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I. XXI ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DOS COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS
DE BOMBEIROS MILIT ARES 1

CARTA DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO AO POVO BRASILEIRO E, EM ESPECIAL, ÀS
AUTORIDADES RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA PÚBLICA DO PAÍS

O Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Mili-

tares e Corpos de Bombeiros Militares, representando aproximadamente
quinhentos mil militares estaduais, reunido em sessão plenária, na cidade de São Paulo/SP, deliberou, por unanimidade, e vem a público declarar que:
1. contribuindo e participando democraticamente do processo legislativo, encaminhará às autoridades constituídas minuta de anteprojeto
de lei, elaborada neste Encontro, disciplinando o § 7º do artigo 144 da
Constituição Federal e definindo a organização e o funcionamento dos
órgãos responsáveis pela segurança pública, bem como a eficiência de
suas atividades. O referido anteprojeto tem como principal objetivo a
formulação de linhas básicas para uma doutrina de emprego de tais órgãos, como fundamento indispensável ao desenvolvimento da política
nacional de segurança pública voltada para a redução da criminalidade e
da violência em todas as suas formas;
2. atendendo ao conceito de eficiência, princípio constitucional recentemente consagrado, e adotando-o como referencial básico para o anteprojeto anteriormente mencionado, as Polícias Militares e Corpos de
1

Encontro realizado em Abril de 2000, na cidade de São Paulo
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Bombeiros Militares reafirmam a sua disposição de desenvolver, para
implantar em nível nacional, índices de eficiência, visando ao estabelecimento de metas dentro da área específica de atuação e sua divulgação à
população brasileira;
3. com satisfação, acompanha e apóia o sério e eficiente trabalho
desenvolvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Federal
que investiga o narcotráfico e o crime organizado, identificando inúmeros focos de corrupção envolvendo integrantes de instituições públicas e
privadas, indicando a probabilidade de sanções penais que diminuam os
índices de impunidades desenvolvendo a confiança à população e cumprindo com os objetivos propostos, quando da sua instalação;
4. demonstrou-se, de forma inconteste, a importância, para a sociedade brasileira, da manutenção e fortalecimento dos valores e princípios
ético-morais (disciplina, hierarquia, deontologia militar) que embasam a
formação dos militares estaduais, reforçados pelos intrumentos de controle organizacional internos (Regulamento Disciplinar e Corregedorias)
e externos (Código Penal Especial e Justiça Militar). Esses valores, princípios e instrumentos são determinantes para que, nas Unidades da Federação, seja ínfimo o envolvimento de militares estaduais com o narcotráfico e o crime organizado, considerada a dimensão dos seus Quadros de
Pessoal;
5. considera extremamente positiva a edição, pelo Governo Federal, do Programa Nacional de Segurança Pública, medida reiteradas vezes
postulada pelos Comandantes Gerais das Polícias Militares e dos Corpos
de Bombeiros Militares, ressaltando os aspectos relativos à prevenção/repressão ao crime, ao sistema prisional, à atualização da Legislação
Penal e Processual Penal e à integração operacional dos Órgãos do Sistema de Segurança Pública. Todavia, entende que a previsão orçamentária do Plano Plurianual (PPA), quanto aos investimentos, é insuficiente
para fazer face aos objetivos do referido Programa;
6. entende correta a postura atual do Executivo e Legislativo que
considera inexeqüível e inoportuna a unificação de Polícias, propugnando, tão-somente, pela integração de sua atuação, reafirmando, na oportunidade, que, no interesse da população brasileira, as Polícias Militares e
Corpos de Bombeiros Militares intensificarão ainda mais as ações regionais integradas, sobretudo nas fronteiras dos Estados, visando coibir as
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ações do crime organizado, que não respeita fronteiras e limites geográficos;
7. reafirma o seu propósito de agilizar o processo de compartilhamento de informações de interesse da Segurança Pública, intercambiando
o acesso ao banco de dados das Corporações e buscando integrar nesse
processo os demais Órgãos do Sistema. Na mesma linha, propõe acelerar
o intercâmbio de conhecimentos técnicos, através da cessão recíproca de
vagas em cursos de formação/graduação, aperfeiçoamento, especialização e extensão, visando uniformizar a qualificação profissional de seus
Quadros de Pessoal; e
8. ratifica manifestações anteriores no sentido de: estabelecer-se
um piso nacional de remuneração do militar estadual; definir-se, constitucionalmente, percentual para investimento em Segurança Pública, a
exemplo do que se faz para a Educação e Saúde; e permitir-se a elaboração de Termo Circunstanciado pela autoridade policial militar ou civil,
indistintamente.

CONCLUSÃO
Os integrantes do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Milit"'- do Brasil, com o objetivo de manter as corporações militares estaauais unidas e integradas
em suas diversas atividades e imbuídos do propósito de legar ao povo
brasileiro um sistema de segurança pública coerente e adequado com o
terceiro milênio, editam a presente Carta.
São Paulo em 14 de abril de 2000.
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II. DO SISTEMA CRIMINAL E DO SEU SUBSISTEMA DA SEGURANÇA PÚBLICA NAS PROPOSTAS DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 2

ÁLVARO LAZZARIN/, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Prr~f'essor de
Direito Ad111i11istrativo da Academia de Polícia Militar do Barro Bra11co, Membro do Jnstitllfo dos Advogados de São Paulo e da "lnternational Association of Chiefs of Police" ( USA)

SUMÁRIO
!. Uma breve introdução ao Sistema Criminal 2. As atribuições da polícia brasileira em face da Constituição da República 3. Exame das Propostas de Emenda Constitucional e111 tramitação na Câmara dos Deputados 4. Condusüo

1. UMA BREVE INTRODUÇÃO AO SISTEMA CRIMINAL
Devo, inicialmente, registrar que estudo o tema da "Segurança Pública" há precisos quarenta e sete anos, desde que em l O de fevereiro de
I 953 assentei praça na Polícia Militar do Estado de São Paulo, à época
denominada Força Pública do Estado de São Paulo, com destino à sua
Escola de Oficiais, atual Academia de Polícia Militar do Barro Branco.
Há trinta e cinco anos sou Magistrado e, atualmente, como Desembargador, sou Vice-Presidente do Egrégio Tribunal do Estado de São Paulo.
Há trinta anos exerço o magistério superior, sendo regente da disciplina
Direito Administrativo na Academia de Polícia Militar do Barro Branco.
Posso, bem por isso, reafirmar que" A Polícia, atividade jurídica do
Estado - e assim a ele essencial -, deve ter seus problemas solucionados à
2

Exposição sohre o tema à Colenda Comissão Especial da Câmara dos Deputados deslinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 151-A, de 1995, que
"Altera a redação do inciso III do art. 37 e do parágrafo 7º do art. 144 da Constituição
Federal", e outras apensadas (Segurança Púhlica). Brasília (DF), Câmara dos Deputados, 16 de maio de 2000.
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luz das Ciências do Direito e da Administração Pública. O conhecimento
científico, abrangente de experiências diversas e sedimentadas pelo tempo, representa caminho seguro na tomada de posições" 3 .
Polícia, seja a administrativa (preventiva) ou a judiciária (repressiva), ao certo é atividade administrativa do Estado, motivo de não se poder preterir que é neste campo estrutural do Estado que "Atua o moderno
Direito Administrativo organizatório, auxiliado pelas contemporâneas
técnicas de administração, aquele estabelecendo o ordenamento jurídico
dos órgãos, das funções e dos agentes que irão desempenhá-las, e estas
informando sobre o modo mais eficiente e econômico de realizá-las em
benefício da coletividade. O Direito Administrativo impõe as regras jurídicas de organização e funcionamento do complexo estatal; as técnicas
de administração indicam os instrumentos e a conduta mais adequada ao
pleno desempenho das atribuições da Administração" 4 .
Daí por que, apoiado nas obras de ldalberto Chiavenato 5 , anteriormente, nos meus "Estudos de Direito Administrativo", ao cuidar de "O
Poder Judiciário e o Sistema de Segurança Pública6", tive oportunidade
de registrar que "Os órgãos de segurança pública podem, assim, ter uma
atuação sistêmica para alcançar o objetivo da preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, como previsto no
art. 144, caput, da Constituição da República. Podem, até mesmo, integrar um Sistema de Segurança Pública, se considerados isoladamente,
pois 'Sistema é um conjunto de partes relacionadas entre si para atingir
determinado objetivo. Todo sistema existe para atingir um ou mais objetivos. As partes do sistema são os elementos ou órgãos componentes: são
também chamadas subsistemas. Elas estão relacionadas entre si através
de uma rede de comunicações que proporciona a sua integração no todo',
como o conceitua o conhecido ldalberto Chiavenato".

3

LAZZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo, 2ª ed., 1999, Editora Revista
dos Tribunais, São Paulo, p. 74.
4
LOPES MEIRELLES, HELY. Direito Administrativo Brasileiro, 24ª ed. Atualizada
por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanucl Burle Filho, 1999, Malheiros Editores, São Paulo, p. 58.
' CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação à Administração Geral, McGraw-Hill, São Paulo, 1989, p. 57-58; Introdução à Teoria Geral da Administração, McGraw-Hill, São
Paulo, 3ª ed., 1983, p. 516 e segtes.
6
LAZZARINI, Álvaro. Obra e cd. cits., p. 142.
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Daí por que continuo a entender correta a colocação de Carlos
Magno Nazareth Cerqueira, que transcrevi no livro "Direito Administrativo da Ordem Pública" 7, quando, sem preconceitos ou apriorismo, sem
engajamentos políticos ou ideológicos, com toda precisão própria de especialista vivenciado no assunto e que buscou a plena realização do
bem comum, observou que há um sistema criminal e um subsistema policial, que podem estar afetados por insuficiência técnicas e cientificas,
independentemente da sua estruturação, observando, ainda, que o sistema
criminal compreende a legislação penal, a Polícia, o Ministério Público,
os Advogados Criminais, o Setor Penitenciário e a Justiça Criminal,
lembrando, também, que "a melhoria das partes isoladamente não propiciará eficiência. A precisa identificação do sistema e a participação sistémica são práticas ainda desconhecidas no Brasil.
De minha parte tenho por certeza que, no extremo linear do sistema
criminal é que se coloca a Justiça Criminal, exercendo a Jurisdição criminal própria do Poder Judiciário, emanação da soberania do Estado
Brasileiro, como cláusula pétrea a teor do artigo 2º da Constituição da
República e, assim, sujeita à vedação do artigo 60, § 4º, incisos I, III e
IV, da mesma Constituição de 1988. Como já o afirmei, "Os demais subsistemas, ou lhe são essenciais, como o Ministério Público e a Advocacia
Criminal (arts. 127 a 135 da Constituição da República), ou, então, lhe
são auxiliares na repressão criminal, como são as polícias, de segurança
ou ajudiciária" 8 .
É, portanto, com esta convicção sistêmica criminal que abordarei a
temática que me foi proposta por esta Augusta Comissão Especial da
Câmara dos Deputados destinada a proferir parecer às Propostas de
Emenda Constitucional que tratam do que denomino de Subsistema da
Segurança Pública, especialmente no que diz respeito à Polícia.
Pretendo, assim, não ser mais um dos que vêm propondo medidas
políticas de Segurança Pública afastadas da realidade da atuação policial,
porque, "policiólogos" como são conhecidos, na realidade não conhecem
polícia pela raiz, mas sim pela rama, o que penso não ser meu caso, porque, como focalizei, há décadas vivencio e estudo Polícia, a sua problemática, tanto no aspecto estratégico (política de segurança pública),
7

LAZZARINJ, Álvaro, cl alii. Direito Administrativo da Ordem Pública, 3ª ed., 1998,
Editora Forense, Rio de Janeiro, p. 2-3.
8
LAZZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo, cd., cit., p. 143.
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quanto nos aspectos procedimentais, descendo a detalhamentos da ação
policial e aos problemas reais da aplicação do Poder de Polícia nas ruas,
poder instrumental este que pertence ao Estado, indelegável aos particulares e que legitima a ação da polícia na garantia de cada cidadão.

2. AS ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA BRASILEIRA EM FACE DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

Saliento, de início, que a divisão das atribuições da polícia brasileira, no plano constitucional vigente, não é ruim. Não deve, porém, ser interpretada como uma ordem hierárquica entre os órgãos policiais, o que
poderia ensejar uma supremacia de um órgão em relação ao outro, como
longamente sustentei em estudo sobre a "Segurança Pública na Constituição de 1988" 9 .
A divisão dicotômica entre polícia preventiva ou ostensiva e a polícia de investigação ou judiciária é uma divisão natural do denominado
Ciclo de Polícia e tecnicamente é boa, até porque, mesmo nas polícias
que exercem o ciclo completo, o policial que atende a ocorrência criminal não é o mesmo que irá investigá-la.
O problema, portanto, não é este, o que leva à certeza de descartarse a necessidade de un(ficação das polícias ou a atribuição do ciclo completo de polícia a qualquer uma delas.
Outro aspecto constitucional de relevância para o debate é o estatuto militar ela polícia ostensiva. Tenho entendido, com a devida vênia,
que a Proposta de Emenda à Constituição nº 613/98 labora em engano,
pois, a questão do estatuto militar para a polícia preventiva e ostensiva é
algo que deveria ser pacífico entre nós, dado que já o é, praticamente, em
todas as polícias fardadas do mundo civilizado, polícias estas que, ou são
militares como o são a Gendarmerie, na França, Bélgica, a Guarda Civil,
na Espanha, a Guarda Nacional Republicana, em Portugal, e os Carabinieri, na Itália, ou, então, militarizadas, como ocorre com os principais
Departamentos de Polícia dos Estados Unidos da América, que recrutam,

9

LAZZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo, ed. cit., p. 70-73.
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para seus quadros, egressos das Forças Armadas daquele país, dada a rígida formação militar que possuernJO.
Nos Estados Unidos da América, aliás, o Oficial de Polícia, que
corresponde ao nosso policial sem outra graduação, até o Chefe de Polícia têm as insígnias que ostentam em suas fardas iguais às das Forças
Armadas, o que pode ser visto, em especial, no tradicional "Uniform
Day", o "Dia do Uniforme", que coincide com a "First General Assembly - Uniform Day", nos Congressos Anuais da IACP - International Association of Chiefs of Police", que reúne, nos Estados Unidos da América, mais de 10.000 congressistas do mundo todo 11 •
Não há, portanto, mais razão para insistir-se, buscando confundir,
que militar das Forças Armadas é a mesma coisa que militar de polícia e
que este é policia de militar.
Não temos, em verdade, corno verificamos, um "modelo exótico de
polícia", cabendo, de outro tanto, deixar bem evidenciado que, no mundo
civilizado, o militar de polícia representa um segmento diferenciado do
serviço público a que a doutrina, nacional e estrangeira, denomina de polícia.
Ele de fato, deve ser diferenciado e não igualado aos demais servidores públicos não policiais, porque, diferentemente destes, exerce o seu
múnus público mesmo com o sacrifício da própria vida, o que não se exige de qualquer outro cidadão, servidor público ou não, a quem defende.

10

BUMGARNER, Michael I. e CROMARTIE, Eugene R. Heróis a empregar, Revista
"The Police Chief', v. LX, nº 4, abril/1993, publicação oficial da [nternational Association of Chiefs of Police", Alexandria (V A) Estados Unidos da América, tradução de
BlTTENCOURT RODRIGUES, Antonio Ernesto, publicada na Revista "A Força Policial", órgão de informação e doutrina da Polícia Militar do Estado de São Paulo, São
Paulo, Ano 1994, julho/agosto/setembro, nº 3, p. 31-36.
11
A programação da "107 th Annual Conference", da "IACP - International Association of Chiefs of Police", a realizar-se no "San Diego Convention Center", cm San Diego,
California, United States of América, de l l a 15 de novembro de 2000 (]ACP 2000 San
Diego), conforme correspondência, datada de maio de 2000, que me foi dirigida pelo
seu Presidente, Colonel Michael D. Robinson; prevê a participação de cerca de l 3.000
executivos de polícia do mundo todo e, ao cuidar dos trajes para os diversos eventos, recomenda, verbis "Uniforrn day is Monday, Novernber 13, and ali rnernbers are encouraged to wear their uniforrns and hats to general assembly, providing a spectacular visual
display of the association's diversity and intcrnationalism" (Folder, "Prepare for San
Diego". p. 15).
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Ele, militar de polícia, para tanto, recebe toda uma gama de conhecimentos necessários à atividade policial, com especial destaque aos universos das ciências jurídicas e afins e, apesar disso tudo, sua conduta de
policial sempre será cobrada porque fez ou porque não fez, como observa
12
George L. Kirkham , ilustre Professor da Escola de Criminologia da
Universidade da Flórida, Estados Unidos da América e autor do livro
Signal Zero.
Releva, também, registrar que não se me apresenta como razoável a
desmilitarização da nossa Polícia Militar que será presa fácil do denominado "Crime Organizado", que, cada vez mais, vem se estruturando militarmente, com táticas e estratégias militares com que são adestrados os
seus integrantes, como é público e notório pelo noticiário da mídia que
mostra verdadeiras ações militares de comando na tomada de delegacias
de polícia, cadeias e, até mesmo, na tomada de quartéis das Forças Armadas para roubos, inclusive, de armas, além de outras operações militares para enfrentamento da polícia nos morros do Rio de Janeiro. Até
mesmo o denominado Movimento dos Sem-Terra-MST está estruturado
militarmente para os seus propósitos.
Releva também ser citada a questão da desconstitucionalização da
polícia. Tentada em esboço de substitutivo da PEC 173/95 (EC nº 19/98)
e discutida na PEC nº 514/98, verifico que tudo não passa de devaneios
de "policiólogos", que não compreendem, ou não querem compreender,
todo um contexto nacional em que são inseridos todos os órgãos de segurança pública.
Concluindo, agora, este tópico de minha fala, deixo afirmado que a
unificação das polícias é tecnicamente inviável, como impraticável também o é a sua desmilitarização, sendo um erro estratégico a sua desconstitucionalização, pois acarretará, se consumada, enorme prejuízo ao
"Sistema de Defesa Nacional", como consta dos meus estudos, em especial, sobre "A Segurança Pública e o Aperfeiçoamento da Polícia no Brasil" 13 e sobre a "Unificação ou não das Polícias Civil e Militar" 14, certo
que, neste último, ponderei que "Tirar a investidura de militar da Polícia
só pela aversão, pelo preconceito contra militar, no caso militar de Polí12

KIRKHAM, George L. De Professora Policial, "Seleções do Reader's Digest", março de 1975, Brasil, p. 84.
13
LAZZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo, ed. cit., p. 74-139.
14
LAZZARINI, Álvaro. Temas de Direito Administrativo, ed. cit., p. 197-215.
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eia, significaria, não tenho dúvida, para os padrões brasileiros, aumentar
a indisciplina e desmoralizar a hierarquia, agravando os problemas da segurança pública em vez de amenizá-los".
As polícias, assim, devem trabalhar unidas, sob um comando único
do Chefe do Poder Executivo do respectivo Estado ou Distrito Federal,
seu chefe supremo, por si ou pelo seu Secretário da Segurança Pública
corno consta no artigo 144, § 6º, da Constituição da República. Isto, pelo
óbvio, não implicará em unificação das duas polícias estaduais e sim em
integração operacional das duas polícias, respeitadas as regras de competência de cada urna delas, rigidamente, previstas na Constituicão da
República.

3. EXAME DAS PROPOSTAS DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM TRAMITAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Foram-me presentes a exame as "Propostas de Emenda à Constituição nº 151-A, de 1995, 156-A, de 1995, 514-A, de 1997, e 613-A, de
1998.
Com a máxima vênia dos nobres Deputados que as apresentaram,
continuo entendendo que problemas dos órgãos de segurança pública, das
polícias, não estão no plano constitucional e sim no legal.
Nos meus estudos a respeito, compilados nos citados "Estudos de
Direito Administrativo" e "Temas de Direito Administrativo", nas publi-

cações nas principais revistas jurídicas brasileiras, inclusive na "Revista
de Informação Legislativa", do Senado Federal, em palestras e conferências, desde 1988, ano da nossa Constituição da República, venho defendendo o disciplinarnento infraconstitucional do seu § 7º do artigo 144,
disciplinando este que não pode ser confundido com Lei Orgânica de
Polícia, seja esta civil ou militar.
Há de ser urna Lei Nacional que cuide do Sistema de Segurança
Pública no contexto maior do Sistema Criminal a que, de início, me referi. Ela há de otimizar meios, definindo e esclarecendo melhor as competências constitucionais dos diversos órgãos policiais, combinando o trabalho policial com o de outros órgãos públicos e aceitando a colaboração
dos particulares, de vez que a segurança pública, dever do Estado, é di-
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reito e responsabilidade de todos a teor do artigo 144, caput, da vigente
Constituição da República.
A norma infraconstitucional, assim, ao cuidar do que se vem denominando "Sistema de Segurança Pública", no entanto, não será suficiente, porque, repito, segurança pública não se limita só à Polícia. Ela integra um sistema mais amplo, ou seja, o "Sistema Criminal", envolvendo,
assim, o ciclo de polícia e o ciclo de persecução criminal, a exemplo da
Justiça Criminal e do "Subsistema Penitenciário", sobre os quais explanei
longamente no meu citado trabalho sobre "Segurança Pública e o Aperfeiçoamento da Polícia no Brasil".
Ao lado do disciplinamento do § 7º do artigo 144 da Constituição
da República, também, elenco outras medidas que a Colenda Comissão
Especial a que me dirijo, com vênia de sempre, deve estudar, até mesmo
pela interdependência delas.
A modificação da Lei de Execução Penal é um exemplo. Autores
de roubos à mão armada devem cumprir as suas penas em regime fechado, integralmente, excluindo-se os benefícios que em nada muda o comportamento desses delinquentes. Vale lembrar que o roubo, na atualidade,
é o maior fator de insegurança das grandes e médias cidades, uma vez
que a vítima é escolhida aleatoriamente por seu algoz.
Em relação ao Código Penal, também, é conveniente que se agravem as penas de receptação, como também se reduza a idade penal dos
jovens, aos quais o Direito Constitucional reconhece aptidão para votar
aos dezesseis anos de idade, mas, na contramão do mundo civilizado,
considera-os inimputáveis nos seus atos infracionais graves, como nas
hipóteses equivalentes a homicídio, roubo, latrocínio, estupro, atentado
violento ao pudor, tráfico de entorpecentes, etc.
Quanto aos limites da menoridade, aliás, Guido Arturo Palomba 15 ,
psiquiatra forense e vice-presidente da Associação Paulista de Medicina,
observa que "Salvo prova em contrário, não há país no mundo ocidental
que adote esse desnecessário sistema progressivo de imputabilidade penal e da capacidade civil em face da idade", acrescentando, ao depois,
que "Entre a infância e o adequado controle das funções intelectuais e
emocionais há a adolescência, dos 13 aos 18 anos. Ela dá à pessoa o
'tom' psicológico entre a irresponsabilidade e responsabilidade, estado
15

PALOMBA, Guida Arturo. Limites da menoridade, artigo publicado em "Folha de
São Paulo", edição de 05 dezembro de 1998, Cotidiano, p. C2.
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fundamental que poderia ser contemplado nas leis que os homens fazem".
A questão das Guardas Municipais, igualmente, deve ser objeto de
norma nacional infraconstitucional, com ênfase de que a melhor maneira
de fazê-las colaborar na Segurança Pública é cumprirem as missões que a
atual Constituição da República prevê.
Na hipótese de entenderem que elas são necessárias no policiamento ostensivo, por serem uniformizadas e hierarquizadas, esta participação deve ocorrer como cooperação na forma de convênios que deverão
ser celebrados com os Estados-membros. Nestes convênios o Estadomembro definirá qual tipo de atividade a ser executada, o tipo de instrução e, o mais importante, a coordenação e a fiscalização a cargo da respectiva Polícia Militar.
Referentemente ao Inquérito Policial, que eu considero algo de
anacrônico, o ponto mais sério reside no indiciamento de pessoas, que
não têm nada de investigação, consistindo, portanto, em fonte de arbítrio
e, pois, abuso de autoridade, como vem sustentando parte dos doutrinadores engajados na luta pelos "Direitos Humanos".
Walter Ceneviva, jurista paulista e colunista da "Folha de São
Paulo", em excelente artigo sobre os Defeitos do indiciamento policial 16,
demonstra que "São mutíssimos os indiciados sem nenhuma culpa" e, assim, "Constranger o inocente é grave".
A missão da Polícia Civil, ao certo, deve ser aperfeiçoada, pois ela
não avança, como notório é, porque está ancorada no anacrônico Inquérito Policial, procedimento administrativo de grande peso burocrático,
que tolhe o desenvolvimento da Polícia de Investigação.
Os Delegados de Polícia, ademais, precisam, efetivamente, chefiar
as equipes de investigadores, quando estes estiverem nas ruas, em atividade policial. Isto deve ocorrer não só nas Delegacias Especializadas,
mas em todas as Delegacias, com o objetivo de, efetivamente, dar-se a
apuração dos delitos que escaparam à prevenção da Polícia de Segurança.
Observo que, na atualidade, os delitos são elucidados no ato do seu
acontecimento, com a prisão em flagrante e com a coleta imediata das
provas e identificação de autores e testemunhas, na chamada repressão
imediata, ou, então dificilmente serão solucionados, como mostram os
16

CENEVIV A, Walter. Defeitos do i11dicia111ento policial, Jornal "Folha de São Paulo",
São Paulo, Cotidiano, 11 de março de 2000, p.2.
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constantes índices de apuração e prisão quando, inicialmente, a autoria
do delito é desconhecida. Esta afirmação pode, aliás, ser comprovada em
se visitando o DIPO - Departamento de Inquéritos Policiais, que integra
a Justiça Criminal da Comarca de São Paulo, Capital.
Isto demonstra a fragilidade do Inquérito Policial e seus reflexos
negativos, que o afastam da verdadeira investigação. Melhor será que os
casos em que a prova está formada sejam, de imediato, levados ao Juizado Criminal competente, conforme se pretendeu com a previsão do artigo
98, inciso I, da vigente Constituição da República para as infrações penais de menor potencial ofensivo, e edição da Lei nº 9.099, de 1995,
malgrado não se ter firmado plenamente a previsão constitucional e infraconstitucional por falta de adequada estrutura do Poder Judiciário, este
sem dotação orçamentária razoável para o recrutamento de magistrados e
pessoal auxiliar, como também para aquisição de material necessário, o
que é outro problema sério no "Sistema Criminal", e pelo uso da expressão "autoridade policial", no artigo 69 da referida norma infraconstitucional, expressão esta que está suscitando dúvidas classistas, pois há a
classe dos Delegados de Polícia que continua a sustentar serem só eles
autoridades policiais, embora, em sentido contrário, o entendimento predominante seja de que, para fins da norma constitucional e da infraconstitucional, todo policial de rua, seja civil ou militar, é autoridade policial. Nesse sentido, aliás, sustento desde 1986, na primeira edição do livro
"Direito Administrativo da Ordem Pública", anteriormente indicado.
Outro aspecto relevante para melhorar a "Segurança Pública", no
meu entender, consiste na criação de uma estrutura prisional que atenda
a demanda, não se esquecendo, igualmente, da situação dos estabelecimentos de internação de adolescentes por atos infracionais graves.
O Estado de São Paulo, por exemplo, sabidamente, é um Estado
desenvolvido e com economia do chamado primeiro mundo. Deveria ter
um número de vagas no sistema prisional que equivalesse a 0,5% de sua
população, ou seja, de cento oitenta mil a duzentas mil vagas. Tal não
ocorre, malgrado o esforço do seu atual Governador, Engenheiro Mario
Covas, em construir penitenciárias, ainda no seu primeiro mandato. O
Estado, hoje, conta com cerca de oitenta mil vagas, o que mostra uma
grande defasagem. Esta é a realidade paulista e não mera opinião. A gravidade, portanto, está bem presente, considerando que, diariamente,
avolumam-se prisões, dado o aumento da violência urbana e rural.
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Se a polícia cumprisse todos os mandados de prisão expedidos, seguramente não haveria local para colocar os condenado, que continuariam nas ruas, traficando, roubando, matando, estuprando, atentando contra tudo e contra todos. No Estado de São Paulo, tenha-se presente, não
vinga a tese de que "A Polícia prende e a Justiça solta", porque, ao certo,
os mandados de prisão expedidos são em número aproximado de cento e
cinqüenta mil, o que representa algo em torno de cento e dez mil pessoas
condenadas e procuradas.
Nada disso, porém, se implementará se os governantes não se sensibilizarem da necessidade de alocar adequados recursos financeiros para
a Segurança Pública, pois ela, dentro do Sistema Criminal, como subsistema que considero, exige muito investimento. Os governos estaduais,
como também o federal, devem criar um "Fundo de Segurança Pública",
prevendo a forma jurídica da captação de recursos a ele necessários. Investimentos, nesta área sensível de defesa da cidadania, são necessários
para possibilitar que a Polícia tenha desde os sapatos e meias adequadas
ao policial de rua, até os mais sofisticados equipamentos para investigações criminais, produtos estes que são exibidos, habitualmente, nas conferências anuais da "IACP - International Association of Chiefs of Police", como a que acontecerá no corrente ano de 2000 em San Diego, Califórnia, por cerca de quinhentos expositores que manufaturam, no mundo,
equipamentos, serviços e tecnologia de polícia.

4. CONCLUSÃO
Posso afirmar, concluindo esta exposição, que discutir o tema da
"Segurança Pública", no Brasil, se apresenta como uma árdua, porém,
necessária missão, que compete aos senhores e à sociedade brasileira
como um todo.
Foi com este objetivo que me prontifiquei a comparecer para esta exposição a Vossas Excelências, nobres Senhores Deputados Federais, dado
que a causa da nacionalidade e da cidadania está presente nos trabalhos
desta Colenda Comissão Especial que cuida da problemática da "Segurança Pública".
Por isso é que volto a insistir que não se deve tratar a "Segurança
Pública" como algo restrito à só atuação policial.

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 26 abr/mai/jun 2000

19

Deve-se sim tratá-la de forma sistêmica, ampla, passando pelas
causas da criminalidade, ciclo de polícia e ciclo de persecução criminal,
lembrando-se, sempre de que a Polícia, apesar das imperfeições existentes, é o segmento diferenciado do Poder Público que, como instrumento
da cidadania, melhor funciona e que, diuturnamente, dá uma resposta
mais efetiva aos anseios da sociedade.
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III. PALESTRA SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO PARÁGRAFO SÉTIMO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA,
PROFERIDA EM 14 DE ABRIL DE 2000, POR OCASIÃO DO
XXI ENCONTRO NACIONAL DOS COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES, EM SÃO PAULO

Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Professor Doutor cm Direito Administrativo Público, Membro da Associação dos Procuradores
do Estado do Rio de Janeiro, ex-Membro da
Consultoria Geral da República

PERGUNTAS DOS COMANDANTES DIRIGIDAS AO PALESTRANTE, RESPECTIVAS RESPOSTAS E COMENTÁRIOS
PROFERIDOS.

a. Tema principal:

"Artigo 144 da Constituição de 1988 / Estrutura Sistêmica, proposta de uma Organização Integrativa baseada no princípio de Coordenação .. "
b. Oratória - Texto da palestra:

Palestrante: Professor Doutor DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO
"Retorno aqui, a este Conselho, com mais uma incumbência, que
me é muito grata, para conversar sobre alguns temas de interesse comum.
Temas esses sobre os quais tenho debatido com muitos dos Senhores,
bem como com profissionais de outras áreas: a segurança pública.
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Um tema que neste País parece que todos pretendem dominar, igual
ao futebol, todos se julgam entendedores, sem se dar conta da dificuldade
e da complexidade envolvida.
Na primeira parte do trabalho, tentarei oferecer um lastro teórico
sobre alguns conceitos fundamentais de nosso interesse, para depois
apresentar e discutir diretamente um estudo que se tem feito aqui para
atender ao comando do parágrafo 7º do Artigo 144 da Constituição; uma
lei de que há 12 anos estamos precisando, o que é justamente um paradoxo que venha ocorrer tal retraso, num País tão necessitado e em que
tanto se fala de segurança pública.
Vejam os senhores, então, que certos aspectos teóricos devem ser
bem fundamentados, para que essa futura lei venha a ser bem lastreada,
bem travejada e que a classe política verifique que esse estudo não é um
exercício corporativo, um interesse unilateral, com preocupações secundárias, mas realmente um estudo científico, bem feito, voltado à organização de uma estrutura sistêmica.
A segurança pública é uma atividade voltada para a preservação da
ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Seus ramos
operativos orgânicos estão definidos, embora não tão bem como pretendêssemos, na Constituição de 88, que, inegavelmente, deu um status à
segurança pública, o que as anteriores não fizeram.
Ela assentou, corretamente, a Segurança Pública como vestíbulo da
segurança interna, como se lê no conceito e na articulação do artigo 136,
que menciona, especificamente, a ordem pública, e no artigo 137, que a
menciona indiretamente, ao tocar nos fatos que comprovem a ineficiência
das medidas de preservação da ordem pública.
Portanto, temos menções fartas e sucessivas na Carta de 88, que
pelo menos nos indicam a preocupação do legislador constitucional em
dar esse status de inegável importância.
Sem dúvida nenhuma, tal preocupação do legislador tem sentido,
primeiro pela dimensão do País, segundo pelo nível de desenvolvimento
econômico-social que apresenta e, terceiro, pelas dimensões que o problema da segurança pública adquire internacionalmente nesse começo de
século.
Com efeito, tudo indica que o tema será cada vez mais importante:
pelo aumento do terrorismo e pelo crescimento da criminalidade transnacional, aproximando-nos, ainda, de certos tipos de conflitos que deixa-
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ram de ser político-ideológicos, como no passado, para serem mais graves e insidiosos, como os conflitos étnicos, conflitos religiosos, conflitos
sectários e outras manifestações, cada vez mais preparadas para os embates violentos, que passam rapidamente de uma área para a outra, como
um rastilho de pólvora.
Os meios de comunicação ainda fortalecem essa propagação de
sectarismos e de radicalismos, que levam à violência e à escalada do
agravamento das situações de segurança pública. E agora chego ao ponto
nevrálgico: os criminosos passam a ter, cada vez mais, armas e instrumentos de agressão sofisticados.
As Polícias devem estar cada vez mais organizadas e preparadas
para essa escalada. Não podem ser surpreendidas. A criminalidade se
disciplina e se prepara, adquire sistemas ... Daí a crescente necessidade de
articulação das próprias Polícias, e, se a Constituição criou tantas polícias, evidentemente que deixou ao legislador ordinário, e é isso que nós
pretendemos explorar, a possibilidade de costurá-las, de responder sistemicamente, já que a criminalidade está atuando sistemicamente.
E por que devemos atuar sistemicamente? A necessidade de se prever um Sistema decorre do próprio funcionamento integrado dos órgãos
que estão previstos no artigo 144. O que se propõe, portanto, para que se
articule um verdadeiro Sistema, é uma Organização Integrativa, baseada
no princípio de Coordenação.
Trata-se de coordenação para atuar juntos, atuar com o mesmo propósito e atuar sem perdas, o que se realiza de duas formas, pela cooperação e pela colaboração. A coordenação por cooperação é a que se dá entre órgãos públicos, que têm a competência para atuar no setor. E a coordenação por colaboração se dá entre órgãos públicos e órgãos privados
de qualquer natureza, que atuem ou pretendam auxiliar, contribuindo espontaneamente para o desempenho das atividades-fim das Polícias Militares, das Polícias Civis, enfim dos órgãos que têm obrigação constitucional de atuar no setor.
Essa colaboração, todavia, nem sempre pode ser considerada facultativa porque o legislador constitucional também deixou expressa a
responsabilidade de todos na ordem pública, tal como estabelecida no artigo 144, caput. Aqui estamos diante de casos em que se cogita de órgãos
que possam vir a atuar por colaboração orgânica e espontânea, de forma
regular.
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Portanto, na segurança pública, deve-se distinguir os órgãos que
têm competência e os órgãos que têm simplesmente uma vocação de auxiliar: os órgãos de colaboração. Quanto à competência, distinguem-se,
na segurança pública, a legislativa e a administrativa, que é a prevenção e
se exerce, principalmente, pela atividade chamada constrangimento de
polícia, e, ainda, a competência provocativa, que é exclusiva do Ministério Público mas que pode ser compartilhada com qualquer cidadão na
forma subsidiária do artigo 5º, inciso 59 da Constituição. Portanto, falhando o Ministério Público em termos de aplicação cronológica do seu
poder de provocação, qualquer cidadão poderá fazê-lo para acionar o Judiciário, que tem o monopólio Constitucional da competência final, a de
repressão.
Portanto, esses são os elementos que deverão estar no Sistema, sem
prejuízo daqueles outros, já referidos, que podem eventualmente aderir
ao Sistema, que são os de colaboração. Volto a chamar a atenção para os
elementos de colaboração por dois motivos: primeiro, por causa da dimensão cada vez mais importante das práticas democráticas. Não estou
falando da democracia representativa, de votar em candidatos, estou falando da democracia participativa, de escolher diretamente soluções políticas.
Trata-se de atrair a sociedade para a causa da segurança pública, de
aproveitar este veio, que é um veio internacional da maior importância,
estimulando a ajuda que podem dar os cidadãos às atividades do Estado
no setor.
Isso é muito importante, porque nós devemos atuar no sentido de
facilitar o uso de vários instrumentos para que haja maior integração entre os órgãos de segurança pública e a cidadania. E aí estaremos atuando
corretamente e ao mesmo tempo buscando um lastreamento indispensável para uma atividade mais fácil, mais tranqüila, mais segura na difícil
arte de manutenção da segurança pública.
Por que organizar um sistema? Quem são os indivíduos que atuam
no Sistema? Quem são o são sujeitos do Sistema? Qual a base da atuação
de um Sistema?
Tudo isso se responde com uma doutrina.
Tudo começa com uma doutrina comum que todo sistema deve ter
e, se não tiver, não haverá um Sistema, apenas órgãos e pessoas descosturados, sem possibilidade de atuar eficientemente.
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Então o que se distingue num Sistema, com vistas a torná-lo efetivo?
Primeiro: meios de ação, é o "com quê": com que age o sistema?
Segundo: "onde": o local, a situação da ação.
Terceiro: "quando": a oportunidade da ação.
E, finalmente, "o quê": devendo estar sempre claro o resultado previsível da ação.
E quais são as finalidades sistêmicas? Qual o sentido de articular-se
um sistema?
O sentido é lograr não apenas a eficácia, que é a aptidão para a
produção dos efeitos desejados, como a eficiência sistêmica, e aqui introduz-se termo que teve uma inauguração constitucional em 98, guindado à
Constituição pela EC nº 19/98 e que passa a ser extremamente importante. Já era importante fora do setor público e, com a Emenda Constitucional nº 19 de J998, tornou-se mais ainda, porque se tornou um princípio
constitucional para a administração pública.
A eficácia sistêmica consiste na produção de efeitos previstos ou
previsíveis pelo Sistema, e a eficiência sistêmica é a otimização da eficácia individual dos membros do Sistema. Portanto, é o aproveitamento
melhor possível, a otimização, como dizem os economistas, da capacidade do todo sistêmico.
Com relação à eficiência sistêmica, pode-se acrescentar ser ela um
produto de coordenação nas suas duas vertentes: a cooperação e a colaboração. São essas as duas pernas da coordenação sistêmica, ambas

muito importantes, mas toda e qualquer cooperação sistêmica desemboca
nas perguntas metódicas: no "quem", quem atua, no "como", no "onde",
no "quê" e no "como".
Faltaria ainda uma pergunta: cooperar em quê? Neste ponto já cabe
estudar e desenvolver uma metodologia para as fases de execução dopoder de polícia. A ordem, o consentimento, a fiscalização e a sanção,
como os senhores já as conhecem.
A ordem, não há como alterar pela coordenação administrativa.
Certas competências constitucionais somente são alteradas por emendas,
observadas as cláusulas pétreas: tudo deve partir das competências constitucionais existentes.
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O consentimento de polícia também admite pequena margem de
coordenação administrativa, ainda porque ele tem que ser previsto nas
Leis, Leis específicas de consentimentos de polícia.
É na fiscalização, no caso, no policiamento, que se abre um campo
para multiplicar mecanismos de cooperação extremamente sofisticados,
e a pretensão da existência de uma lei para promovê-la é de dar um salto
qualitativo, para encontrar meios sofisticados de atuação concertada.
Finalmente, na sanção, não na decisão da sanção, que depende de
competência legal, mas, é claro, na aplicação da sanção, que se pode desenvolver também novos e engenhosos meios de cooperação.
Quero acrescentar alguma coisa ainda com relação à eficiência, e
esse é um discurso que passou a ser comum nos meios administrativos,
porque, tratando-se de um princípio tão recente na Constituição brasileira, inserido em 98, ainda se presta a muitos debates acadêmicos. Ainda
assim já temos que começar a trabalhar sobre ela, pois não podemos esperar que os debates acadêmicos terminem, se esgotem e que se pacifiquem as posições com relação à eficiência, enquanto princípio constitucional. Nós temos que trabalhar sobre ela, pois a idéia de um estudo sobre o Sistema de Segurança Pública não prescinde de uma visão profissional sobre o que seja a eficiência neste setor.
O conceito de eficiência tem uma origem extrajurídica, como é sa-

bido: começou nas ciências sociais, administrativas e econômicas, e já
no século passado se trabalhava sobre aperfeiçoamento de instituições
complexas. A juridicização desse princípio para o Direito já é mais recente, bem mais recente, e, entre nós, ela só termina o ciclo em 98. Mas
há, não obstante, uma necessidade de objetivá-la, e temos que distinguir
as categorias da eficiência que nos interessam.
Já distinguimos a eficácia, que é um problema de validade, da eficiência, que é um problema de efetividade, mas temos que ir mais longe,
e distinguir a eficiência como um fenômeno interno e um fenômeno externo ao Sistema.
Como um fenômeno interno ao Sistema, temos que ver que a eficiência tem um aspecto subjetivo, que diz respeito aos meios, pessoas físicas, meios humanos, dispostos no Sistema. Diz respeito também, objetivamente, aos meios materiais com que o sistema conta. Mas isso não
basta, a eficiência tem também uma dimensão externa. Portanto, tratando-se de administração externa, aí também tem um sentido objetivo e
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subjetivo. O objetivo é o resultado alcançado no meio externo. Então a
eficiência vai se medir através de indicadores, de algum tipo de indicadores de desempenho. Mas não basta o desempenho objetivo, é preciso saber como a sociedade reage à atuação dos órgãos de segurança pública.
Esta é a eficiência subjetiva, que vem a ser a percepção da sociedade de
como estão agindo os órgãos de segurança pública, o que é muito importante para o ''feedback", a realimentação de todo o Sistema.
São, portanto, essas quatro preocupações sistêmicas da eficiência
que devem ser consideradas ao mesmo tempo, porque, faltando uma delas, o todo já não se aperfeiçoa. A aferição da eficiência, por fim, tornase necessária, e a própria Constituição, agora, já fala em metas de desempenho: que vale dizer que o legislador constitucional levou à Constituição o problema da avaliação da eficiência ao se referir à aferição.
Talvez não precisasse ir tão longe, mas estando na Constituição as
metas de desempenho, artigo 37, parágrafo 8º, isso quer dizer que há um
comando para implantá-las, metas quantitativas e metas qualitativas.
Um detalhismo um pouco exagerado, quiçá, mas está na Constituição e temos que cumpri-lo tal como está. Portanto, daí fazer sentido e se
fazer necessário um estudo de um anteprojeto de Lei para dar complemento ao seu artigo 144, parágrafo 7º.
E aqui cabe uma lembrança um pouco triste, de que desde 88 se
fala em organizar a segurança pública de forma sistêmica disciplinandose esse parágrafo 7º do artigo 144, e até hoje não foi apresentado sequer
um projeto de Lei.

No entanto, organizar o Sistema de Segurança Pública não significa
em absoluto descaracterizar as Instituições que o integram; muito pelo
contrário, uma vez que não se pode alterar essas competências constitucionais, devemos trabalhar para o seu aperfeiçoamento. Por certo alguma
coisa gostaríamos de ver alterado. Mas, já que não se trata disso, o que se
pode pretender, no nível legislativo, é promover ajustes operativos entre
essas entidades existentes, independentemente até de serem elas constitucionalmente adequadas ou não, para promover a busca dessa eficiência.
Nada que se afaste do próprio comando Constitucional, mas no seu
simples cumprimento. A lei que disciplinará o parágrafo 7º do Artigo 144
deveria até preceder lógica e cronologicamente as Leis Federais Orgânicas da Polícias. Explico por quê: melhor seria ter plena visão do sistema
para depois definir-lhe as peças. O que nós temos feito até hoje é tratar
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de projetos orgânicos específicos sem ter um projeto sistémico geral
pronto, é como "colocar o carro antes dos bois".
Vejam, por exemplo, o que acontece com o caso da Polícia Civil: o
projeto da Lei Orgânica da Polícia Civil foi apresentado pela administração anterior do Ministro da Justiça e foi, certamente, ou seria o oitavo a
ser apresentado. Vejam os senhores, então: oito projetos para a Lei Orgânica da Polícia Civil e todos eles não foram adiante. A idéia de um projeto de integração de ação, um de ação sistémica, entendo que se impõe a
essa altura, até mesmo como condicionante dos projetos e de futuras correções, até mesmo por Emendas, que deles poderão e deverão advir.
Uma vez que não será possível comentar todo o estudo, que já deve
estar em mãos dos Senhores, vamos abordar apenas alguns aspectos.
Qual é a natureza da lei prevista? É uma lei ordinária, que se chama
lei ordinária constitucional, é uma lei de status constitucional, e esse é o
primeiro ponto. Uma lei complementar seria melhor, se o legislador
constitucional tivesse aberto esta possibilidade de integrar e buscar os
elementos sistémicos através de uma lei mais estável, ainda porque haveria possibilidade de adotar institutos operativos extremamente racionais,
como, por exemplo, a teoria italiana da primazia do registro de ocorrência, com toda sua inegável vantagem .
.Por certo, poder-se-ia adotar institutos novos e muito mais eficientes, é verdade, mas temos que nos conformar em trabalhar no limite
que nos é dado, que é a lei ordinária. Ora, essa lei ordinária tem por objetivo principal, e é aqui que devemos nos concentrar, buscar uma Doutrina Nacional de Segurança Pública, ainda que seja numa formulação
muita ampla, muito preliminar, mas já caminhar decididamente para isso.
Nada melhor do que o meio das Polícias Militares para iniciar alguma coisa neste gênero, que decididamente não é muito conhecido no
meio civil, que é a formulação de uma doutrina de emprego de força.
Uma doutrina de emprego é a maior garantia do cidadão, mas sua formulação necessita de uma longa tradição, além de uma formação especial
do próprio homem.
O homem que vai atuar no campo da segurança pública, tanto ou
mais que qualquer outro, precisa de uma doutrina: de determinações no
papel que deva seguir, o que será afinal uma segunda vida ... Tome-se o
simples soldado na rua: sua ação deve ser pautada pela doutrina: é a ga-
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rantia do cidadão, mas também é a sua! Tem que viver uma doutrina, e,
se não viver uma doutrina, ele será um mau soldado.
Em qualquer nível da carreira, a disposição de uma doutrina de
emprego é muito importante, e deve ser posta no papel.
E ainda não temos isso: não temos esta lei, que a tanto possibilita,
em escala sistémica, e, curiosamente, mesmo depois de tanto a área política e a imprensa falarem em Segurança Pública... e ninguém se preocupou com isso. Essa lei para nós tem esse sentido muito importante, de ser
o início de uma Doutrina Nacional de Segurança Pública.
As Polícias Militares podem desempenhar um papel protagônico, já
que atuam sob doutrina, conhecem esse campo, em que a estruturação, o
preparo profissional das Polícias Militares pode ser decisivo para a escolha de melhores caminhos em termos de eficiência. E não só por isso,
como pela articulação já existente entre as Polícias Militares, o que bem
conheço, pois de há muito vou a Congressos das Polícias Militares. Mas
há também que se contar com o seu engajamento com o conteúdo de ordem pública na Segurança Pública e, ainda, com a própria vinculação
Sistémica que as Polícias Militares já têm com a ordem interna.
Parece-me, portanto, muito adequado iniciar sua discussão aqui,
neste fórum, desta lei privativa ainda que não exclusiva da União, dela se
pretendendo uma eficácia meramente coordenadora, comportando, portanto, posições funcionais e recomendações orgânicas, mas sem alteração
das competências constitucionais de cada instituição.
Refiro-me, finalmente, a duas situações ancilares que podem contribuir para dar eficiência ao sistema. A primeira se refere ao Município,
que ficou fora do Sistema constitucional, mas, ao mesmo tempo, em excelentes condições de cooperar. Deve-se usar e organizar essa cooperação através do instrumento do convênio: aqui se tem a cooperação externa, e ainda há muito por fazer. A segunda, se refere à sociedade, e aqui
abre-se o campo da colaboração, um campo em que tudo está por fazer
no nível que se pretende.
O projeto, a meu ver, não se ressente, pelo menos manifestamente,
dentro do meu modo muito particular e modesto de ver as coisas, de nenhuma inconstitucionalidade. Além de constitucional, exibe uma boa lógica jurídica e até alguns aspectos técnicos muito positivos, que ainda
quero ressaltar .Esses aspectos técnicos se baseiam em algumas observações que se pode fazer topicamente com relação a certos dispositivos.
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Tomem-se, primeiro, os princípios gerais. O artigo 2º se refere aos
princípios gerais. Esses princípios gerais são os princípios gerais da Administração Pública que tocam a todos, os do artigo 37.
Mas deve-se desenvolver princípios específicos para a atividade de
segurança pública em termos de integração-coordenação, e aqui, então, o
artigo 2º menciona cinco princípios gerais muito interessantes: o respeito
à dignidade da pessoa humana, a participação comunitária, a eficiência
de serviços prestados, (portanto, aí já estamos colocando a eficiência dos
serviços prestados, já é uma derivação do princípio da eficiência constitucional), a coordenação entre Órgãos por cooperação e a colaboração
com Órgãos privados, culminando com o profissionalismo.
Trata-se de um ponto muito interessante em que, quem lê hoje
qualquer diploma legal, a começar pela própria Constituição, sabe que a
ênfase nos princípios é muito importante, porque toda interpretação se dá
através dos princípios. O mecanismo interpretativo na moderna ciência
do Direito não é mais o positivismo antigo, clássico, que se estudava na
Faculdade; não, hoje se demanda uma interpretação muito mais aberta,
uma interpretação teleológica, que se guia pelas finalidades e, portanto,
não pode prescindir da existência de princípios, daí a expressão desses
princípios.
Outro ponto importante é essa distinção, que está no artigo 6º, parágrafo 2º, que o Sistema de Segurança Pública tem as funções de coordenação e depois, no parágrafo 4º, funções de colaboração. Não esqueçamos as duas "pernas": a cooperação e a colaboração, para defini-las
claramente, principalmente para uma perfeita visão do que são. Lembrese ainda a possibilidade de ações combinadas (e não conjuntas), um conceito adequado para a autonomia constitucional de cada uma das Entidades.
Destaque-se, no artigo 13, parágrafo único, do esboço apresentado,
o convênio, como o grande instrumento para repassar de um órgão policial a outro, missões, prazo, coordenação, portanto sem se alterar a estrutura de competências de ambos.
Hoje, dá-se grande importância aos convênios, eles têm uma vasta
tipologia, são atos complexos de todo tipo: convênios, consórcios, acordos de programas, acordos substitutivos e outros. Os tipos e nomes são
muitos, mas, basicamente, são variações da forma convenial que conhecemos. Nós não podemos ter nenhum receio de utilizá-los, e utilizá-los
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amplamente, porque isto é uma forma de vanguarda, é uma forma excelente de coordenação, por cooperação e por colaboração, e, portanto, uma
instituição sistêmica. Não tenhamos medo e nem receio de utilizá-los
amplamente, porque pelo convênio não se repassa competência, repassam-se execuções materiais de competência. Portanto, qualquer comando, com uma boa assessoria jurídica, pode ajustar convênios extremamente úteis, partindo de um princípio, modesto, de que ninguém pode fazer tudo.
Mais um ponto importante a ser deixado aqui, está lá no final do
estudo, cometendo ao Poder Executivo Federal fazer a regulamentação
da Lei. Duas coisas podem em tese acontecer: que o Poder Executivo Federal na regulamentação da lei possa produzir alguma coisa ainda mais
favorável ao espírito da lei, e será ótimo; ou produzir algo que não seja
favorável, neste caso sempre se terá se saída da inconstitucionalidade.
Permitam-me deixar para os Senhores debaterem o restante, até
mesmo para não cansá-los. Há, também, muita matéria técnica que não é
da minha alçada. Há também matéria que tem um certo sentido político,
que se deve examinar se há ou não há interesse público na criação imediata desses Conselhos Regionais de Segurança Pública. A meu ver, tecnicamente, e aqui estou analisando apenas friamente o (ou anteprojeto)
decreto, uma boa técnica seria interessante instituí-los na própria lei, mas
deixando que o Decreto os organizasse, e que cada Unidade da Federação
o fizesse. por seu turno, dentro do seu âmbito. Mas haveria ainda possibilidade intermediária, se não fosse possível isso, de criar por Lei e de
operacionalizar por convênio.
Há, pois, três formas de lidar com os Conselhos: aquela em que se
menciona mas não se institui, aquela em que se institui e se operacionaliza e a que institui e operacionaliza. Deixo também aqui uma sugestão,
que não está no estudo, mas é interessante para se pensar: a previsão de
Conselhos Estaduais e Distrital, Federal. Nesse caso, teria que se criar
também uma vinculação sistêmica ao Conselho Nacional, com laços de
Intercâmbios, o que me parece fundamental.
Existem institutos de intercâmbios, mas num contexto sistêmico
eles devem ser imensamente ampliados. É inimaginável a busca de uma
doutrina nacional de segurança pública, a todos comum, sem que exista
um vasto sistema de intercâmbio.
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A lei deve enveredar para isso: criar esse intercâmbio, porque o debate especializado terá que ser tanto técnico como político. É necessário
levar esse debate para fora das Corporações de Segurança Pública, fora
das Polícias Militares, e fora do âmbito das demais. No caso específico
nós temos que buscar desde logo esse debate com o meio político, com a
sociedade organizada e com o meio universitário. Creio que, para alcançarmos um máximo de consciência, temos que abrir sempre mais esse
debate.
Mas é igualmente necessário, e temos que desenvolver uma tecnologia de índices, uma bateria de índices de eficiência, sem o que todo
esse discurso se perde. É preciso que a área técnica desenvolva a tecnologia adequada de índices para dar consistência operativa em nível nacional ao princípio da eficiência. Aqui está uma missão que eu sugiro que
os Senhores passem a seus respectivos subordinados: é uma missão do
Estado-Maior, desenvolver índices de eficiência, consultando-se entre si.
E, se as Polícias Militares não o fizerem, não vejo muita possibilidade de
que surjam por parte de outras entidades.
Digo isso com toda a tranqüilidade, sou um homem que estou no
fim da carreira pública, mas trago minha visão de conjunto e a minha experiência, pois que vêm talvez mais da idade do que do estudo. Se as Polícias Militares não tomarem a si a responsabilidade de desenvolver esses
necessários índices de eficiência de Segurança Pública, dificilmente poderão ser encontrados outros órgãos que o façam, pelo menos no que toca
à ordem pública. O meio acadêmico não está, por ora, no País, preparado
para este trabalho. Para ajudar, sim, mas não para tomar a si o ônus de
prepará-los.
Enfim, tudo isso concorre para a criação daquilo que seria uma
grande dádiva, um grande aporte institucional da Polícia Militar ao Sistema, que seria a estruturação fundamental de uma Doutrina Básica de
Segurança Pública Nacional.
Essa, a meu ver, a grande meta para a eficiente coordenação cooperativa. O resto se perde no discurso, se, perde-se na verbalização . O importante é uma doutrina de ação, uma doutrina de ação que dispense
emitir, a toda e para tudo, comandos concretos. Essa doutrina tem que ser
bem clara. bem absorvível, num sentido operativo com vistas à eficiência
do Sistema. No sentido subjetivo, precisamos preparar o homem dentro
dessa doutrina.
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Os Senhores Comandantes e o Conselho devem estar preparados
para o debate que virá: sugerir e inserir o que for necessário. Mas inserir
o quê? Temos que nos preparar primeiro, voltando à doutrina: as linhas
mestras do que sejam as nossas experiências amealhadas em quase dois
sécu]os.
E, finalmente, para encerrar e cumprir a promessa feita e quase esquecida de não cansar mais os Senhores, apenas numa avaliação técnica
preliminar, eu sugiro que aquela Comissão Especial que estuda a PEC nº
613 de 1998, deva concluir os seus trabalhos propondo essa organização
do Sistema qe Segurança Púb,ica, que seria baseado nesse estudo feito,
com mais alguns ajustes que possam ser necessários e alguns acréscimos
que possam advir. O importante é permitir que se dê curso a esta Lei,
pois o inimigo do bom é o ótimo.
Era o que tinha a dizer aos Senhores, reafirmando o imenso prazer
que tive de estar aqui, rever alguns amigos que já conheço, e desejar a
todos muito êxito nessa reunião.

Muito obrigado."
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IV. PREVENÇÃO CRIMINAL: RESPONSABILIDADE DE TODOS.

SUELI ANDRUCC/OLI FEL/X Doutora
em Geografia (Geografia do Crime Urbano)
Proj Do Departamento de Ciências Políticas
e Econômicas da UNESP - Universidade
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Campus de Marília. Coordenadora do
Projeto em Políticas Públicas "A Geografia
do Crime de Marília: diagnóstico para uma
ação social comunitária''.

O crime é um fenômeno social e que, portanto, exige ações sociais.
Visivelmente acuada por sentimentos de medo e insegurança, a sociedade
clama por medidas extremadas de contenção da criminalidade, que vão
de ações integradas entre polícia e comunidade (polícia comunitária), até
mudanças na legislação que contemplem medidas punitivas drásticas
(pena de morte). Prevenir o crime é o grande objetivo de todos os segmentos interessados no bem-estar da humanidade (qualidade de vida) e
de todas as ciências ligadas à moderna criminologia, que vêem a criminalidade de forma global, como conseqüência da atuação conjunta dos
seus componentes (ofensor, ofendido e comunidade) e sob a influência
de fatores sócio-econômicos, políticos, culturais etc.
Compreender a dinâmica criminal não significa detectar os espaços
de crimes/criminosos e suas características para ações repressivas. Significa, antes de tudo, entender os processos operacionais do crime para antecipar-se a ele, prevenindo sua ocorrência .A prevenção deve ser comunitária, por meio de políticas que intervenham positivamente nas suas
causas últimas, que são, além do esfacelamento das relações sociais, a carência de atendimento às necessidades básicas e de outro serviços que
valorizem a cidadania. É preciso promover um sistema de prevenção
primária que atue na raiz do problema, que contemple a qualidade de
vida em seus aspectos elementares de bem-estar social, como trabalho,
moradia, educação, socialização etc, condições essenciais para "dotar os
cidadãos de capacidade social para superar de forma produtiva eventuais
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violência, devido à alta letalidade dessas armas. Ademais, estaria
deixando de armar, indiretamente, o bandido, que tem na vítima uma
das formas de aquisição desse instrumento. Paralelamente, a
vigilância nas fronteiras também seria uma forma de desarmamento,
já que grande parte das armas em circulação tem origem externa .

Por último, espera-se que as autoridades competentes dêem mais
atenção ao problema criminal em seus aspectos globais, em sua gênese e
em sua dinâmica, pois, apesar de a violência defensiva estar arraigada
nos homens e nos animais, a destrutiva (homicídio) é uma caracteristica
essencialmente humana("os animais da mesma espécie não se matam
entre si") 18 fato que poderá ser transformado em positivo se a energia
criadora dos homens for estimulada.

18

Apud LERNELL, L. (1979) "Tendências Dei Delito y Estratégias para su Prevención", Revista Internacional de Política Criminal, 35 p 12.
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conflitos" (*). 17 Conhecer as carências e necessidades é o primeiro e o
mais importante passo para o norteamento de políticas sociais.
O segundo passo, seria o direcionamento de políticas públicas à
prevenção física do delito, com atuações no momento e no local onde o
conflito se manifesta. É uma prevenção dirigida diretamente ao delito e a
determinados setores populacionais e espaciais de manifestação. O crime
provoca mudanças de valores e percepções espaciais, deteriora os espaços urbanos, altera os níveis de concentração ou esvaziamento e cria espaços de medo.
Há, também, uma forte relação entre incivilidade e crime: os espaços deteriorados fisicamente com pichações, ruas estreitas, sujas e mal
iluminadas, casas velhas, parcialmente destruídas e/ou construídas de
forma improvisada etc, são os que apresentam as mais altas taxas criminais, especialmente as com maior grau de violência. Além da criminalidade em si, a incivilidade determina uma percepção espacial de medo e
distorção das relações sociais, o que, por conseqüência, proporciona o
aumento da criminalidade.
A preservação da ocorrência do delito é, inegavelmente, a maior
aspiração social e manifesta-se especialmente por cobranças de atuação
dos órgãos de segurança pública por meio da prevenção policial. Manifesta-se, também, pela via da reestruturação urbana e do desenvolvimento de novos designs arquitetônicos de autoproteção, dos sistemas de
segurança físicos ,mecânicos etc.
Entretanto, deve-se ter o cuidado de não se atribuir desmedida relevância etiológica ao meio físico, à questão ambiental, em detrimento da
dimensão social. Os programas de base exclusivamente espacial (de área)
podem favorecer a prevenção temporária do delito, deslocando-o para
outras áreas, mas não agem na raiz da questão criminal, que é social. Paradoxalmente, esses programas estão originando novas modalidades de
crime, criminosos mais refinados, e o desenvolvimento de técnicas ofensivas mais elaboradas que dificultam a ação da polícia. A criminalidade
tem evidenciado uma surpreendente capacidade de transformação e de
adaptação.

17

LUDERSSEN Apud GARCIA-PABLOS de Molina, A. Criminologia: uma introdução a seus fundamentos teóricos, Trad. Luiz Flávio Gomes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992,p.254.
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No espaço preventivo não se podem desconsiderar, também, os
sistemas penitenciários. Sabendo-se que cerca de 50% dos presidiários
são reincidentes, e desses, 33% o são no mesmo delito, é preciso revigorar os programas que visam reintegrar o ex-detento à sociedade.
A comunidade cientifica está se conscientizando de que o problema
criminal jamais será resolvido pela mera dissuasão, por meio de repressão e penalidades, mas poderá ser minimizado com políticas preventivas
adequadas que contemplem os aspectos físicos (espaço e tempo), humanos (criminosos, vítima real e potencial, comunidade etc.) e as formas
como eles interagem, sugerindo estratégias de prevenção mais ousadas de
responsabilidade social no delito, como a prevenção vitimaria (estar no
lugar errado, na hora errada). Articuladas pelos meios de comunicação de
massa, essas campanhas podem promover mudanças no comportamento
dos integrantes dos chamados "grupos de risco", potencialmente sujeito à
vitimização.
A socialização da responsabilidade criminal também se consubstancia pela filosofia da Polícia Comunitária. Não mais se concebe uma
polícia apartada dos problemas sociais enfrentados pelos membros de sua
comunidade. Faz-se necessário o desenvolvimento de uma nova concepção de ordem pública pelo caminho da reeducação da polícia e da população, num processo de conscientização de seus papéis: além do desempenho de suas funções tradicionais, os policiais instruiriam os cidadãos sobre regras básicas de prevenção ao crime, participariam de reuniões com associações de moradores (Associações de Bairros e CONSEGs)
para a organização de estratégias coletivas e intermediariam o contato
dos cidadãos com outras agências (governamentais ou não) na busca de
soluções (visando o bem-estar de todos) para a comunidade. A contrapartida é uma comunidade participativa, consciente das potencialidades e
limitações da polícia, que contribuiria na resolução de problemas corriqueiros que, hoje, são delegados aos órgãos de segurança. Além disso, o
grau de confiança mútua seria restabelecido pelo resgate dos vínculos sociais que reduziriam a sensação de medo e insegurança em relação ao
bandido e à própria polícia. É preciso resgatar o lado humano do policial
e do cidadão comum.
Embora não exercendo funções preventivas de forma direta, a filosofia de integração polícia/comunidade também deveria ser adotada pela
Polícia Civil, o que, no mínimo, incidiria positivamente nas estatísticas
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criminais, que estão sujeitas a três situações: a descoberta do delito, a
atitude da vítima e a atitude da polícia. A propensão em denunciar é proporcional ao valor que a vítima atribui ao crime (especialmente nos de
patrimônio), mas também, e principalmente, ao grau de confiança na polícia e no seu interesse em acatar a denúncia e/ou desvendar o crime,
muitas vezes sujeitos ao critério de gravidade.
No capítulo das prevenções, há um segmento populacional que merece atenção especial por sua vulnerabilidade ao delito (como autor ou
vítima), particularmente nos casos de morte violenta, a chamada "morte
evitável" (cerca de 60% dos envolvidos em homicídios têm entre 18 e 24
anos ). Sabendo-se que a maior parte dos jovens delinqüentes tem família, mesmo que desestruturada, é dever dela (família), da escola, de organizações civis (ONGs) e do poder público, promoverem ações educativas
que reintegrem o jovem à sociedade. A periculosidade do jovem está
fundamentada pelas mais diversas teorias que vão da privação relativa
(correção de disparates sócio-econômicos) à irreverência e necessidade
de aventuras, com o agravamento da inversão de valores, numa sociedade
onde os criminosos (especialmente os grandes traficantes de drogas e assassinos profissionais) gozam de prestígio, transformando-se em ídolos
sendo imitados pelos jovens.
Enfim, questionar o problema de forma global. com suas implicações sócio-espaciais, demográficas, econômicas e culturais, é trabalhar
conceitos que contribuirão para o norteamento de políticas públicas e
comunitárias adequadas. Uma prevenção eficaz pressupõe um amplo conhecimento do cenário criminal e dos fatores que nele interatuam (físico
e sociais - ofensores e ofendidos). Desse modo, ficam aqui algumas sugestões para a incrementação de políticas criminais:
• investimentos em pesquisas sistemáticas que coloquem suas
conclusões à disposição dos segmentos sociais preocupados com a
qualidade de vida humana e com a redução nos níveis de violência:
• prevenção primária por meio de programas político-sociais
que se orientem para a valorização da cidadania, dando atendimento
às necessidades básicas como emprego, educação, saúde, habitação,
Lazer, etc.;
• ações educativas e reintegradoras do jovem à sociedade,
como programas de orientação cognitiva (treinamento e aquisição de
habilidades) para o redirecionamento da violência e das frustrações
canalizando-as para ações positivas;
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• campanhas de prevenção vitimária, articuladas pelos meios
de comunicação, de mudança de comportamento das pessoas integrantes dos chamados "grupos de risco", potencialmente sujeitas à
vitimização;
• programas de sensibilização e solidariedade à(s) vítimas(s),
especialmente dos crimes sexuais, (que são) altamente subestimados
nas estatísticas, por seu caráter estigmatizador;
• programas de mudança de mentalidade da polícia e da sociedade em geral sobre a necessidade de reportagem dos crimes para a
redução da criminalidade oculta;
• desenvolvimento de pesquisas independentes por meio de surveys de vitimização, mais realistas que as estatísticas oficiais. A
grande distância entre a criminalidade "real" e a "registrada" denuncia, também, as imunidades institucionais da classe média e alta,
que faz os seus componentes serem menos detectados e/ou detidos e
processados, e, em menor grau ainda, condenados;
• reestruturação urbana dos espaços coriflitivos, incidindo positivamente no habitat físico e ambiental, com implicações na ativa
prevenção do delito e dos riscos para o delinqüente, porém fomentando-se atitudes positivas de solidariedade e responsabilidade, pois a
barreirafisica, apenas, leva a outros delitos e ao desenvolvimento de
técnicas ofensivas mais elaboradas;
• prevenção da reincidência dos condenados, visando a sua
ressocialização. Apesar de ser um programa de tratamento, também
é, indiretamente, preventivo, devido à enorme reincidência - há muito
mais delitos que delinqüentes;
• substitutivos penais para os infratores eventuais de crimes
sem menor gravidade, sem índole e habilidade criminosas, mas que
poderão desenvolvê-las em contato com os condenados das prisões. O
substitutivo penal também evita a estigmatização;
• reavaliação do conteúdo disciplinar das escolas de formação
de policiais (civil e militar) dando maior ênfase ao conteúdo humanitário. A atuação policial reveste-se, muitas vezes, de arbitrariedade
e violência, desvirtuando a sua tarefa de proteção do cidadão e manutenção da ordem pública.
• incremento de políticas (comunitárias) de prevenção por meio
da revitalização da filosofia de polícia comunitária e dos indispensáveis Conselhos Comwiitários de Segurança (CONSEGs);
• programas de redução de circulação de armas de fogo para
uso particular. Diminuindo o número de armas de fogo em circulação
haveria redução na mortalidade, mesmo que não reduzisse a
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V. POLICIA Y COMUNIDAD

LUIS DE LA CRUZ CONSUEGA. Coronel
de Polícia na República Dominicana

SUMÁRIO
/. lmagen de la Polida;/./ Generalidades; 1.2 Proyeccion de la imagen.
2. E! delito y su prevencion; 2. 1 Generalidades. 3. Planes preventivos de
la Polida Nacional; 3. 1 Desentralizacion dei Comando Central; 3.2 lmplementacion de programas conumitarios.

1. IMAGEN DE LA POLICIA.

1.1 GENERALIDADES
La eficiencia dei servicio de policía depende de la colaboración y
apoyo que recibe dei publico. Si un departamento de policía no puede
obtener y conservar la confianza de los ciudadanos de su comunidad, su
eficiencia disminuirá y se pondrán en tela de juicio su integridad y su capacidad.
El apoyo y la confianza del publico se logran cuando los ciudadanos esperan con seguridad que la policía respetara las garantías de libertad personal y cuando cada uno de los miembro de un departamento policiaco demuestra que se interesa y ocupa activamente en desarrollar la paz
y promover el bienestar publico.
Un departamento de policía debe ser capaz de dar a conocer a los
ciudadanos de la comunidad su capacidad y disposición para servir con
integridad y eficiencia.
Aunque se trata de un esfuerzo departamental, e] papel mas importante lo desempena el miembro de la policía porque, es precisamente a
través de la experiencia personal de un ciudadano con un miembro de la
Policía Nacional, como se originan las actitudes dei publico hacia toda la
institución.
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La reputación de un departamento se deriva de la relación existente
entre cada uno de los agentes de la institución y el publico. EI uniforme
de agente de polida coloca ai individuo a un lado dei resto de la sociedad. A los ojos dei publico pierde su individualidad y adquiere la identidad dei grupo.
Los incidentes aislados de mala conducta o incompetencia individual no se asocian con determinado miembro de la Polida Nacional, sino
que se interpretan como típicos de toda la institución. Cuando un oficial
descuida su apariencia personal, es rudo en su comportamiento hacia los
ciudadanos o muestra una actitud incorrecta, los ciudadanos piensan que
se trata de un caso común dentro de la institución. De este modo, un acto
deshonesto o descortés, por parte de un agente, se convierte en el criterio
empleado para juzgar a todo una institución.
El agente de polida es la persona que influye directamente en la
actitud dei publico y debe ganarse una reputación de integridad y justicia.
Tiene que dedicarse a prestar un servicio publico esmerado, tiene que
aplicar imparcialmente las leyes, y cumplir com sus responsabilidades
plena, pronta y resueltamente.

1.2 PROYECCION DE LA IMAGEN
La competencia, el cumplimiento dei deber, la cortesía - en otras
palabras, el profesionalismo - son las cualidades que inculcan en el publico la confianza en un departamento policiaco. Es innecesario decir que
estas no son producto dei azar y que tampoco son inherentes a los indivíduos.
La Polida Nacional dirige y fomenta la capacitación de sus agentes, su actitud respecto ai trabajo y su eficiencía. La imagen de la policía
empieza a tomar forma en el proceso de selección; sele moldea por medio dei entrenamicnto y se desrrolla mediante la dirección administrativa
y las actividades.
En este sentido la Polida Nacional implementa cursos de capacitación para sus agentes de manera constante y pemanente. La institución ha
creado en cada Comando Regional, Escuelas de Adiestramiento par los
miembros que ingresan a la institución.
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La Escuela para Cadetes há trasnformado su pensum con el fin de
adecuar sus futuros oficiales a las necesidades de una sociedad que avanza ai ritmo de los tiempos y que se encuentra a las puertas dei sigla XXI.
El programa de entrenamiento introduce a los futuros oficiales a los aspectos legales, éticos, de organización y operación dei trabajo policial.
La Escuela de lnvestigaciones Criminales, creada com la finalidad
de ensefiar a los miembros de los Departamentos de investigaciones, técnicas modernas y sofisticadas de investigación, entre otros cursos relacionados ai trato y comportamientos de los miembros de la Policía Nacional ante los ciudadanos.

2. EL DELITO Y SU PREVENCION

2.1 GENERALIDADES
EI hecho de que emplea y paga a la polida para que combata el
crimen, hace que mucha gente piense que ella es la única responsable de
la seguridad y el bienestar de la comunidad. Debido a que todos sus esfuerzos son orientados a reducir a un mínimo las violaciones a la ley, la
policía tiene que soportar frecuentemente el peso abrumador de las criticas cuando se cometen actos delictuosos.
En tanto la mayor parte de la gente crea en el mito de que la polida
es totalmente responsable por los crímenes y delitos que se cometen, todo
programa de lucha contra la criminalidad implementado por un departamento de polida cualquiera fracasara inevitablemente.
La respuesta tradicional de la policía ai crimen es básicamente reactiva. De esta manera, los crímenes ocurren y la policía responde. Para
algunos tipos de crímenes una política policial reactiva es inapropiada.
Para combalir este tipo de crímenes la Polida Nacional esta implementando medidas proactivas.
Se generan contactos con los ciudadanos de todos los niveles y orígenes. La polida ha iniciado un plan de acercamiento con la comunidad
que incluye visitas semanales a centros educativos y reuniones periódicas
con los grupos organizados (Juntas de vecinos, grupos culturales y comunitarios) con el fin de tomar medidas preventivas en contra dei crimen. EI objetivo de la policía es el de conocer los problemas que afectan
cada comunidad y trabajar junto a ellos en la solución de esos problemas.

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 26 abr/mai/jun 2000

45

Hay mucho que ganar incluso con la resolucion parcial de dichos
problemas, tanto para la polida como para los <lemas ciudadanos. Una
mayor aprobacion social de los esfuerzos de la polida, un grado menor
de desesperacion y una moral mas alta entre los miembros de la polida,
programas de prevencion de delincuencia mas efectivos, mejores indices
de eliminacion de la delincuencia, un menor grado de temor publico y
comunidades mas seguras, son algunos de los beneficias mas importantes
que evidentemente son posibles.
En una sociedad democrática ningún departamento de polida puede tener éxito completo en la eliminación dei comportamiento criminal.
La prevención total dei crimen requeriría un alto grado de autoridad policiaca sobre la conducta de los ciudadanos, que destruiría la libertad individual base de la democracia.
Una evaluación acertada de la capacidad para prevenir la delincuencia, requiere que se fijen metas sensatas y realizables. EI crimen
puede prevenirse hasta el punto en que cada ciudadano reconozca que
una de sus obligaciones primordiales, impuestas por el privilegio de la libertad, es una preocupación profunda y vital por su persona y sus propiedades. En resumen la víctima debe aceptar su parte de responsabilidad en
la prevención de la delincuencia.
En el libro ADMINISTRACION DE LA POLICIA, el Sefior O. W.
WILSON, indica que el delito es la combinación de dos elementos básicos:
1. EI deseo, por parte dei individuo, de cometer la fechoría.
2. La oportunidad de cometer el delito, o la creencia de que existe
la oportunidad para cometerlo.
El trabajo de la polida se limita a trabajar en cuanto ai segundo de
estos elementos. O sea, que la policia por medio de medidas preventivas,
como las patrullas, la educacíon, etc. trata de eliminar o reducir las
oportunidades que existan para la comisión de los delitos, o crear la certidumbre de que estas oportunidades no existen.

3. PLANES PREVENTIVOS DE LA POLICIA NACIONAL
Tomando en cuenta los factores anteriormente sefialados, la Polida
Nacional ha desarrollado un plan de prevención que ya ha mostrado resultados positivos.
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3.1 DESENTRALIZACION DEL COMANDO CENTRAL
Con el propósito de introducir medidas proactivas, la Policía Nacional dividió la ciudad en seis zonas de operaciones. Se eliminaron los
Departamentos de Patrullas a Pies y Radio Patrullas con la finalidad de
suplir a los oficiales supervisores zonales dei personal-policial y las medios de transporte y comunicacion necesarios para cubrir los servicios
que exige la ciudadania. La ciudad de Santo Domingo habia crecido de
maneira vertigiosa en los ultimes vinte anos, sin embargo, la Policia Nacional habia mantenido invariable la misma estructura operativa.

3.2 IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS COMUNITARIOS
Con el fin de conocer y entender las necesidades de las comunidades que conforman nuestra sociedad, la Policía Nacional ha implementado un PROGRAMA DE INTEGRACION CON LA COMUNIDAD. El
objetivo que se persigue con la implementacion de este programa es el de
acercar la policía a la ciudadanía y coordinar esfuerzos junto a esta para
la solución pacifica y armoniosa de conflictos y problemas.
Entre los beneficies que se busca con mejorar las relaciones de la
policía con la comunidad encontramos los siguientes:
a Mayor seguridad para el personal policial.
b Cooperacion de Ia ciudadania durante las investigaciones, lo cual
conduce a indices mas altos de eliminacion de la delincuencia.
c Mayor credibilidad ai abordar los asuntos y problemas de la comunidad.
d Mayor respecto de parte de los ciudadanos.
Para los ciudadanos, lo que esta en juego es tener comunidades mas
seguras en donde vivir, formar familias, ganarse la vida y disfrutar entre
otras cosas.
La Policía Nacional no puede implementar medidas preventivas
mientras no conozca las necesidades de cada sector, ni tampoco las respuestas a los problemas descansan en manos de la policía únicamente
prevenir el crimen no es responsabildad única de la policía. Debe recordársele a todo ciudadano que esta obligado a asegurar su casa, estableci-
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miento o vehículo con e! fin de evitar que una fechoría en su contra sea
cometida. En resumen, el ciudadano se debe enteresar en su propia protección. Com frecuencia, hace falta que este interés sea estimulado por Ia
persona mas familiarizada con los peligros que genera el crimem, EI
AGENTE DE POLICIA.
EI Programa Policial de Integración Comunitaria es un canal de
comunicación entre los ciudadanos y la Policía Nacional. Eran muchos
los problemas que degeneraban en enfrentamientos innecesarios por la
falta de comunicación que existía. Problemas que no encuentran la solución con esos enfrentamientos, sino que se hacían mas graves, muchas
veces siendo e! problema original de fácil solución.
En este mismo sentido, la Policía Nacional no tiene una solución
única a los problemas de orden social, sino que a través de su programa
comunitario sirve como vía de contacto para encontrar solución a algunos
problemas ante las intituciones que si cuentan con los medios para resolver problemas sociales y de servicios específicos.
Los crímenes contra la propiedad - como los robos y los hurtos de
objetos en automóvills - pueden reducirse en forma considerable por medio de patrullas especializadas, en combinación con una propaganda
continua para lograr la cooperación dei ciudadano y despertar su interés.
En la actualidad la Policia Nacional a traves dei Programa Policial
de Integracion Comunitaria (PPICO) lleva a cabo programas deportivos,
culturales, recreativos, de acondicionamiento dei ambiente, creacion de
grupos de defensa y prevencion, de asistencia medica y rescate, y de educacion sobre prevencion criminal.
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VI. PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Governo Federal - Ministério da Justiça

O Ministério da Justiça está disponibilizando em seu site o texto do
Plano Nacional de Segurança Pública. O objetivo é permitir que a sociedade em geral tenha acesso ao plano e apresente suas sugestões. As propostas devem ser encaminhadas para Assessoria de Comunicação pelo
email acs@mj.gov.br, linkado acíma, até o dia 11 de agosto de 2000.

INTRODUÇÃO
Este é um Plano de ações. Seu objetivo é aperfeiçoar o sistema de
segurança pública brasileiro, por meio de propostas que integrem políticas de segurança, políticas sociais e ações comunitárias, de forma a reprimir e prevenir o crime e reduzir a impunidade, aumentando a segurança e a tranqüilidade do cidadão brasileiro.
Nesse sentido, é importante ressaltar que a ênfase em alguns compromissos de segurança propriamente ditos não reduz a importância dos
compromissos relativos a Políticas Sociais e Ações Comunitárias que
estarão perpassando todo o conjunto de ações e propostas deste documento, em face de sua ímportâncía para que, de fato, um novo patamar
de segurança pública para o País seja alcançado.
A solução para a complexa e desafiadora questão da segurança exige o efetivo envolvimento de diferentes órgãos governamentais em todos
os níveis, entidades privadas e sociedade cívil. Busca-se, com o estabelecimento de medidas integradas, aperfeiçoar a atuação dos órgãos e instituições voltadas à segurança pública em nosso País, permitindo-lhes trabalhar segundo um enfoque de mútua colaboração. Somente com essa
participação conjunta, este programa terá efetividade e criará condições
para o desenvolvimento de ações mais eficazes.
Muito já se estudou sobre Segurança Pública. É hora de oferecer ao
povo brasileiro o produto desse esforço: um modelo que contemple ações
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não só prioritárias, mas também ações estratégicas que resultem na melhoria geral do Sistema Nacional de Segurança Pública.
Este Plano está fundado nos seguintes princípios: interdisciplinaridade, pluralismo organizacional e gerencial, legalidade, descentralização,
imparcialidade, transparência das ações, participação comunitária, profissionalismo, atendimento das peculiaridades regionais e no estrito respeito
aos direitos humanos. O atendimento a esses princípios é uma condição
para o seu sucesso.
O Plano está estruturado em quatro capítulos que relacionam compromissos a serem assumidos no âmbito do Governo Federal, e deste em
cooperação com os Governos Estaduais, outros Poderes e Sociedade Civil. Também estabelece as ações que serão desenvolvidas para que os resultados esperados sejam alcançados.
O Capítulo I foca as ações de competência exclusiva do Governo
Federal.
O Capítulo II estabelece as medidas que terão apoio do Governo
Federal, no sentido cooperativo e estimulador das ações dos Governos
Estaduais e da Sociedade Civil.
No Capítulo III, busca-se o reforço legislativo e regulamentador.
O Capítulo IV descreve as medidas de aperfeiçoamento do Sistema
Nacional de Segurança Pública, com vistas, inclusive, a possibilitar a
construção de uma base de dados sólida e confiável e de um sistema que
permita o monitoramento do desempenho das polícias no Brasil.
O Governo Federal está ciente de que não existem soluções milagrosas para enfrentar a violência. Nosso desejo, com este Plano, é o de
aglutinar esforços nas áreas de segurança pública que propiciem melhorias imediatas na segurança do cidadão, tanto quanto o fomento de iniciativas de intervenção nas múltiplas e complexas causas que estão ligadas ao
fenômeno da criminalidade. Estamos convencidos de que, por meio do
estreitamento da cooperação com estados, municípios, demais Poderes e
sociedade civil organizada - de forma firme e permanente - muito poderá
ser realizado no sentido de se assegurar um dos direitos fundamentais do
cidadão: o direito à segurança.
É trabalho árduo e que exige a mobilização de todos, pois somente
assim o Brasil Dirá Não à Violência.
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Capítulo I
Medidas no âmbito do Governo Federal
Compromisso nº 1: Combate ao Narcotráfico e ao Crime Organizado;
Compromisso nº 2: Desarmamento e Controle de Armas;
Compromisso nº 3: Repressão ao Roubo de Cargas e Melhoria da Segurança nas Estradas;
Compromisso nº 4: Implantação do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública;
Compromisso nº 5: Ampliação do Programa de Proteção a Testemunhas
e Vítimas de Crime;
Compromisso nº 6: Mídia x Violência: Regulamentação.

Compromisso N.º 1
Combate ao Narcotráfico e ao Crime Organizado
O aumento da criminalidade no Brasil tem na expansão do crime
organizado e no narcotráfico duas de suas principais causas. É um dos
objetivos primordiais deste Plano o combate efetivo a esses dois problemas, freqüentemente associados entre si.
As organizações criminosas envolvidas nessas atividades possuem
considerável poder econômico, com capacidade para corromper e coagir,
constituindo séria ameaça à sociedade e às instituições democráticas. O
enfrentamento de problema tão sério prevê um conjunto de ações integradas, para potencializar intervenções diferenciadas no combate à violência.

Ações
1. Operações de Combate ao Narcotráfico
Desencadear no País operações sistemáticas de repressão ao tráfico
de drogas, a partir de uma atuação conjunta da Polícia Federal, Receita
Federal, Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos de segurança pública dos estados localizados em regiões fronteiriças, com o apoio, ainda, do
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Ministério da Defesa. Terão prioridade imediata ações de repressão nas
seguintes áreas: fronteira centro-oeste e fronteira norte.

2. Operações de Combate ao Contrabando e ao Descaminho
Promover esforços conjuntos dos órgãos do Sistema Nacional de Segurança Pública e Receita Federal, com o apoio do Ministério da Defesa,
para conter o contrabando e o descaminho de bens e valores, por intermédio da ampliação de postos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal, para possibilitar uma massiva fiscalização em
zonas de fronteiras. Seriam priorizadas de imediato ações de repressão
nas seguintes áreas: fronteira tríplice; fronteira Amapá-Pará-Guiana
Francesa-Suriname e fronteira Amazonas-Colômbia.

3. Vigilância nas Fronteiras, Portos e Aeroportos
Incrementar a vigilância nas fronteiras, portos e aeroportos, aumentando o efetivo da Polícia Federal e da Receita Federal, estabelecendo operações inesperadas a serem realizadas conforme orientação dos
dados obtidos pelo Subsistema de Inteligência. Isto permitirá uma ação
sistemática e planejada de repressão, além da otimização de recursos e de
pessoal. Assim, serão identificadas de imediato as áreas que possuem
maior fragilidade de controle e vigilância, que terão prioridade de investimentos e incentivos creditícios. Observar cuidado com os aeroportos
regionais, particulares e rurais, estabelecendo cadastro, controle, formas
de uso e equipamentos existentes.

4. Repressão ao Tráfego Aéreo Ilegal e Interdição de Campos de
Pouso Clandestinos
Interditar e destruir campos de pouso clandestinos, particularmente
os próximos da faixa de fronteira, bem como intensificar a fiscalização
do tráfego aéreo clandestino na mesma faixa, por intermédio do Ministério da Defesa, com planejamento de operações em áreas específicas, onde
se pressupõe maior dificuldade de controle pelos sistemas já estabelecidos. Paralelamente, efetuar por intermédio do Departamento de A viação
Civil um recadastramento completo de aeronaves e promover estudos
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para a criação de um sistema de identificação de aeronaves nos moldes
do Registro Nacional de Veículos Automotores.

5. Controle de Precursores Químicos e Substâncias Entorpecentes
Desenvolver, com base nos estudos e dados produzidos pela Secretaria Nacional Antidrogas e o Departamento de Polícia Federal, estratégias de fiscalização e repressão tanto para inibir a produção e comercialização de precursores químicos indispensáveis à obtenção da droga final, quanto para combater o tráfico ilícito dessas substâncias.

6. Combate à Lavagem de Dinheiro
Promover a devida qualificação de agentes públicos federais e estaduais na Escola de Administração Fazendária, na identificação de formas e métodos utilizados para lavagem de dinheiro, bem como reforçar o
Conselho de Atividades Financeiras com analistas capacitados, para ampliar a sua capacidade de atuação. Intensificar, também, a articulação
com a Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN, de modo que
ações conjuntas possam ser deflagradas, tornando mais eficaz a vigilância das movimentações financeiras.

7. Projetos Pró-Amazônia e Promotec
Implantar, ainda este ano, os Projetos Pró-Amazônia e Promotec. O
primeiro permitirá ações integradas de órgãos do Governo Federal na repressão de ilícitos e proteção ambiental na Amazônia Legal. O segundo,
proporcionará a modernização dos sistemas de informação e tecnológico
da Polícia Federal, que possibilitará ao Governo Federal contar com um
sistema moderno e de precisão para o controle e vigilância da Amazônia.

8. Integração Operacional da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária
Federal e entre as Polícias Militar e Civil
Propor ações de repressão conjunta entre as polícias Federal e Rodoviária Federal de modo a intensificar e incentivar sua integração operacional. Estimular a melhor integração entre as polícias civil e militar
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mediante harmonização das respectivas bases territonais, sistemas de
comunicação e informação, treinamento básico e planejamento comum
descentrai izado.

9. Reestruturação Administrativa e Capacitação dos Quadros da Polícia Rodoviária Federal
Promover o fortalecimento institucional e a reestruturação do quadro de pessoal da Polícia Rodoviária Federal, adequando sua estrutura
administrativa aos seus fins, assim como melhor capacitar seu quadro de
servidores.

10. Reestruturação da Academia Nacional de Polícia
Promover a modernização da Academia Nacional de Polícia criando condições para que atue como centro de capacitação continuada do
policial, visando uma ação policial mais eficiente e eficaz, baseada no
respeito incondicional à lei e aos princípios de direitos humanos.

11. Formação e Capacitação de Agentes da Polícia Federal
Criar cursos de Altos Estudos voltados para uma melhor capacitação do policial federal no enfrentamento do crime organizado. Disseminar entre as Superintendências, por meio da Internet, informações que
permitam ao policial ter acesso a pesquisas e banco de dados sobre ação
policial e temas afins.

12. Reorientação do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal-FUNAPOL
Rever as normas e regulamentos do FUNAPOL, de modo a permitir que seus recursos sejam desonerados de despesas de custeio, possibilitando que os mesmos sejam utilizados para o reaparelhamento da Polícia Federal, particularmente na aquisição de viaturas e veículos especiais
e investimentos em tecnologias de segurança e informação.
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13. Aumento do Número de Postos da Polícia Federal e Rodoviária
Federal
Instalar 21 novas delegacias de Polícia Federal, com prioridade
para zonas de fronteira, e implantar, nas Superintendências Regionais,
delegacias de direitos humanos, crimes ambientais e crimes cibernéticos.
14. Aumento de Quadros, Estruturação e Reaparelhamento da Polícia Federal
Propor Projeto de Lei ao Congresso Nacional reestruturando o quadro de pessoal da Polícia Federal, com a criação de duas mil novas vagas,
entre delegados, agentes e peritos, para o desenvolvimento de atividadefim e para adequação da estrutura administrativa às novas necessidades,
bem como realizar, ainda no presente ano, concurso público para o preenchimento de 491 vagas hoje existentes, levando em conta critérios que
privilegiem a formação multidisciplinar e a diversidade da sociedade brasileira.
15. Criação do Sistema Prisional Federal
Criação do sistema prisional federal, com a construção, inicialmente, de uma penitenciária federal em Brasília.
16. Criação dos Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPOM
Criar sete Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPOM, nas
unidades do Rio Grande/RS, Itajaí/SC, Vitória/ES, Paranaguá/PR, Foz do
Iguaçu/PR, Recife/PE e Belém/PA, como instrumento de combate à pirataria e ao contrabando, com a colaboração da Marinha.
17. Recadastramento e Intensificação da Fiscalização das Empresas
de Segurança Privada
Incrementar a regulamentação e a fiscalização das empresas de segurança privada, com participação da Polícia Civil no controle funcional
e da Polícia Militar no controle operacional das ações previstas, bem
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como determinar o imediato recadastramento de todas as empresas de segurança em funcionamento no País, proibindo o funcionamento daquelas
em situação irregular.

Participantes
- Presidência da República, por meio da Secretaria Nacional Antidrogas
do Gabinete de Segurança Institucional;
- Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança
Pública, do Departamento de Polícia Federal e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal;
- Ministério da Fazenda, por meio da Receita Federal, do Conselho de
Controle de Atividades Financeiras - COAF e do Banco Central;
- Ministério da Defesa;
- Ministério das Relações Exteriores;
- Secretarias Estaduais de Segurança Pública e de Fazenda;
- Prefeituras;
- Poder Judiciário;
- Ministério Público e sociedade civil organizada.

Resultados Esperados 2000-2002
- Principais narcotraficantes que atuam no Brasil identificados e legalmente responsabilizados.
- Redução anual da entrada de drogas ilícitas no País.
- Campos de pouso clandestinos no País interditados e destruídos.
- Redução anual do contrabando.
- Fronteiras, aeroportos e portos adequadamente controlados e vigiados.
- Redução anual das operações financeiras ilegais.
- Pró-Amazônia e Promotec completamente instalados e funcionando.
- Operações de repressão ao crime mais integradas e articuladas entre as
forças públicas de segurança participantes.
- Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPOM criados e funcionando
adequadamente.

Compromisso N. º 2
Desarmamento e Controle de Armas
Uma das muitas causas da violência é o acesso fácil que as pessoas
têm a armas de fogo, desde o cidadão comum até o criminoso.
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Embora tenham sido dados passos importantes pelo governo nessa
matéria, como a sanção da Lei nº 9.437/97, que tornou crime o porte ilegal de armas e que criou o Sistema Nacional de Armas - SINARM, é necessário que o País estabeleça uma verdadeira cruzada para o desarmamento da sociedade.
São inúmeras as pesquisas que demonstram que o uso de arma pelo
cidadão é, antes de ser um instrumento para sua proteção individual, uma
causa de sua morte prematura.
O Governo pretende, com as ações abaixo, agir tanto no sentido de
reforçar o controle de entrada e saída de armas no País, dificultando e reduzindo ao máximo o seu acesso pelo banditismo, como também desarmar completamente a sociedade brasileira, evitando mortes por motivos
banais.

Ações
18. Proibição do Comércio de Armas de Fogo para Civis
Adotar as medidas políticas e administrativas necessárias para que
se busquem os pontos de consenso na proposição legislativa que proíbe o
uso e o comércio civil de armas de fogo, possibilitando que a mesma seja
urgentemente aprovada no Congresso Nacional, com objetivo de reduzir
a oferta, os estoques e a demanda de armas de fogo e munições em âmbito nacional.

19. Cadastro Nacional de Armas Apreendidas - CNAA
Criar um cadastro nacional integrado de armas apreendidas em
todo País, possibilitando separar o armamento policial do ilegal.

20. Coordenação Centralizada do Controle de Armas
Atribuir competência apenas a um órgão, sob autoridade unica,
para coordenar todas as ações governamentais relativas ao controle de
armas de fogo e munições, inclusive a gestão do SINARM.
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21. Intensificação do Processo de Implantação do Sistema Nacional
de Armas - SINARM
Fortalecer e ampliar o SINARM, integrando-o aos sistemas das Secretarias Estaduais de ~egurança Pública, ampliando o acesso a seu banco de dados por esses Orgãos, e também criando um cadastro rigoroso de
colecionadores de armas e atiradores esportivos.
22. Uso de Armas de Fogo por Policiais
Editar medidas normativas que regulem o uso de armas de fogo por
policiais, especialmente em operações envolvendo eventos, manifestações públicas e conflitos de massa, bem como que estabeleçam rígido
controle da utilização de munição.
23. Proibição da Exportação de Armas de Fogo para Países Limítrofes
Proibir a exportação de armas de fogo, nos termos da lei em discussão, para países limítrofes onde não haja um controle rigoroso que impeça o retorno fraudulento dessas armas e munições para o Brasil.
24. Campanhas de Desarmamento
Estimular e realizar campanhas nacionais e regionais de promoção do desarmamento, de amplo alcance, em parceria com os estados e a sociedade, para o desenvolvimento da consciência coletiva quanto aos riscos inerentes às armas de fogo.
25. Recolhimento de Armas IJegais
Realizar ações de recolhimento de armas ilegais na posse de infratores.
Participantes
- Presidência da República, por meio da Secretaria de Comunicação, da
Secretaria de Assuntos Parlamentares e do Gabinete de Segurança Institucional;
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- Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Assuntos Legislativos.
da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Departamento de Polícia Federal e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal;
- Ministério da Defesa;
- Ministério da Indústria e Comércio;
- Ministério do Trabalho;
- Ministério do Desenvolvimento;
- Ministério das Relações Exteriores;
- Congresso Nacional;
- Ministério Público;
- Secretarias Estaduais de Segurança e sociedade civil organizada.

Resultados Esperados 2000-2002
- Lei que proíbe o uso e o comércio civil de armas de fogo aprovada e
sancionada.
- Campanhas nacionais e regionais realizadas e sociedade mais consciente sobre os riscos inerentes às armas de fogo.
- Uso de armas de fogo por policiais regulamentada e controlada.
- Secretarias Estaduais de Segurança e Justiça interligadas ao Sistema de
Integração Nacional de Informações de Justiça e Segurança Pública INFOSEG.
- Coordenação do controle de armas de fogo e gestão do Sistema Nacional de Controle de Armas centralizada em um único órgão.
- Empresas privadas de vigilância recadastradas, controladas e fiscalizadas permanentemente.
- Redução de armas ilegais nas mãos de infratores.

Compromisso N.º 3
Repressão ao Roubo de Cargas e Melhoria da Segurança nas Estradas.
Hoje, o número de pessoas mortas anualmente em decorrência de
acidentes de trânsito coincide com o número de vítimas de homicídio.
Além disso, muitas pessoas, principalmente aquelas que utilizam as es-
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tradas profissionalmente, têm sido vítimas de crimes, cometidos muitas
vezes com emprego de grande violência.
O Plano Nacional de Segurança Pública prioriza um conjunto de
ações voltadas justamente para a melhoria do controle e da segurança nas
estradas e para a inibição significativa dos roubos de cargas, além de medidas que irão permitir a integração dos registros e dos sistemas de monitoramento do fluxo de veículos no Brasil e no MERCOSUL.
As medidas propostas viabilizam o aprimoramento da repressão ao
furto e roubo de veículos, por intermédio de investimentos tecnológicos e
da devida capacitação de profissionais, que assegurarão o monitoramento
desses crimes em todo o território nacional.

Ações
26. Fiscalização nas Rodovias
Elaborar o mapeamento das rodovias com índices elevados de furtos e roubos de cargas, para subsidiar a realização de operações integradas dos vários órgãos públicos.

27. Operações de Repressão ao Roubo e à Receptação de Cargas
Intensificar atividades de fiscalização, com vistas a diminuir os índices de roubo e, especialmente, de receptação de cargas, por intermédio
de linhas de ação integradas e massivas.

28. Patrulhamento nas Estradas
Ampliar as ações de patrulhamento nas estradas brasileiras, em estreita cooperação com órgãos estaduais, bem como estabelecer, em conjunto com a Polícia Federal e apoio logístico do Ministério da Defesa,
operações especiais em rodovias cujas taxas atuais de criminalidade
apresentam valores significativos.

29. Reestruturação de Unidades da Polícia Rodoviária Federal
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Reestruturar as unidades físicas da Polícia Rodoviária Federal, redefinindo postos para aquelas localidades que apresentem índices altos
de práticas criminosas, criando novas unidades, se necessário, prioritariamente em zonas de fronteiras.

30. Socorro à Vítimas
Estabelecer programas específicos de treinamento para socorro a
vítimas de acidentes ou crimes, bem como apoiar projetos dessa natureza
de iniciativa local.

31. Concurso para Placas de Sinalização das Rodovias Federais
Criar, no âmbito do Departamento Nacional de Trânsito do Ministério da Justiça, concursos que estimulem a criação de frases de advertência para placas de sinalização a serem instaladas nas rodovias federais,
que ajudem a sensibilizar a sociedade para a necessidade de cumprimento
do Código Nacional de Trânsito como imperativo para a redução de
mortes nas estradas.

32. Equipamentos para Fiscalização
Investir em tecnologia da informação e equipamentos que permitam aumentar o grau de eficiência e eficácia na fiscalização de estradas,
bem como promover a certificação de equipamentos utilizados para fiscalização do trânsito.

33. Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM
Ampliar o RENAVAM e integrar seus vários partícipes.

34. Cadastro Nacional de Veículos Roubados - CNVR
Criar o Cadastro Nacional de Veículos Roubados, integrado ao
RENA VAN e ao INFOSEG.

35. Registro Comum de Veículos Automotores no Mercosul
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Implantar o Registro Comum de Veículos Automotores no Mercosul.

36. Campanhas Educativas
Promover e apoiar a realização de campanhas educativas e informativas para prevenir acidentes, assaltos e roubos de cargas.

37. Concessionários: Co-participação
Estimular a participação das empresas concessionárias da gestão de
rodovias na redução dos roubos de cargas e melhoria dos padrões de segurança dos deslocamentos, inclusive incrementando a captação de recursos.

Participantes
- Presidência da República, por meio da Secretaria de Comunicação Social e do Gabinete de Segurança Institucional;
- Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança
Pública, do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, do Departamento de Polícia Federal e do Departamento Nacional de Trânsito;
- Ministério da Defesa;
- Ministério do Transportes;
- Secretarias Estaduais de Segurança e de Transportes;
- Prefeituras e sociedade civil organizada.

Resultados Esperados 2000-2002
- Estradas protegidas e seguras.
- Concurso e campanhas de informação e de educação realizadas.
- Ações conjugadas para o combate ao roubo de cargas.
- Renavam ampliado e integrado aos sistemas estaduais.
- Sistema de informação, inteligência e de monitoramento criado e funcionando.
- Programas de socorro a vítimas desenvolvidos e funcionando adequadamente.
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- Unidades da Polícia Rodoviária Federal e estaduais ampliadas e reestruturadas.
- Policiais rodoviários mais qualificados.
- Patrulhamento nas estradas ampliado e funcionando de forma integrada
com as demais forças de Segurança Pública.

Compromisso N.º 4
Implementação do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública
O Subsistema de Inteligência de Segurança Pública será parte de
um sistema maior, uma vez que integrará, quando formalizado, o Sistema
Brasileiro de Inteligência - SISBIN, sob coordenação da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN.
O Subsistema de Inteligência é integrado por órgãos das esferas federal, estadual e municipal, tendo por objetivo identificar ameaças à segurança pública, subsidiar, com oportunidade, os órgãos governamentais
com conhecimentos necessários à adoção de providências para a manutenção da segurança pública. A integração de esforços permitirá sistematizar um fluxo de informações, propiciando cenários para a atuação das
instituições envolvidas, favorecendo, em nível nacional, as ações de prevenção e repressão.
Ações

38. Implantar o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública
Colocar em pleno funcionamento o Subsistema de Inteligência de
Segurança Pública, criado pelo Decreto nº 3.448/2000, que funcionará
sob a coordenação da Agência Brasileira de Inteligência. A integração
dar-se-á nas condições previstas no art. 2º da Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999. O Subsistema priorizará a atuação, nos três primeiros
meses, nas cidades de São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RI, Brasília/DF e
entorno do Distrito Federal.

39. Integração dos Estados ao Subsistema de Inteligência de Segurança Pública
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Iniciar de imediato um processo de consulta e sensibilização junto
aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, com vistas à integração de suas instituições estaduais e distritais ao Subsistema de Inteligência de Segurança Pública.

40. Criação dos Núcleos Federais e Estaduais do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública
Instituir, por intermédio da ABIN, coordenadora das atividades do
sistema, o Núcleo Federal e os Núcleos Estaduais de Gerenciamento do
Subsistema de Inteligência de Segurança Pública. Os Núcleos Estaduais
serão instituídos de forma emergencial nas cidades de São Paulo/SP, Rio
de Janeiro/RJ, Goiânia/GO e Brasília/DF. Até o final de 2000, também
nas cidades de Recife/PE, Campo Grande/MS e Vitória/ES. Até final de
2002, nas cidades de Porto Alegre/RS, Curitiba/PR, Salvador/BA, Fortaleza/CE, Belém/PA, Manaus/AM e Belo Horizonte/MG e, nos próximos
três anos, em outras regiões do País.

41. Atuação dos Núcleos Estaduais do Subsistema de Inteligência de
Segurança Pública
Desenvolver prioritariamente, nos Núcleos Estaduais, as atividades
de coleta e busca de dados de Inteligência. Serão estabelecidos, pela
ABIN, os canais de ligações formais e informais, que permitam o acompanhamento e a elaboração de análise de temas, dentre os quais o crime
organizado, o narcotráfico e delitos conexos, a violência urbana e rural,
estruturas de segurança pública e ameaças potenciais a instituições democráticas e à sociedade.

Participantes
- Presidência da República, por meio do Gabinete de Segurança Institucional e da Agência Brasileira de Inteligência;
- Ministério da Justiça;
- Ministério da Defesa;
- Governos Estaduais;
- Ministério Público, e
- Congresso Nacional.
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Resultados Esperados 2000-2002
- Núcleos Estaduaís do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública
criados e implantados.
- Subsistema de Inteligência implantado nacionalmente e funcionando
adequadamente.
- Controles democráticos do Subsistema de Inteligência de Segurança
Pública implementados e funcionando adequadamente.
- Secretarias Estaduais de Segurança e Justiça íntegradas ao Subsistema
de Inteligência de Segurança Pública.

Compromisso N.º 5
Ampliação do Programa de Proteção a Testemunhas e Vítimas de
Crime
Ações
42. Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas
Incrementar e expandir para outros estados o Programa de Proteção
a Vítímas e Testemunhas Ameaçadas, inclusive prevendo apropríação de
recursos junto ao Fundo Nacional de Segurança Pública e críar intercâmbios internacionais de proteção quando o assunto envolver o crime organizado internacional.

43. Proteção ao Réu Colaborador
Estruturar, no âmbito da Polícia Federal, o Serviço de Proteção ao
Réu Colaborador-testemunhas com antecedentes criminais - criando, inclusive, unidades próprias de proteção.

44. Capacitação dos Agentes de Proteção a Testemunhas
Investir na profissionalização e qualificação dos agentes públicos e
sociais envolvidos com o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas
Ameaçadas, estimulando e promovendo cursos periódicos especializados,
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o intercâmbio de experiências internacionais de proteção a testemunhas,
seminários e debates que possibilitem o conhecimento de técnicas e métodos novos que assegurem a integridade física da pessoa guardada pelo
programa, bem como de sua família.

45. Regulamentação do Acesso às Informações do Programa
Regulamentar os critérios de acesso às informações do Programa,
bem como desenvolver e instalar programas de computador próprios para
controle e segurança das informações em questão.

Participantes
- Ministério da Justiça, por meio da Gerência do Programa de Proteção a
Testemunhas e Vítimas Ameaçadas da Secretaria de Estado dos Direitos
Humanos e do Departamento de Polícia Federal;
- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
- Ministério da Defesa;
- Ministério da Reforma Agrária;
- Ministério do Trabalho e Emprego;
- Ministério da Previdência e Assistência Social;
- Ministério da Agricultura;
- Ministério Público;
- Secretarias de Segurança dos Estados e
- Organizações Não Governamentais.

Resultados Esperados 2000-2002
- Unidades de proteção a testemunhas.
- Rede Social de Proteção ampliada.
- Pessoas protegidas adequadamente.
- Testemunhos de processos e julgamentos devidamente assegurados.
Adesão de todos os estados ao Programa.
- Programa funcionando adequadamente nos estados.
- Padrões de qualidade do Programa e indicadores de avaliação estabelecidos.
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Compromisso Nº 6
Mídia x Violência: Regulamentação
A crescente presença dos meios de comunicação na vida dos brasileiros e sua influência na formação de valores, particularmente das novas gerações, indica a necessidade do estabelecimento de regulamentação, promoção de campanhas e diálogo com as emissoras, no sentido de
estimular a promoção de valores éticos e a formação de uma cultura de
paz, em detrimento de mensagens estimuladoras de violência.
As ações a seguir apresentadas constituem-se num primeiro passo,
para a reversão desses possíveis estímulos à violência, sem cair no arbítrio da censura. A idéia aqui é transformar os meios de comunicação de
massa em parceiros essenciais no combate a todas as formas de violência,
e, nesse sentido, fazer com que busquem formas inteligentes e não apelativas para retratar a realidade, oferecendo suas programações sem impor
demasiadamente à sociedade, especialmente às crianças e aos adolescentes, exposição exagerada e, muitas vezes, banal da violência.

Ações
46. Persuasão dos Meios de Comunicação: Auto-Regulamentação
Retomar a negociação com os meios de comunicação com vistas a
melhorar o padrão das programações veiculadas, especialmente no que se
refere a programas que exibem alto teor de violência, preferencialmente
incentivando a auto-regulamentação.

47. Campanhas de Comunicação Social
Promover campanhas de comunicação social para a mobilização
nacional pela paz, estímulo ao desarmamento e divulgação de histórias
de sucesso de projetos voltados à prevenção da violência, com prioridade
para as áreas de maior incidência da criminalidade.

48. Estabelecimento do Conselho de Comunicação Social
Elaborar e encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei voltado à implementação do Conselho de Comunicação Social, nos termos do
artigo 224 da Constituição Federal.
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49. Fixação de Critérios Atualizados para Classificação Indicativa
Atualizar a Portaria que fixa os critérios para a classificação indicativa de faixa etária para exibição da programação cultural, especialmente cinema e televisão.

50. Medidas Administrativas Sancionadoras
Atribuir competência ao Ministério da Justiça para aplicar multas
administrativas às empresas que descumprirem as orientações de classificação apontadas pelo Ministério, bem como destinar os recursos decorrentes dessas multas para o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente,
a serem utilizados no financiamento de programas de cunho educativo a
serem veiculados pela emissora violadora ..

Participantes
- Presidência da República, por meio da Secretaria de Comunicação e da
Casa Civil;
- Ministério da Justiça;
- Ministério das Comunicações;
- Ministério da Cultura;
- Congresso Nacional;
- Órgãos de Comunicação e de Produção de Espetáculos;
- Empresas produtoras e Distribuidoras de Cinemas e Vídeos;
- Televisões a Cabo e Abertas e Órgãos de Auto-Regulamentação;
- Ordem dos Advogados do Brasil e
- Sociedade civil organizada.

Resultados Esperados 2000-2002
- Redução das cenas de banalização da violência nas televisões.
- Critérios de classificação indicativa atualizados e reformulados.
- Órgãos de auto-regulamentação criados e funcionando adequadamente.
- Campanhas educativas realizadas.
- Conselho de Comunicação Social instalado e funcionando em condições adequadas.
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Capítulo II
Medidas no Âmbito da Cooperação do Governo Federal com os
Governos Estaduais
Compromisso Nº 7: Redução da Violência Urbana
Compromisso N.º 8: Inibição de Gangues e Combate à Desordem Social
Compromisso N.º 9: Eliminação de Chacinas e Execuções Sumárias
Compromisso N.º 10: Redução da Violência Rural
Compromisso N.º 11: Intensificação das Ações do Programa Nacional de
Direitos Humanos
Compromisso N.º 12: Capacitação Profissional e Reaparelhamento das
Polícias
Compromisso N.º 13: Aperfeiçoamento do Sistema Penitenciário

Compromisso Nº 7
Redução da Violência Urbana
A violência aumentou. Isto é um fato incontestável e que assusta
toda a sociedade. O cidadão brasileiro tem sido, nos últimos tempos, exposto a muitas formas de violência: crimes, assaltos, lesões e inúmeras
outras violações. Na maioria das vezes, essas práticas têm levado, prematuramente, milhares de vidas humanas, atingindo patamares inaceitáveis.
Não é sem razão que o crime se situa entre as mais importantes
preocupações do cidadão brasileiro.
Sua presença cada vez mais evidente no cotidiano de nossa sociedade exige do Poder Público um esforço coletivo no sentido de se estabelecer, de uma vez por todas, limites a esta situação, e combater as
ações criminosas. É uma responsabilidade da qual os Órgãos Públicos de
todas as esferas e níveis de poder não podem se furtar.
Entretanto, deve ser, também, um esforço que envolva toda a sociedade em um repúdio comum aos que evocam a violência. É necessário
neutralizar esse ciclo odioso que vai das ações mais banais às mais graves. Nessa luta, é fundamental a presença de uma cidadania ativa e pujante, não só de perspectiva crítica e reivindicatória, como também na di-
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reção pró-ativa das sugestões, propostas e apoio às iniciativas deste Plano.
As ações propostas abaixo congregam estados e municípios, e especialmente grandes centros urbanos que apresentam altas taxas de criminalidade, em torno de estratégias que levem a reduzir, de forma drástica, as taxas de assaltos, homicídios e outras graves violações à pessoa.

Ações
51. Intensificação do Policiamento Integrado
Apoiar, inclusive financeiramente, estados que implantarem programas de policiamento integrados entre a Polícia Civil e Militar, prioritariamente para a Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Salvador,
Belém, Recife, Brasília e entorno, além de estimular a participação dos
poderes públicos municipais nas atividades das polícias estaduais.

52. Saturação em Áreas Críticas
Realizar saturação da ação policial em áreas críticas com participação efetiva das polícias estaduais.

53. Mutirão para Cumprimento dos Mandados de Prisão
Solicitar o apoio do Poder Judiciário e corregedorias e das duas
forças policiais dos estados para o cumprimento de todos os mandados de
prisão já expedidos e, ainda, não cumpridos, numa demonstração firme
das autoridades judiciárias e policiais de que não se tolerará o descumprimento da lei e, por outro lado, aumentar o grau de percepção da população de que quem tem contas a ajustar com a justiça é, de fato, punido.

54. Missões Especiais de Patrulhamento Integrado
Concentrar a atuação policial em áreas que apresentam maior risco
para pessoas serem assassinadas ou molestadas, a partir da compatibili-
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zação das áreas geográficas de intervenção da Polícia Militar e da Polícia
Civil, com objetivo de dar à ação repressiva coordenação e unidade tática.

55. Grupos Especiais Anti-Seqüestros
Estimular a criação de grupos especiais de policiais preparados e
treinados para a investigação, negociação e repressão de seqüestros.

56. Guardas Municipais
Apoiar e incentivar a criação de guardas municipais desmilitarizadas e desvinculadas da força policial, estabelecendo atribuições nas atividades de segurança pública e adequada capacitação, inclusive para a área
de trânsito.

57. Combate à Violência como Prioridade também do Município
Sensibilizar e apoiar financeiramente projetos municipais que invistam na qualidade de vida de populações que vivem em periferias, favelas e zonas de carência, na instalação de equipamentos sociais que reduzam circunstâncias ou situações que facilitam a ação criminosa.

58. Pontos Críticos no Trânsito
Criar uma fiscalização intensiva naqueles pontos críticos de cidades onde os registros mostram acidentes fatais de trânsito, punindo com
rigor os responsáveis por essas mortes, com vistas a reduzir a impunidade, o desrespeito à vida e o compromisso falho que essas pessoas demonstram com os direitos e deveres da cidadania.

59. Estratégias Comunitárias
Estimular que as Polícias estaduais promovam debates e abram canais permanentes de diálogo com as lideranças e os movimentos comunitários legítimos, especialmente aqueles organizados em periferias e favelas de grandes centros urbanos, com o propósito de construir alianças
capazes de ao mesmo tempo mudar o comportamento da Polícia em rela-
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ção a essas populações e combater o crime, livrando essas comunidades
do poder dos marginais e dos falsos benefícios dos bandidos, bem como
investir em organização e gestão comunitária e na aliança entre os movimentos sociais e a escola.

60. Reluz
Implantar em cooperação com os governos estaduais e municipais
o Programa Reluz: um amplo e massivo programa de iluminação pública.

Participantes
- Presidência da República, por meio do Gabinete de Segurança Institucional;
- Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança
Pública, do Departamento de Polícia Federal e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal;
- Ministério da Defesa;
- Ministério de Desenvolvimento;
- Secretaria de Estado e Assistência Social;
- Secretarias Estaduais de Segurança, Justiça, Assuntos Penitenciário e
Assistência Social;
- Guardas Municipais;
- Secretarias Municipais de Infra-Estrutura Pública;
- Agentes Comunitários e
- Sociedade civil organizada.

Resultados Esperados 2000-2002
- Redução anual dos crimes contra a pessoa no país.
- Fiscalização em pontos críticos no trânsito funcionando de forma mais
eficiente e eficaz.
- Policiamento intensificado e funcionando de forma integrada.
- Divisão geográfica dos distritos e regiões administrativas compatibilizadas entre a Polícia Civil e Polícia Militar e responsabilização da atuação no combate ao crime compartilhadas.
- Redução anual da violência nos bairros.

72

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nQ 26 abr/mai/jun 2000

- Restabelecimento da confiança nas forças policiais.
- Cidades, bairros de periferia e favelas mais bem iluminados.
- Redução de conflitos entre policiais e populações de periferia e moradores de favelas.
- Guardas Municipais criadas e monitoradas.
Compromisso N.º 8
Inibição de Gangues e Combate à Desordem Social
Espaços urbanos concentrados, como são as atuais grandes metrópoles brasileiras, concentram também manifestações de violência e ameaças ao convívio social pacífico.
Nesse contexto, os jovens, especialmente aqueles situados na faixa
etária de 14 a 24 anos, se apresentam ao mesmo tempo como as vítimas
mais prováveis da violência, mas também como os violentos mais prováveis. A sociedade brasileira não foge a essa tendência moderna.
O Brasil está cheio de exemplos recentes que expressam omissão
ou superproteção das famílias, da escola e dos poderes públicos, que não
conseguem construir, principalmente com a participação dos jovens, uma
perspectiva de futuro.
Para mudar esse triste quadro, as ações propostas logo a seguir procuram, ao lado de conferir cada vez mais praticidade ao Estatuto da Criança e do Adolescente, caminhar na direção principal de reinserir os jovens em suas comunidades, despertando-os para uma efetiva participação
que inclua o sentido de responsabilidade, sonhos, desejos de realização e
felicidade.
Ações
61. Redução do Consumo de Bebidas Alcoólicas
Adotar campanhas sistemáticas nas áreas da saúde e educação buscando conscientizar e prevenir os jovens em relação aos riscos e efeitos
do consumo de bebidas alcoólicas, bem como reforçar a fiscalização de
venda dos mesmos a menores.
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62. Criação de Delegacias Especializadas para Atendimento do Adolescente
Incentivar os estados a criarem unidades especializadas para atendimento do jovem em conflito com a lei, de acordo com as regras estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, com vistas a permitir
a boa aplicação das medidas sócio-educativas de responsabilização desses adolescentes.

63. Atendimento de Jovens em Conflitos com a Lei
Incentivar aplicação das medidas sócio-educativas previstas no
Estatuto da Criança e do Adolescente para jovens com idade abaixo da
punibilidade penal, bem como priorizar o investimento público federal
nos projetos estaduais que promovam a descentralização e regionalização
do sistema de atendimento ao jovem infrator e que privilegiem um rigoroso processo educacional e de reinserção social.

64. Redução de Grupos e Associações que Pregam e Agem de Forma
Violenta
Ampliar a fiscalização de organizações, grupos e associações que
congregam jovens, sob pretexto esportivo, de lazer ou cultural, mas cujas
atividades sejam o tráfico de drogas, exacerbação da violência e outras
práticas criminosas, fechando, depois de avaliação e investigação criteriosa, esses estabelecimentos e processando os responsáveis.

65. Programas de Apoio às Famílias
Desenvolver programas específicos para famílias, principalmente
aquelas de estratos mais populares, proporcionando informações, cursos,
apoio e atitudes que possam ajudar na diminuição das tensões, bem como
na aproximação dos vínculos familiares, por intermédio da implantação
de Núcleos de Apoio a Famílias - NAF, da Secretaria de Estado de Assistência Social, prioritariamente em áreas de extrema carência, periferias
e favelas.
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66. Recuperação do Espaço Público
Mapear os espaços públicos importantes para a comunidade que
estejam deteriorados, com ênfase em zonas de maior carência social e urbana, visando sua recuperação estética e moral. A partir da restauração
de sua representação comunitária, evitar que sejam toleradas, por toda a
comunidade, agressões como: grafitismos, depredações, uso inadequado
de praças, brinquedos, telefones públicos, lixeiras, etc. Estimular atitudes
positivas de preservação e que materializem a idéia de que o espaço público é a representação da própria comunidade e que esta se assenta no
respeito e no cumprimento da lei que, nesse caso, é, principalmente, o
dever de cada um com os demais.

67. Resgate de Profissões Comunitárias
Estimular a elaboração, por parte dos estados e mumc1p1os, de
projetos comunitários que elevem a auto-estima de profissionais comunitários, tais como agentes comunitários, educadores, policiais, bombeiros, etc., a fim de que eles possam ao mesmo tempo ser multiplicadores
de valores comunitários e objeto de identificação e valorização pela comunidade que integram.

68. Participação na Comunidade
Propor, por meio do Ministério da Educação, uma forma que obrigue as universidades, especialmente as privadas, a incluir nos seus cursos

um período regular de serviço comunitário, de modo a estimular o contato e a convivência de jovens com a realidade de pessoas mais excluídas
da população, com o objetivo de promover maior responsabilidade e integração social.

69. Ética e Cidadania
Distribuição massiva nas escolas públicas do kit "Ética e Cidadania", preparado pelo Ministério da Educação.

Participantes
- Ministério da Previdência e Assistência Social, por meio da Secretaria
de Estado de Assistência Social;
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- Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos
Humanos;
- Ministério da Educação;
- Ministério da Saúde;
- Ministério do Esporte e Turismo;
- Ministério da Cultura;
- Secretarias Estaduais e Municipais de Assistência Social, de Esporte,
Cultura e Lazer, de Saúde e de Educação;
- Secretarias Estaduais de Segurança Pública;
- Varas da Infância e da Adolescência;
- Ministério Público e
- Sociedade civil organizada.

Resultados Esperados 2000-2002
- Delegacias especializadas para o atendimento de crianças e adolescentes criadas e funcionando adequadamente.
- Redução dos atos de vandalismo praticados por jovens em espaços públicos.
- Redução das gangues e grupos de jovens formados para práticas violentas.
- Programas de apoio a famílias criados e funcionando nas principais capitais do País.
- Obrigatoriedade nos cursos universitários de serviços comunitários.
- Projetos de integração e restabelecimento da auto-estima de profissionais comunitários implantados.
- Redução da violência familiar.

Compromisso N.º 9
Eliminação de Chacinas e Execuções Sumárias
As chacinas atingem freqüentemente as populações de baixa renda
e de camadas sociais mais populares, que geralmente habitam espaços
com infra-estrutura deficiente - ruas não asfaltadas, vielas de difícil acesso, iluminação insuficiente.
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O sentimento de medo e desesperança presente nesses bairros produz acelerada percepção de abandono, o que termina por criar um terreno
propício para que grupos paramilitares se imponham pelo abuso da força
e práticas violentas.
A lei geral passa a ser não a legitimamente constituída, mas aquela
feita pelas próprias mãos e pela institucionalização da lei do mais forte,
quadro que se agrava com o envolvimento de número significativo de
agentes do Estado, que se acham intocáveis, praticando o "justiciamento"
de pessoas, sendo as chacinas a expressão mais bárbara desses crimes.
Combater vigorosamente esses crimes é romper um ciclo perverso
e importante para reduzir as taxas gerais de homicídios e violência, além
de contribuir fortemente para estabelecer instituições policiais menos segregadoras e mais apropriadas para defender os cidadãos.
É nessa direção que as propostas abaixo procuram ir: proteger a
comunidade e punir aqueles que violam a lei.

Ações
70. Grupos de Extermínio, Justiceiros e Pistoleiros
Criar forças integradas para missões especiais de identificação dos
principais grupos de extermínio, justiceiros e pistoleiros em atuação no
País, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Vitória e
entorno do Distrito Federal, com vistas ao planejamento conjunto de operações para seu completo desbaratamento e prisão dos seus integrantes.

71. Apreensão de Bens de Integrantes de Grupos de Extermínio
Estabelecer mecanismos que permitam que integrantes de grupos
de extermínio tenham, quando for o caso, seus bens confiscados pelo Poder Público e que os recursos oriundos do seu desfazimento sejam empregados em indenizações de pessoas e familiares sobreviventes da ação
criminosa desses grupos.

72. Investigação de Chacinas e Execuções Sumárias
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Apoiar a criação de delegacias especializadas, inclusive com polícia técnica e cientifica, encarregadas de investigar e elucidar os crimes de
chacinas, permitindo uma resposta rápida do Estado na repressão desses
crimes e na responsabilização dos seus autores.

73. Punição Rigorosa para Violência Policial
Criar mecanismos mais adequados de punição ao policial que se
envolver em atividades criminosas, bem como Cadastro Nacional de Policiais Expulsos da Corporação, por envolvimento com crime, de modo a
evitar que esse ex-policial seja contratado por empresas de segurança
privada ou outras atividades de guarda, com acesso a armas e munições
ou poder de mando.

74. Regulamento e Controle para Unidades de Repressão e Forças
Policiais
Estabelecer regulamentos e controles rígidos para a ação de forças
especiais de polícia, por meio dos quais a coordenação e a responsabilidade das operações fiquem sempre a cargo de um oficial superior, determinando ainda o registro de todos os passos da missão e a identificação
em relatório dos policiais, das armas, da munição e dos veículos que serão utilizados pelo grupamento destacado para missão.

75. Fechamento de Estabelecimentos Comerciais
Cassar sumariamente os licenciamentos daqueles estabelecimentos
responsáveis por contratação de grupos de extermínio, justiceiros ou
pistoleiros, além do competente indiciamento penal dos sóciosproprietários.

Participantes
- Presidência da República, por meio do Gabinete de Segurança Institucional;
- Ministério da Justiça;
- Ministério da Defesa;
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- Secretarias Estaduais de Segurança e de Justiça;
- Ministério Público;
- Poder Judiciário;
- Corregedorias e Ouvidorias de Polícias;
- Guardas Municipais;
- Sociedade civil organizada.

Resultados Esperados 2000-2002
- Redução das chacinas e das mortes por "justiciamento" e pistolagem.
- Redução do envolvimento de policiais em crimes desse tipo.
- Normas e regulamentos mais rígidos e eficazes no combate a esse tipo
de crime.
- Batalhões e forças especiais de polícia mais controlados e atuando em
conformidade com a Lei.
- Serviços de denúncia instalados.
- Investigação de crimes de chacinas, pistolagem e "justiciamento" mais
adequada e mais eficiente.
- Interdição e confisco de estabelecimentos comerciais que contratam
"justiciamentos".
- Comunidades mais seguras e em melhores condições de infra-estrutura
física.

Compromisso N.º 10
Redução da Violência Rural
A implantação do programa de combate à violência no campo tem
o objetivo de diminuir esses conflitos, o que requer uma ação mais dinâmica do Governo Federal, integrando-se às ações hoje desenvolvidas por
estados e municípios.
Ressalte-se, no contexto dessas ações, a efetiva participação do Ministério da Reforma Agrária, por intermédio do seu Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, como órgão encarregado das políticas preventivas à violência rural.

Ações
76. Incrementar o Sistema de Informações de Conflitos Agrários e
Tensões Sociais no Campo - SICA
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Coletar dados sobre conflitos agrários (SICA), facilitando o planejamento das ações do INCRA e dos órgãos de segurança pública, bem
como o mapeamento das áreas de tensão social, a identificação dos autores envolvidos e as causas dos conflitos, na forma de incentivo à elaboração de mapas da violência rural, conforme previsto no Programa Nacional de Direitos Humanos.

77. Instalação das Ouvidorias Agrárias Estaduais
Estimular a instalação de ouvidorias agrárias estaduais, prioritariamente naqueles estados autorizados a desenvolver programas descentralizados de reforma agrária, com o objetivo de receber e processar denúncias, registrar informações sobre a violência rural e acompanhar os procedimentos para reintegração de posse.

78. Acompanhamento das Ações Reintegratórias
Acompanhar, com autorização judicial, a execução dos mandados
de reintegração de posse, com representantes das ouvidorias estaduais (a
serem criadas), do Ministério Público, dos movimentos sociais e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.

79. Constituição de Equipes de Prevenção de Conflitos Rurais
Acompanhar os conflitos rurais regionais, com equipes a serem criadas, dotadas de condições de trabalho que permitam monitorar e prevenir os conflitos nos estados.

80. Estruturação da Divisão de Conflitos Agrários da Polícia Federal
Estruturar a recém-criada Divisão de Conflitos Agrários da Polícia
Federal, prevendo núcleos de extensão nas zonas de tensão mais agudas
apontadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, bem como organizá-la com policiais especialmente capacitados,
inclusive em direitos humanos, para mediação e atuação em conflitos e
para oferecer assessoria técnica às policias estaduais, quando demandados.
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Participantes
- Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal;
- Ministério da Reforma Agrária, por meio do INCRA e da Ouvidoria
Agrária;
- Ministério da Agricultura;
- Ministério do Trabalho;
- Poder Judiciário;
- Congresso Nacional;
- Ministério Público,- órgãos de segurança pública estaduais, universidades e sociedade civil organizada;
- Ordem dos Advogados do Brasil.

Resultados Esperados 2000-2002
- Dados sobre conflitos agrários coletados e analisados.
- Acompanhamento das ações reintegratórias realizado pelo Ministério
Público e por organizações da sociedade civil.
- Redução de conflitos em áreas rurais.
- Redução de mortes por confronto agrário.
- Redução de armas de fogo no campo.
- Equipes de acompanhamento de conflitos no campo instituídas e funcionando adequadamente.
- Cursos de capacitação para a mediação de conflitos e táticas de atuação,
a exemplo dos realizados pela Polícia Federal.
- Divisão de Conflitos Agrários da Polícia Federal estruturada e funcionando.

Compromisso N.º 11
Intensificação das Ações do Programa Nacional de Direitos Humanos.
O fenômeno da violência, como sabido, é complexo e de múltiplas
causas. Uma política consistente de segurança pública deve, necessariamente, incorporar ações sociais de caráter preventivo que, integradas à
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esfera policial e repressiva e ao funcionamento enérgico e célere do Poder Judiciário e Ministério Público, proporcionarão um enfrentamento
mais efetivo do problema em toda sua totalidade e complexidade.
O Programa Nacional de Direitos Humanos, lançado em 1995, vem
sendo implementado pelo Governo Federal, com a finalidade de estabelecer no País uma cultura de paz e de não-violência, com intervenção
num leque amplo das possíveis causas da violência.
A violência se distribui de forma desigual em nossa sociedade,
concentrando-se mais na periferia dos grandes centros, marcados pela
degradação sócio-econômica. Os programas de prevenção realizados por
intermédio de políticas integradas devem, assim, respeitar as necessidades de cada uma das regiões críticas, dando ênfase à revitalização do espaço urbano e à maximização das oportunidades de convívio social pacífico, por meio de incentivos a projetos de esporte e lazer, programas de
manutenção dos estudantes na escola e requalificação profissional, assim
como a iniciativas voltadas à resolução pacífica de conflitos.

Ações
81. Escola na prevenção da violência
Ampliar o projeto "Paz na Escola" do Ministério da Justiça, incluir
no programa "TV Escola" o tema "Violência e Direitos Humanos" e incentivar, junto a organizações da sociedade civil, o desenvolvimento de
projetos voltados para a juventude, de cunho educacional e direcionados
para a prevenção da violência, especialmente em áreas de periferia urbanas e que apresentam aguda situação de carência e exclusão.

82. Ampliação do Programa "Pelotões Mirins"
Ampliar o número de participantes do projeto "Pelotões Mirins", no
âmbito do Ministério da Defesa, enfatizando valores de cidadania e direitos humanos na formação desses jovens.

83. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
Ampliar o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, com vistas a uma ação particularmente voltada para crianças de área urbana em
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situação de risco, à semelhança do que já vem ocorrendo na área rural,
prioritariamente nas atividades ilegais que utilizam crianças e jovens,
como no caso da exploração e prostituição infantil e do tráfico de drogas.

84. Programa "Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano"
Reforçar o programa "Agente Jovem de Desenvolvimento Social e
Humano", cujo público alvo são jovens de 15 a 17 anos residentes na periferia urbana, oferecendo a um número crescente de adolescentes alternativas que permitam capacitá-los para o ingresso no mundo do trabalho
e participação social junto à sua comunidade.

85. Programa "Serviço Civil Voluntário"
Estender para todo o País o atual programa "Serviço Civil Voluntário", prescrito pelo Programa Nacional de Direitos Humanos para o jovem de 18 anos, com o objetivo de despertar valores de cidadania e solidariedade, possibilitando o acesso à complementação educacional, capacitação profissional e participação comunitária.

86. Redução do Consumo de Drogas e Apoio à Recuperação de Dependentes
Ampliar o programa de ensino a distância para incluir a formação
de multiplicadores de informações preventivas e tendentes à redução da
demanda de narcóticos (de competência da Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD, em convênio com a Universidade de Brasília - UnB, com
a entrega aos estados, municípios e ONG de 90 mil novas bolsas-ensino.
Formar agentes terapêuticos especializados no trato de crianças e adolescentes, incluindo a implantação de um Centro Terapêutico Piloto, sob a
coordenação da SENAD, em unidade de custódia de menores em Recife,
para o tratamento de menores experimentadores, usuários e dependentes.

87. Apoio a Mulheres em Situação de Risco
Ampliar para as áreas de maior índice de violência contra mulher o
programa de construção de "Abrigos para Mulheres em Situação de Ris-
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co" e renovar os esforços para disseminação da campanha "Uma Vida
Sem Violência é Um Direito Nosso", que se encontra em andamento.

88. Esporte, Lazer e Cultura
Concentrar em áreas com altas taxas de violência os programas de
promoção de atividades esportivas, culturais e de lazer, voltados preferencialmente ao público jovem e à população em situação de risco, buscando o envolvimento das respectivas comunidades e, particularmente,
de confederações, clubes, atletas e artistas na gestão desses programas.

89. Centros Integrados de Cidadania
Apoiar a implantação de pelo menos vinte unidades de Centros Integrados de Cidadania em áreas críticas da Grande São Paulo, Grande
Rio de Janeiro e cidades do entorno do Distrito Federal, onde funcionarão unidades integradas do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e polícias, além de outros serviços públicos voltados para as
demandas básicas do cidadão.

90. Bolsa-Escola
Implementar o programa "Bolsa-Escola" nas regiões de maior incidência da violência, como modo de devolver o jovem à escola e outros
espaços educacionais, retirando-o da ociosidade e de situações que facilitem o seu contato com o crime e com situações de violência, ao mesmo
tempo intervindo para ampliar suas possibilidades de inclusão social.

91. Escola Nacional de Formação Comunitária
Implantar uma Escola Nacional de Formação Comunitária com o
objetivo de prover lideranças comunitárias existentes com meios adequados de gestão, bem como estimular a criação de novas lideranças.

92. Programas Comunitários de Combate à Criminalidade
Incentivar ações de articulação e cooperação entre a comunidade e
autoridades públicas com vistas ao surgimento de grupos de autoproteção
comunitária que possam desenvolver estratégias de ajuda mútua e de re-

84

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 26 abr/mai/jun 2000

quisição de serviços policiais, com o objetivo de proteção da integridade
física das pessoas e dos bens da comunidade, fornecendo pistas e testemunhos que ajudem o trabalho de investigação e da Justiça.

Participantes
- Presidência da República, por meio da Secretaria Nacional Antidrogas
do Gabinete de Segurança Institucional;
- Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos
Humanos, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Conselho Nacional de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente;
- Ministério da Defesa;
- Ministério da Educação;
- Ministério da Previdência e Assistência Social, por meio da Secretaria
de Estado de Assistência Social;
- Ministério do Trabalho;
- Ministério da Cultura;
- Ministério do Esporte e Turismo;
- Ministério da Educação;
- Poder Judiciário;
- Ministério Público;
- Secretarias estaduais de segurança pública, trabalho, assistência social,
saúde, educação, cultura e esporte;
- Secretarias municipais;
- Universidades;
- Sociedade civil organizada.

Resultados Esperados 2000-2002
- Serviço Civil Voluntário instalado em todos os estados.
- Implantação, como projeto piloto, de cinco centros integrados de cidadania em 2000.
- Redução do consumo de drogas pelos adolescentes.
- Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano implantado em periferias com elevados índices de violência.
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- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ampliado para zonas urbanas com altos índices de envolvimento de crianças com o tráfico de
drogas e a prostituição infantil.
- Programa Pelotões Mirins ampliado para zonas de carência e exclusão.

Compromisso N.º 12
Capacitação Profissional e Reaparelhamento das Polícias
A qualificação e a valorização do profissional de segurança pública
são pilares de qualquer programa consistente de redução da criminalidade. A evolução do crime exige constante aperfeiçoamento dos equipamentos e conhecimentos policiais. Por outro lado, o policial deve ser
permanentemente capacitado para servir sua comunidade. É hoje consenso em todo o mundo que a eficiência da polícia está diretamente ligada a
sua proximidade da população e ao grau de confiança alcançado junto à
comunidade. Será esta a ênfase dos programas de capacitação na área de
segurança pública.

Ações
93. Criação do Fundo Nacional de Segurança Pública
Criar, no âmbito do Governo Federal, um Fundo Nacional de Segurança Pública destinado a apoiar financeiramente o reaparelhamento, reestruturação e qualificação das polícias estaduais e as ações previstas
neste Plano, especialmente aquelas voltadas para a implantação de polícias comunitárias, seu intercâmbio nacional e internacional com polícias
e líderes comunitários, delegacias especializadas, sistemas de produção e
coleta de dados, núcleos de combate à impunidade, investigações de homicídios, chacinas, missões especiais de patrulhamento integrado e estratégias comunitárias .

94. Apoio à Capacitação das Polícias Estaduais e Incentivo às Polícias Comunitárias
Apoiar e padronizar a capacitação das polícias estaduais, particularmente na gestão de segurança pública, mediação de conflitos, operações que envolvam o policiamento de manifestações de massa e investi-
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gação policial e, especialmente, na implantação de polícias comunitárias,
além de promover a integração entre as academias de polícia civil e militar.
95. Programas de Apoio aos Policiais
Incentivar a criação de seguro de vida em favor da família dos policiais mortos em serviço, estabelecer programas especiais para aquisição
da casa própria, em terrenos públicos, bem como estimular a educação
formal, a pesquisa científica e a profissionalização do policial.
96. Reaparelhamento das Polícias Estaduais
Disponibilizar recursos para, mediante contrapartida em ações e
compromissos dos governos estaduais com os resultados deste Plano,
promover o reaparelhamento das polícias estaduais, em especial na área
de comunicação e na criação de delegacias especializadas.
97. Ouvidorias de Polícia e Mecanismos de Controle Externos
Apoiar a criação e a instalação de Ouvidorias de Polícia, em todas
as instâncias, e outros mecanismos civis que possam ajudar no controle
das atividades da polícia, inclusive pelo Ministério Público.
98. Execução de Tarefas Administrativas por Não-policiais
Estimular a terceirização dos serviços burocrático-administrativos,
de modo a permitir que sua execução não seja feita por policial, liberando-o de funções substituíveis, para sua atividade-fim de proteção ao cidadão.
99. Núcleo Especial de Combate à Impunidade
Coordenar os esforços do Poder Executivo Federal para a repressão
ao crime organizado, via articulação com os Poderes Legislativo e Judiciário, além de estimular a criação de núcleos estaduais e municipais de
combate à impunidade.
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Participantes
- Presidência da República, por meio da Casa Civil;
- Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Executiva, Departamento
de Polícia Federal e Departamento de Polícia Rodoviária Federal;
- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
- Caixa Econômica Federal;
- Instituto de Resseguros do Brasil;
- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq;
- Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior - CAPES;
- Congresso Nacional;
- Ministério Público;
- secretarias estaduais de segurança e de justiça;
- organismos internacionais;
- universidades e outras instituições de ensino e organizações nãogovernamentais com experiência em treinamento, estudos e pesquisas
da ação policial.

Resultados Esperados 2000-2002
- Fundo Nacional de Segurança Público criado.
- Polícias mais qualificadas e com resultado mais eficaz.
- Concursos da Polícia Federal realizados.
- Estruturação da Polícia Federal e Rodoviária Federal concluída.
- Polícias atuando de forma crescentemente integrada.
- Redução de casos de envolvimento de policiais envolvidos em atividades criminosas.
- Redução de policiais vitimados em ação.
- Ouvidorias implantadas em todo o País.
- Programas de apoio e motivação de policiais implementados nos estados.
- Polícias aparelhadas adequadamente.
- Número de policiais na rua aumentado.

Compromisso N.º 13
Aperfeiçoamento do Sistema Penitenciário
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O sistema penitenciário brasileiro tem vivido nos últimos anos
crescente crise que decorre de razões diversas, dentre as quais destaca-se
a falta de investimento público e de treinamento dos profissionais da
área, o que resulta em índices de reincidência que superam os 50% e conseqüente déficit de vagas prisionais.
Nesse contexto, propõe-se o incremento da aplicação de penas alternativas, a abertura de 25 mil vagas no sistema penitenciário, por meio
de presídios que atendam as necessidades de cada região e com a construção, pela primeira vez no Brasil, de penitenciárias federais. Nessa
questão é importante levar em conta experiências de sucesso das parcerias com a comunidade, o trabalho e a educação do preso, assim como a
terceirização de alguns serviços penitenciários menos relevantes. Parte
nuclear do problema a ser enfrentado está na carência de pessoal penitenciário treinado especialmente para exercer suas tarefas.

Ações

100. Ampliação do Sistema Prisional Estadual e Federal
Criação de 25 mil vagas no sistema prisional, com construção de
penitenciárias estaduais e federais, em parceria com os estados. Nessa
ação deverão ser consideradas as necessidades de cada região e enfatizada a retirada de presos de carceragens improvisadas, também contribuindo para a inibição de fugas.

101. Mutirões Penitenciários
Apoiar projetos estaduais de mutirões penitenciários com vistas a
retirar das penitenciárias aqueles presos que já cumpriram integralmente
suas penas.

102. Educação e Profissionalização de Detentos
Realização de programas de educação, capacitação e profissionalização de detentos, visando sua futura reinserção na sociedade.

103. Capacitação de Agentes Penitenciários
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Realização de programas de formação, capacitação e aperfeiçoamento profissional, voltados para agentes penitenciários.

104. Assistência à Vítima, ao Egresso e ao Preso
Desenvolvimento de programas de assistência à vítima , ao egresso
e ao preso.

105. Estabelecimentos Penais
Desenvolvimento de programas de reaparelhamento dos estabelecimentos penais, inclusive visando proporcionar oportunidades de trabalho aos presos.

106. Liberdade Condicional e Regime Aberto
Aprimoramento do monitoramento e desenvolvimento de programas de assistência para que os sentenciados que tiverem bom comportamento e tempo de cumprimento de pena tenham direito a liberdade condicional e regime aberto.

107. Penas Alternativas
Fomentar o estabelecimento de programas de execução de penas
alternativas, com mecanismos para a sua efetiva fiscalização.

Participantes
- Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Justiça, Conselho de Política Penitenciária, Departamento de Polícia Federal e Secretaria de Estado de Direitos Humanos;
- secretarias estaduais de justiça e assuntos penitenciários;
- Poder Judiciário;
- Ministério Público;
- Defensorias Públicas;
- organizações de egressos;
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- sociedade civil organizada com atuação na área de assistência e atendimento a presos;
- faculdades públicas e privadas de Direito e OAB.

Resultados Esperados 2000-2002
- Novas vagas prisionais criadas.
- Penas alternativas, com a respectiva fiscalização, implantadas nas principais capitais do País.
- Estabelecimentos prisionais melhorados e dentro dos padrões mínimos
estabelecidos pelas Nações Unidas.
- Programas de treinamento de agentes penitenciários.
- Sistema prisional federal criado e funcionando adequadamente.
- Programas de assistência e reinserção social do egresso criados e apoiados.

Capítulo III
Medidas de Natureza Normativa
Compromisso N.º 14
Aperfeiçoamento Legislativo
O enfrentamento do crime hoje no Brasil passa, em conjunto com

outras medidas, por um aperfeiçoamento legislativo que teve início em
1995 com a aprovação, desde então, de leis importantes, no âmbito do
Programa Nacional de Direitos Humanos, como a lei que estabeleceu o
crime de tortura, a que introduziu o porte ilegal de armas e a que transferiu para a Justiça comum os crimes dolosos praticados por policiais militares.
Em continuidade a esse processo de aperfeiçoamento da legislação
brasileira, no interesse de proteger os direitos mais fundamentais da pessoa humana, é que listamos novos Projetos de Lei.
Ações

Propor:
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108.
109.
11O.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Projeto de Lei atualizando a Parte Geral do Código Penal
Modernização do Código de Processo Penal
Projeto de Lei reformulando o sistema de execução das penas
Projetos de Lei que reformulem ou tipifiquem algumas figuras delituosas da Parte Especial do Código Penal
Projeto de Lei alterando a Lei de Tóxicos
Projeto de Lei que permita uma punição mais eficaz ao contrabando
Projeto de Lei regulamentando a identificação criminal
Projeto de Lei para previsão de punição mais eficaz ao roubo e à receptação de cargas
Projeto de Lei que estabeleça punição severa a crimes contra policiais
Projeto de Lei que penalize a tentativa de fuga
Projeto de Lei que trate da infiltração policial e da inteligência de
sma1s

Participantes
- Presidência da República, por meio da Casa Civil, Secretaria Nacional
Antidrogas do Gabinete de Segurança Institucional;/Ministério da Justiça, por meio da Comissão de Reforma do Código de Processo Penal e
de Diagnóstico do Sistema Penal, da Secretaria de Assuntos Legislativos, da Assessoria Parlamentar, Secretaria Nacional de Justiça e da Secretaria Nacional de Segurança Pública e do Congresso Nacional.

Resultados Esperados 2000-2002
- Capacidade jurídica punitiva do Estado ampliada e melhorada com a
aprovação e sanção das propostas legislativas, com absorção das modernas tendências do direito e processo penal.
- Inibição das práticas ilícitas.
- Sistema penal brasileiro mais moderno, ágil e eficaz.
- Instrumentos mais eficientes de coerção aos novos tipos penais.

Capítulo IV
Medidas de Natureza Institucional
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Compromisso N.º 15
Sistema Nacional de Segurança Pública
As propostas apresentadas neste capítulo destinam-se à construção
de uma base de dados mais sólida, por meio da criação de um sistema
nacional de segurança pública que aprimore o cadastro criminal unificado? INFOSEG, e da criação do Observatório Nacional de Segurança Pública, dedicado à identificação e disseminação de experiências bem sucedidas na prevenção e no combate da violência.

Ações
119. Programa de Integração Nacional de Informações de Justiça e
Segurança Pública - INFOSEG
Estender para os estados a disponibilização dos dados atuais do
INFOSEG nas áreas de segurança e justiça, de forma a permitir a integração e o acesso das informações de identidade criminal, de mandados
de prisão e população carcerária entre todas as unidades federadas.

120. Observatório Nacional de Segurança Pública
Criar o Observatório Nacional de Segurança Pública, dedicado à avaliação de programas desenvolvidos em todo o País na área de segurança pública, identificação de experiências inovadoras e bem sucedidas para estímulo a sua reprodução em outros locais, com a sua divulgação e assistência aos órgãos interessados em adotá-las.

121. Criação do Comitê de Acompanhamento e Integração dos Programas Sociais
Estabelecer no Conselho de Governo um Comitê de Acompanhamento e Integração dos Programas Sociais, no âmbito da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a fim de integrar as políticas sociais
do Governo Federal e desenvolver estratégias para incrementá-las, por
intermédio de ações conjuntas.
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122. Censo Penitenciário
Realização periódica e nacional do censo penitenciário, de modo a
possibilitar um planejamento adequado de previsões de vagas, ações gerenciais e melhoria do sistema.

123. Construção de Base de Dados para o Acompanhamento das Polícias
Criar um programa informatizado que permita acompanhar, por
intermédio de planilhas, as características operacionais das forças policiais brasileiras, incluindo dados de desempenho, treinamento, ocorrências
atendidas e transformadas em inquéritos, delitos esclarecidos, controle de
munição e armamento, tipo de equipamentos utilizados, etc.

124. Pesquisa Nacional de Vitimização
Realizar anualmente uma pesquisa nacional sobre vitimização.

Participantes
- Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança
Pública, Secretaria Nacional de Justiça, Departamento de Polícia Federal, Departamento Nacional de Trânsito, Departamento de Polícia Rodoviária Federal;
- Ministério da Previdência e Assistência Social;
- Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA;
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
- Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ;
- secretarias estaduais de segurança e de justiça;
- polícia militar;
- polícia civil;
- universidades;
- institutos de pesquisas;
- organizações da sociedade civil especializadas em pesquisas vitimológicas e coleta de dados.
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Resultados Esperados 2000-2002
- Dados estatísticos disponíveis confiáveis e comparáveis.
- Metodologias de coleta de informações e dados unificadas e sistematizadas.
- Todos os estados brasileiros produzindo dados e informações adequadamente.
- Censo penitenciário realizado sistematicamente.
- Pesquisa sobre vitimização realizada anualmente.
- Políticas públicas de segurança planejadas e orientadas por informações
de desempenho.

Conclusão
O Programa apresentado contempla um diversificado campo de
atividades, procurando recuperar e reunir as principais idéias e sugestões,
já amplamente debatidas em encontros promovidos pelo Ministério da
Justiça com os Secretários Estaduais de Segurança Pública, especialistas
e organizações não-governamentais; pelos movimentos da Sociedade Civil, como foi o fórum São Paulo Sem Medo, Rio Contra o Crime, Sou da
Paz, entre outros; pelo Grupo de Trabalho para Avaliação do Sistema de
Segurança Pública, que funcionou sob a coordenação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos; pelos subsídios oferecidos pelo Programa Nacional de Direitos Humanos e pelas valorosas contribuições do Gabinete
de Segurança Institucional e outros órgãos da Presidência da República.
A novidade é o foco da ação integrada, capaz de coordenar, avaliar
e redirecionar ações e metas propostas, contribuindo para a criação de um
Sistema Nacional de Segurança Pública que ofereça alcance amplo e.eficaz, na solução do complexo problema da violência.
Todas as medidas aqui selecionadas visam devolver ao povo brasileiro a idéia precisa de segurança e justiça, bem como a percepção da
presença e o sentimento de confiança no Poder Público, restituindo-lhe
valores fundamentais ao desenvolvimento de uma sociedade organizada e
democrática.
É preciso coragem e determinação para implementar as medidas
propostas. Para isso estará voltado todo o Governo Federal.
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Contudo, somente o desejo e a determinação do Governo não é o
suficiente. Mais uma vez é preciso afirmar que esta é urna luta que necessita de um esforço conjunto, um direcionamento comum, por parte de diferentes segmentos governamentais - numa articulação produtiva entre os
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e o Ministério Público - e da
sociedade civil em geral, pois só assim conseguiremos, de forma sustentável, impor limites às pressões cotidianas da violência. Este Plano serve
para nos dar as referências e o horizonte de como e para onde desejamos
chegar, mas a consecução de seus resultados exige um compromisso efetivo de todos.
O momento não é de palavras, mas sim de ações conjuntas e de
compromissos renovados com o restabelecimento da confiança e do sentimento de segurança na sociedade.

Brasília, 20 de junho de 2000
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VII. O PROBLEMA DA TOLERÂNCIA EM PAUL RICOEUR

CONSTANÇA MARCONDES CESAR.
Professora do Instituto de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica - Campinas e
Editora Responsável da Revista Reflexão

Um exame do conceito contemporâneo de tolerância mostra-o, no
seu sentido positivo, associado às idéias de liberdade e de pluralismo político cultural; no sentido negativo, à denúncia da intolerância e à crítica
ao etnocentrismo. No plano ético, é virtude moral dos indivíduos, virtude
política do Estado. Na sua forma extrema, desliza para o ceticismo e o
relativismo, propondo a equiparação das opiniões (Voltaire, Bayle, Locke). Não pode, contudo, ser confundida com a indiferença à verdade;
deve ser identificada ao direito de expressão (Spinoza, Mill, Kant), normatizado pela razão (Spinoza, Kant). Não pode, também, ser confundida
com a aceitação de qualquer tipo de pensar. Quando um autor afirma o
que é contrário à vida ou conservação da sociedade, deve ser rejeitado
(Locke). Como antítese do fanatismo, seus limites são o direito positivo e
o direito natural (Voltaire). Entendida, na filosofia moderna, como garantia da liberdade, a tolerância é hoje encarada como sinônimo de respeito ao homem, na sua dignidade e crenças, e como condição do desenvolvimento e da felicidade. Seu fundamento é uma ética democrática, e o
imperativo da paz (Mayor, 1995). Não consiste num nivelamento uniformizador de todos os pontos de vista, mas supõe a diversidade cultural,
espiritual, intelectual. Consiste em suportar a diversidade, mantendo-se,
contudo, a busca da verdade e as próprias convicções. Não admite "a
apologia do assassinato, os discursos e atos racistas, os apelos ao ódio".
Implica reciprocidade, respeito, e a meditação sobre o intolerável (Droit,
1995). Num mundo que se caracteriza, cada vez mais, pela universidade,
pela ruptura com sectarismos e etnocentrismos, tolerância é a busca do
consenso e da paz (Cristi, 1995). Diversos autores (Dummet, Williams,
Younan, Saurat, Zarka, 1995), a apontam como virtude ético-política:
respeito aos outros. No plano cultural, consiste em aceitar, sem considerar "bizarros, cômicos, inferiores ou incompreensíveis (... ) desvios de
normas humanas ( ... )", os comportamentos de outros grupos (Dummet,
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1995). Libertando-nos da servidão do particular e do idêntico, a cultura é
o caminho que nos conduz ao universal. "A tolerância é a aceitação do
outro, no que o distingue de mim" (Younan, 1995). Se no plano individual consiste em reconhecer o direito à diferença, no plano do Estado
visa a unidade dos cidadãos, sem vincular a identidade do Estado a "uma
raça, um povo, uma língua ou uma religião" (Dummet, 1995). Trata-.-;e,
nesse nível, de incorporar "a própria estrutura do Estado a aceitação da
pluralidade" (Williams, 1995). No plano social, a tolerância é, pois, a expressão da igualdade entre os homens, isto é, da justiça, fraternidade e
paz social (Saurat, 1995). Seu limite é a liberdade do outro; não se pode
confundi-la com a anarquia, pois cabe à lei "colocar e defender os limites
dos direitos naturais de cada um" (id). Seu correlato é a responsabilidade, sua arma é o voto. A tolerância não consiste apenas em suportar a
existência física do outro; implica simpatia, reconhecimento e acolhimento, quer dizer, superação da mera coexistência. Deve ser "estendida a
todas as opiniões e todas as crenças", porque '·toda convicção é expressão de uma liberdade ( ... ) [e] deve ser respeitada porque revela a dignidade do homem" (Zarka, 1995). Evidencia-se, no pensamento contemporâneo, a necessidade de integrar o problema da preservação da natun~za
na questão da tolerância. Isso ocorre porque, como demonstrou Jonas,
nossa ação não afeta mais apenas os seres humanos, mas põe em jogo a
própria imutabilidade da ordem natural, mostrando a correlação tolerància - responsabilidade, bem como a exigência da reflexão sobre o intolerável. Assim, "a reconsideração da ética por H. Jonas pode conduzir a
uma reelaboração da questão da tolerância" (id.). Outro aspecto do problema é o da convivência entre culturas inumeráveis, diversas e equivalentes, e o acolhimento dessas, não na sua mera alteridade, mas para além
dela. O que é tolerável? Diagne busca na obra de Lévinas um critério:
devemos "julgar as civilizações a partir da ética"( 1995), à luz dos conceitos de humanidade una, de dever de ingerência, de "direito transcultural de julgar" (id.). Pois acima da diversidade cultural, trata-se de assegurar o "valor da pessoa humana", a "solidariedade trans-étnica" (id.). l\lodelo da tolerância a que aspiramos, na contemporaneidade, é a ação não
violenta de Gandhi. Tolerância e nczo-violência são aproximadas por
Jahenbegloo ( 1995). Ele mostra que o conceito gandhiano de Ahimsa implica as noções de respeito e amor a todos os seres. A não-violência, para
Gandhi, é convertível à verdade, e a verdade é obediência à lei do amor;
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dever supremo do homem, é a virtude política por excelência. Em resumo, pode-se dizer que o conceito em exame aparece hoje vinculado às
idéias de liberdade, de respeito e igualdade, de amor. Seus correlatos são
a responsabilidade, em relação aos homens e à natureza, e a nüoviolência. O respeito ampliou-se, abarcando homem e natureza; a liberdade e a igualdade são os parâmetros para o exame da diversidade cultural, bem como a preservação, acima de qualquer outro, do valor da pessoa humana, como critério para dirimir divergências. A amizade interpessoal ampliou-se em solidariedade trans-étnica, afirmando a humanidade una e seu destino comum. Novos deveres, como por exemplo o de
intervir garantindo tais valores, são propostos ao homem atual. A meditação de Ricoeur sobre o assunto precede, de alguns anos, o texto da
UNESCO a que recorremos para apresentar o estado da questão. A análise permite-nos, de um lado, assinalar que sua obra antecipa e sintetiza
perspectivas presentes no texto da UNESCO; de outro, mostrar como, em
seus escritos, a questão em pauta ganha profundidade e riqueza. Nosso
ponto de partida foi o exame, em Ricoeur, dos conceitos de tolerância,
intolerância e intolerável, discutindo os primeiros à luz dos limites do
último. Assim, intolerável é o que deve ser rejeitado, e também o que é
a~jeto. O problema que surge, dessa definição, é o da ambigüidade do
termo: como estabelecer o que é intolerável, quando somos confrontados
com a diversidade cultural, filosófica, religiosa? Nosso autor trata de responder a essa questão, elucidando o termo tolerância. Reconhece, no uso
da palavra, uma dupla dimensão: a institucional, essencialmente negativa, cujo fundamento é o respeito à liberdade do outro; a individual, essencialmente positiva, admissüo de modos de pensar e agir diversos do
nosso. No plano institucional, a ruptura da colaboração entre o religioso
e o político, a partir da Revolução Francesa, levou à implantação do Estado de Direito, como garantia das liberdades e do ideal de justiça, expresso no conceito de cidadania. A tolerância deve ser compreendida, no
nível institucional, como um consenso conflitual, que consiste em "'reconhecer o direito de o adversário existir e na vontade expressa de convívio
cultural" (Lectures I, p. 303), e no acordo "sobre valores comuns, fundados diversamente, mas enunciados em termos próximos ... " (id., p. 304).
Assim, tolerância é virtude, que se caracteriza pelo respeito, pela presunção de que a "adesão do outro às suas crenças é livre" (id.), pela não imposição de convicções (id., p. 303). Nesse plano, o intolerável é a confu-
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são entre justiça e verdade, e o açambarcamento, pelo Estado, da pretensão à verdade do discurso. O intolerável é o que é sem fundamento, o que
"não pode ser incluído no pacto do consenso conflitual" (id., p. 305), "o
que não merece respeito", o que é abjeto, "porque fundado no nãorespeito", na recusa da liberdade do outro (id.). No plano religioso, a diversidade de crenças põe, de modo ainda mais agudo que no plano político, a questão da verdade. As duas grandes indagações que surgem são:
há justificação teológica da tolerância? (id., p. 306); e: "como viver a
pluralidade das confissões, na confissão da fé?" (id., p. 308). Para Ricoeur, o caminho em direção à tolerância é o que leva "da violência da
convicção à não-violência do testemunho" (id., p. 307), à unidade plural.
Não se trata de cair num sincretismo vago, mas de reconhecer que não há
um ponto de vista privilegiado para abranger a multiplicidade das religiões, lembrando que é sempre no seio de uma confissão determinada que
se pode reconhecer o valor das outras. Para Ricoeur, o ponto de partida
para dialogar com as outras religiões é o cristianismo, no qual se mostra
o mistério da alteridade de Deus, o absolutamente Outro, que se revela
também por intermédio de outras Escrituras, alhures (id., p. 310). Assim,
no plano religioso, tolerância significa diálogo entre cristãos e leigos,
entre cristãos e sacralidades não-cristãs, abertura ao encontro de diferentes conjuntos simbólicos. É intolerável, aqui, o intolerante, abjeto porque
não respeitoso; e o poder político, quando este tenta apropriar-se da verdade. Cabe ao Estado expressar ajustiça, "ascese do poder", e não impor
a sua verdade. No plano filosófico, podemos dizer que, para Ricoeur, a
tolerância consiste primeiramente na tentativa de superação dos conflitos
das interpretações. Ou seja, no reconhecimento da pluralidade da verdade, no não-dogmatismo, na recusa do ceticismo. A expressão da tolerância, no plano de reflexão, é também busca, por nosso autor, da possibilidade de articular hermenêuticas rivais. O problema atual da interpretação
é que não há um cânone universalmente reconhecido, uma hermenêutica
geral, mas apenas teorias da interpretação separadas e opostas. Nosso filósofo parte do extremo conflito que aí se apresenta: de um lado, a hermenêutica concebida como manifestação, restauração de um sentido; de
outro, a hermenêutica entendida como desmistificação, redução de ilusões. Inspirando-se na hermenêutica desenvolvida pela fenomenologia da
religião (Leenhardt, Van der Leeuw, Eliade), o pensador francês faz da
hermenêutica um instrumento de escuta, descrevendo e compreendendo
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a realidade simbólica. Afirmando sua fé no desvelamento pela palavra,
trata de descobrir a verdade dos símbolos, evidenciando o elo analógico
entre o seu significado primário, literal, e o significado secundário que
apresentam. Contrapondo a hermenêutica elaborada pela fenomenologia
da religião e a psicanalítica, indaga: como duas hermenêuticas opostas
são possíveis ao mesmo tempo? Sua hipótese é de que ambas são legítimas, cada qual em seu nível. A solução do conflito consiste, para Ricoeur, na articulação dessas duas hermenêuticas, mostrando sua complementariedade. Há, para nosso filósofo, um campo comum a todas as
hermenêuticas: é o das expressões multívocas, onde a equivocidade
emerge por superabundância de sentido. É o exame do símbolo, entendido como "estrutura de significação em que um sentido direto, primário,
literal, designa, por acréscimo, outro sentido indireto, secundário, figurado, que só pode ser apreendido através do primeiro" (Le conflit..., p.16).
O denominador comum das hermenêuticas opostas são as raízes ontológicas da compreensão: busca da arqueologia do sentido, pela psicanálise;
da teleologia das figuras do espírito, pela fenomenologia do espírito; dos
signos do sagrado, pela fenomenologia da religião. As hermenêuticas rivais apresentam interpretações cujo limite de validade é marco teórico
que funda suas regras de leitura, e que cabe à filosofia explicitar. Podemos articular todas as interpretações numa figura unitária, porque o ser
que somos é o coerente fundamento das interpretações. A dialética das
interpretações põe em evidência que os símbolos são mais ricos que as
suas múltiplas decifrações, porque estão carregados de todas as hermenêuticas; e ainda, que nossa existência, de que a filosofia trata, é sempre uma existência interpretada. A articulação das hermenêuticas expõe a
consciência como tarefa, e o símbolo, o mito, a ficção, o sonho, como
profecias de nosso vir-a-ser, como vivências de variações imaginativas
do eu, que conduzem o homem a um si mais amplo. É reconquista do poder de desvelar a existência essencial, o ser essencial do homem, pela
desmitologização. Filosofia é reflexão, "apropriação de esforço para
existir e de nosso desejo de ser, através das obras que atestam esse esforço e de desejo". A reflexão deve ser interpretação, porque precisa, hoje,
incluir os resultados dos métodos, dos pressupostos da ciências que decifram os signos do homem, no seu esforço compreensivo. Tal reflexão requer, num primeiro momento, uma interpretação destruidora, redutora,
porque a consciência é, primeiramente, uma consciência falsa. Mas, num
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segundo momento, requer uma interpretação ampliadora, porque a significação da consciência não está em si mesma, mas no espírito, exigindo,
pois, uma restauração do sagrado. Os símbolos da sagrado são como uma
profecia da consciência, mostrando a dependência do homem em relação
a uma raiz absoluta da existência e da significação. A meditação filosófica sobre os mitos é, numa primeira aproximação, a meditação sobre a
pluralidade da verdade e a exigência ética da tolerância. Numa Segunda
aproximação, tal pensar põe à luz a tolerância como uma das formas da
justiça, uma das expressões da amizade, no mundo contemporâneo. Está
ligada à reflexão sobre a não-violência, cujo modelo paradigmático é
Gandhi, e à caracterização da democracia, entendida como o lugar onde
os conflitos podem ser explicitados e mediados. A não-violência não é
sinônimo da pieguice, fuga do mundo, mas de compreensão profunda e
ação eficaz no plano da história (Histoire et Vérité, p.225 e segs.). Expressão do amor, a resistência não-violenta é também busca da verdade.
no dizer de Gandhi (Histoire et Vérité, p.231 e segs.) e "o nó profético
dos movimentos propriamente políticos ... "(id.,p.235). O paradoxo dopolítico, constituído pela violência inelutável do Estado e da convivência
humana pode ser superado pelo desenvolvimento das virtudes políticas.
A virtude da tolerância se expõe, no plano social, como exercício da cidadania e da participação, como a realização da liberdade. A amizade, o
amor a todos os homens, tornam-se virtudes políticas por excelência, no
ciclo histórico em que, caminhando para uma civilização universal. as
culturas nacionais se defrontam. De um lado, diz Ricoeur, essa civilização é caracterizada pela difusão da técnica e da ciência; de outro, pela
exigência de se preservar, salvaguarda, o patrimônio cultural herdado. A
"universalização é, em si mesma, um bem"; porque "aflora à consciência
a noção de uma única humanidade" (. .. ) e permite "o acesso das massas
( ... ) aos bens elementares( ... ) a certos valores de dignidade e autonornia''
(id., pp.281 e segs.). Por outro lado, generaliza também um mal, a destruição do "núcleo criador das grandes civilizações ( ... ) o núcleo ético e
mítico da humanidade" (id., p. 283), pela massificação. Mais do que nunca, a tolerância torna-se uma exigência, pois "não é fácil permanecer o
que somos e praticar a tolerância face às outras civilizações". E ainda:
"nem toda cultura pode suportar e absorver o choque da civilização mundial. Eis o paradoxo: como modernizar-se, e retornar às fontes?" (id., p.
284). A descoberta da pluralidade das culturas é a descoberta da alteri-
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dade e de "nós próprios como um outro entre os outros" (id., p. 285), o
que conduz a uma arriscada aproximação a um ceticismo e nihilismo, em
escala planetária (id.). A solução para tal confronto de modos de vida diversos, Ricoeur a encontra nas imagens e símbolos, "núcleo éticomítico", "fundo cultural de um povo". Só poderá sobreviver, recriar seus
valores, a cultura que integra a racionalidade científica (id., p. 289); e só
poderá haver um encontro entre culturas diversas, "um encontro que não
seja mortal para todos", se considerarmos que "a singularidade de homem para homem não é jamais absoluta. O homem é um estranho para o
homem, sem dúvida, mas sempre também um semelhante''(id.). O sentimento cego dessa unidade da espécie deve ser erguido "ao nível de um
compromisso e de uma afirmação voluntária da identidade do homem" (id.). Afirmar "que o estrangeiro é homem, é( ... ) crer que a comunicação é possível [ e isso] também vale para os valores, as imagens básicas, os símbolos que constituem o fundo cultural de um povo .... Ser
homem é ser capaz dessa transferência a um outro centro de perspectiva"(id., p. 290), sem cair num sincretismo vago. Mas isso só é possível se
redescobrirmos. nas outras culturas, a sua dimensão viva, criadora, fiel às
suas origens e aberta ao choque, ao confronto: "Aos sincretismo devemos
opor a comunicação, isto é, uma relação dramática, na qual alternadamente me afirmo em minha origem e me entrego à imaginação de outrem, de acordo com sua civilização diferente da minha" (id., p. 291 ).
Esse diálogo ainda não se deu verdadeiramente: "estamos numa espécie
de interregno, no qual não mais podemos praticar o dogmatismo da verdade única e no qual não somos ainda capazes de vencer o ceticismo no
qual ingressamos. Estamos no túnel, no crepúsculo do dogmatismo, no
limiar dos verdadeiros diálogos" (id).
A tarefa da filosofia reflexiva é a busca do núcleo simbólico da
humanidade. Trata de manifestar a pluralidade ele sentidos exposta no
campo hermenêutico, enumerando, primeiro, do modo mais amplo possível, as formas simbólicas. Reconhece, assim a extensão dessas formas,
em três grandes expressões lingüísticas: a dos símbolos cósmicos, a dos
oníricos, a dos poéticos. Faz parte dessa enumeração, a análise compreensiva das formas simbólicas, estabelecendo, a seguir, uma criteriologia,
que fixa a constituição semântica de formas aparentadas. Na etapa seguinte, estuda os procedimentos metodoló;<icos da interpretação, confrontando estilos hermenêuticos e criticando os sistemas de interpretação.
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Assim, Ricoeur encontra as raízes ontológicas da compreensão, articulando as hermenêuticas rivais numa unidade cujo fundamento é a unidade
do próprio ser humano, a quem todas elas se reportam. A tolerância, aqui,
quanto à pluralidade das interpretações, se expressa nessa atitude que
combina abertura não-dogmática e método rigoroso, fundando a possibilidade do diálogo no próprio ser que, refletindo, aborda a realidade sob
múltiplas perspectivas. Temas correlatos, nos escritos de Ricoeur, à meditação sobre a tolerância, são os da responsabilidade e o da democracia.
O tema da responsabilidade aparece, em nosso autor, ligado à crítica da
civilização tecnológica e dos riscos e imperativos da mundialização. A
tônica de sua reflexão é a exigência do amor e amizade aos homens e à
natureza, a fim de que universalização geral pela técnica não traga como
resultado a massificação. No plano ético-político, sinalizando a democracia como o lugar da crítica das ilusões e do consenso conflitual, o pensador francês desenvolve uma das mais significativas meditações de nosso
tempo, em obras como Le juste, Lectures 1, Soimême comme un autre,
Du texte à /'action. Em resumo, pode-se dizer que os escritos de Ricoeur
antecipam temas da importante publicação da UNESCO ( 1995) sobre a
tolerância. Seus trabalhos já apontavam, em Histoire et Vérité (] 995), o
surgimento de uma civilização mundial e a não-violência, ligando-os a
esse problema. Textos recentes, abordando as questões da responsabilidade, da verdade, da justiça, da democracia e da liberdade, põem em
primeiro plano essa discussão. A dimensão ética do amor e da amizade.
que a tolerância representa, é um dos fios condutores da hermenêutica de
nosso filósofo. O esforço compreensivo dos mitos e a articulação das
hermenêuticas, a busca de uma unidade superadora dos conflitos, são expressão de uma ética, não apenas proposta, mas vivida.
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VIII. LEGISLAÇÃO
REGULAMENTO DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA (RESOLUÇÃO SSP-47, DE 18-3-99)

Aprova o regulamento dos Conselhos Comunitários de Segurança
-CONSEGs
O Secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública de SP,
considerando que os CONSEGs objetivam colaborar no equacionamento
e solução de problemas relacionados com a segurança da população,
Considerando o disposto no Decreto 23455/95, art.3º e
Considerando que a expansão vivenciada pelos CONSEGs, desde
sua criação, exige a adoção de normas legais compatíveis, resolve:
Artigo 1º - Aprovar o Regulamento com as diretrizes para a constituição, organização e funcionamento dos CONSEGs, no Estado de São
Paulo, que passa a fazer parte integrante desta Resolução.
Artigo 2º - Determinar a publicação, na íntegra, do Regulamento
dos CONSEGs.
Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

REGULAMENTO DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE
SEGURANÇA
SEÇÃO I - DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE
SEGURANÇA
Artigo 1º - Os Conselhos Comunitários de Segurança, que têm por
designação abreviada: CONSEGs, criados pelo Decreto 23.455, de 10 de
maio de 1985, regulamentado pela Resolução SSP 37, de 16 de maio de
1985, complementado e modificado pelo Decreto 25.366, de 11 de junho
de 1986, reger-se-ão por este Regulamento.
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Artigo 2º - Os CONSEGs, Conselhos Comunitários de Segurança.
são entidades de apoio à Polícia Estadual nas relações comunitárias, e se
vinculam, por adesão, às diretrizes emanadas da Secretaria de Segurança
Pública, por intermédio do Coordenador Estadual para Assuntos dos
Conselhos Comunitários de Segurança.
Parágrafo Único - Os CONSEGs serão representados coletivamente, e em caráter exclusivo, pelo Coordenador.
Artigo 3º - Os CONSEGs, uma vez constituídos, terão prazo de duração indeterminado e foro na Comarca em cuja área territorial estejam
instalados.
Artigo 4º - Os CONSEGs terão como finalidades:
I - Constituir-se no canal privilegiado pelo qual a Secretaria da Segurança Pública auscultará a sociedade, contribuindo para que a Polícia
Estadual opere em função do cidadão e da comunidade.
II - Congregar as lideranças comunitárias da área, conjuntamente
com as autoridades policiais, no sentido de planejar ações integradas de
segurança, que resultem na melhoria da qualidade de vida da comunidade
e na valorização da missão institucional e dos integrantes da Polícia Estadual (Civil e Militar).
III - Propor às autoridades policiais a definição de prioridades na
segurança pública, na área circunscricionada pelo CONSEG.
IV - Articular a comunidade visando a solução de problemas ambientais e sociais, que tragam implicações policiais.
V - Desenvolver o espírito cívico e comunitário na área do respectivo CONSEG.
VI - Promover e implantar programas de instrução e divulgação de
ações de autodefesa às comunidades, inclusive estabelecendo parcerias,
visando projetos e campanhas educativas de interesse da segurança pública.
VII - Programar eventos comunitários que fortaleçam os vínculos
da comunidade com sua polícia e o valor da integração de esforços na
prevenção de infrações e acidentes.
VIII - Colaborar com iniciativas de outros órgãos que visem o bemestar da comunidade, desde que não colidam com o disposto no presente
Regulamento.
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IX - Desenvolver e implantar sistemas para coleta, análise e utilização de avaliação dos serviços atendidos pelos órgãos policiais, bem como
reclamações e sugestões do público.
X - Levar ao conhecimento da Secretaria da Segurança Pública, na
forma definida neste Regulamento, as reivindicações e queixas da comunidade.
XI - Propor às autoridades competentes a adoção de medidas que
tragam melhores condições de vida à família policial e de trabalho aos
policiais e integrantes dos demais órgãos que prestam serviço à causa da
segurança da comunidade.
XII - Estimular programas de intercâmbio, treinamento e capacitação profissional destinados aos policiais da área.
XIII - Colaborar supletivamente com o Poder Público na manutenção e melhoria de instalações, equipamento, armamento e viaturas policiais da área.
XIV - Planejar e executar programas motivacionais, visando maior
produtividade dos policiais da área, reforçando sua auto-estima e contribuindo para diminuir os índices de criminalidade.
XV - Propor à Pasta subsídios para elaboração legislativa, em prol
da segurança da comunidade.
XVI - Estreitar a interação entre as unidades operacionais das polícias, com vistas ao saneamento dos problemas comunitários em suas circunscrições.

SEÇÃO II - DA FORMAÇÃO
Artigo 5º - Os CONSEGs serão considerados criados, a partir da
expedição de Carta Constitutiva pelo Coordenador.
Artigo 6º - Em caso de inexistência ou inatividade de CONSEG na
respectiva área, caberá aos membros natos identificar e convidar as forças vivas da comunidade para a sua implantação nos termos deste Regulamento, ou reativação, indicando a diretoria até o mês de maio subseqüente, quando ocorrerão eleições nos termos da Seção VIII.
§ 1º - A primeira Diretoria, uma vez empossada, instruirá processo
para formalizar a criação do CONSEG, nos termos do "caput" deste artigo.
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§ 2º - Transcorridos 120 dias sem que o CONSEG realize reunião

ordinária, ou sendo a mesma suspensa por falta de quorum, nos termos
do § 2º do artigo 43, aplicar-se-á o disposto no artigo 6º.
§ 3º - Os CONSEGs serão considerados reativados a partir da expedição de ofício pelo Coordenador, homologando a ata de reinício dos
trabalhos do respectivo Conselho.
Artigo 7° - Cada CONSEG deverá aprovar o seu Regimento Interno
com base neste Regulamento.
Artigo 8º - A aprovação, alteração ou emenda do Regimento Interno do respectivo CONSEG poderá dar-se em reunião ordinária do Conselho, em que haja quorum, pelo voto da maioria dos membros efetivos
presentes.
Parágrafo Único - A aprovação, alteração ou emenda de que trata o
"caput" deste artigo não poderá ser submetida a votação a menos que se
tenha comunicado a todos os membros efetivos do CONSEG, com pelo
menos dez dias de antecedência, qual a proposta a ser discutida e a reunião em que será votada.
Artigo 9º - O CONSEG poderá ser dissolvido por votação de maioria de 2/3 de seus membros efetivos presentes, em reunião convocada
pelo presidente e membros natos, com pelo menos dez dias de antecedência, especialmente para tratar dessa pauta.

SEÇÃO III - DOS SÍMBOLOS E DA DENOMINAÇÃO
Artigo IO - São símbolos do CONSEG o logotipo, aprovado pela
Resolução SSP 72, de 24/7/91, a canção " O Conselho é Nosso" e o estandarte.
Artigo 11 - Os nomes "Conselho Comunitário de Segurança" e
"CONSEG", bem como seus plurais, são de uso exclusivo da Secretaria
de Estado dos Negócios da Segurança Pública de São Paulo, que facultará seu uso às organizações definidas no artigo 2º deste Regulamento, pelo
período em que cumprirem o disposto no presente.
Artigo 12 - Cada CONSEG terá por denominação a da área geográfica (Município, bairro ou bairros) que circunscriciona, escolhido tal
nome em reunião ordinária e inserido no listei do logotipo do respectivo
Conselho.
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Artigo 13 - Os CONSEGs serão identificados publicamente por seu
nome e logotipo, sendo vedado:
I - Associar-se o nome ou o logotipo do CONSEG a outras organizações, ou utilizá-los com fins comerciais, sem autorização do Coordenador.
II - Associar-se o nome ou o logotipo do CONSEG a símbolos de
uso exclusivo do poder público, especialmente o Brasão de Armas do
Estado de São Paulo.
III - Facultar o uso do nome ou do logotipo do CONSEG a quem
não seja membro nato ou efetivo do respectivo Conselho, para que se
apresente em público como seu integrante .
Artigo 14 - O uso indevido do nome "CONSEG" e de seus símbolos, ou a deliberada tentativa de uso de nome ou símbolo semelhante, no
intuito de confundir autoridades ou a comunidade, ensejará medidas legais da Pasta contra os autores da infração.

SEÇÃO IV - DA ESTRUTURA
Artigo 15 - A diretoria do CONSEG deverá contar com a seguinte
estrutura mínima:
I - Membros Natos.
II - Presidente.
III - Vice-Presidente.
IV - 1° Secretário.
V - 2º Secretário.
VI - Diretor Social e de Assuntos Comunitários.
Artigo 16 - São membros natos:
I - Nos municípios que sediem mais de um Distrito Policial do Departamento de Polícia Judiciária da Capital, Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo ou Departamento de Polícia Judiciária de
São Paulo/Interior, o Delegado de Polícia Titular do Distrito Policial que
circunscriciona a área do CONSEG.
II - Nos Municípios que sediem mais de uma Companhia PM de
Batalhão de Polícia Militar Metropolitano ou Batalhão de Polícia Militar
do Interior, o Comandante da Companhia que circunscriciona a área do
CONSEG.
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III - Nos Municípios que sediem apenas um Distrito Policial do
Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo ou Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo/Interior, o Delegado de Polícia
Titular do Município.
IV - Nos Municípios que sediem apenas uma Organização Policial
Militar de Batalhão de Polícia Militar Metropolitano ou Batalhão de Polícia Militar do Interior, até fração Companhia, Pelotão ou Grupo PM, o
respectivo Comandante PM local.
Artigo 17 - Os membros natos deverão atuar em colegiado, decidindo, sempre que possível em consenso, em defesa dos interesses da
comunidade e da imagem da instituição policial.
Parágrafo Único - Em caso de divergência técnica entre os membros natos, o fato será levado aos superiores hierárquicos dos mesmos,
para decisão, salvo em caso urgente, quando o fato poderá ser levado diretamente à decisão do Coordenador.
Artigo 18 - O CONSEG contará com urna Comissão de Ética e
Disciplina composta por três membros, designados pelo Presidente.
Artigo 19 - A estrutura mínima da diretoria poderá ser ampliada
conforme as peculiaridades do CONSEG, mediante parecer favorável dos
membros natos, inclusive pela criação de grupos de trabalho, de caráter
temporário, por iniciativa do respectivo Presidente.
§ 1º - As funções de secretaria poderão, excepcionalmente, ser
acumuladas por um único titular.
§ 2º- Os cargos exercidos no CONSEG não serão remunerados.
§ 3º - Os membros da Comissão de Ética e Disciplina não poderão
acumular outros cargos no CONSEG.
§ 4º - Os membros natos não exercerão outro cargo de Diretoria no
CONSEG, nem ocuparão cargo na Comissão de Ética e Disciplina.
§ 5º - O membro da Diretoria e da Comissão de Ética e Disciplina
poderá afastar-se por até 60 dias por ano, mediante solicitação escrita ao
Presidente, que indicará seu substituto, desde que o pedido não seja indeferido.
Artigo 20 - Os Conselhos poderão organizar núcleos de ação local,
que representarão, no CONSEG, os interesses peculiares aos respectivos
bairros.
Artigo 21 - Os Conselhos poderão estabelecer plantões de atendimento comunitário, caso solicitado pelos membros natos.
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Parágrafo Único - Os plantões a que se refere o "caput", cumpridos
por membros efetivos dos CONSEGs, orientarão as pessoas da comunidade sobre encaminhamento de suas sugestões e reivindicações relativas
à segurança.

SEÇÃO V - DAS COMPETÊNCIAS
Artigo 22 - Compete aos membros natos:
I - Representar a Secretaria de Segurança Pública no respectivo
CONSEG.
II - Identificar e convidar as forças vivas da comunidade para a implantação ou reativação do Conselho, indicando a diretoria para exercer o
primeiro mandato, nos termos do artigo 6º, "caput".
III - Articular, de comum acordo com o Presidente e membros do
CONSEG , as diretrizes, normas e procedimentos visando à homogeneização de ações em prol da segurança pública, com base em dados estatísticos elaborados a partir das ocorrências policiais.
IV - Auscultar a comunidade, por intermédio do CONSEG, definindo as prioridades de atuação da Polícia na área geográfica circunscricionada.
V - Incentivar ou promover palestras e encontros, objetivando orientação e qualificação técnica dos membros dos CONSEGs.
VI - Orientar tecnicamente o CONSEG na formulação e veiculação
de campanhas educativas dirigidas à comunidade, visando aumentar seu
grau de autoproteção e inibir infrações e acidentes evitáveis, que possam
trazer prejuízo às pessoas e ao patrimônio.
VII - Motivar o trabalho conjunto da comunidade, Polícia e demais
setores do Governo, para combater causas que gerem a criminalidade.
VIII - Articular a comunidade e os órgãos públicos para a correção
de fatores que afetem a segurança pública.
IX - Encaminhar aos superiores hierárquicos cópias das atas de
reunião do CONSEG para o acompanhamento de suas atividades.
X - Dirigir e fiscalizar os trabalhos eleitorais do respectivo CONSEG.
XI - Assinar e expedir, conjuntamente com o Presidente do respectivo CONSEG, cartões de identificação aos membros efetivos de seu
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Conselho, observando-se o disposto na Subseção I da Seção VII e artigo
37.
XII - Certificar-se dos bons antecedentes de quem pleiteie tornar-se
membro efetivo do respectivo CONSEG, nos termos do art. 30, IV.
XIII - Prestar contas ao CONSEG sobre a variação dos índices de
criminalidade da área e medidas que a Polícia esteja adotando para oferecer grau mais elevado de segurança à comunidade.
XIV - Tratar, e exigir que todos tratem, com urbanidade, respeito e
tolerância as pessoas presentes às reuniões do CONSEG.
XV - Prestigiar, perante a comunidade, os membros que exercem
funções de Diretoria e Comissão de Ética e Disciplina.
XVI - Fundar na verdade as relações da polícia com a comunidade,
oferecendo quaisquer explicações solicitadas pelo CONSEG acerca do
serviço policial, admitindo-se invocar sigilo sobre as informações reservadas que a legislação assim classificar.
XVII - Informar ao CONSEG, caso solicitado, sobre as necessidades materiais prioritárias da Polícia, de modo a permitir que a Diretoria,
caso delibere e tenha êxito em captar recursos para atendimento dessa
necessidade, possa dirigir esforços para suprir as carências mais acentuadas da área.
XVIII - Solicitar à Diretoria do CONSEG, conjuntamente com o
outro membro nato, caso entendam necessário e possível, a instalação de
plantão de atendimento à comunidade, nos termos do artigo 21 e seu parágrafo único.
XIX - Vetar candidato a cargo eletivo no CONSEG, cuja vida pregressa não o recomende para concorrer ao exercício do cargo pretendido,
nos termos das Seções VII e VIII.
XX - Zelar pela preservação da ética e disciplina no CONSEG, auxiliando o Presidente a desempenhar as funções que lhe são atribuídas
pelo artigo 23, XI e pela Seção XII deste regulamento, podendo, inclusive, tomar conhecimento de toda a documentação, mesmo reservada, referente ao assunto, em arquivo no CONSEG.
Artigo 23 - Compete ao Presidente:
I - Fixar e difundir, de comum acordo com os membros natos, o
calendário anual das reuniões ordinárias, estipulando data, horário e local, no início de cada exercício.
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II - Presidir as reuniões do CONSEG segundo pauta-padrão detalhada no artigo 44.
III - Assinar, em conjunto com o 1º Secretário e os membros natos,
as atas de reunião.
IV - Apresentar, anualmente, exposição das atividades do CONSEG.
V - Convocar, de comum acordo com os membros natos, as reuniões extraordinárias e as eleições.
VI - Nomear e demitir os membros que comporão a Diretoria, exceto o Vice-Presidente e os membros natos, observado o previsto no artigo 41, § 15.
VII - Representar o CONSEG judicial e extrajudicialmente.
VIII - Apresentar às autoridades competentes as sugestões e reivindicações levantadas em reunião, desde que não sejam de competência
dos membros natos.
IX - Difundir publicações recebidas do Coordenador dos CONSEGs e outras de interesse do Conselho e da comunidade.
X - Autorizar, ouvido o Diretor Social e de Assuntos Comunitários,
veiculação de notícias do CONSEG pelos meios de comunicação de massa.
XI - Zelar pela preservação da ética e disciplina do respectivo
CONSEG, nos termos da Seção XII, podendo, inclusive, tomar conhecimento de toda a documentação, mesmo reservada, referente ao assunto,
em arquivo no CONSEG.
XII - Comunicar ao Coordenador os fatos constantes do artigo 44,
§ 4º.
XIII - Representar o CONSEG em atos oficiais e em reuniões com
a comunidade.
XIV - Promover o aprimoramento técnico dos membros do Conselho.
XV - Identificar e convidar, em conjunto com os membros natos,
os líderes comunitários da área circunscricionada a participarem do
CONSEG.
XVI - Criar, ouvidos os membros natos, grupos de trabalho de caráter temporário, dirigidos pelo Vice-Presidente.
XVII - Prestar esclarecimentos a pessoas da comunidade sobre
questões dirigidas ao CONSEG.
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XVIII - Não permitir que denúncias, que possam trazer risco à pessoa de seu autor ou a terceiro, sejam formuladas em público, durante a
reunião do CONSEG.
XIX - Zelar para que todas as pessoas regularmente inscritas possam fazer uso da palavra em reunião, por tempo certo, sem que sejam
cerceadas em sua liberdade de expressão e de opinião.
XX - Abster-se de usar as vantagens de seu cargo para pugnar por
sua reeleição ou para favorecer ou prejudicar candidatura de outrem.
XXI - Convidar, mediante prévio entendimento com os membros
natos, autoridades, palestrantes e outros visitantes ilustres a participarem
de reuniões ou usarem da palavra em reuniões do CONSEG.
XXII - Zelar pela ordem e civilidade das reuniões, concedendo e
cassando a palavra e fazendo retirar-se do recinto as pessoas que perturbem o andamento dos trabalhos ou possam trazer risco aos freqüentadores do CONSEG, nos termos do artigo 52, XVIII.
XXIII - Retirar do recinto da reunião o ex-membro que tenha sido
excluído de CONSEG por motivos disciplinares, nos termos do artigo 53,
III.
XXIV - Enquadrar o CONSEG nas exigências legais e fiscais das
áreas federal, estadual e municipal.
XXV - Assinar e expedir, conjuntamente com os membros natos,
cartões de identificação aos membros efetivos de seu CONSEG, observando-se o disposto na Subseção Ida Seção VII e artigo 37.
XXVI - Delegar atribuições que não sejam de sua exclusiva competência.
Artigo 24 - Compete ao Vice - Presidente:
I - Assessorar o Presidente, executar as competências que lhe forem
delegadas pelo Presidente e substituí-lo em suas faltas e impedimentos.
II - Coordenar a redação do Plano de Metas do CONSEG, acompanhando seus resultados.
III - Presidir os grupos de trabalho que forem criados pelo Presidente, nos termos do artigo 23, XVI, designando os relatores.
Artigo 25 - Ao 1º Secretário compete:
I - Secretariar as reuniões do CONSEG, lavrando as respectivas
atas, datilografando-as ou digitando-as, assinando-as e colhendo as assinaturas que lhes devam ser apostas, remetendo cópias devidamente protocoladas ao Coordenador e aos membros natos.
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II - Conferir a correspondência, assinando-a juntamente com o Presidente e providenciar sua remessa, devidamente protocolada.
III - Manter os documentos do CONSEG sob sua guarda e organização, transferindo-os ao seu sucessor.
IV - Confiar os documentos do CONSEG à guarda dos membros
natos, 30 dias antes das eleições da Diretoria do respectivo Conselho, nos
termos do 19 do artigo 41.
V - Controlar a expedição, recolhimento e cancelamento de cartões
de identificação dos membros do respectivo CONSEG.
VI - Manter cadastro dos membros efetivos do CONSEG, o qual
somente poderá ser consultado por membros da Diretoria e da Comissão
de Ética e Disciplina do respectivo Conselho, ou por requisição do Coordenador, sendo que as informações de caráter pessoal, que digam respeito
à vida privada e à intimidade do cadastrado, somente poderão ser fornecidas a terceiros com autorização expressa do identificado, nos termos do
artigo 5º, X, da Constituição Federal.
VII - Preparar a pauta das reuniões, submetendo-a previamente ao
presidente e membros natos, para aprovação.
VIII - Remeter ao Coordenador, o mais breve possível, fichas de
cadastro de inclusão, exclusão ou alteração de membros efetivos do
CONSEG, para atualização do banco de dados da Secretaria.
IX - Delegar ao 2º Secretário as atribuições que não sejam de sua
exclusiva competência.
Artigo 26 - Ao 2º Secretário compete:
I - Substituir o 1º Secretário em suas faltas ou impedimentos.
II - Registrar a presença dos participantes.
III - Redigir a correspondência, encaminhando-a, para conferência,
assinatura e expedição, ao 1º Secretário.
Artigo 27 - Ao Diretor Social e de Assuntos Comunitários compete:
I - Responsabilizar-se pelas atividades sociais e de assuntos comunitários programadas pelo CONSEG.
II - Zelar pela ordem e higiene do local de reuniões.
III - Programar e administrar a difusão de mensagens e de campanhas do CONSEG à comunidade.
IV - Manter sob sua guarda os objetos de propriedade do CONSEG, utilizados para adornar e equipar locais de reunião.
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V - Contatar responsáveis e adotar providências para reservar locais que se pretenda utilizar para evento do CONSEG.
VI - Desenvolver estratégias para captar novos membros efetivos e
para manter os membros atuais do CONSEG.
VII - Planejar, coordenar e proferir palestras em escolas, associações, condomínios e outros locais de concentração de público, abordando
estratégias de segurança para a comunidade e o valor da participação
comunitária nas questões da segurança pública.
VIII - Planejar e coordenar pesquisas de opinião junto à comunidade, de interesse do CONSEG.
IX - Oferecer solidariedade aos membros do CONSEG e a seus dependentes, em caso de acidente, doença ou falecimento.
X - Recepcionar, acompanhar e apoiar membros visitantes de outros CONSEGs e outros convidados.
XI - Planejar eventos e programas, desde que autorizado pelo Presidente do CONSEG, destinados a estreitar os laços de cooperação entre
os membros da comunidade.
XII - Incumbir-se do cerimonial do CONSEG.
Artigo 28 - O CONSEG terá sua transparência assegurada pela atuação independente e vigilante da Comissão de Ética e Disciplina.
Parágrafo Único - À Comissão de Ética e Disciplina compete:
I - Apurar, por iniciativa do Presidente do respectivo CONSEG, as
infrações atribuídas a membros efetivos e da Diretoria, exceto as atribuídas aos membros natos e da própria Comissão.
II - Opinar pela penalidade cabível, quando entender procedentes
as acusações.
III - Propor ao Presidente do respectivo CONSEG a interpretação
de normas legais sobre os CONSEGs, mediante consulta.
SEÇÃO VI - DA ÁREA DE ATUAÇÃO
Artigo 29 - A área de atuação do CONSEG será ordinariamente:
I - A do Distrito Policial e a da OPM que lhe corresponda; ou
II - A da Companhia da Polícia Militar e a do DP que lhe corresponda; ou
III - A área do respectivo Município, desde que sedie apenas uma
Delegacia de Polícia (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São
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Paulo ou Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo/Interior) ou
uma única Organização Policial Militar (nível Companhia, Pelotão ou
Grupo PM de Batalhão de Polícia Militar Metropolitano ou Batalhão de
Polícia Militar do Interior); ou
IV - Excepcionalmente, a área geográfica resultante do desmembramento ou fusão daquelas definidas nos incisos I, II ou III, por iniciativa fundamentada da comunidade, parecer favorável dos membros natos e
homologação do Coordenador.

SEÇÃO VII - DOS MEMBROS EFETIVOS, VISITANTES E PARTICIPANTES
SUBSEÇÃO I - DAS CONDIÇÕES PARA SER MEMBRO
Artigo 30 - As condições para ser membro efetivo são:
I - Ser voluntário.
II - Ter idade mínima de 18 anos.
III - Residir, trabalhar ou estudar na área de circunscnçao do
CONSEG, ou em circunscrição vizinha que ainda não possua CONSEG
organizado, enquanto perdurar tal carência.
IV - Não registrar antecedentes criminais, dispensando-se tal exigência, excepcionalmente, mediante justificativa fundamentada do Presidente, parecer favorável dos membros natos e homologação pelo Coordenador.
V - Ser representante de organizações que atuem na área do CONSEG, a saber: dos poderes públicos; das entidades associativas; dos clubes de serviço; da imprensa; de instituições religiosas ou de ensino, organizações de indústria, comércio ou de prestação de serviços.
VI - Ser membro da comunidade, ainda que não representante de
organização prevista no inciso anterior, desde que formalmente convidado pela Diretoria do CONSEG.
VII - Ter conduta ilibada, no conceito da comunidade que integra.
VIII - Firmar compromisso de fiel observância às normas reguladoras dos CONSEGs, nos termos do artigo 37.
§ 1º - O nome da pessoa que pretender tornar-se membro efetivo do
CONSEG será comunicado, em reunião ordinária, a todos os presentes,
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aos quais será perguntado sobre o conhecimento de fatos desabonadore-;
acerca da vida pregressa do candidato.
§ 2º - Ausentando-se o pretendente, em havendo qualquer pessoa
que saiba de fato que possa desabonar o candidato fará comunicação à
Diretoria, em caráter reservado, que apurará a procedência da comunicação.
§ 3º - O participante do CONSEG tornar-se-á membro efetivo no
momento em que sua ficha de inscrição for aprovada pela Diretoria e
prestar o compromisso previsto no artigo 37.
§ 4º - Serão excluídos os membros efetivos que deixarem de comparecer, injustificadamente, a três reuniões ordinárias consecutivas ou a
cinco alternadas, no período de um ano. admitindo-se abono anual de, no
máximo, duas faltas, a critério da Diretoria.
§ 5º - Para os cargos previstos no artigo 15, II, III, IV, V e VI, artigo 18 e artigo 60, parágrafo único, a idade mínima será de 21 anos, no
dia anterior à posse.
§ 6º - A participação como membro efetivo de pessoa investida em
mandato eletivo deve ser admitida, observando-se o disposto no inciso
XI do artigo 52.
Artigo 31 - O membro efetivo que visite outro CONSEG, e ali participe de reunião, será chamado de membro visitante.
Parágrafo Único - Sua visita será saudada pela diretoria que o acolhe e lhe será fornecido comprovante de presença, o qual se prestará a
justificar falta à reunião do CONSEG do qual seja membro efetivo.
Artigo 32 - Toda pessoa idônea, presente à reunião de CONSEG do
qual não seja membro nato, efetivo ou visitante, será chamada de membro participante.
Parágrafo Único - A Diretoria do CONSEG convidará adolescentes, futuros líderes da comunidade, a cooperarem com o Conselho como
membros participantes.
Artigo 33 - O membro efetivo, em situação regular, que vier a
transferir seu domicílio, trabalho ou estudo para outra área, poderá requerer à Diretoria do CONSEG da área para a qual se transfere sua inclusão,
como membro efetivo.
§ 1º - A Diretoria, recebido o requerimento, o apreciará em caráter
urgente, decidindo sobre o deferimento do pedido.
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§ 2º - Para concorrer a cargo eletivo no novo CONSEG, o membro

transferido deverá observar o disposto no artigo 41, § 3º, sendo que sua
presença a reuniões no CONSEG de origem não será computada para habilitá-lo a concorrer às eleições no Conselho que o acolheu.
Artigo 34 - O reingresso de ex-membro efetivo, desligado do
CONSEG a pedido ou excluído por razões disciplinares, dependerá de
novo processo de admissão, nos termos do artigo 30.
Parágrafo Único - Caso readmitido, o membro efetivo deverá observar o disposto no artigo 41, § 5º.
Artigo 35 - A participação da pessoa, como membro efetivo, deverá restringir-se a um CONSEG, o que não a impedirá de comparecer a
reuniões de outros Conselhos, como membro visitante ou participante.
Parágrafo Único - O membro efetivo de um CONSEG somente poderá sê-lo de outro, cumulativamente, por um mandato, quando convidado pelos membros natos a colaborar na implantação de novo CONSEG,
nos termos do artigo 6º.
Artigo 36 - A participação como membro efetivo de CONSEG é
um serviço relevante que a pessoa presta a sua comunidade.

SUBSEÇÃO II - DA IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS
Artigo 37 - A entrega do cartão de identificação aos membros efetivos ocorrerá em reunião solene, após o identificado prestar o seguinte
compromisso:
"Incorporando-me voluntariamente ao Conselho Comunitário de
Segurança de (nome do CONSEG) prometo, pela minha honra, trabalhar
pelo progresso, harmonia e segurança em minha comunidade. Recusarei
qualquer vantagem ou privilégio pessoal em razão da liderança que ora
exerço e cumprirei fielmente a legislação que regula este Conselho. Assim procedendo, contribuirei para o aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Polícia à sociedade e serei merecedor do respeito de minha família, de minha comunidade e de meus concidadãos".
I - Antes do compromisso, o Presidente exporá aos novos membros
a responsabilidade comunitária que assumem.
II - O compromisso será lido pelo 1º Secretário do CONSEG.
III - Terminada a leitura, o membro efetivo responderá: "Eu prometo".
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IV- Após o compromisso, os novos membros serão saudados pelo
Presidente, assinarão a ata de reunião solene e receberão seus cartões de
identificação.
V - O cartão de identificação de que trata este artigo obedecerá a
modelo fixado pelo Coordenador.

SUBSEÇÃO III - DOS DIREITOS DOS MEMBROS
Artigo 38 - São direitos do membro efetivo:
I - Votar e ser votado para os cargos de Diretoria e exonerar-se, a
pedido, de cargo que nela exerça.
II - Ocupar cargos na Comissão de Ética e Disciplina, na Comissão
Superior de Ética e em grupos de trabalho, e deles exonerar-se, a pedido,
observando-se o disposto neste Regulamento.
III - Tomar parte nas reuniões e fazer uso da palavra com precedência sobre os membros visitantes e participantes.
IV - Votar sobre assuntos tratados nas reuniões, que não sejam cominados à esfera exclusiva de decisão da Diretoria.
V - Propor à Diretoria quaisquer medidas que julgar convenientes
aos interesses comunitários de segurança.
VI - Freqüentar as reuniões e a sede do seu CONSEG, bem como
participar de reuniões de outros Conselhos, na condição de membro visitante.
VII - Fazer uso da denominação de membro e dos símbolos do
CONSEG, observado o disposto neste Regulamento.
VIII - Licenciar-se, por prazo que não exceda a 60 dias, por motivo
relevante, desde que a Diretoria o autorize.
IX - Ter abonadas pela Diretoria até duas ausências a reuniões ordinárias do CONSEG, por ano, desde que justificadas.
X - Propor a admissão ou readmissão de membros efetivos e levar
ao conhecimento da Diretoria fatos que incompatibilizem candidatos ao
ingresso ou reingresso a se efetivarem como membros do CONSEG.
XI - Receber carta, assinada conjuntamente pelo Presidente e
membros natos do CONSEG de origem, recomendando-o para ingresso
no CONSEG da área para a qual venha a se transferir, nos termos do artigo 33.
XII - Comunicar infração regimental a quem de direito.

120

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 26 abr/mai/jun 2000

XIII - Ampla defesa em procedimento de apuração, caso lhe seja
imputada prática de infração regimental, nos termos da Seção XII.
XIV- Recorrer, sem efeito suspensivo, de sanções que lhe sejam
impostas, nos termos e limites da Seção XII.
XV - Beneficiar-se das atividades culturais, sociais, esportivas, cívicas e comunitárias desenvolvidas pelo CONSEG.
XVI - Desligar-se e requerer readmissão ao CONSEG.
Artigo 39 - São direitos dos membros visitantes:
I - Tomar parte nas reuniões e fazer uso da palavra, mediante prévia inscrição.
II - Propor à Diretoria quaisquer medidas que julgar convenientes
aos interesses comunitários de segurança.
III - Ser acolhido fraternalmente e apoiado, nos limites da lei e
dentro das normas da hospitalidade, pelos membros do CONSEG visitado.
IV - Freqüentar as reuniões e a sede do CONSEG visitado.
V - Comunicar infração regimental a quem de direito.
Artigo 40 - São direitos dos membros participantes:
I - Tomar parte nas reuniões e fazer uso da palavra, mediante prévia inscrição.
II - Propor à Diretoria quaisquer medidas que julgar convenientes
aos interesses comunitários de segurança.
III - Freqüentar as reuniões e a sede do CONSEG.
IV - Comunicar infração regimental a quem de direito.

SEÇÃO VIII - DAS ELEIÇÕES
Artigo 41 - As eleições se realizam bienalmente, no mês de maio,
sob a presidência e responsabilidade solidária dos membros natos, podendo dar-se:
I - Por aclamação, caso haja apenas uma chapa inscrita para disputar o pleito.
II - Por maioria simples de votos dos membros efetivos presentes,
quando houver mais de urna chapa inscrita para disputar o pleito.
§ 1º - A votação se destina a eleger chapa completa, integrada por
concorrentes à nova Diretoria, cuja inscrição deverá ser formalizada em
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Requerimento a ser entregue mediante recibo aos membros natos até o
encerramento da reunião ordinária do mês de abril.
§ 2º - O concorrente não poderá integrar mais de uma chapa e a
falta de informações sobre sua pessoa impugnará o registro de sua candidatura, exigindo sua substituição, dentro do prazo legal.
§
Conhecidas as chapas concorrentes, qualquer membro efetivo
do CONSEG poderá requerer aos membros natos, em até dois dias útei:-.,
a impugnação de candidato inscrito ao cargo de diretoria.
§ 4º - Os membros natos decidirão conjuntamente sobre o requerimento em até cinco dias úteis, sendo que, em caso de deferimento, determinarão ao cabeça da chapa a que pertencia o membro impugnado a
sua substituição em até dois dias úteis, sob pena de cancelamento de inscrição da chapa.
§ 5º - Poderão concorrer aos cargos de Presidente e Vice-Presidente
os membros efetivos, em situação regular no respectivo CONSEG, que
hajam participado de, pelo menos, metade das reuniões ordinárias no período anual anterior às eleições.
§ 6º A eleição por aclamação será realizada na reunião ordinária
de maio, quando não tiver ocorrido inscrição de outra chapa concorrente
em tempo hábil, dispensando-se as formalidades eleitorais subseqüentes
previstas neste artigo e seus parágrafos.
§ 7° - As eleições ocorrerão em local, data e horário previamente
estipulados na reunião ordinária do mês de abril, ocorrida, no mínimo, 30
dias antes do pleito, sendo que os dados deverão ser comunicados a todos
os presentes pelos membros natos e divulgados pelos meios de comunicação dos quais dispuser a comunidade.
§ 8º - O voto será pessoal, individual e secreto, não podendo ser
exercido por procuração, sendo as cédulas previamente rubricadas pelos
membros natos e por fiscais, nos termos do parágrafo seguinte.
§ 9º - Cada chapa concorrente indicará aos membros natos um fiscal, que acompanhará todo o processo eleitoral e também rubricará previamente as cédulas.
§ 1O - No dia do pleito, aberta a reunião e antes de iniciar-se votação, os membros natos concederão a palavra por tempo igual e resumido
a todas as chapas concorrentes, que o utilizarão por ordem de sorteio,
para que os candidatos exponham seu "curriculum vitae" abreviado, rc-
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latem as atividades que realizam pela comunidade, digam de sua experiência no CONSEG e qual seu plano de metas, caso eleitos.
§ 11 Os membros natos, os fiscais e todos os presentes velarão
para que as chapas concorrentes não pratiquem aliciamento de eleitores.
§ 12 - Os eleitores poderão adentrar ao recinto de votação e exercer
seu direito de voto a qualquer tempo, no horário de duração da reunião,
não inferior a duas horas, desde que comprovada sua regularidade como
membro efetivo junto aos secretários designados para esse fim pelos
membros natos.
§ 13 - Nas eleições para Diretoria, os membros natos não exercerão
seu direito de voto, mantendo-se na absoluta imparcialidade de fiscais do
processo.
§ 14 Em caso de empate de votos válidos, terá precedência:
1- A chapa cujo candidato a presidente computar maior número de
presenças em reuniões ordinárias nos 12 meses anteriores ao pleito.
II A chapa cujo candidato a presidente for membro efetivo do
respectivo CONSEG há mais longo tempo.
§ 15 - Os membros efetivos que ocupem cargo de Diretoria, referidos no artigo 15, IV, V e VI e no artigo 18 serão demissíveis a pedido ou
por procedimento previsto na Seção XIL e seus substitutos serão nomeados por quem estiver no exercício da Presidência do CONSEG.
§ l 6 - Em caso de vacância do Presidente, assumirá o VicePresidente.
§ 17 Em caso de vacância do Vice-Presidente. o cargo ficará vago
até a próxima eleição, sendo que o 1º Secretário responderá pelas tarefas
inerentes ao cargo, sem contudo ser empossado como Vice.
§ 18 - Em caso de vacância dos dois cargos, Presidente e VicePresidente, será convocada reunião extraordinária para nova eleição. sob
supervisão dos membros natos.
§ 19 A desincornpatibilização de membros da Diretoria que estejam no exercício de mandato para concorrer à próxima eleição deverá
ocorrer até o término da reunião ordinária do mês de abril, conforme disposto no ~ 7º deste artigo. exceto se houver inscrição de uma única chapa
concorrente.
~ 20 - Havendo desincompatibilização e a conseqüente vacância
dos cargos de Presidente e Vice-Presidente, assumirão, no período mencionado no parágrafo anterior, os dois membros natos, aos quais serão
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entregues os livros e demais documentos do CONSEG, assegurando-~e,
dessa forma, vistas a tal documentação por todos os candidatos.
§ 21 - Será permitida a reeleição por mais dois mandatos.
Artigo 42 - A apuração dos votos e proclamação dos resultados
pelos membros natos será consignada na ata de eleição.
§ l º - Os recursos contra o resultado do pleito só poderão ser interpostos até cinco dias após as eleições, junto aos membros natos, por
qualquer integrante da chapa concorrente que se sinta prejudicado pelo
resultado.
§ 2º - Indeferido recurso pelos membros natos, caberá recurso ao
Coordenador, interposto até cinco dias, a contar da ciência do indeferimento.
§ 3º - A posse dos eleitos será formalizada após a decisão dos recursos porventura interpostos.
§ 4º - Caso o recurso resulte na anulação do pleito, novas eleições
serão realizadas nos próximos 30 dias, nos termos desta Seção, a contar
de reunião em que os membros natos cientificarem os membros efetivos
do resultado do recurso.
§ 5º - Todo o material eleitoral permanecerá sob guarda dos membros natos por, no mínimo, 180 dias após as eleições, ou por tempo superior, caso seja impetrado recurso, não devendo ser destruído até que tais
recursos tenham sido apreciados e decididos.

SEÇÃO IX - DAS REUNIÕES
Artigo 43 As reuniões do CONSEG terão cunho público e serão
abertas, devendo realizar-se em local de fácil acesso à comunidade, preferencialmente em imóveis de uso comunitário e que não sediem órgão
policial.
§ 1º - Os membros do CONSEG reunir-se-ão, ordinariamente, em
sessão plenária, uma vez por mês, e excepcionalmente, quando o interesse público assim o exigir.
§ 2º - Reuniões ordinárias às quais compareçam, além dos membros natos, até dois membros efetivos, serão suspensas por falta de quorum, registrando-se o fato em ata.
§ 3º - O Presidente, ouvidos os membros natos, poderá convocar
reuniões de trabalho quando o interesse público assim o exigir, às quais
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terão acesso, exclusivamente, os membros da diretoria e pessoas especialmente convidadas.
§ 4º As unidades de polícia especializada, quando solicitadas, indicarão representantes para participação, como membros participantes,
em reuniões do Conselho da área de suas respectivas circunscrições.
§ 5º - O calendário anual das reuniões ordinárias indicará data, horário e local e será expedido no início de cada exercício, observado o disposto no artigo 23, I.
§ 6º O Secretário da Segurança Pública, por intermédio do Coordenador, promoverá anualmente um encontro estadual de estudos técnicos e intercâmbio entre os representantes dos CONSEGs.
§ 7º - O Presidente de CONSEG, acompanhado ou não por sua Diretoria, com ciência dos membros natos, poderá agendar entrevista com o
Coordenador ou com seus Assistentes Técnicos, a fim de tratar de assunto do respectivo Conselho.
§ 8º O Coordenador, pessoalmente ou por intermédio de seus Assistentes Técnicos, visitará os CONSEGs com a finalidade de cortesia,
intercâmbio de experiências, aprimoramento doutrinário e inspeção, nos
termos deste Regulamento.
§ 9º - O Coordenador programará visitas conjuntas de Presidentes
de CONSEGs ao Secretário da Segurança Pública, mediante agenda a ser
difundida no início de cada ano.
§ 10 - O CONSEG programará uma reunião festiva anual, durante
a qual homenageará seus membros mais assíduos, autoridades e personalidades que hajam contribuído, de modo relevante, para o progresso do
CONSEG e a segurança da comunidade.
§ 11 Alunos estagiários que visitem o CONSEG receberão especial cortesia e atenção.
Artigo 44 - A reunião ordinária poderá obedecer a uma pautapadrão, contendo o seguinte:
I - Abertura pelo Presidente.
II - Composição da mesa.
III Saudação à Bandeira Nacional.
IV Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.
V - Leitura da correspondência recebida e expedida.
VI - Prestação de contas das tarefas distribuídas nas reuniões anteriores.
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VIJ Ordem do dia, com tema principal a ser tratado.
VIII Assuntos gerais.
IX Palavra livre com inscrição prévia junto à mesa.
X Síntese dos assuntos tratados e comunicação da próxima reunião.
XI - Encerramento.
§ I º A duração da reunião ordinária não deverá exceder a duas
horas, comunicando-se ao plenário, no início da mesma, o horário estipulado para seu término.
§ 2º As decisões dos temas tratados em reunião serão tornadas,
sempre que cabível, por votação aberta, da qual poderão participar os
membros efetivos presentes.
§ 3º - A presença dos membros natos à reunião mensal do CONSEG será obrigatória, devendo ser representados em qualquer impedimento.
§ 4º Os problemas de segurança persistentes, constantes de atas
anteriores e não satisfatoriamente atendidos. bem corno ausências constantes de membros natos às reuniões, deverão ser comunicados pelo Presidente, através de ofício circunstanciado ao Coordenador.
Artigo
As denúncias que possam importar em risco à incolumidade física ou à íntegridade moral do autor ou de outrem deverão ser
formuladas sigilosarnente ao Presidente do CONSEG ou aos membros
natos, fora do plenário da reunião e em local reservado.
Artigo 46 É proibida a extração de listagens com dados pessoais
de membros do CONSEG, exceto com autorização expressa dos identificados, para fornecimento a terceiros.
Parágrafo Único Caso a Diretoria entenda que é benéfico para os
membros do respectivo CONSEG receberem mensagem por mala direta,
remetida por terceiros, deverá providenciar para que as correspondênc: as
sejam entregues ao CONSEG, que as etiquetará e postará . às expensas
do remetente, mas sem que o último tenha acesso às listas de membros
do Conselho.
Artigo 47 - Todo CONSEG deverá indicar um endereço para sede.
administração, remessa de correspondência e, se possível, atcndirnenk, à
comunidade, mantendo-o atualizado junto ao Coordenador.
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SEÇÃO X - DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSEÇÃO I - DA ESCRITURAÇÃO
Artigo 48 - Cada CONSEG deverá adotar os seguintes livros de
controle e de registro das operações decorrentes de suas atividades:
I Livro de atas de reuniões de Diretoria.
II Livro de registro de Ética e Disciplina.
III Livro de presenças às reuniões.
Artigo 49 Nenhum CONSEG poderá solicitar fundos ou qualquer
outro tipo de contribuição financeira ou material a outro CONSEG ou à
Pasta.

SEÇÃO XI-DOS DEVERES DOS ESCALÕES POLICIAIS SUPERIORES
Artigo 50 Os superiores hierárquicos imediatos dos membros natos deverão incentivar, de forma integrada entre as Polícias Civil e Militar, a participação comunitária e acompanhar as atividades realizadas nos
CONSEGs das respectivas áreas de atuação, devendo:
I - Articular com os Presidentes, membros e lideranças comunitárias, as diretrizes, normas e procedimentos visando à homogeneização de
ações em prol da segurança pública, com base em dados estatísticos elaborados a partir das ocorrências registradas.
II - Incentivar e coordenar palestras e encontros regionais, objetivando propiciar orientação e qualificação técnica aos membros dos
CONSEGs.
UI - Desenvolver campanhas educativas visando esclarecer a comunidade, aumentando sua autoproteção e inibindo infrações.
IV Motivar o trabalho de seus subordinados junto à Comunidade
e demais setores do Governo, para combater fatores que geram a criminalidade.
V - Articular a comunidade e os órgãos públicos para a correção de
fatores ambientais que afetem a segurança pública.
VI - Exigir dos membros natos que prestem contas à comunidade,
nos termos do artigo 22, XIII.
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VII - Apurar faltas e aplicar sanções regimentais, nos termos da
Seção XII.
Artigo 51 - Os titulares de comando ou chefia das unidades operacionais da Polícia Militar e da Polícia Civil são responsáveis pela supervisão das unidades subordinadas, no que tange ao andamento dos CONSEGs de suas áreas de atuação.
Parágrafo Único - As cópias das atas-padrão mensais dos CONSEGs serão conhecidas pelos respectivos chefes imediatos dos membros
natos para acompanhamento de suas atividades e adoção de medidas de
sua alçada.

SEÇÃO XII - DA ÉTICA E DA DISCIPLINA
Artigo 52 - São deveres comuns aos membros natos, efetivos e visitantes dos CONSEGs:
I - Ser assíduo e pontual às reuniões dos CONSEGs.
II - Desempenhar com zelo as atribuições de que for incumbido
pelo CONSEG.
III - Apresentar-se e comportar-se, inclusive em sua vida privada,
de forma condizente com os elevados objetivos dos CONSEGs e com a
importância de seus representantes.
IV - Abster-se do uso do nome do CONSEG ou das informações a
que tiver acesso em razão do Conselho, para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza, para encaminhar negócios particulares de terceiros ou
para sugerir ser credor de tratamento privilegiado por parte da polícia ou
de outras autoridades.
V - Guardar sigilo quando a natureza do assunto o exigir.
VI - Zelar pela conservação dos livros, documentos, impressos,
demais materiais dos CONSEGs e pelo patrimônio do local onde as reuniões se realizam.
VII - Atender as solicitações feitas ao CONSEG, desde que não
colidam com o disposto no presente regulamento.
VIII - Tratar com urbanidade os demais membros dos CONSEGs,
cooperando e mantendo espírito de solidariedade de trabalho.
IX - Manter atualizados seus dados de qualificação pessoal junto ao
CONSEG.
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X - Promover o civismo através do culto aos símbolos e tradições
da Pátria e suas instituições-.
XI - Privar-se de realizar proselitismo político-partidário ou religioso nas reuniões do CONSEG.
XII - Acolher as determinações legais, orientações técnicas e interpretações doutrinárias sobre os CONSEGs emanadas do Secretário, do
Coordenador, das autoridades policiais civis e militares com circunscrição sobre a área do Conselho e dos membros natos.
XIII - Estimular a harmonia e o respeito entre os membros da comunidade, a polícia e o governo.
XIV - Não utilizar abusivamente o cartão de identificação, no intuito de alcançar vantagem indevida.
XV - Privar-se de utilizar meios ilícitos, aliciar votos ou tecer comentários desprestigiosos a respeito de candidatos concorrentes, em
pleitos eleitorais nos CONSEGs.
XVI - Renunciar a criticar o CONSEG, fora de reunião e em público, de modo a prejudicar sua imagem e seu conceito.
XVII Recusar-se a fornecer dados pessoais de membros do CONSEG a terceiros, nos termos e nos limites impostos por este Regulamento.
XVIII - Adotar as providências de sua alçada para fazer com que se
retire da reunião pessoa que esteja perturbando o andamento dos trabalhos, que haja sido excluída do CONSEG por motivos disciplinares ou
que possa trazer risco à integridade física dos freqüentadores do Conselho.
XIX - Evitar tratar, no curso da reunião, de tema alheio à pauta ou
às finalidades do CONSEG.
XX Desestimular a apologia à violência, o descumprimento das
leis e a violação dos direitos fundamentais da pessoa humana como solução para os problemas de segurança da comunidade.
XXI - Abster-se o membro efetivo, visitante ou participante de
imiscuir-se em assuntos de administração interna ou de exclusiva competência da polícia, tais como elaboração das escalas de serviço, punições
disciplinares, movimentação de pessoal, técnicas de planejamento e execução de operações policiais.
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XXII - Abster-se do uso irregular e adotar as medidas corretivas ao
seu alcance, ao constatar emprego indevido do nome ou de símbolo do
CONSEG, nos termos da Seção III.
XXIII - Não atribuir falsamente, nem admitir que outrem atribua, a
membro do CONSEG, a prática de fato que possa constituir violação de
norma ética ou disciplinar.
XXIV - Acautelar-se para que não se retarde ou não deixe de se
praticar ato exigido por este Regulamento, por omissão ou para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
XXV - Licenciar-se da condição de membro efetivo do CONSEG,
nas seguintes condições:
a. Quando candidato à reeleição no CONSEG, afastar-se 30 dias
antes do pleito, exceto se não houver inscrição de outra chapa concorrente.
b. Quando candidato a cargo eletivo dos Poderes Executivo ou Legislativo, com 90 dias de antecedência, podendo reassumi-lo após o
pleito, qualquer que seja o resultado.
c. Quando indiciado ou processado por crime ou contravenção, cuja
repercussão na comunidade possa vir a trazer prejuízo à imagem do
CONSEG.
Parágrafo Único - Todo membro de CONSEG, nato, efetivo ou visitante, que encontre alguém na prática de ato irregular que possa trazer
prejuízo ao CONSEG, deve levar o fato ao conhecimento de quem for
competente para adotar as medidas previstas nesta Seção.
Artigo 53 - O não cumprimento dos deveres dispostos nesta Seção,
sem prejuízo de outras medidas administrativas ou judiciais, implicará
em:
I - Advertência, reservada ou pública.
II - Suspensão de até 60 dias.
III - Exclusão do CONSEG.
Parágrafo Único - A imposição da sanção disciplinar prevista no
inciso III, ao Presidente ou Vice-Presidente do CONSEG, seus Diretores,
membros da Comissão de Ética e Disciplina, por infração ao disposto
nesta Seção, implicará pena acessória de perda do mandato do punido.
Artigo 54 - São competentes para a apuração das infrações regimentais, previstas neste Regulamento:
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I A Comissão de Ética e Disciplina, por iniciativa do Presidente
do respectivo CONSEG, nas infrações atribuídas a membros efetivos e
da Diretoria (artigo 15, III a VI), opinando pela penalidade cabível quando entender procedentes as acusações.
II - O colegiado, integrado por um Delegado de Polícia indicado
pelo Delegado Seccional, um Oficial PM indicado pelo Comandante do
Batalhão de Polícia Militar da Área e um Presidente de CONSEG indicado pelo Coordenador, nas infrações atribuídas a Presidentes de CONSEG, opinando pela penalidade cabível, quando entender procedentes as
acusações.
III O colegiado, integrado por três membros, indicados respectivamente pelo Presidente e pelos membros natos, nas infrações de membros da Comissão de Ética e Disciplina, opinando pela penalidade cabível, quando entender procedentes as acusações.
§ 1º No caso de infrações cometidas por Presidentes de CONSEG,
caberá a qualquer dos membros natos, urna vez cientes da acusação, representar ao Coordenador para a devida apuração.
§ 2º - No caso de infração atribuída aos membros natos, procederse-á conforme a legislação específica das respectivas Instituições Policiais.
Artigo 55 - No caso de infração estatutária grave, atribuída a concurso de dois ou mais membros da Diretoria ou Comissão de Ética e Disciplina do CONSEG, o fato será levado por membro nato ao conhecimento do Coordenador, que requisitará a apuração do ocorrido à Comissão Superior de Ética que poderá, inclusive, sugerir ao Coordenador destituir coletivamente a Diretoria ou Comissão de Ética.
§ 1º Ouvida a Comissão Superior de Ética, poderá o Coordenador
destituí-los, intervindo no CONSEG, e promover sua reorganização, nos
termos do Artigo 6º deste Regulamento.
§ 2º - O Coordenador dará conhecimento à comunidade da área das
razões de sua intervenção no Conselho atingido pela medida.
A1tigo 56 - Caberá recurso:
I De reconsideração, dirigido às próprias autoridades que profe riram o ato decisório.
II - Da decisão do pedido de reconsideração ao Coordenador, ouvida a Comissão Superior de Ética.
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Artigo 57 - Da decisão do Coordenador, de que trata o artigo 55,
caberá recurso coletivo, interposto por todos os membros destituídos da
Diretoria, Comissão ou Conselho, em prazo de cinco dias úteis, ao Secretário da Segurança Pública.
Artigo 58 - Para a aplicação das sanções previstas no artigo 53 e
apuradas nos termos do artigo 54, são competentes:
I - O Presidente do respectivo CONSEG, para as infrações regimentais dos membros efetivos e da Diretoria (artigo 15, III a VI).
II - O colegiado integrado pelo Delegado Seccional, pelo Comandante do Batalhão de Policiamento da Área e um Presidente de CONSEG, diverso do que haja apurado o fato, também indicado pelo Coordenador, para as infrações regimentais de Presidente de CONSEG.
III - O colegiado, integrado pelo Presidente e pelos membros natos,
para as infrações regimentais de membros da Comissão de Ética e Disciplina.
A11igo 59 - Os procedimentos assegurarão ampla defesa aos acusados, e deverão obedecer aos seguintes prazos:
I - Dez dias, a contar da notificação à autoridade competente para
apurar a eventual infração regimental, para citação formal dos acusados.
II - 30 dias, a contar da citação dos acusados, para entrega do relatório com as conclusões da apuração, para decisão da autoridade competente.
III - Dez dias úteis, a contar do recebimento do relatório de apuração, para decisão.
IV - Cinco dias úteis, contados da decisão, para pedido de reconsideração às autoridades que proferiram o ato decisório.
V - Cinco dias úteis, após ciência do pedido de reconsideração,
para recurso ao Coordenador.
§ 1º - Caberá prorrogação dos prazos a critério do Coordenador.
§ 2º - Os processos de apuração disciplinar realizados pelo CONSEG, uma vez concluídos, permanecerão sob guarda do 1º Secretário, em
envelopes lacrados e rubricados pelo Presidente e pelos membros natos.
§ 3º - O Presidente e os membros natos, por maioria de votos, poderão, havendo fundada razão, autorizar terceiros a tomar ciência do
conteúdo dos documentos referidos no parágrafo anterior, lavrando-se o
fato no livro de registro de Ética e Disciplina.
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§ 4º - Da sanção imposta será cientificado o plenário, registrandose a comunicação em ata e no livro de registro de Ética e Disciplina, na
reunião ordinária imediatamente seguinte à decisão, desde que esgotados
os recursos.
§ 5º - Se cominada ao membro a pena de advertência reservada, a
mesma lhe será imposta exclusivamente em presença dos Membros Natos e autoridades que lhe impuseram a medida em primeira instância.
§ 6º O membro de CONSEG suspenso ou excluído perderá o direito ao uso do cartão de identificação pelo período em que vigorar a punição, sendo que tal documento, após apreendido pelo Presidente, ficará
sob a guarda do l º Secretário, anexo ao processo de apuração disciplinar.
Artigo 60 - Compete à Comissão Superior de Ética :
I - Receber e julgar em grau de recurso os pedidos de reconsideração previstos no artigo 58, submetendo o veredicto à decisão final do
Coordenador.
II - Apurar e julgar originariamente as faltas coletivas da Diretoria
ou Comissão de Ética e Disciplina, inclusive propondo a destituição da
Diretoria ou Comissão respectiva e intervenção do Coordenador no
CONSEG, visando sua reorganização, nos termos do artigo 55 e seu parágrafo Iº.
III - Expedir parecer a respeito da interpretação de normas legais
sobre os CONSEGs, quando consultada pelo Coordenador.
Parágrafo Único - A Comissão Superior de Ética será designada
pelo Coordenador e constituída por cinco membros, sendo dois Presidentes de CONSEG, um Assistente Policial Militar, um Assistente Policial Civil e um membro efetivo de CONSEG.

SEÇÃO XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 61 Será estabelecido pelo Coordenador modelo de ata padronizada, a ser adotado pelos CONSEGs.
Artigo 62 - Os currículos das unidades formadoras, de aperfeiçoamento e especialização dos Quadros da Polícia Civil e da Polícia Militar
deverão ser ajustados a partir da edição desta Resolução, de modo a
contemplar o ensino de Polícia Comunitária.
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Artigo 63 - O Coordenador organizará, envolvendo as áreas de ensino das Polícias, treinamento em Polícia Comunitária para líderes de
CONSEGs.
Artigo 64 - Ao Coordenador dos CONSEGs competem as atribuições que lhe foram conferidas neste Regulamento.
Artigo 65 - Ficam marcadas eleições para todos os CONSEGs, em
obediência ao disposto no presente Regulamento, para o mês de maio
subseqüente à edição desta Resolução.
Artigo 66 Revogam-se as disposições em contrário. (Publicada
novamente por ter saído com incorreções).
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IX. JURISPRUDÊNCIA

a. PODER JUDICIÁRIO - JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO FORO REGIONAL Ili - JABAQUARA I SAÚDE - SÃO PAULO/SP

PORTARIA Nº 05/98

O Dr. V ASILI UZUM, Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Foro Regional 111 - Jabaquara / Saúde, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Federal 8069/90, em seu ait. 149;
CONSIDERANDO que pelos arts. 70171 é dever de todos prevenir a
ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente
e que as obrigações previstas na Lei, não excluem da prevenção especial,
outras decorrentes dos princípios por ela adotados;
CONSIDERANDO que compete aos promotores de eventos freqüentados por crianças e adolescentes a adoção das providências necessárias para o resguardo da integridade física e moral de todos;
CONSIDERANDO que as diretrizes contidas na Portaria Conjunta
nº 03/90, dos MM. Juízes de Direito da Varas da Infância e da Juventude
da Capital, não atendem, em seu todo, a realidade atual na que tange à presença ou participação de crianças e adolescentes em diversões e espetáculos públicos; devendo, assim, serem atualizadas parcialmente;
CONSIDERANDO que outros Juízes da Infância e da Juventude já
adotaram medidas a respeito, como, por exemplo a Portaria nº Ol/97, de
20/06/1997, do MM. Juízo de Direito da Vara da Infância e da Juventude
do Foro Regional VI - Penha de França, e Portaria nº 08/96, de
08/12/1996, do MM. Juízo de Direito da Vara Central da Infância e da Juventude;
RESOLVE:
Art. 1º - O ingresso e participação de crianças e adolescentes em espetáculos e divertimentos públicos, em geral, ficam subordinados às disposições desta Portaria.

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

n2 26 abr/mai/jun 2000

135

Art. 2º - Os requerimentos de alvarás, quando obrigatórios, deverão
ingressar no protocolo deste Juízo até 10 dias úteis antes, dos eventos em
três vias, contendo obrigatoriamente a qualificação das empresas promotoras, a natureza das promoções, o alvará da Prefeitura Municipal autorizando seu funcionamento, cópia da classificação etária para assistência do
evento (expedida pela autoridade administrativa competente), atestado de
vistoria do Corpo de Bombeiros, declaração em três vias indicando nomes
e qualificações dos integrantes da equipe de segurança (com telefone e
nome do responsável pela equipe).
Parágrafo único - Não será objeto de deliberação o requerimento
protocolado fora do prazo de 10 (dez) dias úteis e/ou insuficientemente
instruído, conforme certidão do cartório.
Art. 3º - A classificação etária do evento deverá ser amplamente divulgada pelos responsáveis, para conhecimento público.
Art. 4° - Os alvarás permanecerão em locais visíveis ao público e à
disposição dos fiscais, vedada<; xerocópias ou plastificação destes documentos.
Art. 5º - A concessão de alvará depende da comprovação da existência de segurança, inclusive com separação de ambientes nos locais, quando
necessária.

ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS
Art. 6º - Nos locais onde se realizam práticas desportivas será admitido o ingresso de menores com idade de 06 (seis) a 12 (doze) anos, se
acompanhados dos pais ou responsável legal, não podendo exceder o numero de três menores por acompanhante.
Parágrafo 1º Os maiores de doze anos poderão entrar desacompanhados nos locais aqui tratados.
Parágrafo 2º - Nestes eventos é vedado o ingresso de crianças com
menos de 05 (cinco) anos, mesmo acompanhadas.
Art. 7º Independe de alvará a admissão de crianças e adolescentes à
prática de boliche, patinação e esportes assemelhados; devendo haver ambiente separado para menores de 06 (seis) anos.
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BAILES E PROMOÇÕES DANÇANTES
A1t. 8º - independem de alvarás as festas e bailes noturnos, promovidos para sócios e convidados de clubes ou associações, sem cobrança de
ingressos, sendo livre o ingresso de adolescentes, com idade a partir de 12
(doze) anos.
Parágrafo único Nos bailes de formatura é livre o ingresso a partir
de 10 (dez) anos de idade, acompanhados de responsáveis, independente
de alvará.
Art. 9º - Os bailes carnavalescos para menores dependem de alvará,
sendo exigível a apresentação de documentos.
Parágrafo 1º - Nos bailes noturnos, será permitido o ingresso de menores, a partir de 16 (dezesseis) anos de idade, desacompanhados.
Parágrafo 2º - Nos bailes noturnos exclusivamente para sócios e
convidados, sem venda de ingressos, é livre o ingresso a partir de 12
(doze) anos de idade, acompanhados dos pais ou responsável legal.
Parágrafo 3º - Nos bailes diurnos desde que em ambientes separados,
será permitido o ingresso de crianças de 03 (três) a 11 (onze) anos de idade. A separação de ambientes é obrigatória para a participação das crianças
entre 03 (três) a 05 (cinco) anos de idade, acompanhadas dos pais ou responsável legal.
Art. J O É livre o ingresso de adolescentes desacompanhados, em
restaurantes dançantes que não tenham características de boates e congêneres, vedada a permanência, no local , após a meia-noite, se desacompanhados dos pais ou responsáveis.

BOATES E CONGÊNERES
Art. 11 É proibido o ingresso de crianças e adolescentes em boates
e congêneres, salvo se reservados para comemorações privadas, de caráter
familiar.
Art. 12 - Nas danceterias e discotecas será permitido o ingresso, no
horário noturno, de adolescentes a partir de 16 (dezesseis ) anos de idade,
desacompanhados, mediante alvará.
Parágrafo único Nos bailes diurnos, será permitido o ingresso de
adolescentes a partir de 12 (doze) anos de idade, desacompanhados, até às
22:00 horas, mediante alvará.
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DIVERTIMENTOS ELETRÔNICOS
Art. 13º - É livre o ingresso de adolescentes nos locais de divertimentos eletrônicos até às 21 :00 (vinte e uma horas), se compatível com o
horário escolar do freqüentador, sem venda, exposição e consumo de bebidas alcoólicas, jogos impróprios e bingos.
Parágrafo 1º - Para o ingresso de crianças com as mesmas exigências
referentes ao horário escolar, é necessário requerer alvará, que será concedido, após prévia verificação das instalações e da adequação do ambiente e
horário à faixa etária, caso a caso.
Parágrafo 2º - Surpreendido no local, menor em seu horário escolar,
deverá ser apresentado à escola ou aos pais, sendo o fato relatado ao Juiz,
para providências subseqüentes.

ESTÚDIOS DE CINEMA, TELEVISÃO E OUTROS
Art. 14 - O ingresso ou apresentação de menores em locais com capacidade superior a 1.000 (mil) lugares depende de alvará.
Art. 15 - Também depende de alvará a participação de menores em
filmes, espetáculos públicos, ensaios e certames de beleza.
Art. 16 - É proibida a entrada de menores em "drive-in", casas de
massagens, saunas e congêneres.

SANÇÕES
Art. 17 - O descumprimento desta Portaria importará na aplicação
das sanções previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente as constantes dos arts. 249, 253 e 258.
Art. 18 - Comprovada, em processo regular, a afronta ao art. 81 da
Lei ·8.069/90, o local ou estabelecimento será interditado para a freqüência
de menores, com conseqüente cassação do alvará, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis aos responsáveis.
Art. 19 - Esta Portaria passará a vigorar na área da Vara da Infância e
da Juventude do Foro Regional 111 - Jabaquara I Saúde - São Paulo, na
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data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, inclusive
dos alvarás anteriormente concedidos, salvo revalidação caso a caso.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, remetendo-se cópias
aos membros do Conselho Superior da Magistratura, ao membro do Ministério Público atuante na Vara da Infância e da Juventude do Foro Regional lll- Jabaquara / Saúde, ao Sr. Secretário da Segurança Pública, ao Sr.
Comandante Geral da Polícia Militar, bem como às Delegacias desta região. Ciência à Equipe do Comissariado desta Vara da Infância e da Juventude, afixando-se cópia aos plantões respectivos.
São Paulo, 25 de maio de 1.998
Dr. Vasili Uzum
Juiz de Direito Titular
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b. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL PLENO
ACÓRDÃO- FEITO NÃO ESPECIFICADO- CLASSE II -06-Nº
13-CAPITAL

RELATOR
INTERESSADO

EXMO. SR. DES. PAULO INÁCIO DIAS LESSA
WILLIAM TADEU RODRIGUES DIAS - 1º
TEN.PMMT

RELATÓRIO
O SR. DESEMBARGADOR PAULO INÁCIO DIAS LESSA

Através do Ofício nº 028/98, o Excelentíssimo Governador do Estado, DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, noticiando que o 1º Tenente
da Polícia Militar WILLIAM TADEU RODRIGUES DIAS fora submetido a Conselho de Justificação, que o enquadrou no artigo 2º, inciso I,
alíneas "a" e "b", da Lei nº 3.993, de 26 de Julho de 1978 ( ter procedido
incorretamente no desempenho do cargo e tido conduta irregular), encaminhou a este egrégio Tribunal o processo nº 0.062.503-5/CCV/97 para
as providências do artigo 14 da mesma Lei, contendo oito (8) volumes e
uma fita de vídeo.
Autuado o processo em 13-4-98, com o título de FEITO NÃO ESPECIFICADO nº 13/98, determinei vista à ilustrada Procuradoria Geral
de Justiça, que opinou pelo retorno do processo à sua origem para as providências por parte de seu remetente, nos termos do art. 13 da Lei antes
mencionada.
Atendida a cota ministerial, e após a manifestação da Procuradoria
Gemi do Estado e outras diligências, foi ao final proferida a decisão pelo
Exmo. Sr. Governador de Estado, aceitando a conclusão do Conselho de
Justificação, considerando estar o Oficial inabilitado para o acesso, em
caráter definitivo, determinando a remessa dos autos novamente a esta
Corte para o exercício de atribuições legais e constitucionais. (fls.1.605TJ).
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Retornando os autos, em nova manifestação, a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em contundente parecer da lavra do Procurador Geral Dr. ANTONIO HANS, sinalizou que a matéria posta em questão não
é de competência deste Sodalício (fls. 1612/1614-TJ).
A teor do art. 15 da mesma lei antes referida, determinei vista também à defesa, que manifestou-se argüindo a nulidade do procedimento
investigatório administrativo e, no mérito, buscando a declaração da inocência do justificante, pede a sua promoção ao posto de Capitão. Juntou
documentos e abaixo-assinado (fls. 1627/2866-TJ).
É o relatório.
PARECER (ORAL)
O SR. DR. GUIOMAR TEODORO BORGES
Ratifico o parecer escrito.
VOTO (1 ª. PRELIMINAR)
O SR. DES. PAULO INÁCIO DIAS LESSA (RELATOR)
A incompetência deste Tribunal para ·conhecer da matéria foi argüida pelo ilustre Procurador Geral de Justiça, com suporte na prescrição
contida no art. 125, §4º, da Constituição Federal, que restringiu a competência da Justiça Militar de Segunda Instância aos casos de condenação
criminal transitada em julgado, mencionando no parecer a data da publicação de dois julgados do Supremo Tribunal Federal.
Com razão o ilustre parecerista, porém a matéria exige um aprofundamento de análise no campo do direito constitucional, aferindo se a
Lei Estadual nº 3.993, de 26 de junho de 1978, fora ou não recepcionada
pela Carta Maior, até porque de nenhuma parte veio qualquer manifestação de sua inconstitucionalidade, e é neste diploma legal que vem escorado todo o processado, inclusive sobre a competência deste Tribunal,
dispondo textualmente:
"Artigo 14 - É da competência do Tribunal de Justiça do Estado
julgar, em instância única, os processos oriundos do Conselho de Justificação, a ele remetidos pelo Governador do Estado."
Nesta análise, respeitando a cronologia de datas, adveio a seguir a
nova ordem constitucional da República, promulgada em 5 de outubro de
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1988, sobre o tema da Justiça Militar Estadual, no capítulo III, seção
VIII, que assim pontificou:
"Art:. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.
§ 4ª Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares definidos em
lei, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da
patente dos oficiais e da graduação das praças. "
Na Constituição Estadual promulgada no ano seguinte, em e de outubro de 1989, a matéria vem tratada nos dispositivos abaixo transcritos:
"Art. 143. Caberá ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do
posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças nos termos do
Art. 125, §4º, da Constituição Federal.
§ l O Os Oficiais nos termos do art. 42, parágrafos 7º e 8º da
Constituição Federal, e as praças graduadas, após submetidas a julgamento condenatório em sentença transitada em julgado, na Justiça comum ou militar, ou com decisão condenatória nos respectivos Conselhos Disciplinares, serão julgados naforma deste artigo.''
Em 13 de janeiro de 1993, foi publicada a Lei Complementar nº 26,
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado
de Mato Grosso, tratando sobre o tema em comento na Seção IV Dos
Conselhos de Justificação e de Disciplina:
"Art. 50. O Oficial, presumivelmente incapaz de permanecer como
servidor 1nilitar da ativa, será submetido a Conselho de Justificação na
forma da legislação peculiar.
§ lº - O Oficial, ao ser submetido a Conselho de Justificação, será
afastado do exercício de suas funções.
§ 2º Compete ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
como órgão de Justiça Militar Estadual em segundo grau, decidir os
processos oriundos dos Conselhos de Justfficação, nos termos da Constituição Estadual. "
É principio do ordenamento legal que a lei nova revoga a anterior
quando expressamente o declare, quando com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava alei anterior, e, ainda, que
a lei nova, que estabeleça condições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior (Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Decreto- Lei n. 4.657, de 4-9-1942, art. 2º, §§ 1º e 2º).
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Pela simples comparação dos dispositivos supratranscritos, constata-se que foi banido aquele resquício do regime constitucional anterior,
quando eram conferidas aos integrantes da polícia militar prerrogativas
diversas em detrimento dos funcionários civis, como no ca<;o específico,
onde teria foro privilegiado neste Tribunal para aferir a pertinência da
decisão administrativa tomada por seu superior hierárquico, no caso, o
Governador de Estado, com sustentáculo na conclusão de Conselho de
Justificação formado por oficiais militares, após processo devido administrativo.
No caso em epígrafe, limitou-se o chefe do Executivo, ao aceitar a
conclusão do Conselho de Justificação, em considerar o Oficial Tenente
PM WILLIAM TADEU RODRIGUES DIAS inabilitado para o acesso
em caráter definitivo; por conseqüência, aplicar-se-á o preceito do inciso
III do art. Í 3, Transferindo-o para a reserva remunerada.
Julgamos de forma unânime, a bem pouco tempo, matéria similar
que teve como relator o Desembargador Salvador Pompeu de Barros Filho, quando foi afastada de vez esta anomalia que afrontava a tripartição
dos poderes, porque exigia ao Poder Judiciário que viesse invadir os assuntos da área administrativa do Poder Executivo, em benefício de uma
categoria específica.
Na ocasião, declarou-se a inconstitucionalidade do §2º do art. 51 da
Lei Complementar 26/93, que, para simples comparação dos nobres Pares, transcrevo: "§2°. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso julgar os processos oriundos do Conselho de Disciplina, referentemente aos Aspirantes-a-Oficial e às Praças Graduados. "
O equívoco legislativo é evidente no caso dos oficiais que são processados perante Conselho de Justificação, não de Conselho de Disciplina. Este erro se agrava porque pretendeu-se dar a conotação de que o
Conselho de Justificação integraria a Justiça Militar Estadual, reservando
a esta Corte as decisões de segunda instância, como pode se depreender
do dispositivo em comento, que repriso:
''Art. 50.
§2º - Compete ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
como órgão de Justiça Militar Estadual em segundo grau, decidir os
processo oriundos dos Conselhos de Justificação, nos termos da Constituição Estadual. "
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No julgamento que me referi, ficou assentado o entendimento da
ementa seguinte:
"26-6-97 - TRIBUNAL PLENO
FEITO NÃO ESPECIFICADO CLASSE II - 06 - Nº. 06
RELATORREQUERIDO-

CAPITAL."

EXMO. SR. DES. SALVADOR POMPEU DE
BARROS FILHO.
LUIZ ALBERTO ABDALLA DA SILVA
1º
SGT/PM.

EMENTA - POLÍCIA MILITAR
PROCESSO DISCIPLINAR PERDA DE GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS
CONSELHO DE DISCIPLINA/ INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM CASO CONCRETO.

Apenas nos crimes militares (e não as infrações disciplinares)
compete ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda de graduação das
praças. A lei que atribui essa competência ao Tribunal de Justiça, além
de bater de frente com o principio da tripartição dos poderes, é maculada em sua origem, porque a iniciativa de lei nesse sentido é do Tribunal
de Justiça."
Sendo imperioso concluir que as disposições dos artigos 14, 15 e
16 da Lei nº 3.993, de 26 de junho de 1978, também o §2º do art. 50 da
Lei Complementar nº 26, de 13 de janeiro de 1993, e ainda o preceito do
§ 1º do art. 143 da Constituição Estadual; estão eivados do vício da inconstitucionalidade, por contrariarem frontalmente os artigos 2º, 92 e o
125, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.
Registro que todo o processado neste Tribunal, autuado em 14-498, com oito (8) volumes e 1.577 folhas, nos quais vieram a ser adicionados mais seis (6) volumes e 1.390 folhas, totalizando catorze (14) volumes e duas mil, novecentas e sessenta e sete (2.967) folhas, apenas retardou o cumprimento da decisão da autoridade competente com péssimas
repercussões perante a corporação militar e a população, decisão que
pode sim, se for o caso, ser questionada através de procedimento próprio,
mas, em absoluto, nunca ser convalidada administrativamente por outro
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Poder do Estado, porque infringiria preceito norteador da instituição democrática, como no caso a independência e a harmonia dos Poderes.
Então, por estes fundamentos e com o parecer, não conheço do
processo e, de oficio, como preliminar, no exercício do controle difuso da
constitucionalidade das leis, incidenter tantum, declaro, no caso concreto,
a inconstitucionalidade dos artigos 14, 15 e 16 da Lei nº 3.993, de 26 de
junho de 1978; do § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 26, de 13 de
janeiro de 1993; e ainda do § l° do art. 143 da Constituição Estadual~
por contrariarem os artigos 2º, 92 e 125, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.
É como voto.

DECISÃO
Como consta da ata e das notas taquigráficas, a decisão foi a seguinte:
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NÃO CONHECERAM DO
RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E DE ACORDO COM O PARECER DA D. PROCURADORIA.
Cuiabá, // de fevereiro de /999.
BEU. SANDA SAMPAIO FIGUEIREDO - DIRETORA - GERAL

TRIBUNAL PLENO
FEITO NÃO ESPECIFICADO - CLASSE II 06 - Nº 13

CAPITAL

INTERESSADO- WILLIAM TADEU RODRIGUES DIAS - 1º TEN. PM.
EMENTA - JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - POLÍCIA MILITAR
- CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO - PROCESSO DISCIPLINAR
DECISÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO - OFICIAL INABILITADO PARA O ACESSO REMESSA AO JUDICIÁRIO - NOVA DECISÃO INDEVIDA - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL DECLARDA EM
. CASO CONCRETO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 14,
15 E /6 DA LEI Nº 3.993, DE 26 DE JUNHO DE 1978; DO §2" DO
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ART. 50 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 26, DE 31 DE JANEIRO DE
1993, POR CONTRARIAREM OS ARTIGOS 2~ 92 E 125, §§ 3º E 4º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAU/988.

A nova ordem constitucional derrogou preceitos estaduais que exigiam ao judiciário estadual aferir decisões administrativas do executivo,
referente aos Policiais Militares.
O Conselho de Justificação da Polícia Militar não integra a Justiça
Militar estadual, tendo esta competência para o julgamento dos crimes
militares definidos em lei, cabendo apenas nestes casos ao Tribunal de
Justiça, funcionando como Corte de 2ª instância, decidir sobre a perda do
posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças (art. 125, §4º da
CF/88), já o Conselho tem competência para decidir punições em caráter
administrativo disciplinar, com reavaliação pelo chefe do executivo.
A transferência de oficial da Polícia Militar para a reserva, por decisão do Governo do Estado, depois do devido processo administrativo,
não é matéria afola à competência da Justiça Militar Estadual de 2ª instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Feito Não Especificado
Classe II 06 - nº 13, da Capital.
ACORDAM os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado
de IMato Grosso, em Tribunal Pleno, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso nos termos do voto do relator e de acordo com o parecer da D. Procuradoria.
Presidiu o julgamento o Desembargador BENEDITO POMPEU
DE CAMPOS FILHO, e dele participaram os Desembargadores PAULO
INÁCIO DIAS LESSA (Relator), MUNIR FEGURI (lº Vogal), Antônio
BITAR FILHO (2º Vogal), JOSÉ TADEU CURY (3º Vogal), MARIANO ALONSO RIBEIRO TRA VASSOS (4º Vogal), ORLANDO DE
ALMEIDA PERRI (5º Vogal), JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO (6º Vogal), RUBENS ERNANI, ATAHIDE VIEIRA DE SOUZA
(9º Vogal), BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO (10º Vogal),
ODILES FREITAS SOUZA (11º Vogal), SHELMA LOMBARDI DE
KATO (12º Vogal), LILICÍNIO CARPINELLI STEFANI (13º Vogal),
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FLÁVIO JOSÉ BERTIN (14º Vogal), Doutor DÍOCLES DE FIGUEIREDO (15º Vogal, convocado), e Desembargador LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO (17° Vogal).
O voto proferido pelo Desembargador relator foi acompanhado na
íntegra pelos demais componentes do Tribunal Pleno.
Cuiabá, 1 l de fevereiro de 1999.
Desembargador Benedito Pompeu de Campos Filho
bunal Pleno
Desembargador Paulo Inácio Dias Lessa Relator
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Use sua muniço,(/<. , ·,sc:awor
o Hospitt.Jt.,.,~

Se cada um de nós ajudar com algumas moedinhas por mês, o Hospital Militar
vai ficar nota 10! Colabore. No final das contas, quem sai ganhando é você.

Associe-se:
e-mail:

propm@ig.com.br - Telefone (11) 6693-2658 / 2962

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE PRÓ-SAÚDE POLICIAL
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PRÓ-PM)
A PRÓ-PM é uma ação solidária. Não é plano de saúde nem
associação representativa.
A PRÓ-PM reúne policiais militares e comunidade civil em geral,
de boa vontade, que desejam melhorar o sistema de saúde
policial-militar utilizando-se dos benefícios da Lei n2 9.637 de
15/05/98, que criou as organizações sociais, dentro do programa
Comunidade Solidária desenvolvido pelo Governo Federal.
Filie-se à PRÓ-PMI A contribuição é simbólica. O importante é
a sua participação para elevar a representatividade da PRÓPM.

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO

i AI Of, Cb e Sd
1

Subten e Sgt
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Oficiais Superiores
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A$ 2,00
A$ 3.00
A$ 4,00
A$ 5,00
Em estudo

Colar (dobrar)
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