção de gru-
pos permanentes de estudos, compostos de especia-
listas e integrantes dos órgãos governamentais, é fun-
damental para que se mantenha uma perspectiva mais
ampla do problema. Parcerias entre os Poderes do
Estado, órgãos especializados e instituições de pes-
quisa são necessárias para que se tenha permanente-
mente um suporte teórico atualizado quando das dis-
cussões sobre o tema.

Ações de curto prazo - de natureza administra-
tiva - e propostas de médio e longo prazos que impli-
cam mudanças na própria "cultura" organizacional de-
vem ser integradas dentro de uma abordagem que pri-
vilegie o planejamento estratégico e facilite a
implementação de ações específicas.

Algumas sugestões específicas foram apresen-
tadas pelos participantes das discussões. As condições
de trabalho dos agentes de segurança foram objeto
de propostas agrupadas sob a rubrica "condições
dignas de trabalho": moradia, transporte e salá-
rios. São medidas administrativas e legais que visam
permitir ao agente de segurança exercer a contento
suas funções, livre de pressões que naturalmente
afloram quando são obrigados a conviver, no seu lo-
cal de moradia, com a presença de marginais.
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A urgente nomeação de agentes de segurança
já aprovados em concurso público foi apresentada
como uma demanda da Secretaria da Segurança Pú-
blica e da Polícia Civil.

A revisão dos estatutos e regulamentos exis-
tentes é uma necessidade urgente, que acompanha a
própria evolução política da sociedade brasileira.
Pode-se aproveitar o momento para se introduzir,
após ampla discussão, elementos que facilitem uma
futura unificação de políticas, especialmente no
que se refere às regras disciplinares, aos níveis
hierárquicos e à estrutura salarial.

A participação da sociedade civil e dos demais
Poderes é um elemento importante para conferir le-
gitimidade às iniciativas do Executivo, a quem com-
pete especificamente conduzir as intervenções con-
cretas. A efetiva implantação do Conselho de Defesa
Social, previsto no artigo 134 da Constituição do Es-
tado, é urna das formas de se obter maior transpa-
rência e legitimidade na elaboração de uma política
permanente de segurança pública.

A PMMG sugere ações e procedimentos a serem
adotados, no sentido de maior integração entre as polí -

cias. Esses procedimentos desdobram-se em dois ní-

veis distintos: o da direção e o individual. Entre os
primeiros estão mencionados vários aspectos relati-
vos à formação de pessoal e integração de acade-
mias. Entre os segundos a ênfase recai sobre aspec-
tos do relacionamento interpessoal, como o respei-
to às prerrogativas e aos limites da competência fun-
cional de cada corporação.

Percebe-se que várias das propostas destinam-se
à modificação das distintas "culturas organizacionais",
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que ainda contemplam certa animosidade entre os mem-
bros das duas corporações. A implementação das pro-
postas depende, em sua maior parte, de esforço con-
junto e permanente por parte dos integrantes das duas
corporações. A existência de um órgão responsável
pela sua continuidade (o Conselho Superior, por exem-
plo) poderia facilitar bastante o processo. A existên-
cia de uma Corregedoria conjunta também seria bas-
tante útil para que fossem coibidos eventuais abusos
e excessos individuais.

Deve-se destacar a necessidade de aparelhamen-
to material das forças policiais, o que gera a demanda
por recursos financeiros. Os investimentos previs-
tos para a área de segurança, no ano 2000, são da
ordem de R$ 1 8milhões, quantia claramente insufi-
ciente para a reposição de material de uso constan-
te, nos parâmetros desejáveis.

Sugere-se a apresentação de proposta ao Go-
verno Federal, no sentido de transferir recursos des-
tinados ao pagamento de parcela da dívida estadual.
O Estado utilizaria recursos de uma das parcelas men-
sais, que seria incorporada ao estoque da dívida, para
ser paga ao final do processo. Esses recursos se-
riam vinculados especificamente a investimentos na
área de segurança, dentro de projetos e procedi-
mentos amplamente divulgados e sujeitos a fiscaliza-
ção por parte dos órgãos competentes.
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10- Legitimidade e informação
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No que se refere ao processo de legitimação
da ação do Estado, um item, parece-nos, deve ser
seriamente considerado: a questão da disseminação
da informação.

Dissemina-se a informação mediante a disponi-
bilização de dados corretos e transparentes, sob as mais
diversas formas - desde contatos individuais até a utili-
zação de novas tecnologias, como a internet.

A informação não se confunde com a propagan-
da elogiosa - que pode ser facilmente desmascarada.
Quando bem utilizada e correta, constitui também um
dos fatores de desestímulo ao crescimento da crimina-
lidade, pois contribui para reforçar a visibilidade da pre-
sença do Estado. Nesse sentido, acreditamos que to-
das as ações a serem empreendidas devem ser acom-
panhadas de uma adequada política de comunicação e
pela disseminação ampla e transparente de dados (in-
clusive os negativos) como forma de se conseguir mai-
or legitimidade no processo.

A elaboração de uma adequada política de infor-
mação no que se refere à segurança pública deve res-
peitar as especificidades da área, sendo, portanto, fun-
damental o envolvimento de profissionais em comuni-
cação e agentes especializados indicados pelos órgãos
competentes. A política de informação deve tanto pos-
sibilitar o acesso do cidadão a dados relevantes para
sua segurança individual quanto estimular a sua coope-
ração voluntária com os órgãos especializados.
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Em síntese, todo o esforço no sentido de se do-
tar os órgãos de segurança de melhores condições
operacionais pode perder-se se não for acompanhado
pela percepção, por parte da sociedade, da atuação do
Estado. Trata-se, no caso, da criação de um clima de
tranqüilidade que, por si só, já representa um grande
avanço no combate à violência no Estado.

Segurança Pública -	31



11—Conclusão
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-

rais reafirma sua disposição em atuar e apoiar o Execu-
tivo para que o modelo de segurança pública seja discu-
tido e modificado em Minas Gerais, visando sempre à
defesa dos interesses da sociedade, toda ela represen-
tada no Legislativo mineiro.

Portanto, os esforços para a revisão da segurança
pública não cessam com este documento. Os assuntos
aqui tratados, além de serem um dos temas em discus-
são no Congresso Nacional, corno a proposta de unifi-
cação institucional das Polícias Civil e Militar, já fazem
parte da pauta de inúmeros debates ocorridos nos âm-
bitos municipal, estadual, federal e até mesmo interna-
cional, como a ONU.

Em síntese, essa discussão merece ainda ser
acompanhada por toda a sociedade, por meio de seus
representantes no Legislativo ou das Administrações
Municipais, inclusive por líderes de cada
microcomunidade.
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