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RESUMO

Este trabalho faz uma abordagem acerca da política de segurança pública no
Estado de Minas Gerais. Discute-se o próprio processo de formulação da política
pública, procedendo-se a uma análise de seus fundamentos e da forma pela qual o
Governo do Estado trata as questões a ela inerentes. Através de pesquisa seletiva,
chegou-se a diagnósticos que demonstram a situação atual da política considerada,
enfocando-se principalmente os aspectos relacionados a recursos humanos, logística e
orçamento, sempre confrontados com os demais setores de atuação do Estado na vida
social. A premissa básica que penneia toda a pesquisa é a de que não existe uma
política de segurança pública, sistematizada, no Estado de Minas Gerais. A lógica da
investigação da participação orçamentária da atividatfe de segurança pública,
confrontada com a evolução do aparato policial, está na tentativa de se demonstrar a
ausência do Estado no efetivo acompanhamento da necessidade social de segurança.
Por meio da análise dos instrumentos utilizados na pesquisa, referendou-se o processo
decisório da política, com a ausência de participação do staff político e gerencial do
governo, mas centrado na divisão dicotômica dos organismos policiais do Estado, a
Polícia Militar e a Polícia Civil, como planejadores, decisores e executores de toda a
ação que envolva segurança pública. A dimensão institucional dessa atuação é calcada
numa resposta pro ativa até certo ponto, mas a sua tônica é o "agir" ante as demandas
surgidas e, principalmente, quando acionadas pelo clamor público. A alusão ao sistema
de defesa social, previsto na Constituição do Estado, é a resposta da pesquisa para o
atendimento dessa demanda social, aliado à adoção do policiamento comunitário.
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SUMMARY

This work concems the public security policy in the state of Minas Gerais. It is
discussed the process to elaborate the policy for public security in Minas Gerais by
looking over its basis and also the way that the State Govemment deals with the
matters related to this policy. Through selected research, a conclusion that shows the
policy situation nowadays was reached, focusing mainly on the aspects related to the
human resources, logistics, and budget, always comparing with other social areas
where the state acts. The premise that guides the whole research is that there is not a
policy established for public security in Minas Gerais. The analysis of the public
security budget in face of the growth that the police forces have shown is based on the
attempt to show the absence of the state in the effective support of social security
needs. Through the analysis of the procedures followed in the research, the process of
decision of the policy was approved, despite of the absence of the political and
managing staff of the state. These decision was based upon but based on the
dichotomic division of the state into different organizations: Military State Police and
Civil State Police, who plan, decide, and perform the law enforcement. The
institutional dimension of such actions is generally settled in a proactive answer. Its
routine, however, due to demands, is action, main1y when there is a public claim. The
social defense system, which is foreseen in the State Constitution, is the answer for the
searching about that social demand, together with the community policing.
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DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

No atual contexto da sociedade brasileira, a tendência é a afirmação cada vez
mais definida das opções coletivas pelo modo de vida a ser estabelecido. O reflexo
imediato da abertura política dos últimos anos foi o da conscientização social,
especialmente no que concerne aos direitos e aspirações das pessoas frente ao Poder
Público.
O que se convencionou chamar de qualidade de vida nada mais é do que a
expressão dessas aspirações dos cidadãos, onde o Estado comparece como ente
regulador das necessidades da coletividade. Por um lado exigindo a prestação de
obrigações pelas pessoas que o integram, por outro sendo pressionado para
estabelecer condições satisfatórias à convivência das pessoas.
Em recentes pesquisas de opinião pública levadas a efeito por emissoras de
televisão nas principais metrópoles do país, uma das principais preocupações
detectadas foi concernente à segurança pública, atividade que tem participação e
responsabilidade direta do aparato estatal para sua efetivação. É compreensível tal
informação se considerarmos que Abrahan Maslow, ao elaborar sua Teoria da
Motivação e formalizar o que denominou hierarquização das necessidades individuais
e coletivas, deu destaque à Necessidade de Segurança como uma necessidade
primária (Chiavenato, 1979).
O quadro sócio-econômico do país tem se deteriorado ao longo dos últimos
anos como reflexo da recessão mundial, fenômeno que se agrava nos países do terceiro
mundo e, em especial no Brasil. É possível constatar o incremento da criminalidade
através dos órgãos de imprensa, que transmitem a crescente tensão da população e a
cada vez mais presente sensação de insegurança e impotência dos órgãos públicos
encarregados do setor.
O Estado de Minas Gerais, com suas peculiaridades, não foge à regra do que
vem acontecendo no país inteiro. O clamor público também reclama maior segurança
social. É bem verdade que ainda não de forma emergencial como ocorre em outros
Estados e cidades do país, mas já ocupando espaço nos meios de comunicação e nas
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preocupações do povo.
Vários exemplos podem ser tomados na rotina do
noticiário da imprensa de todos os Estados brasileiros.
A demanda social por uma atividade estatal que proporcione segurança à
população é inquestionável. A discussão tende a se delinear acerca das perspectivas
do Estado em suprir de maneira eficaz as necessidades afloradas.
Há que se buscar a forma pela qual o poder público deve dar uma resposta
satisfatória à demanda da sociedade por segurança, levando em consideração o
interesse público. E como se reconhece a prestação desse serviço tão
fundamentalmente requisitado pela opinião pública? A resposta está na análise da
POLÍTICA PÚBLICA adotada.
Referenda-se essa proposição como forma de identificação das medidas
tomadas e das projetadas para a satisfação da demanda social considerada. Parte-se da
perspectiva que toda política pública é algo mais que uma simples decisão. Ou, como
assevera Castanhar (1991), na realidade implica uma série de decisões. Decidir que
existe um problema. Decidir que se deve tentar resolvê-lo. Decidir a melhor maneira
de enfrentá-lo. Decidir legislar sobre o tema (institucionalizar a ação) e aSSlID por
diante.
E não se pode entender a decisão como um ato isolado, senão como um
processo, que envolve uma série de alternativas e de atores para sua edição.
Comparando-se a ambiência governamental onde, ao final, se editam os atos
administrativos para delinear as ações a serem postas em prática para determinada
atividade pública, com os subsistemas a que se refere Sfez (1990 : 369), pode-se
refletir acerca dos diversos elementos para a tomada daquela decisão. A chamada
cadeia decisória, com as influências exercidas pela Assessoria, a nível de média e alta
gerências, até a assinatura do ato pelo escalão respectivo. Subsistemas com diferentes
racionalidades que, através de uma leitura de códigos comuns, atingem o nível de uma
espécie de sistema pluri-disciplinar, que age para a tomada de decisão. No decorrer do
estudo, se tentou mostrar a ocorrência dessas interações para tomada da decisão,
conjugando o interesse público com as condições propiciadas pelo Estado para,
frnalmente, chegar-se à adoção de medidas saneadoras no campo da segurança pública.
Destarte, o problema que se colocou para o desenvolvimento da presente
pesquisa é:
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Existe uma Política de Segurança Pública, sistematizada, no Estado
de Minas Gerais?

OBJETIVOS

o processo

de fonnulação de políticas públicas vem sendo
algum tempo, sob diferentes enfoques.

debatido já há

Contrariamente ao que se poderia supor, a discussão desse processo é muito
mais acadêmica do que de governo, situando-se no plano da teorização e do ideal. A
nível governamental, confunde-se política pública no sentido de ação planejada com
vistas ao atendimento da sociedade, com meras ações de movimentação das diversas
funções do Estado.
Sempre se ouve falar, ao nível do discurso e da crítica , sobre a falta de uma
"política de segurança" no Estado brasileiro. Todas as vezes que algum fato de maior
relevância ou que chame a atenção da mídia acontece, voltam as discussões a respeito
da segurança pública. Ou de sua falta.
Os oportunistas de plantão, sociólogos, psicólogos, profissionais do Direito,
políticos das diversas Câmaras, associações de classe, representantes de comunidades
civis, eclesiásticos e outros, são chamados a expressar seus pareceres, consultas,
apresentar fónnulas mágicas, opinar acerca da pena de morte, etc. Ocupa-se a mídia de
dar relevância ao assunto, até que seja de interesse para a venda de jornais e periódicos
ou que se dê projeção ou Ibope, para logo não mais se tocar no assunto, até que outro
fato venha a se destacar.
No Estado de Minas Gerais não é diferente. A questão da segurança pública
somente ocupa a página dos noticiários, e a preocupação das pessoas, quando
ocorrências de relevância afetam a opinião pública.
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Mas, e o Governo? A preocupação também é esporádica, acidental? Não é ele,
o Governo, quem deveria estabelecer uma política de enfrentamento do problema, de
forma séria e permanente?
Essas indagações estão presentes todo o tempo para a malOna dos que se
interessam pela matéria. Trata-se muito, de forma esporádica, das questões que se
referem à repressão dos fatos delituosos que afrontam a opinião pública. E pouco se
trata da habitualidade da preparação dos mecanismos de governo para a busca da sua
prevenção. Compreender as especificidades do contexto institucional da Política de
Segurança Pública no Estado de Minas Gerais, identificando se ela existe de forma
sistematizada, e qual o envolvimento do Governo do Estado como ator no processo
de formulação e implementação dessa política, constituiu o objetivo principal ao
longo desse trabalho.

QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS

Esse objetivo principal, por sua vez, desdobrou-se em objetivos
intermediários; objetivos que, ao examinar-se o caso concreto de Minas Gerais,
procurou-se atingir respondendo às questões seguintes, que serviram como roteiro para
a pesqmsa:
1. Quais são os atores no processo
implementação da Política de Segurança Pública?

decisório

de formulação

e

2. Como se processa o planejamento da atividade de segurança pública a
nível governamental e quais os métodos ou técnicas para esse desenvolvimento?
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SUPOSIÇÕES

Pelo caráter exploratório da pesqmsa, algumas suposições servrram como
fundamentação para a argumentação.
A suposição inicial é a de que o Estado somente age de acordo com as
necessidades que se apresentam de momento. O clamor público, os fatos e situações
que extrapolam a normalidade da vida social, levam as pessoas a uma posição de
estupefação ante a ausência dos poderes constituídos, fazendo com que o Estado se
sinta pressionado para dar uma resposta efetiva à solução do problema. No caso
específico da segurança pública, isso é facilmente constatado com os crimes que
chocam pela sua brutalidade ou pela qualidade das pessoas envolvidas, fazendo com
que ocorra uma onda social pelo enfrentamento do problema.
A outra suposição é a de que exista um discurso a nível governamental, no
sentido de que haja uma política de segurança pública que atenda aos anseios do
cidadão. No entanto, na prática, o Estado não adote medidas calcadas em parâmetros
racionais, sendo suas ações influenciadas pela importância dos interlocutores junto à
tecnocracia do Governo, com a liberação de recursos e a participação no orçamento
público sendo defmida muito mais por critérios político-partidários e relacionamentos
pessoais, do que por um padrão que esboce o atendimento das necessidades, de acordo
com o interesse público.

UNIVERSO DE ESTUDO

A estrutura do modelo policial no Brasil é comum a todas as unidades da
Federação, uma vez que a legislação que a defme é de competência da União. Por
conseguinte, o sistema funciona com características muito semelhantes em todos os
municípios brasileiros.

6

A Política de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais

A extensão territorial do país e a formação cultural diferenciada, fazem com que
características regionais sejam marcantes a ponto de influir na atuação da
administração pública. Essa influência é destacada no campo da segurança pública.
Fatores como densidade demográfica, desenvolvimento econômico e social,
industrialização e infra-estrutura urbana e rural, tomam as políticas públicas
necessariamente adaptadas à região. Por conseguinte, escolheu-se restringir o presente
estudo a uma unidade da Federação, no intuito de nos aproximarmos mais da "verdade
científica". Embora, no início dos trabalhos, tenha-se cogitado estender o estudo ao
nível de uma política nacional de segurança pública.
Optou-se por focalizar na pesquisa o Estado de Minas Gerais, porque além da
expressão que esse Estado detém dentro da federação brasileira pela sua força política
e econômico-social, é um ótimo referencial a nível nacional no tocante à atuação no
campo da segurança pública.
Quanto aos órgãos governamentais arrolados na pesquisa, preferiu-se restringir
a abordagem àquelas instituições vinculadas ao aparato governamental estadual e que,
pelas suas próprias características, têm vínculo acentuado com a atividade de
segurança pública, como prestadoras ou mantenedoras da atividade governamental.
Preferiu-se não incluir os órgãos de segurança da União, como o Departamento
de Polícia Federal, Polícia da Rede Ferroviária Federal e outros com sua destinação
constitucional específica, por se entender que não são elementos viáveis para o
atingimento dos objetivos propostos no estudo.
Fez-se referência específica às Guardas Municipais, tendo em vista o momento
político por que passa o Estado brasileiro, onde as Guardas Municipais em outros
Estados-membros da Federação, têm alcançado status de polícia e cuidado de assuntos
afetos à segurança pública. De forma imprópria perante a lei, é bem verdade. No
entanto, embora em Minas Gerais isso ainda não ocorra, entendeu-se pertinente fazer
breve alusão às Guardas, porquanto importante a compreensão da extensão de sua
atuação.
No aspecto temporal, embora se faça breves referências históricas,
possibilitando uma visão do passado de forma superficial, para poder-se entender o
presente de uma forma mais ampla, deu-se enfoque à atuação posterior à Constituição
Federal de 1988. A partir de então, a estruturação dos órgãos governamentais
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encarregados da atividade de segurança pública foi delineada nos moldes atuais, com
atribuições e responsabilidades específicas. Acredita-se que o período é suficiente
para a pertinente coleta de dados, com vistas ao atingimento dos objetivos da pesquisa.

RELEVÂNCIA DO ESTUDO

Como descreveu-se anteriormente, a questão da segurança pública é tema dos
maIS importantes na vida do homem em sociedade. Está ligada à questão da
sobrevivência e do cotidiano da pessoas.
A Segurança Pública, pela natureza jurídica de sua conformação, é assunto
diretamente vinculado à idéia de Estado. É o ente Estado, em sua concepção filosófica,
que detém a competência da satisfação dessa necessidade social. Tem, o Estado, os
mecanismos legais e potenciais para fazer frente ao problema.
E como se dá a manifestação do Estado frente ao tema? Através da formulação
de suas Políticas Públicas. "In casu", a Política de Segurança Pública.
A segurança pública é
questão da maior importância no estudo da
Administração Pública. E a pesquisa acerca do aspecto da política governamental que a
aborda constitui claramente aquilo que Subirats (1989) denominou "Tema o cuestión
de relevância pública".

o fato

de se estar tratando de uma política localizada no tempo e no espaço,
numa ambiência governamental específica, é importante na medida em que no Estado
de Minas Gerais, na questão da segurança pública, ainda não se chegou à preocupação
descrita pelo mesmo Subirats, quando "el tema o cuestion ha alcanzado proporciones
de "crisis" y, por tanto, no puede continuar sendo ignorado".

o

que se evoca, é a verificação do caráter antecipador da formulação de
políticas públicas ante a iminência de agravação do problema. Sem contar que, via de
regra, a realidade descrita neste Estado é, em linhas gerais, a da maioria dos Estadosmembros da federação brasileira.
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REFERENCIAL TEÓRICO

A Segurança Pública, em qualquer época, sempre esteve intimamente ligada à
participação do Estado, no controle das políticas sociais. E mais, o suporte que se dá
aos órgãos que diretamente lidam com o problema da violência e da criminalidade,
determina uma eficaz atuação, com o intuito de propiciar as mínimas condições para o
exercício da cidadania e do bem-viver da população.
Segurança é palavra-chave para a tentativa de se buscar o welfare state, ou a
ambiência social ideal para o povo. Discutir a participação do Estado como ente
responsável pela implementação dessa ambiência, agindo nos diversos aspectos que
envolvem o tema, é proposição que requer uma abordagem que contemple a
perspectiva organizacional e institucional, numa visão multidisciplinar e que abranja
os aspectos estruturais dos órgãos envolvidos.
No Capítulo 1 - com o intuito de entender o que vem a ser "políticas públicas" recorreu-se às obras de Dror, citado por Castanhar. Nesse sentido, referendou-se
trabalho de Saravia, com a descrição do chamado ciclo de políticas públicas. Medeiros
e Brandião, citando Peter Self e Ram e Hil, foram base para a compreensão da análise
das políticas públicas.
Travou-se então uma breve discussão sobre a utilização de modelos para o
estudo de políticas públicas, para o que valeu-se da obra de Anamaria Medina, que
utiliza de autores clássicos como Lindblom e Dror. Porém, foi na obra de Coimbra, em
trabalho metodológico acerca de como se estudar políticas públicas, que encontramos
um roteiro de trabalho para nossa abordagem metodológica do tema, discutindo os
órgãos de per si e seu envolvimento no contexto sistêmico do Estado, na questão da
segurança pública.
No Capítulo 2 abordou-se a criminalidade e a violência, apresentando-se
interessantes estudos de Paixão, que surpreendentemente rebatem as tradicionais
abordagens que apontam a criminalidade como consequência tão somente de
problemas econômico-sociais. Buscou-se apresentar os índices de criminalidade e de
violência, utilizados pelas organizações policiais mineiras, como medidores de
efetividade. E tentou-se mensurar o custo que a violência e a criminalidade geram para
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a sociedade e para o país, demonstrando pesquisas anteriores levadas a efeito sobre
temas localizados.
No Capítulo 3 se discute a estrutura dos órgãos que compõem o sistema
policial do Estado de Minas Gerais. Tal estudo é referendado por Medina, citado no
Capítulo 1, dentro do roteiro que se propôs ser seguido.
A base, como não poderia deixar de ser, é legal. A legislação pertinente é
abordada de maneira critica, fazendo-se alusão a outros órgãos policiais que não os
estaduais, uma vez que são importantes para se elucidar a temática.
Ainda tomando-se como base os dados oficiais, realiza-se estudo comparativo
entre a evolução do efetivo das forças policiais e a pertinente participação das
corporações nafatia do bolo orçamentário do Estado.
Alude-se ainda ao Sistema de Defesa Social, previsto na legislação
constitucional do Estado e que, falido na prática, levou ao chamado policiamento
comunitário.
No Capítulo 4 se aborda a execução da Função Segurança Pública, no
orçamento estadual. A base de dados é da SEPLAN - Secretaria de Planejamento do
Estado de Minas Gerais. Os documentos doutrinários e normativos são próprios dessa
estrutura de governo, com o Plano Plurianual de Ação Governamental e Balanços da
Secretaria de Estado da Fazenda.
No Capítulo 5 é apresentado um p erfil da Política de Segurança Pública no
Estado. É o produto de coleta de informações, consoante prescrito na referência
metodológica do Estudo.
Necessário se fazer o registro de que outros autores foram sobremaneira
importantes para o nosso estudo. Trabalhos monográficos, principalmente dos cursos
de pós-graduação da Polícia Militar de Minas Gerais; Artigos da Revista de
Administração Pública, da Fundação Getúlio Vargas, e de profissionais ligados à área
de segurança pública. Destacamos ainda Jorge Viana Monteiro em Fundamentos da
Política Pública e Indicadores Sociais de Criminalidade, da Fundação João Pinheiro.
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METODOLOGIA

Tipo de Pesquisa

Esta é uma pesquisa que tem, quanto aos seus fins, características que
possibilitam considerá-la descritiva, já que busca expor as características que cercam a
gestão governamental da política de segurança pública.
No entanto, igualmente tende a ser explicativa em certos aspectos, pois procura
também esclarecer quais os fatores que de alguma forma contribuem para o estado da
arte no que concerne à política citada.
A pesquisa focaliza uma atividade essencial do poder público, que pelas suas
características e estrutura, se manifesta através da edição de normas legais. Por
conseguinte, a pesquisa necessariamente tem um caráter documental, já que analisa
documentos de natureza diversa, seja em órgãos diretamente ligados à questão da
segurança pública, seja em órgãos do governo que detenham competência acerca da
matéria.
A pesquisa tem também conotação bibliográfica, examinando-se publicações
que tratem da temática, obras de estudiosos do assunto e material de imprensa, quer
notícias de fatos pertinentes, quer editoriais afms.
Além disso, foi necessário buscar nas pessoas que ocupam cargos e funções
pertinentes, subsídios para o entendimento da matéria e material que propicie possíveis
sugestões de estabelecimento de um processo de política para o setor. Nesse aspecto,
o estudo se vale da pesquisa de campo.
No que concerne à pesquisa de campo, interessam sobretudo pessoas que de
alguma forma estejam ligadas ao problema da gestão da Política de Segurança Pública.
Como o universo é amplo, já que em determinado aspecto a própria sociedade
pode influenciar a gestão dessa política, optou-se por selecionar elementos dos
escalões de planejamento e chefia da Polícia Militar, Secretaria de Estado da
Segurança Pública (que chefia diretamente a Polícia Civil), Secretaria de Estado de
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Governo, Gabinetes Militar e Civil, Secretaria de Estado da Justiça, Ministério
Público, Delegados e Oficiais de Polícia na atividade operacional. Configurou-se assim
uma pesquisa qualitativa e não quantitativa, observando-se os cargos e funções das
autoridades selecionadas.

Tratamento dos Dados

Os dados colhidos foram tratados dentro da proposição da abordagem do
trabalho.
Os aspectos julgados interessantes para a identificação da sistematização da
política, foram levantados através de perguntas aos formadores de opinião na
formulação dessa mesma política. As respostas foram quantificadas, para se ter a real
amplitude da opinião dos entrevistados.
A avaliação qualitativa das respostas se seguiu à sua quantificação, donde foi
possível se inferirem os conceitos e idéias que interessavam à conclusão dos trabalhos.
Além da avaliação qualitativa das entrevistas semi-estruturadas , realizadas com
pessoas que pela sua condição funcional se constituem em peças-chave da política, é
de se citar que várias outras entrevistas foram levadas a efeito. No entanto, por
condições várias e totalmente fora de nosso controle, não puderam ser formalizadas. O
que, no entanto, não diminuiu sua importância como dado a ser trabalhado na
formação das conclusões da pesquisa.
A análise dos dados da pesquisa, confrontados com a base teórica para se
delinear a estrutura formal de uma política pública, possibilitou que se inferissem as
respostas para as questões colocadas ao estudo.
Pela metodologia utilizada, a generalização dos resultados a outros campos de
atuação do Estado, ou mesmo contextos diferentes do abrangido pela pesquisa, é
indevida.
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CAPÍTULO I

A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

A Política de Segurança Pública no Estado de M inas Gerais

1.1 Entendendo o conceito de políticas públicas

Entender o que vem a ser uma política pública pode parecer, a princípio, uma
questão simples, dada à frequência com que se discorre sobre o tema, no nosso
cotidiano.
Os órgãos de imprensa, comentaristas de noticiários, debatedores em seminários
e congressos, bem como os atores de discussões de rua, citam sempre o termo política
pública, sem que se faça, na maioria das vezes, o seu emprego da forma devida.
Isso se dá, em grande parte, pela conotação da palavra política na língua
portuguesa.
Segundo o Dicionário Aurélio (1988), a palavra política "é o feminino
substantivado de político, que advém da forma grega politikós e convertido para o
latim politicu, significando ciência dos fenômenos referentes ao Estado; ciência
política. Sistema de regras respeitantes à direção dos negócios públicos. Arte de bem
governar os povos. Conjunto de objetivos que enformam determinado programa de
ação governamental e condicionam a sua execução. Princípio doutrinário que
caracteriza a estrutura constitucional do Estado. Posição ideológica a respeito dos fins
do Estado. Atividade exercida na disputa dos cargos de governo ou no proselitismo
partidário. Habilidade no trato das relações humanas, com vista à obtenção dos
resultados desejados" .
Como se vê, na língua portuguesa o termo política tem significação por demais
ampla, navegando numa larga faixa de entendimento. Ressaltam-se as alusões mais
freqüentes à política como ideologia partidária e atividade dos chamados homens
públicos, ou aqueles que exercem cargo público, como sendo a principal referência do
termo.
Igualmente no idioma espanhol, onde uma só palavra tem significados diversos.
Necessário se faz aludir-se à terminologia utilizada na língua inglesa, que
contém palavras específicas para os temas abordados e que, em nossa língua, têm
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grafia única. Além de que a vasta bibliografia sobre a questão é predominantemente
em idioma inglês, ao contrário dos poucos autores pátrios que discorrem sobre o tema.
Do idioma inglês buscam-se as palavras policy e politics, ambas descritas no
dicionário Collins com tradução idêntica para política, embora a primeira acrescida
do sentido de programa, plano.
Policy tem então o sentido de políticas públicas (public policy ) e Politics é
utilizada para expressar as ações ou atuações políticas no sentido mais geral.

Vários são os autores que buscam definir o que vem a ser política pública.
Yeheskel Dror, apud Castanhar (1991), apresenta uma definição que se tomou
clássica, entendendo que "a formulação e gestão de políticas públicas (public
policymaking) é um processo dinâmico, muito complexo, envolvendo vários
componentes que aportam contribuições distintas, decidindo sobre a adoção de
diretrizes gerais, visando a ação e direcionadas para o futuro, cuja responsabilidade é
predominantemente de órgãos governamentais, os quais agem almejando formalmente
o alcance do interesse público pelos melhores meios possíveis".

o mesmo

Castanhar chama a atenção para a idéia de se entender a política
pública como resposta a problemas da sociedade, além de que é muito mais que uma
decisão, mas sim implica uma série de decisões.

1.2 Ciclo de Políticas Públicas

Consoante os objetivos a que se propõe o presente estudo, é imperioso que se
referencie ao longo do texto a trabalhos que tratam da análise de políticas de
segurança pública. Não existe, aqui, a pretensão de efetuar uma análise na concepção
metodológica do termo, e sim busca-se, tão somente, a identificação da Política,
embora a referência à análise de políticas públicas auxilie nas diretrizes para o
estabelecimento de parâmetros de trabalho.
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Reporta-se, então, aos trabalhos de Saravia (1991), onde é descrito o chamado
ciclo de políticas públicas. Ali, Saravia faz uma abordagem do ciclo das políticas
públicas, onde descreve todo o processo pelo qual se desenvolve uma política, seja em
que área do conhecimento for. Faz alusões ao que chama de políticas explícitas e
implícitas, discorrendo acerca de relações entre teorias, modelos e técnicas, o método a
ser aplicado e a validade dessas mesmas teorias e modelos para a prática das políticas.
As definições e parâmetros utilizados para o entendimento de cada uma de suas fases,
é importante para a compreensão da totalidade do tema, a saber:
• ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - consiste na identificação e
delimitação de um problema ou necessidade atual ou potencial da comunidade, a
determinação das possíveis alternativas para sua solução ou satisfação, a avaliação dos
custos e dos efeitos de cada uma delas e o estabelecimento de prioridades;
• FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - consiste na seleção e
especificação da alternativa mais viável, seguida de uma declaração que explicita a
decisão adotada, definindo seus objetivos e seu marco jurídico, administrativo e
frnanceiro;
• IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - consiste na planificação
e organização do aparato administrativo e dos recursos humanos, financeiros, materiais
e tecnológicos necessários para executar uma política;
• EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - é o conjunto de ações destinado
a alcançar os objetivos estabelecidos pela política. É a colocação em prática, a
realização da política. Inclui o estudo dos obstáculos que normalmente se opõem à
transformação dos enunciados em resultados;
• ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - é o processo
sistemático de supervisão da execução de uma atividade (e de seus diversos
componentes), que tem por objetivo fornecer a informação necessária para introduzir
eventuais correções destinadas a assegurar a consecução dos objetivos estabelecidos;
• AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - consiste na mensuração e
análise, "a posteriori", dos efeitos produzidos na sociedade pelas políticas públicas,
especialmente no que tange às realizações obtidas e às conseqüências previstas e não
previstas.
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Na verdade, tudo isso é um processo de análise, partindo-se de uma abordagem
conceitual, viável no estudo, calcada em autores que se dedicam às diferentes fases do
processo.
É ampla a literatura que alude à análise de políticas públicas, por demais
complexa e enfocando, não raras vezes, ângulos de visão totalmente opostos, com
grandes variações.

Ao que parece, no Brasil, como de resto nos países do terceiro mundo, inexiste
uma preocupação mais acentuada com os efeitos que determinada política pública
acarreta na sociedade como um todo. Pode-se até afirmar que não há preocupação em
se ater a determinada metodologia que privilegie a elaboração de um ciclo de políticas
públicas.
A quase totalidade dos trabalhos acadêmicos pesquisados trata de aspectos
teóricos dos diversos níveis de análise de políticas. Mas não foi encontrado qualquer
documento dedicado à reflexão, investigação e estabelecimento de condicionantes de
causa e efeito, acompanhando uma política determinada, por parte dos órgãos
responsáveis pela edição dessa mesma política.
Percebe-se que a metodologia empregada e a teorização de conceitos não
abrangem as mudanças sociais e culturais, que incidem de uma forma célere nos
fatores condicionantes do ciclo das políticas públicas.
As ligações entre a sociedade, a economia, as necessidades individuais e
coletivas, a política e o próprio Estado se inter-relacionam para influenciar esse
processo que vai da formulação até à avaliação das políticas públicas.
Ham e Hill, apud Medeiros e Brandião (1990), visualizam tal perspectiva
reconhecendo que as economias e as sociedades influenciam e são influenciadas pelas
políticas públicas. Defendem, então, a idéia de três diferentes níveis de análise, a
serem combinados entre si:
1) o nível micro, referente ao processo decisório no interior das organizações;
2) o nível médio, referente à análise do processo de formulação de políticas,

e,
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3) O nível macro, referente à análise do sistema político, incluindo-se aí a
análise do papel do Estado.
Já Peter Self, também citado na obra de Medeiros, assinala a existência de três
grandes mudanças ambientais: mudanças tecnológicas, econômicas e sociais.
As observações, no que tange às mudanças tecnológicas, podem ser expressas
de maneira significativa, dentro das operações do aparato de Estado. Mesmo porque a
amplitude das mudanças verificadas pela questão tecnológica é de tal monta que deve
haver, de forma necessária, o envolvimento dos entes estatais.
Citam-se alguns exemplos para clarificar tais necessidades:
• necessidade de se prover serviços de suporte;
• necessidade de se controlar efeitos perversos da industrialização, que afetam
o meio ambiente;
• necessidade de se adaptar serviços e operações administrativos aos efeitos
das mudanças tecnológicas;
• necessidade de investimento de tecnologias de ponta e de alto custo.

o resultado imediato do atendimento dessas necessidades é o crescimento das
atividades burocráticas, com o surgimento de demandas de criação de novas normas e
regulamentos e o provimento, direto ou indireto, de novos serviços e suporte técnico.
As mudanças econômicas têm refletido, por sua vez, um crescente
intervencionismo do Estado na economia, o que vem sendo analisado na literatura de
forma ampla. São citadas como formas de intervenção:
• assunção de responsabilidade, pelo Estado, de obras e servIços de infraestrutura;
_ • intervenção em setores industriais;
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• apoio, financiamento, concessão de subsídios para a criação e o
desenvolvimento de atividades econômicas;
• auxilio econômico a empresas, a sucumbir por gestão indevida.
Uma das conseqüências nefastas desse processo intervencionista é o
crescimento mais que proporcional das despesas públicas em relação às receitas,
gerando o problema da crise fiscal.
Já no campo das mudanças sociais não há qualquer sombra de dúvida quanto às
profundas modificações nas estruturas e nos valores das sociedades ocidentais. O
Brasil, como não poderia deixar de ser, não foge à regra. Talvez, até de uma forma
mais abrangente, tendo em vista as condições peculiares na formação de seu povo e as
influências históricas que norteiam o seu desenvolvimento social.
Alguns aspectos práticos passíveis de visualização:
• diminuição relativa do tamanho das famílias, principalmente nos grandes
centros urbanos;
• mobilidade geográfica intensa, associada aos processos de industrialização,
de urbanização e de diversificação da estrutura ocupacional;
• mudanças de atitudes e valores, com maior preocupação com os direitos e
liberdades individuais e crescente grau de politização.
Tais observações se relacionam muito diretamente com a temática deste estudo,
vindo a constituir-se em instrumentos poderosos de argumentação na política pública
em questão.
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1.3 Modelos para o estudo de Políticas Públicas

Na revisão da literatura que aborda o tema política pública, foi encontrada uma
gama variada de textos, clássicos ou não. A maioria desses escritos tem duas
abordagens distintas - ou se comprometem a realizar uma busca conceitual dos
enfoques teóricos do estudo de políticas públicas, buscando identificar uma
universalização da linguagem, ou tentam propor modelos que permitam visualizar
determinada política em todas as suas feições.
No primeiro caso, viu-se que a preocupação conceitual com as idéias que
permeiam o estudo das políticas públicas, leva os estudiosos a esgotarem seus
argumentos na tentativa de mostrar a razoabilidade dos mesmos, quase sempre
referendando outros trabalhos, com conceitos afins. Citam-se os trabalhos clássicos,
com suas defmições e conceituações, divergindo em alguns pontos, solidarizando-se
em outros.
De outra parte, os que se voltam para o desenvolvimento de modelos, têm a
clara preocupação de tentar sistematizar um parâmetro, uma base sólida através da
qual o analista da política possa, finalmente, concluir acerca de uma determinada
observação empírica, palpável. E como uma maneira viável de se comparar ou mesmo
obter posições mensuráveis de uma determinada linha de atuação, na condução ou no
planejamento de uma tarefa pública.
Observa-se que os escritos levam, quase sempre, ao leitor, propostas de análise
de uma política pública. Ou seja, a pretensão é de se esgotar uma determinada área de
atuação de governo, desde a identificação dos problemas a serem enfrentados até à
avaliação dos resultados das ações implementadas para seu saneamento, passando por
todo o processo de edição de uma política pública.
As abordagens para a escolha do modelo ideal são variadas, como afIrmamos
alhures. A síntese desses modelos recai quase sempre sobre três versões clássicas:
modelo "Racional-Burocrático", com ênfase nos objetivos ou preferências, papéis e
tecnologia da organização, encarando-a sob o prisma normativo e descritivo; modelo
de "Recursos Humanos", realçando a interdependência entre pessoas e organizações;
modelo "Político", que apregoa serem as organizações melhor entendidas como
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entidades políticas, isto é, como um sistema de indivíduos e grupos interatuantes,
perseguindo diferentes interesses, ideologias e demandas, através do uso do poder e
outros recursos e modelo "Simbólico", onde as organizações são entendidas como
valores e cultura, mais que por objetivos e política (Medina, 1987) ou os modelos
chamados "Convencionais ", que definem um fluxo clássico na concepção da política:
o surgimento do problema social; os insumos ou informações que vão subsidiar os
tomadores de decisão - os policy makers; o delineamento das ações a serem tomadas,
formulando-se a política propriamente dita; a posta em prática dessas ações, ou seja, a
execução da política; o impacto que causam sobre o problema determinado e todas as
suas áreas de influência e, fmalmente, a avaliação dos resultados alcançados.
No entanto, mesmo com o claro objetivo de se esgotar o assunto, os estudiosos
quase sempre concluem pela impossibilidade real de se conseguir um modelo que
atenda a todos as variáveis que envolvem uma política pública, como aborda Saasa,
apud Medina, criticando a postura absolutamente racional empregada. E em
decorrência, na mesma obra cita a estruturação do modelo construído por Lindblom,
chamado de sucessivas comparações limitadas ou incrementalismo desarticulado,
reconhecendo a presença de fatores de constrangimento - as limitações da
competência analítica dos tomadores de decisão, os valores sociais e o tempo - como
elementos que também devem ser levados em conta. Ainda no mesmo trabalho aponta
o esquema híbrido de Dror (1971), denominado modelo ótimo - normativo, que
também inclui elementos extra-racionais em sua concepção, como o julgamento
intuitivo e o julgamento criativo.
A inevitável conclusão geral é que todo modelo, qualquer que seja ele, não
pode esgotar as circunstâncias que interferem num processo de políticas públicas.
Chama então a atenção, a abordagem metodológica de Coimbra (1977) ao aludir
ao estudo de políticas públicas em duas variantes.
A primeira maneira seria a partir dos efeitos da política, seu impacto na vida
social e econômica, a satisfação da clientela dessa mesma política, comparando-se o
que se propõe e o que se alcança concretamente.
A outra forma de se estudar uma política seria a partir do modo como é feita, os
mecarusmos que se encadeiam para a produção das decisões e as relações aí
processadas.
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Como estratégia metodológica, essa maneira de se aludir a uma política pública
determinada é bastante interessante, na medida em que o foco central de observação
são os centros decisórios das agências públicas que, ao final, serão encarregadas da
execução dessa política.
Resulta daí um roteiro para se empreender o estudo de uma política pública,
observando a caracterização da política e do contexto em que incide (características
gerais da política, como se decidiu formulá-la e suas metas), a delimitação do universo
de instituições (agências e instituições que centralizam sua formulação e execução), o
estudo individual dos integrantes do sistema (conhecer as instituições listadas, com
referências históricas, organizacionais, desempenho e poder), o estudo do sistema
institucional em conjunto (integração da instituição com as demais agências), o estudo
dos resultados das políticas e o estudo global do setor público envolvido (a trajetória
da participação do Estado no setor).
Enquanto restrito a um modelo, qualquer trabalho tenderá a não esgotar os
possíveis caminhos para um adequado estudo de política pública. Porém, enquanto
roteiro para encaminhamento de um estudo, pode contribuir para uma abordagem
prospectiva. E muito mais se aliado a outros modelos que, em última análise,
favoreçam a compreensão da caracterização ou não, de uma política pública
estrulliNda etOIIlROO,~!. se restringir o estudo de uma política pública, em qualquer
de seus aspectos, a um modelo conceitual, pré-concebido de forma a limitar as
abordagens ao tema. Ao contrário, o estudo de qualquer faceta de uma política pública
deve ser delineado por um roteiro lógico e inteligível, sem se enquadrar num modelo
restritivo. É o caso, ao final, da presente abordagem da Política de Segurança Pública
no Estado de Minas Gerais.
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CAPÍTULO II

ELEMENTOS PARA UMA ANÁLISE DE POLÍTICA PÚBLICA NA
ÁREA DE SEGURANÇA

A Politica de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais

Elementos essenciais para uma análise do problema conducente à formulação
de uma política consequente, são: a identificação das causas da criminalidade no
contexto econômico, social e cultural específico, os custos da violência, a incidência e
natureza dos crimes, a organização dos atores do Estado e da sociedade que lidam com
o problema e sua base institucional/legal de ação.

2.1 Violência e criminalidade: a Política de Segurança Pública
Especificamente quanto à Política de Segurança Pública, denote-se o seu caráter
essencial e que, na atualidade, é questão que permeia pela mídia continuamente, dada à
importância que adquire o seu papel na construção das modernas relações sociais.
A Segurança Pública é uma necessidade social, constituindo-se, portanto, em
uma das funções do Estado.
Enquanto conceito, se refere ao provimento das necessidades do homem social
de se estabelecerem os limites do exercício do seu direito e do cumprimento de suas
obrigações. É a mais pura expressão da obrigação do Estado para com seus
integrantes, em assegurar as liberdades individuais e coletivas. E não pode dela se
eximir ou menosprezar, na medida em que somente o Estado, com seu poder de
imperium, detém a legitimidade para assegurar a inviolabilidade dos direitos da
população.
A segurança pública é conceito tão essencial, que a Carta Magna aborda o tema
de forma específica, em Capítulo próprio( Título V, Capítulo Ill). Reafirma a condição
de, antes de mais nada, ser um dever do Estado e direito de todos. Inova aos demais
textos constitucionais, na medida em que considera também uma responsabilidade
coletiva, solidária, dela participando todos os integrantes do Estado. Estabelece que o
objetivo de seu exercício é a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio. É a tutela do Direito em seu sentido amplo, indo da proteção
à pessoa, até à manutenção do direito de propriedade.
A Constituição Federal estabelece ainda que os órgãos do Estado que devem se
encarregar da prestação da função Segurança Pública são as Polícias Federal,
Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Civis, Militares e os Corpos de Bombeiros
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Militares, remetendo para a lei ordinária a obrigação de se disciplinar a sua
organização e o seu funcionamento (Art. 144, parágrafo 2°).
No mundo de hoje nada é mais discutido, clamado, ensaiado do que a violência
e a criminalidade.
Tratar de violência é abordar a vida, as relações entre os seres e seus princípios,
é falar da sociedade. E a violência pode se expressar das mais diversas formas, desde a
violência moral até à violência fisica, agressora.
A violência moral tem inúmeras facetas, dependendo do ponto de vista através
do qual se queira observá-la. Toma como significado as ofensas à liberdade, aos
direitos individuais e sociais; pode ser representada pela fome, pela miséria, pelo
desemprego; pela falta de habitação, inexistência de amparo ao menor, a desigualdade
na distribuição da terra e da renda. Enfim, qualquer situação que diminua ou suprima a
condição humana, assume proporções de violência.
A violência fisica é a que intimida o ser humano no seu convívio social, na sua
harmonia com a trajetória que tenta percorrer, que fere o direito e aspiração coletiva de
bem viver. Esta, a que se busca abranger através da segurança pública.
É o Estado, em seu conceito moderno, como ente tutelador de direitos e
obrigações, que se obriga estabelecer mecanismos que possibilitem o exercício da
cidadania. A função estatal de prestar segurança aos seus integrantes não é mero
exercício de expectativa de um direito. É necessidade primária, sólida, essencial para a
sobrevivência do próprio Estado, como entidade de Direito Público.
E qual é o produto clássico da inoperância e omissão do Estado em prover uma
efetiva Política de Segurança Pública? A resposta é a criminalidade.
A criminalidade é a ruptura tópica do Estado de Direito. A ofensa às normas
jurídicas que norteiam os princípios da sociedade hodierna. Se constitui na negação
das relações harmoniosas entre as pessoas. Atinge direitos basilares, fundamentais,
como o direito à vida, à liberdade, à propriedade e à saúde.
E como realça Paixão (1994), a violência não é só um problema de política
pública, como também é um problema público.
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Como problema de política pública, reflete-se que o Estado é o principal
responsável pela prevenção e repressão da violência. No entanto, como problema
público, é de se aduzir que também é um problema da sociedade. Deve ela, a
sociedade, participar igualmente dos esforços em se reduzir suas causas, e
consequentemente, seus efeitos.
Pode-se vislumbrar na mídia e nas relações do dia a dia, que o cidadão está cada
vez mais consciente de seu papel nesse processo. Não só as campanhas para a redução
da violência se expandem, como também se percebe que o chamamento não se faz tão
somente direcionado à resposta mais célere do Estado nas medidas repressoras. Toma
corpo o enfoque direcionado à participação do povo no equacionamento do problema.
Pede-se mais ênfase na escola à educação do aluno voltada para uma tomada de
consciência de seu papel na manutenção da qualidade de vida, como elemento
multiplicador na sua ambiência social.
I

I

Por outro lado, se depara na literatura e na vivência diuturna , com o clamor
público por maior presença da polícia na repressão aos atos cnmmosos e
contravencionais. Reclama-se da falta de policiais na rua, do patrulhamento
deficiente, da demora no atendimento das ocorrências delituosas, etc.

I
I

I

I
A polícia é, na verdade, o instrumento do Estado para a preservação da ordem
pública. Evidente que para uma resposta apropriada às necessidades do público-alvo de
sua prestação de serviços, deve ser estruturada, com apoio logístico e aprimoramento
de recursos humanos compatíveis ao que lhe é exigido. Tais recursos, evidentemente,
devem ser orientados, em sua alocação, por uma inteligente política de segurança
pública.

I
I

I

I
I

I
I

I
I
I

2.2 As causas da criminalidade

I

I
I
I

Um dado unânime quando se trata da criminalidade e da violência, é a
afirmação de que suas causas são estruturais. Parece-nos que é ponto quase de
conformidade geral de opiniões.

26

A Polftica de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais

São apontados fatores que se localizam nas raízes das estruturas sociais, como
a miséria, o analfabetismo, a falta de moradia, a fome, a segregação racial, o desnível
cultural, a má distribuição de renda e tantos outros males que assolam a sociedade
moderna.
Esse é, na verdade, o paradigma quando se trata do estudo do crime e da
violência. As consultas e pesquisas realizadas enveredam sempre por esse caminho.
Assim, a Polícia nada mais seria do que a instituição pública na qual desaguariam os
reflexos dessa torrente de causas estruturais. A Polícia seria o vértice que vai se
defrontar com a tentativa de solução do problema, o desaguadouro das vicissitudes e
mazelas sociais.
Do estudo de Paixão , vários elementos são poderosos estimuladores de reflexão
quanto à questão do estudo das figuras da violência e da criminalidade. Entende que se
plenamente procedentes tais afirmativas, nessa perspectiva o crime seria tanto
inevitável quanto passageiro.
Inevitável, já que se as raízes do problema fossem basicamente econômicas, as
populações de baixa renda e migrantes adotariam o crime como estratégia de
sobrevivência ou mesmo de enriquecimento.
Passageiras, porque poderiam sempre ser corrigidas pela ação do Estado,
mormente no que tange aos problemas econômicos.
Porém é reticente ao se analisar os resultados - crime e violência - somente por
essa perspectiva . Justifica sua indignação por razões teóricas e empíricas.
Teóricas, porque na medida em que nas definições legais do crime, bem como
na prática da polícia e do judiciário, o peso do poder social tem importância crucial,
teremos uma desigualdade gritante, já que se apena de forma mais branda os chamados
crimes do colarinho branco em relação aos criminosos de baixa renda. E o custo
daqueles primeiros envolve sempre recursos extremamente superiores aos demais.
Empíricas, ao apresentar os seguintes fatos:
a. A maioria dos crimes é cometida por rapazes jovens, com idade entre quinze
e vinte e cinco anos.
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Ora, se a causa da criminalidade é somente estrutural e suas raízes estão na
miséria, os homens e mulheres fora dessa faixa etária e as mulheres jovens, igualmente
cometeriam crimes, na mesma incidência. .
b. Cita pesquisa levada a efeito pelo sociólogo Vinícius Caldeira Brant em
1994, abordando a população prisional de São Paulo, onde é apontado que somente
1% dos intemosnão trabalhava, 70% eram casados e 90% tinham cursado pelo menos
entre a 43 e 83 séries.
Contrariando, portanto, as causas estruturais que se referiam ao desemprego, à
falta de uma base familiar definida e ao analfabetismo.
c. Ao se comparar os números da violência nos períodos em que o país
atravessou as chamadas crises econômicas, não houve a ampliação proporcional das
taxas de criminalidade. Ou seja, não se vinculava a questão da economia ao índice de
violência no país.
d. A maioria dos marginais sociais apresenta disposição para o trabalho pesado,
mal remunerado, desprezado socialmente e para a participação religiosa e associativa.
Paixão considera que os pobres urbanos têm, naturalmente, um apurado senso
de justiça e repulsa à covardia. Cita, então, Zaluar , para afirmar que os custos da
pobreza são agravados pela predação criminosa em seus ambientes. Seria a expressão
máxima da desigualdade na proteção de direitos individuais pelo próprio Estado,
mormente através da polícia.
Se se apegar a uma visão estrita nessa ótica, seria de se depreender que os fatos
apresentados não sustentam o paradigma da pobreza, da miséria, da impossibilidade de
acesso à educação, como causas da violência, de uma teoria do pobre criminoso.
São, porém, elementos de reflexão, como afirmou-se.
Reflexão que se espelha em artigo de Diniz (1996), quando alude ao surgimento
de uma espécie "perigosíssima de pivetões, educados nas melhores Business SchooIs
americanas, com estágio em WalI Street", aludindo aos grandes empresários e diretores
corporativos que sob o rótulo reengenharia e restruturação, estariam, ante o
eufemismo "margem de manobra", direcionando seus negócios para o mercado do
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capital especulativo e a caça aos juros exorbitantes, alheios à produção, trazendo como
consequência a gradativa diminuição dos níveis dos salários dos trabalhadores e a
implosão dos empregos. Seriam pois, criadores de potenciais criminosos.

2.3 O custo da violência
A violência, além da consequência imediata da dor, sofrimento e do
constrangimento das vítimas, tem várias sequelas. Embute um custo, palpável, que
pode ser mensurado e evidenciado.
Ferracuti (1985), analisa a matéria e propõe a classificação do preço da
violência em categorias, como custo público, custo econômico e custo de transferência
para o indivíduo.

o custo público é o custo global para

a coletividade dos bens e dos serviços
que são utilizados para o combate preventivo e repressivo ao delito.

o

custo econômico é constituído pelo dano ou pela destruição de pessoas ou
coisas, privando a economia de seus serviços ou uso e inclui custos diretos, indiretos e
preferenciais.

o custo de transferência é aquele incluído nas perdas econômicas da vítima.
Tem-se, então, um custo que pode ser debitado diretamente ao Estado e outro
que pode ser debitado à sociedade, de forma direta ou indireta.
Em recente trabalho de pesquisa, abrangendo cifras de 1995, Gonçalves (1996),
quantificou os custos dos órgãos envolvidos na segurança pública e na atividade
judiciária, posteriores ao cometimento do delito, com o condenado preso em Minas
Gerais e com os atendimentos da Polícia Militar e os da Polícia Civil.
Com relação ao custo do Estado com os órgãos envolvidos com a segurança,
incluindo a fase judicial, tomou por base a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança
Pública, a Secretaria de Estado da Justiça, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Alçada,
o Tribunal de Justiça Militar e o Ministério Público.
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De um total de
despesas realizadas em 1995, chegando a
R$ 9.472.029.676,70 (nove bilhões, quatrocentos e setenta e dois milhões, vinte e nove
mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta centavos), para uma população global de
16.816.160 (dezesseis milhões, oitocentos e dezesseis mil, cento e sessenta) habitantes,
o custo anual que cabe a cada um dos mineiros soma R$ 55,94 (cinquenta e cinco
reais, noventa e quatro centavos) - cerca de meio salário mínimo.
Quanto ao condenado preso, limitou-se a pesquisa aos presos das penitenciárias
do Estado, em 1995, abordando o seguinte detalhamento:
QUADRO 1
CUSTO MENSAL DE UM PRESO NO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSISTÊNCIA
AO
SETENCIAOO

QUALIF. PROF.

ALIMENTAÇÃO

2.438.376,25

2.327,50

264,00

1.983,96

0,00

MEDICAMENTO

81.774,63

823,24

0,00

0,00

0,00

105.301,42

1.920,00

0,00

0,00

0,00

ARTIGO
IDGIENE

55.946,78

72,60

213,00

0,00

0,00

COMBUSTIVEL

97.211,75

513,80

2.146,68

152,16

0,00

742.492,98

0,00

23 .205,32

4.081,38

0,00

8.883.890,60

246.689,89

678.671,56

2.577,40

0,00

879.868,05

186.764,65

222.316,41

44.383,01

59.383,25

SOMA

13.284.862,46

439.111,68

926.816,97

53.177,91

59.386,25

TOTAL GERAL

14.763.355,27

CUSTEIO

VESTUARIO

AGUA,LUZ
SALARIO FUNC.
DIVERSOS

CUSTO ANUAL
DO PRESO

6.358,03

CUSTO MES DO
PRESO

529,84

S.O.P

SETENCIAOO

TOTAL DE
PRESOS

2.322

+=========

FONTE: Superintendência de Organização Judiciária - SecoJustiça/MG/1995
Legenda:

INFOPEN

ESPEN

00

S.O.P - Superintendência de Organização Judiciária
ESPEN - Escola Penitenciária
INFOPEN - Sistema de Informações Penitenciárias
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Comparando o número de atendimentos das Polícias Militar e Civil e a sua
despesa realizada, para um total de atendimentos de 1.167.649 (um milhão, cento e
sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove), no tocante a crimes e contravenções,
o custo por atendimento da Polícia Militar foi, em média, R$ 272,27 (duzentos e
setenta e dois reais, vinte e sete centavos) e o da Polícia Civil R$ 189, 76 (cento e
oitenta e nove reais, setenta e seis centavos).

o custo da violência incide sobre praticamente todas as áreas de atividade da
população. A dificuldade adicional é que normalmente no Brasil e em Minas Gerais,
especialmente, praticamente não se desenvolvem pesquisas para o dimensionamento
desses valores.
Na área cultural, por exemplo, não há estimativas da incidência do prejuízo que
a violência causa ao Estado.
Para se ter uma idéia, a nível nacional, especificamente na área de turismo,
Teixeira (1994), demonstra que o país vem perdendo grande volume de recursos
devido à violência crescente. Num negócio tão sensível quanto esse, as alterações no
comportamento das pessoas, as notícias sobre violência, a imagem são fatores cruciais
para o seu sucesso ou msucesso.
Sua pesquisa estimou que, somente com a queda do número de turistas
estrangeiros no Brasil entre 1987 e 1992, o Brasil teve uma perda de US$ 0,7 bilhão
em 1987, US$ 1,7 bilhão em 1989, US$ 2,7 bilhões em 1990, US$ 3,1 bilhões em
1991 e US$ 3,5 bilhões em 1992. No total, cerca de US$ 11,671 bilhões, no período.
Cita, como principal causa da perda dessa receita, a violência, que afastou o
fluxo de turistas estrangeiros ao país. O Rio de Janeiro, que é apontado como um dos
suportes do turismo no Brasil, a maior porta de entrada para os estrangeiros, é onde a
violência mais tem se destacado na mídia internacional.
Exemplifica a influência da mídia no turismo, com a revista The Economist, em
sua edição de 5 de novembro daquele ano, que publicou uma ampla matéria sobre a
violência no mundo, destacando a cidade do Rio de janeiro como uma das mais
violentas, com 61 homicídios por 100 mil habitantes, ficando atrás somente de
Washington D.e. e à frente de Los Angeles e Nova York.
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Além do custo financeiro da violência, existe aquele que dificilmente pode ser
mensurável, atingindo o aspecto emocional das vítimas e que, talvez, seja o maior dos
preços a serem pagos.

2.4 A incidência e natureza do crime

Apresenta-se a seguir um espelhamento dos atendimentos de ocorrência
policial, no Estado de Minas Gerais, envolvendo somente os chamados crimes
violentos, no período de 1989 a 1995:

QUADRO 2
CRIMES VIOLENTOS PRATICADOS NO PERÍODO DE 1989 A 1995, NO
ESTADO DE MINAS GERAIS

DISCRIMINAÇÃO
Homicídio consumado
Homicídio tentado
Roubo
Roubo a mão armada
Estupro
Extorsão med.sequestro
TOTAL

1989
1771
6376
3449
3731
1239
12
16578

1990 1991 1992
1709 1737 1601
6469 6295 5651
3601 4280 5004
3851 5132 5832
1199
948
925
6
5
11
16835 18403 19018

1993
1605
6155
5982
6618
945
1
21306

1994 1995
1566 1582
6122 6555
6773 6491
8127 7441
1004 2052
1
O
23593 24121

Fonte: Seção de Estatística da Policia Militar do Estado de Minas Gerais.

Como se pode visualizar, a tendência é, nitidamente, de progressivo aumento
do atendimento de ocorrências que envolvem crimes de tal natureza. Ou seja, no
período considerado, a incidência de crimes violentos tem se acentuado sensivelmente.
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Graficamente, pode-se demostrar essa tendência:
GRÁFICO 1
CRIMES VIOLENTOS PRATICADOS NO PERÍODO DE 1989 A 1995, NO
ESTADO DE MINAS GERAIS
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Fonte: Seção de Estatística da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Ao se reportar ao "índice de Violência" (No de Crimes Violentos x 1000), usado
População
pela Polícia Militar para quantificar os chamados crimes violentos, como forma de
subsídio ao seu planejamento, temos:

QUADRO 3
ÍNDICES DE VIOLÊNCIA NO PERÍODO DE 1989 A 1995, REGISTRADOS NO
ESTADO DE MINAS GERAIS

DISCRIMINAÇÃO
Total de Crimes Violentos
Índice de Violência

1989
16578
1,1

1990
16835
1,1

1991
18403
1,2

1992
19018
1,2

1993
21306
1,3

Fonte: Seção de Estatística da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
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1994
23593
1,4

1995
24121
1,4
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Graficamente, pode-se ver que o índice de violência demonstra exatamente a
tendência do crescente aumento do número de crimes violentos:
GRÁFICO 2
TOTAL DE CRIMES VIOLENTOS E OS ÍNDICES PERCENTUAIS
REGISTRADOS NO PERÍODO DE 1989 A 1995, NO ESTADO DE MINAS
GERAIS
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Fonte: Seção de Estatística da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Quanto ao "índice de Criminalidade" (No de Crimes x 1000):, em termos
População
quantitativos, temos:
QUADRO 4
ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E TOTAL DE CRIMES NO PERÍODO DE 1989 A
1995 NO ESTADO DE MINAS GERAIS

DISCRIMINAÇÃO
Total de Crimes
Índice de Criminalidade

1989

1990

1991

1992
89804
25,2

1993
1994
1995
92160 102092 100207
25,5
27,9
27,1

Fonte: Seção de Estatistica da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
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Graficamente, vê-se que a tendência no cometimento de crimes em geral (não
só os crimes violentos), também é de alta, embora com uma queda mínima no último
ano do período:
GRÁFICO 3
ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E TOTAL DE CRIMES COMETIDOS NO
PERÍODO DE 1989 A 1995, NO ESTADO DE MINAS GERAIS
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Fonte: Seção de Estatística da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Porém, embora no geral os crimes tenham demonstrado uma pequena queda
no último ano do período, os crimes violentos, de forma contrária, mantiveram sua
tendência de alta. O período considerado não abrange os anos de 1989 e 1990, porque
para o ítem "total de crimes", ocorreu uma diferenciação na forma de catalogação das
ocorrências, o que não permitiu a extração dos dados de maneira uniforme naquele
anos.
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QUADRO 5
RELAÇÃO ENTRE CRIMES E CRIMES VIOLENTOS NO PERÍODO DE 1992 A
1995, NO ESTADO DE MINAS GERAIS
DISCRIMINAÇÃO
Total de Crimes
Total de Crimes Violentos

1992
89804
19018

1993
92160
21306

1994
102092
23593

1995
100207
24121

Fonte: Seção de Estatística da Policia Militar do Estado de Minas Gerais.

Representando-se de fonna gráfica, percebe-se nitidamente que, embora a
tendência da criminalidade seja decrescer, a violência cresceu de fonna constante,
chegando ao seu ápice no último ano do período:
GRÁFICO 4
RELAÇÃO ENTRE CRIMES E CRIMES VIOLENTOS NO PERÍODO DE 1992 A
1995, NO ESTADO DE MINAS GERAIS

1()4(XXJ
102CXXl
1CXXXXl
9f3(XX)

OOXX)
94CXX)

_

92(0)

-+- Total de Crimes Violentos

~

88CXX)

86XX)
84CXX)

82CXXl
1992

1003

1995

1994

Fonte: Seção de Estatística da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
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Um bom referencial para se visualizar a tendência de resposta da população à
criminalidade, é o uso de armas de uso pessoal. Obviamente que à medida que as
pessoas se sentem mais inseguras ou que não confiam nos organismos estatais
encarregados de prover a sua segurança, buscam se auto-proteger. Um dos sintomas
que se evidenciam de imediato é justamente o fato de as pessoas procurarem se armar.
A dificuldade inicial de se demonstrar estatisticamente essa correlação com
exatidão, é que grande parte dos que têm armas de porte para serem usadas como
defesa pessoal, adquirem-nas no comércio informal ou paralelo. Procedem dessa
maneira, primeiramente pelos mecanismos de controle dos órgãos oficiais; segundo,
por acreditarem que a arma que não é oficializada possibilita um possível descarte em
caso de uso indevido da mesma. Procuram, ao mesmo tempo, a falácia da segurança
pessoal pela posse da arma e a impunidade na sua utilização.
Portanto, os dados oficiais relativos a registro e aquisição de armas de fogo não
espelham com clareza a realidade. Já as pessoas que normalmente adquirem a arma de
forma regular, por vezes também não a utilizam da forma legal.
O direito substantivo que trata da matéria estabelece como conduta ilegal
"trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade"
(Dec.-Lei 3.688). Ora, somente serão apreendidas as armas que estejam em situação
irregular e portadas indevidamente (fora de casa) sem a respectiva autorização da
autoridade competente (Autorização para Porte de Arma, expedida pela Autoridade
Policial). E são essas armas que, via de regra, são instrumentos para a consecução de
cnme.
Através do número de armas irregulares apreendidas, tem-se um bom parâmetro
para acompanhamento da violência. É claro que diversos fatores influenciam nesses
números, como a frequência das ações policiais, das operações de desarmamento, a
oferta de armas no mercado informal e os seus preços, e outros.
Apresenta-se a seguir os números das armas de fogo (revólveres, pistolas,
espingardas, rifles, etc.) e armas brancas (facas, punhais, chuços, cutelos, etc.)
apreendidos no período:
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QUADRO 6
ARMAS BRANCAS E DE FOGO APREENDIDAS NO PERÍODO DE 1989 A 1995,
NO ESTADO DE MINAS GERAIS
ARMAS APREENDIDAS

Brancas
Fogo

1989 1990
57849 55330
16527 19884

1991 1992
54778 44741
15635 13457

1993
40750
14100

1994
34575
14577

1995
31601
16440

Fonte: Seção de Estatística da Polícia Militar do Estado de MG.

Graficamente, pode-se visualizar que a tendência da apreensão de armas
brancas é de queda, enquanto que de armas de fogo foi de uma pequena queda inicial,
elevando-se após de forma mais ou menos constante até o ano de 1995.
GRÁFICO 5
ARMAS BRANCAS E DE FOGO APREENDIDAS NO PERÍODO DE 1989 A 1995,
NO ESTADO DE MINAS GERAIS
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Fonte: Seção de Estatística da Polícia Militar do Estado de MG.
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Interessante é a constatação de que, à exceção do ano de 1990 quando ocorreu
um pico no número de annas apreendidas, pode-se estabelecer uma correlação entre o
número de annas de fogo apreendidas e o número de crimes violentos ocorridos,
verificando que em ambos houve uma tendência de crescimento.
QUADRO 7
RELAÇÃO ENTRE CRIMES VIOLENTOS E ARMAS DE FOGO APREENDIDAS
NO PERÍODO DE 1989 A 1995, NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Total de Crimes Violentos
Armas de fogo apreendidas

1989
16578
16527

1990
16835
19884

1991
18403
15635

1992
19018
13457

1993 1994
21306 23593
14100 14577

1995
24121
16440

Fonte: Seção de Estatístíca da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Graficamente, pode-se visualizar de forma mais clara o crescimento paralelo da
apreensão de annas de fogo e ocorrência de crimes violentos:
GRÁFICO 6
RELAÇÃO ENTRE CRIMES VIOLENTOS E ARMAS DE FOGO APREENDIDAS,
NO PERÍODO DE 1989 A 1995, NO ESTADO DE MINAS GERAIS
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Fonte: Seção de Estatística da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
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2.5 O sistema de defesa social: suas bases institucionais legal e organizacional.

"a atuação governamental, em face da
desarticulação de políticas sociais e da ausência de
planos de ação integrados, tem-se restringido à
administração de crises, respondendo apenas pelos
aspectos mais imediatos e aparentes dos problemas
sem atingir as causas reais ' '.
(Magalhães, apud Espírito Santo 1983)

A proteção da população contra os delitos e outros atos que afetam o bem estar
social e o seu amparo, visando o bem comum, é função de uma estrutura que se pode
chamar de Sistema de Defesa Social.
Tal estrutura, mantida e provida pelo Estado, vem sofrendo severas críticas
quanto à capacidade de respostas rápidas aos fatos criminosos.
A constituição desse sistema criminal advém da absorção de experiências
alienígenas que, através de adaptações e inovações, tiveram como resultado os
instrumentos e organismos de tutela atuais, tanto no campo da manutenção da ordem,
como no processo, passando pela investigação e pelo sistema punitivo.
A proteção efetiva, prevenindo e reprimindo a criminalidade, constitui hoje o
principal reclamo da sociedade, sendo esse o objetivo de todas as tendências e
movimentos que se propõem a discutir e estudar a questão, vez que se verifica de
pronto uma evidente inadaptação do sistema criminal às condições da vida social no
Brasil.
É inata, e portanto natural, nos seres humanos a tendência se para viver em
sociedade, como também é uma lei social que todos os agrupamentos humanos têm
um Direito a controlar seus atos.

Essa noção de organização social nos leva à noção de Estado, limitando os
direitos dos cidadãos em beneficio da coletividade e auto-limitando os seus próprios
poderes, constituindo o que chamamos Estado de Direito - o Estado prescrevendo o
arbítrio e estabelecendo o Império da Lei.
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o Estado ao se auto-limitar, como condição para sua sobrevivência, invoca para
si o Princípio da Autoridade, com o fito de fazer cumprir as leis.
A relação da autoridade com a ordem é particularmente importante, pelo menos
em dois sentidos: ordem como organização e ordem como mandato. Não podemos
olvidar que há diferentes tipos e graus de ordem, bem como são diversos os métodos
para mantê-la. Mas é na idéia de ordem como mandato (para manter a ordem como
organização) que se estabelece o conceito de autoridade.

o princípio da autoridade

dá embasamento a todos os atos do Estado, com a
finalidade de preservar o interesse público, em meio à pugna dos interesses e litígios
individuais.
Todas as sociedades necessitam de meios pelos quais a ordem é mantida.
Naquelas menores, que não necessitam de leis escritas, sanções informais inibem
desvios nos costumes, sem que os órgãos dirigentes careçam de agentes que garantam
o acatamento de suas decisões.
À proporção que as sociedades crescem e tomam-se mais complexas, maior a
necessidade de controle dos atos dos indivíduos que as compõem; isto é, mais
necessário se faz o exercício da autoridade, pela via das normas e das organizações
especializadas que as aplicam e ajudam formular.

As grandes sociedades são potenciais vítimas de interações impessoais,
marcadas pela desconfiança e agressividade, geradas pela falência dos sentimentos de
amizade, de respeito e de consideração, elementos formadores da coesão existente nos
pequenos agrupamentos sociais. Esse fato, aliado ao desenvolvimento tecnológico,
responsável pela velocidade e complexidade das relações sociais modernas, gera o
surgimento de normas tão objetivas, tão destituídas de significado moral para as
pessoas, que somente mecanismos formais de controle podem estabelecer o seu
cumprimento.
Em sendo assim, é fácil entendermos porque Cretella Júnior (1985), invocando
Rafael Bielsa, afirma que a idéia de Estado é inseparável da idéia de polícia, o que é,
em última análise, o fundamento da ação da polícia.
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2.5.1 Polícia Preventiva e Polícia Judiciária

A doutrina universal, presente com uma ou outra modificação não essencial, em
obras de Direito Administrativo, entende Polícia como uma atividade administrativa
que, valendo-se da coerção, ora tem por finalidade prevenir a manutenção da ordem
pública, através da limitação da liberdade individual e coletiva, ora se destina a
promover a paz e a tranqüilidade públicas, através da proteção e socorro comunitários.
Com base nessa ampla e genérica conceituação aparece, ainda, no campo do
Direito Administrativo, a clássica divisão entre a Polícia Administrativa e a Polícia
Judiciária.
As raízes desse bifrontismo da função policial encontram-se no Direito
Processual Penal Francês, fonte da maioria dos diplomas processuais contemporâneos,
que refletindo a doutrina da separação dos poderes introduzida com a Revolução
Francesa, tinha como seu traço mais marcante a preocupação com a demarcação dos
campos de atuação da Justiça e da Polícia.
A partir do Código de Instrução Criminal Francês, a doutrina que emergiu do
seu conteúdo filosófico espalhou-se pela Europa, sobretudo Alemanha e Itália,
chegando ao Brasil na metade do século passado, através do Regulamento n° 120, de
31 de janeiro de 1842, que em seu art. 1°, menciona claramente a divisão da Polícia em
Administrativa e em Judiciária, definindo as atribuições de cada uma.
A atividade de Polícia Administrativa, também denominada Polícia Preventiva,
é exercida normalmente antes dos acontecimentos, procurando evitar que as
perturbações se verifiquem.
Com algumas variações, a Polícia Administrativa tem sido entendida como
função da Administração destinada a assegurar o bem estar geral, impedindo através de
ordens, proibições e apreensões, o exercício anti-social dos direitos individuais, o uso
abusivo da propriedade ou a prática de atividades prejudiciais á coletividade. A Polícia
Administrativa (ou o "poder de polícia") se expressa no conjunto de órgãos e serviços
públicos incumbidos de fiscalizar, controlar e deter as atividades individuais (não os
indivíduos) que se revelem contrárias, inconvenientes ou nocivas à comunidade, no
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tocante à segurança, à higiene, à saúde, à moralidade, ao sossego, ao conforto público
e até mesmo à estética urbana.
A atividade de Polícia Administrativa é multiforme e imprevisível, não
podendo estar limitada em todos os setores em que deve desdobrar-se. Sendo infinitos
os recursos de que lança mão o gênero humano, a Polícia precisa interferir sem
restrições, no momento oportuno, pois que "sua ação é indefinida como a própria vida,
não sendo possível aprisioná-la em fórmulas". Ou seja, uma certa flexibilidade à livre
escolha dos meios é da própria atividade da Polícia, como bem assevera
Castro.(VIVEIROS DE CASTRO. Tratado de Ciência da Administração e Direito
Administrativo, 3° Edição 1914, p. 150, e PORTO CARREIRO. Lições de Direito
Administrativo, 1918, p. 780).

À Polícia Judiciária incumbe a investigação dos delitos que a Polícia
Administrativa, através da sua função preventiva, não conseguiu evitar fossem
cometidos, reunindo as respectivas provas e entregando os autos à Justiça.
A atividade de Polícia Judiciária é também denominada repressiva, nome que,
aliás, merece reparo, porque não lhe compete reprimir os delitos, mas sim auxiliar o
Poder Judiciário nesse mister.
A Polícia pode ainda ser classificada com a designação de eclética ou mista, e
embora não seja denominação corrente dos autores especializados, essa designação
abrange os organismos estatais que acumulam ou exercem, sucessiva ou
simultaneamente, as duas funções - preventiva e repressiva - como é o caso da Polícia
Brasileira em que o mesmo agente previne e reprime.
Outra divisão encontrada na doutrina é a que distingue a Polícia em de
segurança e administrativa. Essa classificação, embora bem aceita entre os autores
especializados, é criticada por Brandão Cavalcante, por entender que dificilmente será
possível estabelecer distinção perfeita entre as duas categorias de polícias. A verdade é
que mesmo dentro de determinada manifestação do poder de polícia, a medida pode
revestir-se ou de caráter administrativo, ou puramente policial. Dependerá da
finalidade a que se propõe: a tranqüilidade pública ou o cumprimento de um
regulamento administrativo. Essa classificação, todavia, interessa muito mais à
natureza da medida do que propriamente à esfera dentro da qual deve agir a
autoridade.
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No Brasil, tendo por fonte o Direito Administrativo Francês, como já se disse, a
distinção entre Polícia Judiciária e Administrativa, em face da nossa realidade sóciopolítica, tomou feições particulares, porque a nossa polícia é mista, cabendo ao mesmo
órgão atividades ora preventivas, ora repressivas.

o

mesmo agente tem funções administrativas e judiciárias, dificultando a
própria distinção das duas atividades policiais. Por exemplo, o agente que dirige o
trânsito passa da Polícia Administrativa à Polícia Judiciária, no instante em que lavra o
auto de contravenção. Bem como o patrulheiro rodoviário, conforme preste assistência
a automobilista em dificuldades ou tome providências depois do acidente.

o

Código de Processo Penal vigente prescreve que a competência para o
exercício da Polícia Judiciária, objetivando a apuração das infrações penais e da
correspondente autoria, é das autoridades policiais, no território das respectivas
jurisdições; todavia, consoante o mesmo diploma legal, essa competência não exclui a
das autoridades administrativas, a quem, por lei, seja cometida a mesma função (Dec.
Lei N° 3.931/41, art. 4° e seu parágrafo).
Cumpre ainda ressaltar que entre a atividade da Polícia Judiciária e a atividade
da Polícia Administrativa, tem-se diversidade de ordenação, pois enquanto na atividade
judiciária a ordenação é de natureza processual, na Polícia Administrativa sua natureza
é eminentemente administrativa. Pode-se depreender que em ambas as funções
policiais a atividade da qual se cuida é fundamentalmente a mesma. O que difere é a
ordenação, já que seus propósitos são específicos e também diversos.

2.5.2 A defesa social no ordenamento jurídico

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, renasceu em toda a
sociedade a certeza de que os seus anseios e reclamos seriam contemplados sob o pálio
de uma constituição democrática.
O Princípio da Igualdade em direitos e obrigações foi realçado, envolvendo toda
a sociedade na condução dos destinos da nação em parceria com o Estado. Dessa

44

A Polltica de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais

forma, a Constituição de 1988, diferentemente das Constituições anteriores, chamou de
Segurança Pública as ações voltadas para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, como um dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos.
Por este conceito já se fazia inferir que o Estado iria atribuir à sociedade como
um todo, a responsabilidade de também participar da formulação das políticas de
segurança pública e de sua implementação, a fim de dividir a responsabilidade pela
manutenção de uma sociedade ordeira , tranqüila e consequentemente, segura.
A Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 foi além. Dedicou uma
Seção à segurança do cidadão e da sociedade, e nela fez constar a Defesa Social. (Art.
133).
Previu a sua organização de forma sistêmica, com o envolvimento dos diversos
setores da sociedade.
Como foi colocada no texto da Carta Mineira, a Defesa Social visa garantir a
segurança pública, mediante a manutenção da ordem pública, com a finalidade de
proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados, e por conseguinte
coibindo os ilícitos penais e infrações administrativas; a prestação da defesa civil, por
meio de atividades de socorro e assistência, nos casos de calamidade pública, sinistros
e outros flagelos e a promoção da integração social, no intuito de prevenir a violência e
a criminalidade.
Para fazer valer as disposições da lei, adotou-se na própria Constituição do
Estado o Conselho de Defesa Social (Art 134).

o Conselho é uma tentativa do legislador de colocar em prática a teorização da
participação dos órgãos na segurança pública. Sua composição é a seguinte:
- o Vice-Governador, que o presidirá;
- um representante da Assembléia Legislativa;
- o Comandante-Geral da Polícia Militar;
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- O

chefe da Polícia Civil;

- um representante da Defensoria Pública;
- um representante do Ministério Público;
- três outros representantes: da OAB, da Imprensa e um cidadão indicado.
O Conselho funcionaria a nível do Estado Federado, coordenando e
hannonizando as ações de segurança pública. Ou seja, seu caráter é multidisciplinar,
com participação de múltiplos segmentos do Governo e da sociedade civil.
Na verdade, o que se esperava é que cada um participasse na implementação
das ações, bem como tomasse parte no delineamento de seu planejamento, como foi
dito. Seria, a título de exemplo, como se em uma operação que envolvesse menores
infratores, não só a Polícia participasse em sua apreensão, mas que o sistema de
assistência ao menor fosse mobilizado para assisti-los; os órgãos de saúde cooperassem
oferecendo serviços médicos; os órgãos de assistência social participassem não só no
atendimento ao menor, mas à sua família e nas causas da sua marginalização; o
judiciário comparecesse com sua parcela no encaminhamento das questões juridicoprocessuais, bem como o ministério público; a sociedade civil, auxiliando no
encaminhamento de opções de emprego e treinamento técnico, quando fosse o caso; os
órgão de educação na manutenção do ensino; e assim por diante. Tudo, sob a
coordenação do Conselho, legitimado pela representatividade de seus membros.
Sem dúvida, uma proposta inovadora em seus moldes, mas que tinha tudo para
ter sucesso. A Defesa Social aglutinaria todos os seguimentos da sociedade: poderes
constituídos, instituições, órgãos e entidades públicas e privadas, com o fim de
proteger o cidadão e a sociedade, através de mecanismos que assegurassem a ordem
pública.
No entanto, a única alternativa que não foi cogitada pelo legislador constituinte,
foi a possibilidade de se questionar a seriedade da proposta.
Não se detectou na pesquisa, qualquer reunião do Conselho de Defesa Social,
em todos esses anos após sua edição na Carta Constituinte. Não se detectou,
igualmente, qualquer ação no sentido concreto dos objetivos previstos para a Defesa
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Social. Ao contrário, as atividades de planejamento e implementação da atividade de
segurança pública no Estado continuaram a cargo dos organismos policiais, como
estiveram anteriormente à Constituição.
Em síntese, o Sistema de Defesa Social previsto na Constituição e apontado
como a solução para os problemas de segurança pública, foi muito bem elaborado em
tese, mas na prática não surtiu qualquer efeito positivo.
E a falência do Sistema de Defesa Social levou a Policia Militar a criar o
denominado Policiamento Comunitário.

o

conceito de se fazer polícia com a participação comunitária, apregoa que o
Estado não é único responsável pela busca de uma sociedade harmoniosa e pacífica. A
sociedade deve se sentir na obrigação de participar dessas ações; não diretamente, mas
através de sugestões, críticas, apoio logístico, participação nos planejamentos. É um
trabalho participativo entre a polícia e o público, na busca da melhoria da qualidade de
vida da população.
Com essa visão compartilhada, pode-se dizer que o exercício da polícia
comunitária, como uma nova forma de se pensar a respeito da polícia ostensiva,
significa a aproximação do policial das pessoas, convivendo consigo, trabalhando na
identificação dos problemas e na busca conjunta de sua solução.
É de se dizer , no entanto, que existem diversas restrições ao policiamento
comunitário. A proposta é politicamente correta. A participação popular é legítima e
deve ser estimulada. No entanto, pelas condições de carência da máquina estatal, com
uma avassaladora falta de recursos logísticos para enfrentamento dos problemas de
segurança pública, há um desvirtuamento da proposição original.
Além da participação no planejamento e da própria solidariedade nas ações, o
policiamento comunitário evoluiu muito mais para o conceito de parceria, que enseja a
idéia de apoio logístico para a atuação operacional do policial. A comunidade é
chamada a participar, não como fator aglutinador e de co-responsabilidade, mas muito
mais como forma de se preencher a ineficácia do Estado e sua incapacidade de suprir
as necessidades da atividade estatal de proporcionar a segurança ao cidadão.
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Desta forma, o custeio das viaturas que se estragam ou mesmo a compra de
novas viaturas para o policiamento, a aquisição e manutenção de aparelhos de
comunicação para emprego no patrulhamento, a doação de equipamentos diversos e até
mesmo a construção de imóveis destinados à Polícia, são formas de participação da
comunidade para a manutenção da possibilidade de prestação da segurança pública,
pela Polícia.
A fundamentação teórica, como se disse, é a participação da sociedade na
responsabilidade da prestação da atividade de segurança pública. A prática é a busca
de mecanismos que possibilitem a continuidade da prestação da atividade, pela
inoperância e falta de recursos do aparato estatal para"supri-la.
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CAPÍTULO III

A ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS POLICIAIS DO ESTADO

A Politica de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais

No Estado de Minas Gerais, como de resto em todos os demais da Federação, se
registra a presença de diferentes forças policiais.
A nível federal, tem-se a Polícia Federal e algumas organizações especializadas,
também com poder de polícia, mas com atuação restrita e localizada. São elas: a
Polícia Rodoviária Federal, que atua nas rodovia federais; a Polícia da Rede
Ferroviária Federal, atuando dentro dos limites dos trilhos da ferrovia e no interior de
suas estações; algumas organizações com poder de polícia fazendária e sanitária, etc.
No entanto, essas organizações têm atribuições específicas, singulares, que
norteiam a sua atuação dentro de limites específicos. Normalmente não têm condições
de atender às necessidades da população na chamada segurança pública, já que sua
atuação é bastante limitada, com exceção da Polícia Federal, que tem competência de
ação no âmbito Federal e em diversos setores.
A Polícia federal tem, porém, destinação constitucional bastante definida. Cabe
a ela também a apuração de infrações penais, mas aquelas que atinjam a ordem política
e social ou bens, serviços e interesses da União, de suas entidades autárquicas e suas
empresas públicas. Cabe à Polícia Federal, ainda, aquelas infrações que repercutam
interestadual ou internacionalmente. Destaca-se, sobretudo, o combate ao tráfico ilícito
Pela sua própria destinação, a Polícia Federal não influencia
de entorpecentes.
sobremaneira na opinião pública dentro do Estado. Por esse motivo é que entendeu-se
não ser interessante a sua inclusão no presente estudo.
No âmbito estadual,
as Polícias Civil e Militar compõem a estrutura de
segurança pública, instrumentos de execução das políticas do Governo.
Já a nível municipal, tem-se as chamadas Guardas Municipais. Embora não
influenciem de forma relevante no processo de políticas do Estado, são organizações
que em outros Estados da Federação têm procurado buscar um espaço maior,
chegando até mesmo a tentarem atuar com poder de polícia a níveis que extrapolam as
suas funções constitucionais, em nome da autonomia do poder municipal. Por essa
razão, optou-se neste estudo por fazer uma breve referência a essas organizações.
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3.1 As Guardas Municipais

3.1.1 A participação do Município na Segurança Pública

No Brasil a idéia inicial da participação do município na segurança pública se
confunde com os preceitos que enfocam o princípio da autonomia municipal.
A Constituição Republicana de 1891 foi quem começou a tratar do tema, ao
estipular que "os Estados organizar-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia
dos municípios, em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse ".
Especificamente em Minas Gerais, quando do governo de Delfim Moreira, foi
editada a Lei N° 631, de 29 de setembro de 1914, criando nos municípios, exceto na
Capital, a Guarda Municipal. Sua vinculação era à Secretaria do Interior, sob ordens
do Chefe de Polícia, com "efetivo de 1240 guardas, Comandante-Geral, dois auxiliares
e duzentos e quatorze fiscais" ..
A missão legal dessa guarda era a de vigilância das cadeias, garantindo a ordem
e tranquilidade públicas dentro dos limites do município, ao qual se restringia, não
podendo transpor os seus limites.
Já na Constituição de 1934 a idéia progrediu, trazendo o texto da Carta Magna
o objetivo de se ampliar a autonomia municipal, com os municípios se organizando de
forma autônoma em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse e, especialmente,
aos serviços de sua competência.
Em 1937, com a publicação, em 10 de novembro, do Decreto Constitucional,
ocorreu um retrocesso na descentralização administrativa e principalmente na
autonomia municipal, com a caracterização do Estado unitário, centralizador e um
governo ditatorial.
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A volta aos parâmetros democráticos, com aquela que foi considerada a
constituição mais liberal, em 1946, representou o fortalecimento do poder municipal,
que teve novamente restaurada a autonomia para legislar em assuntos de interesse.
No entanto, a Guarda Municipal teve duração efêmera e suas atribuições,
monnente a vigilância das cadeias, passaram a ser desempenhadas , na totalidade,
pelas Forças Públicas estaduais.

3.1.2 A Guarda Municipal no ordenamento jurídico atual

A atuação das Guardas Municipais teve avanço expressivo na Constituição de
1988. Aproveitando-se do momento favorável à emancipação dos limites legais de
atuação do município, o legislador constituinte inseriu as atribuições da Guarda
Municipal no texto constitucional, propiciando que o ente político município regulasse
a sua própria guarda, agora sem a possibilidade de legislação ordinária interromper
esse processo.
Tem-se então, da Constituição Federal de 1988, que "Os municípios poderão
constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e
instalações, confonne dispuser a lei".
Promulgada a Constituição, os municípios em todo o país já começaram a se
organizar para o exercício do direito de criação de sua guarda.
Em Minas Gerais, numa atitude de vontade política, ocorreu a edição da
Constituição do Estado, em primeiro plano no âmbito nacional. Já o anteprojeto da
Constituição tratava da criação das Guardas Municipais, em seu art. 140, com redação
idêntica à da Constituição Federal.
Durante os trabalhos constituintes mineiros, o lobby da Polícia Civil tentou
fazer com que a Guarda Municipal lhe fosse vinculada, com subordinação operacional,
com apresentação de emendas pertinentes.
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N O entanto tal intento não prevaleceu, permanecendo inalterado o texto
constitucional federal, dispondo-se que o município poderia constituir guardas
municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações.
Ênfase foi dada ao apoio do Estado ao Município, no texto constitucional
estadual. Prescreveu-se que se formulariam programas especiais para assistência
técnica e financeira aos municípios, de forma ampla, mormente aqueles de escassas
condições de desenvolvimento sócio-econômico, conforme se vê do artigo 183 do
texto constitucional.
E, no que tange especificamente às guardas municipais, a assistência técnica
deve ser proporcionada pelo Estado através da Polícia Militar que, por solicitação do
município, orientará e treinará a guarda municipal.

3.1.3 Estrutura e competência

Como visto alhures, a estrutura das Guardas Municipais será definida pela lei
local (Constituição Federal de 1988). Ou seja, é competência do município a sua
criação, estrutura e forma, obedecidos os impedimentos de ordem legal, como
proibição de uso similaridade de postos e graduações com as forças regulares da União
e Estados-membros, armamento controlado pelo Exército, fardamento diferenciado
das Forças Estaduais, etc.
Quanto à competência das Guardas Municipais, sua limitação é de ordem
constitucional, restringindo-se à proteção de bens, serviços e instalações da
municipalidade.
Ao se esmiuçar a legislação pertinente, buscando uma correta caracterização
dessas atribuições, vê-se que bens públicos são os bens de domínio de entes estatais
(no caso, do município); sendo os demais particulares, seja qual for a pessoa a que
pertençam. (26)
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Destarte, deve a atuação da Guarda Municipal se restringir à vigilância de rios,
estradas, ruas, praças (bens públicos de uso comum do povo), edificios ou terrenos
aplicados a serviço ou estabelecimento estatal (bens públicos de uso especial) e todos
os bens que constituam o patrimônio de município, como objeto de direito pessoal ou
real (bens públicos dominicais).
Quanto à referência de atuação em serviços, deve-se entender como aquelas
atividades exercidas pela própria administração pública, no caso, municipal. E,
tecnicamente, instalações como sendo os móveis, objetos e demais petrechos
destinados ao aparelhamento do município para o exercício de suas atividades. Os
municípios devem assim obedecer a tais limitações para criação de suas Guardas
Municipais e a regulamentação de sua competência.
No Estado de Minas Gerais, consoante pesquisa empreendida em municípios
nos quais esse direito é exercido, há uma estreita observância dos parâmetros legais.
Por outro lado, em estados outros da Federação, como Rio de Janeiro e São
Paulo, as limitações de atuação das Guardas Municipais têm sido questionadas. Nesses
Estados, em vários municípios, a administração pública municipal tem buscado o
exercício do verdadeiro poder de polícia, pelas Guardas Municipais.
Isso tem gerado conflitos, quer na discussão do tema em tese, quanto na
atuação prática do dia-a-dia.
Somente para exemplificar, recentemente, no município de São Paulo, a Guarda
Municipal passou a notificar motoristas por infrações de trânsito, o que é atribuição
típica dos órgãos policiais do Estado. Acautelada ação judicial, houve por bem o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acolher o pedido, passando a considerar
como ilegalidade qualquer atuação nesse sentido. Nulas, portanto, as já efetivadas, por
incompetência do município para o exercício de tal atribuição.
Na prática, quanto ao aspecto segurança pública, a Guarda Municipal deve se
limitar à atuação possível consoante o direito adjetivo, efetuando prisão nos casos
permitidos em lei, pois qualquer pessoa do povo poderá prender quem quer que seja
encontrado em flagrante delito, ou seja, praticando um delito criminal, sendo
encontrado logo após tê-lo feito ou estando em condição que se presuma seja ele o
autor.
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No Estado de Minas Gerais, são os seguintes os municípios que já contam com
Guarda Municipal estruturada:
1. Betim
2. Boa Esperança
3. Campanha
4. Caxambu
5. Contagem
6. Itajubá
7. Jacutinga
8. Lambari
9. Maria da Fé
IO.Monte Sião
II .Passos
12.Pirapora
13 .Poços de Caldas
14.Pouso Alegre
15.Rio Pardo de Minas
16.são João da Ponte
17.São Sebastião do Paraíso
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18.Sete Lagoas
19.Três Corações
20.Varginha
Nos municípios de Barbacena e Juiz de Fora, os estudos finais para a instalação
das Guardas Municipais já se encontram em adiantado estágio, brevemente passíveis
de serem editados e transformados em realidade.

3.2 Polícia Civil

No ano de 1842, foi sancionada a Lei n° 261, regulamentada pelo Decreto nO
120, do mesmo ano, estabelecendo a divisão das funções policiais em Policia
Administrativa e Policia Judiciária. Assim, processou-se a centralização e
hierarquização dos sistemas policiais.
Ao Ministro da Justiça, como o primeiro Chefe e centro de toda a administração
policial no Império; ao Presidente, nas Províncias; aos Chefes de Policia, no Município
da Corte e nas Províncias; aos Delegados e Subdelegados, nos Distritos de sua
jurisdição; aos Juízes Municipais, nos respectivos termos; aos Juízes de Paz, nos seus
distritos; aos Inspetores de Quarteirão, nos seus quarteirões, e às Comarcas municipais,
nos seus municípios e pelos seus fiscais, foram atribuídas as funções policiais.
Até o advento da Lei 2033, de 20 de setembro de 1841, essa organização
manteve-se, quando então foi alterada, perdendo a função judicante da policia e
estabelecendo novas regras para a prisão preventiva, para a fiança, a extensão do
"habeas corpus" e da defesa do sumário de culpa.
Estabeleceu-se, também, de maneira completa, no inquérito policial, a linha
histórica entre as jurisdições da Policia e da Justiça que vinham sendo confundidas
desde remotas eras.
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o Decreto n° 4.824 de 1841, deu regulamento à Lei n° 2.033.
Até à Proclamação da República, a organização policial brasileira se manteve
desse modo, quando, então, o Decreto n° 848 de 1890, determinou não serem mais
necessários os agentes policiais, senão para a prisão, para o corpo de delito direto, para
as buscas e apreensões e fiança provisória.
Com a Constituição Republicana de 1891, a Justiça Federal perdeu sua parte
Judiciária com o direito de iniciativa de pronunciamento, mesmo com qualquer função
decisória. Os Estados passaram a ter administração própria e autônoma e as
organizações policiais a serem instituições estaduais, descentralizadas.
A promulgação da primeira Constituição do Estado de Minas Gerais, em 31 de
outubro de 1890, estabeleceu a existência de uma milícia cívica (Guarda Civil) e
autorizou o Governador a prover os cargos da polícia.
Em 16 de outubro de 1891, foram criadas as Secretarias de Estado, ficando
todos os assuntos relativos à Segurança Pública a cargo da Pasta do Interior e Justiça.
Em 04 de outubro de 1914, o Poder Executivo recebeu autorização para
desdobrar a Secretaria do Interior. Essa autorização foi revigorada pela Lei n° 9191, de
14 de setembro de 1926, sendo criada a Secretaria de Estado da Segurança e
Assistência Pública, compreendendo os serviços de assistência, saúde pública e
concernentes à polícia.
Por força da Lei n° 1147, de setembro de 1930, a Secretaria de Estado da
Segurança e Assistência Pública foi extinta, retomando à Secretaria do Interior os
encargos referentes à polícia.
A Lei nO 1.455, de 12 de maio de 1956, transformou, então, a Chefia de Polícia,
da estrutura da Secretaria do Interior, em Secretaria de Estado da Segurança Pública.
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3.2.1 Estrutura administrativa

A estrutura da Polícia Civil é definida de acordo com a Lei 5.406, de 16 de
dezembro de 1969, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais.
Numa observação empírica, a Polícia Civil é a expressão da própria Secretaria
de Segurança Pública (SSP), já que a Polícia Militar também detém o status de
Secretaria de Estado, portanto com autonomia administrativa, financeira e operacional,
subordinando-se diretamente ao Chefe de Governo. A Polícia Civil compõe-se dos
órgãos policiais civis da Secretaria de Estado da Segurança Pública, estando
subordinada, administrativa e operacionalmente, ao Secretário de Segurança Pública e
também, em última instância, ao Governador do Estado.
A SSP tem por objetivo a proteção à vida e aos bens, preservação da ordem,
moralidade pública e instituições político-jurídicas, além da apuração das infrações
penais, exercício da polícia judiciária e cooperação com as autoridades judiciárias,
civis e militares, em assuntos de segurança interna.
Tem como atribuições específicas as funções de polícia judiciária e a apuração
no território do Estado, das infrações penais, bem como o exercício privativo das
atividades de polícia técnico-científica, processamento e arquivo de identificação
criminal e registro e habilitação de veículo automotor e habilitação de condutor
(Constituição do Estado, art. 149).
A Secretaria é organizada em Órgãos de Assessoramento, assim considerados
o Gabinete do Secretário, o Conselho Superior de Polícia Civil, a Superintendência de
Planejamento e Coordenação e a Coordenação Geral de Segurança , aos quais compete
o assessoramento ao titular da pasta nas áreas de relações públicas, jurídica, elaboração
de estudos, planos, programas e projetos setoriais e outras atividades correlatas, e
Órgãos Superiores da Polícia Civil, que são a Corregedoria Geral de Polícia, a
Superintendência Geral de Polícia Civil, a Academia de Polícia Civil e o
Departamento de Trânsito de Minas Gerais (este, com subordinação direta ao
Secretário de Segurança Pública), aos quais cabe o planejamento, coordenação,
supervisão e execução das atividades de segurança e polícia judiciária.
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o dispositivo operacional da Polícia Civil é aquele que se ocupa com a estrutura
de atendimento à população, no que tange à chamada atividade-fim da segurança
pública - ou seja, o real atendimento ao cidadão, sem contar as atividades burocráticas
de mero apoio administrativo.
Como os objetivos de qualquer política pública somente podem ser atingidos
caso se alcance a meta maior - o interesse público, o dispositivo operacional da SSP se
constitui na mola mestra do órgão.
A Secretaria divide-se, quanto ao aspecto de organização operacional, em
órgãos superiores e, vinculados a esses, unidades policiais.

3.2.2 Recursos humanos

Os quadros da Polícia Civil contam com cargos de nível superior (Delegados,
Médicos e Peritos), 2° Grau (Escrivão, Detetive, Vistoriador e Identificador) e 1° Grau
Carcereiro e Auxiliar de Necrópsia). Cada um deles com funções específicas e
atribuições próprias.
Não é o caso no presente estudo de se fazer qualquer alusão à qualificação
técnica dos integrantes da Polícia Civil. Por questão metodológica, restringe-se ao
aspecto quantitativo do efetivo policial e seu reflexo na política pública adotada.
Para se ter uma visualização do desenvolvimento do efetivo da Polícia Civil,
apresenta-se a seguir quadro demonstrativo do período:
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QUADROS
RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE SERVIDORES ATIVOS NAS
CARREIRAS POLICWS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1989
68
324
631
4.133
1.081
93
114
515
135
7.094

CARREIRAS
Auxiliar de Necropsia
Carcereiro
Delegado de Polícia
Detetive
Escrivão de Polícia
Identificador
Médico Legista
Perito Criminal
Vistoriador de Veículos
TOTAL

1990
66
321
753
3.846
1.000
87
102
484
130
6.789

1991
65
732
932
4.749
1.280
94
120
438
144
8.554

1992
63
739
1.014
4.961
1.316
93
122
527
137
8.972

1993
67
716
966
4.746
1.229
88
128
513
132
8.585

1994
64
808
959
4.631
1.143
91
118
470
143
8.427

1995
65
776
945
4.504
1.093
88
116
459
145
8.191

Fonte: Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais.

Como se pode ver, o efetivo da Polícia Civil manteve-se relativamente estável
no período, mantendo uma natural oscilação em virtude das admissões, demissões e
transferências para a inatividade.
Graficamente, é possível visualizar-se melhor essa tendência:
GRÁFICO 7
EVOLUÇÃO DO EFETIVO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, NO PERÍODO DE
1989 A 1995.
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A evolução do efetivo é importante na medida em que se pode comparar o
gasto com o pessoal dentro da política considerada. Presume-se que à medida em que
se aumente o efetivo, cresça proporcionalmente a sua participação na execução da
despesa da função, pois há o investimento em treinamento, aperfeiçoamento,
assistência previdenciária, aumento das demandas logísticas para amparo aos
funcionários, despesas genéricas ,com sua manutenção, etc.
No entanto, ao comparar-se a evolução do efetivo da Polícia Civil com a
participação do órgão no orçamento da função Segurança Pública, denota-se um
descompasso que demonstra a irregularidade de valores:
QUADRO 9
COMPARAÇÃO ENTRE O EFETIVO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS E
A PARTICIPAÇÃO DA SSPIMG NO ORÇAMENTO ESTADUAL, NO PERÍODO
DE 1989 A 1995
ANO

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Fonte: SCCG

EXISTENTE PARTICIPAÇÃO NO ORÇAMENTO
{%}
7094
1,57
6789
1,32
8554
1,95
8972
1,59
8585
1,59
8427
1,31
1,24
8191

Ou seja, no ano de 1991 a participação da Secretaria de Segurança Pública no
orçamento estadual elevou-se em comparação com o seu efetivo, para logo depois
declinar de forma constante e gradual.

61

A Política de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais

Visualizando-se graficamente:
GRÁFICO 8
RELAÇÃO ENTRE O EFETIVO E A PARTICIPAÇÃO NO ORÇAMENTO DA
SSP/MG, NO PERÍODO DE 1989 A 1995
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Vê-se que, embora o efetivo se mantenha estável, a participação do órgão
declina consideravelmente, o que impossibilitará os mesmos níveis de atendimento
anteriores.

3.3 A Polícia Militar

A primeira organização militar brasileira derivou de uma Lei de D. João I1I, Lei
das Ordenanças. Entretanto, a estrutura que permaneceu por mais de dois séculos foi a
do Bando de D. Sebastião, de 11 de setembro de 1570, sendo aperfeiçoada pelos Reis
Felipe da Espanha, D. João IV e D. João V.
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Os constantes desatinos entre Paulistas e Emboabas, em Minas, fez com que o
Governador das Terras do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas De Ouro - Governador
Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, criasse as Companhias do Terço Pago
do Rio de Janeiro, que foram as primeira tropas a passarem por Minas Gerais.
Em 09 de junho de 1775, após a extinção das Companhias dos Dragões, por
iniciativa do então Governador e Capitão General D. Antônio de Noronha, instalou-se
o Regimento Regular de Cavalaria de Minas, tropa paga, constituída em sua maioria
por mineiros. Esse Regimento, mais tarde, compôs o Regimento de Cavalaria de
Guardas do Exército Brasileiro, embrião da Polícia Militar.
O Primeiro Regimento de Cavalaria foi criado pelo Príncipe Regente, em 13 de
maio de 1808, formado pelo Esquadrão de Cavalaria da Guarda dos Vice-Reis, e de
duas companhias do Regimento Regular de Cavalaria de Minas, as quais encontravamse destacadas no Rio de Janeiro.
A Lei que reorganizava o Exército foi promulgada em 24 de dezembro de 1830,
sendo executada, porém, somente no final do ano de 1831, quando foi suprimido o
Primeiro Regimento de Cavalaria, no Rio de Janeiro, e parte do Regimento de
Cavalaria de Minas, designado Segundo Regimento, passou a constituir o Primeiro
Corpo de Cavalaria do Exército.
D. Pedro I abdicou em 7 de abril de 1831, e o País passou a ser governado por
uma Regência Trina, vivendo dias de séria crise, exigindo-se, cada vez mais, uma tropa
preparada para a preservação da sua unidade territorial.
Assim, nesse período, o então Major Luiz Alves de Lima e Silva - futuro Duque
de Caxias - entre outros - sugeriu a criação de Corpos de Guardas Municipais
Permanentes, destinados a atender às diversas Províncias.
A pé e a cavalo, para manter a tranquilidade pública e auxiliar a justiça, com
vencimentos estipulados, surgiu, então, o Corpo de Guardas Municipais Voluntários,
criado através do Decreto de 10 de outubro de 1831, assinado por D. Pedro 11.
Os Presidentes de Estado, no período da Primeira República - de 1889 a 1930 obtiveram uma maior autonomia para organizarem suas forças policiais.
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A partir de 1930, os Estados-membros passaram a ter organizações policiais
sem qualquer vinculação com a União. Entretanto, a União passou a ter maior controle
das Polícias Militares, chamadas à época de Força Pública, Força Policial ou Brigada
Militar, acentuando esse controle com a Revolução de 1964.
As guardas civis e demais organizações fardadas foram extintas em 1969, por
força do Decreto-Lei 667 e 1072, ficando as Polícias Militares de todo o Brasil com a
exclusividade do policiamento ostensivo fardado e com a missão de assegurar o
cumprimento da Lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes
constituídos.
Foi reconhecido o dia 9 de junho de 1775, através do Decreto n° 33.438, de 20
de março de 1992, como a data da criação da Polícia Militar de Minas Gerais.
A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) é considerada força
auxiliar, reserva do Exército, nos termos da Constituição Federal. É organizada com
base na hierarquia e na disciplina, sob o comando de um oficial do posto de Coronel
oriundo dos quadros da Organização, denominado Comandante-Geral, e atendendo à
autoridade superior do Governador do Estado.
A regulamentação da competência da Polícia Militar e sua estruturação básica
foram feitas de conformidade com a Lei 6.624, de 18 de Julho de 1975 - Lei de
Organização Básica (LOB) - com as alterações introduzidas pela Lei Nr 9.774, de
07Jun89.
Dentre outras, a competência da Polícia Militar que se distingue é a de executar
com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, o
policiamento ostensivo, fardado, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a
preservação da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos.
Como órgão estatal da administração direta, a PMMG, assim como a Polícia
Civil, tem o custeio da execução dos seus programas, por dotações globais consignadas
no Orçamento do Estado e exercício, por órgão próprio, das atividades de
administração geral e das atividades de programação e orçamento, o que lhes dá, de
certa forma, autonomia administrativa e financeira no planejamento de suas ações.
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As atividades de administração da Polícia Militar, inclusive de seu pessoal
militar, têm a coordenação, orientação normativa e controle do Comando-Geral da
Corporação.

3.3.1 Estrutura geral

A Polícia Militar estrutura-se em Unidades de Direção Geral, Unidades de
Direção Intermediária e Unidades de Execução.
As Unidades de Direção Geral
organização da Corporação.

realizam o

planejamento geral, visando à

As Unidades de Direção Intermediária têm como atribuição a condução das
respectivas Unidades, nos campos operacional e de apoio.
As Unidades de Execução Operacional são as Unidades de Policiamento
Ostensivo (Batalhões, Companhias, Pelotões e Grupos de Polícia Militar), que têm
como atribuição a execução das atividades-fim da Força.

3.3.2 Atuação operacional

A Polícia Militar, para efeito de atuação operacional, dividiu o Estado em
regiões, áreas, subáreas, setores e subsetores em função das necessidades decorrentes
das missões e das características regionais.
Numa estrutura que segue de forma quase rígida os padrões militares, o modelo
tem procurado evoluir através de adaptações, variando os recursos humanos e a
composição das frações ou agrupamentos de polícia. A organização e o efetivo das
Unidades de Execução Operacional consideram as características fisiográficas,
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psicossociais, políticas e econômicas da disposição territorial, articulando o Batalhão
em Companhias, estas em Pelotões e estes em Grupos. Quando se tratar de Polícia
Montada a sua designação será Regimento, articulado em Esquadrões e estes em
Pelotões e Grupos.
Assim, para cada município ou até mesmo distrito que por suas características o
exijam, haverá a representação de uma fração de Polícia Militar, chegando a um
efetivo mínimo alocado de um graduado e dois soldados
As unidades de execução operacional, ao nível Batalhão, são aquelas que se
destacam no campo regional, pela sua formação e tradição no contato com o público.
Estão situadas em municípios estratégicos do ponto de vista da segurança pública. Sua
instalação decorre da análise de variáveis diversas como população, índice de
criminalidade, instituições financeiras, rotas de transporte, fronteiras com outros
Estados.

o que se percebe atualmente é a ênfase no emprego do chamado policiamento
comunitário, em que a população, em geral, é convidada a participar do planejamento
da atividade de polícia preventiva e, até mesmo, do apoio logístico a essa atividade.

3.3.3 Recursos humanos

Os quadros da Polícia Militar contam, em linhas gerais, com cargos de nível
superior (Oficiais), 2° Grau (Graduados) e 1° Grau (Soldados). Cada um deles com
funções específicas e atribuições próprias.
Ainda nos restringindo ao aspecto quantitativo do efetivo policial e seu reflexo
na política pública adotada, tem-se o quadro demonstrativo do período:
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QUADRO 10
EVOLUÇÃO DO EFETIVO DA PMMG, NO PERÍODO DE 1989 A 1995

ANO

PREVISTO

EXISTENTE

PIE

%

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

36688
36688
36688
36688
41882
42616
43344

34684
34991
35300
36442
38388
40646
41919

-2004
-1697
-1388
-246
-3494
-1970
-1425

-5,78
-4,85
-3,93
-0,68
-9,10
-4,85
-3,40

Fonte: Seção de Estatística da Polícia Militar de Minas Gerais.

Graficamente:
GRÁFICO 9
EVOLUÇÃO DO EFETIVO DA PMMG, NO PERÍODO DE 1989 A 1995
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Comparando-se a evolução do efetivo da Polícia Militar com a sua participação
na execução da despesa orçamentária do Estado temos o seguinte quadro:
QUADRO 11
COMPARAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO EFETIVO DA PMMG COM SUA
PARTICIPAÇÃO NO ORÇAMENTO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 1989 A 1995.
ANO EXISTENTE

PARTICIPAÇÃO NO ORÇAMENTO

34684
34991
35300
36442
38388
40646
41919

5,04
4,59
4,96
4,01
5,07
4,34
4,38

(%)

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Fonte: SCCG

Enquanto o efetivo da Polícia Militar teve um considerável acréscimo, a sua
participação na execução da despesa orçamentária declinou de forma sensível, o que
em valores absolutos tem representatividade expressiva.
Visualizando-se graficamente:
GRÁFICO 10
REPRESENTAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO EFETIVO DA PMMG E SUA P ARTICIP AÇÃO NO
ORÇAMENTO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 1989 A 1995
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3.4 A SSP e a PMMG na função Segurança Pública

Ao tomar-se, de forma conjunta, a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia
Militar, tem-se os seguintes números:

QUADRO 12
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DA
DESPESA
DETALHAMENTO: DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍODO DE 1989 A 1995
Exercício
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Existente
41778
41780
43854
45414
46973
49073
50110

Partici~ação

(%)

6,61
5,92
6,61
5,60
6,66
5,65
5,64

Fonte: SCCG

No somatório das organizações que executam a segurança pública no Estado,
persiste a descoordenação entre o aumento dos fatores geradores da despesa e sua
participação na execução orçamentária.
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Graficamente, é a seguinte a representação:

GRÁFICO 11
RELAÇÃO DO EFETIVO/ORÇAMENTO NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA,
NO PERÍODO DE 1989 A 1995.
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Tomando-se as atividades de Treinamento de Recursos Humanos e a Logística
como um todo (atividades que se caracterizam como o suporte da função segurança
pública), como referência para fins de avaliação dos reflexos do aumento de efetivo
com a queda na participação orçamentária, tem-se um dado acerca do grau de
profissionalização dos órgãos. E, consequentemente, com a efetividade da função em
sua prestação de serviços.
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Tem-se assim:
QUADRO 13
GASTOS NO TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, NO PERÍODO DE
1989 A 1995, COM A FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA
Exercício

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Efetivo
existente
41778
41780
43854
45414
46973
49073
50110

em

Participação do treinamento
ao total do or~amento
0,03
0,06
0,05
0,05
0,04
0,02
0,04

rela~ão

Fonte: SCCG

Graficamente:
GRÁFICO 12
GASTOS NO TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, NO PERÍODO DE
1989 A 1995, COM A FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA
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CAPÍTULO IV

A SEGURANÇA PÚBLICA NA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
ESTADUAL

A Polltica de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais

4.1 O fluxo do orçamento anual

A participação na composição do Orçamento do Estado é, sem dúvida, um dado
bastante relevante para a identificação da atividade de Segurança Pública como uma
Política Pública. Portanto, realiza-se um pequeno estudo comparativo da expressão
que esta atividade tem dentro do planejamento das constas do Governo e mostra-se sua
evolução no período, defrontando-a com outras funções governamentais.
Para melhor compreensão da matéria, é interessante descrever o fluxo da
elaboração do orçamento anual.
Inicialmente, a Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN, órgão
responsável pela consolidação do orçamento global do Estado, redige e distribui aos
diversos órgãos estaduais, normas para elaboração do orçamento para o exercício
considerado, de acordo com as necessidades de cada órgão, consoante o disposto em
suas metas finalísticas estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG.
Até 1993, os órgãos elaboravam em primeira versão as suas propostas e as
encaminhavam à Superintendência Central de Orçamento - SUCORlSEPLAN, que as
consolidavam para, em seguida, submetê-las à apreciação legislativa.
Com a implantação do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI
(execução informatizada do orçamento), o fluxograma da execução orçamentária foi
aprimorado, objetivando apresentar aos órgãos, idealmente, um orçamento anual
realista e de conformidade com as possibilidades do Estado.
Assim sendo, os órgãos elaboram diretamente no SIAFI sua primeira versão do
orçamento, que é analisada pela SUCOR. Essa, aprovando ou modificando a proposta,
elabora a segunda versão que, após discutida com o próprio órgão, é submetida à
apreciação da Assembléia Legislativa.
A Assembléia Legislativa, por sua vez, aprova a versão apresentada ou
apresenta a sua própria versão, que é aprovada através da Lei Orçamentária Anual. A
partir de então, os órgãos passam a executar efetivamente o seu orçamento.
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Figura 1 - Diagrama de fluxo de dados da elaboração da proposta orçamentária.
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4.2 O Plano Plurianual de Ação Governamental

o Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - é um documento de
planejamento estratégico, previsto no Art 154 da Constituição do Estado. É elaborado
no primeiro ano de governo, estendendo sua vigência até o primeiro ano do governo
seguinte. Instrumento convergente dos objetivos e metas de todos os órgãos estaduais,
é de elaboração participativa, consolidando suas propostas orçamentárias para
posterior avaliação dos órgãos de planejamento e coordenação estadual, quanto à sua
viabilidade, exequibilidade e consonância com as políticas de governo.
Em tese, é o principal instrumento de planejamento governamental. Nele estão
consolidados todos os anseios da sociedade para a melhoria da qualidade de vida em
todos os segmentos de atuação constitucional do Estado, como na saúde, educação,
transporte, habitação, agricultura, saneamento básico, assistência e previdência,
comunicações e segurança pública. Por conseguinte, é o parâmetro de formulação e
implementação das políticas de segurança pública como uma das prioridades
estruturantes do Estado, ou seja, função básica e fundamental do Estado para a
preservação da ordem pública, capaz de incutir na sociedade a sensação de segurança
objetiva e subjetiva que irá assegurar a implementação dos demais programas de
governo.
Numa análise a priori, o PPAG é a solução in abstrato para os problemas
sociais. As propostas dos órgãos governamentais, num modelo ideal, seriam
elaboradas procurando se adequar à sua realidade e objetivando cumprir de forma ideal
os objetivos e metas previamente definidos. Se acatada na sua integralidade, a proposta
orçamentária do órgão seria capaz de satisfazer e cumprir os objetivos e metas
propostos.

É uma solução in abstrato, porque na realidade a sua execução está sujeita às
intempéries externas de dimensões macros, como as inconstâncias das administrações
públicas federal e estadual, instabilidades financeiras, econômicas e políticas do
governo federal, que refletem de imediato na implementação de suas próprias
políticas.

77

A Política de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais

No entanto, pode-se verificar, ao final da vigência do PPAG que, in concreto,
os objetivos e metas de cada órgão não foram cumpridos como idealizados; que alguns
objetivos foram alcançados e outros não e que se antes aquela função se afigurava
como prioridade máxima do Estado, à vista de outras contingências, aquela priorização
deu lugar a uma outra função mais importante.
No quadriênio 1988 a 1991, apesar da impositividade constitucional, o Governo
Estadual não elaborou o PPAG, limitando-se a enviar mensagens à Assembléia
Legislativa propondo o orçamento anual e suplementações orçamentárias necessárias
ao cumprimento de metas de interesse do Executivo. Não existiu um planejamento
participativo dos órgãos estaduais detalhando suas prioridades segundo suas reais
necessidades. A execução do orçamento de cada órgão não se fez direcionada
previamente a um objetivo ou meta, e sim para uma necessidade emergente.
No plano ideal, os órgãos do sistema de segurança pública, ao longo dos anos
de 1988 a 1995, estabeleceram e quantificaram suas diretrizes, objetivos e metas,
objetivando o atendimento aos anseios da sociedade por um ambiente de vida saudável
e objetivamente seguro.
No período de 1992 a 1995, a Lei 10.578, de 30 de dezembro de 1991,
aprovou o primeiro Plano Plurianual de Ação Governamental pós constituição/88, num
ambiente macroeconômico de inflação em constante ascensão, decréscimo do
Produto Interno Bruto nacional e crescimento espantoso da dívida interna do país, ou
seja, num autêntico ambiente de recessão econômica.
Este plano propunha-se caminhar em direção a objetivos definidos, claros e
exequíveis, pautado dentre outras premissas, por aquela definida pelas necessidades,
direitos e prioridades da população e restrições impostas pelas condições das finanças
públicas e pelos limites de ação inerentes a uma instância estadual de governo,
condicionantes que definiram as diretrizes e políticas objetivando alcançar os objetivos
propostos: a promoção do progresso econômico e a melhoria da qualidade de vida dos
mmerros.
Esses objetivos deveriam andar lado a lado, devendo o progresso econômico
condicionar a melhoria da qualidade de vida, desde os mais legítimos direitos de
cidadania à mais justa repartição dos frutos econômicos.
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Para a consecução destes objetivos o PPAG-92/95 definiu como diretrizes a
alocação mais eficiente de recursos públicos e a busca da equidade e eficiência na
prestação de serviços, dentre outras. Elegeu como áreas prioritárias a saúde, educação,
ciência e tecnologia, habitação, transportes, criança e adolescente e segurança pública.
As ações governamentais voltadas para o alcance desses objetivos passavam
necessariamente pela utilização de instrumentos como a programação orçamentária,
que nesse contexto assumiu um papel nuclear no processo de planejamento,
constituindo-se num dos mais importantes instrumentos de ação governamental.

o modelo

de ação governamental proposto para o período 92/95, ao eleger a
melhoria da qualidade de vida como um dos objetivos gerais a ser alcançado, definiu
como uma das políticas setoriais a busca constante da efetividade dos direitos de
cidadania, que seriam orientadas, dentre outras , pelas diretrizes voltadas para
modernizar e tomar eficaz a instituição policial, o que iria requerer a renovação da
frota, armamentos e prédios, além do suprimento de outros bens imóveis necessários
ao correto desempenho de suas atribuições. Tornar-se-ia também imprescindível a
profissionalização dos agentes policiais, através de programas de formação e
aperfeiçoamento, que lhes desse capacidade para uma atuação adequada às
necessidades atuais do Estado.
Os órgãos de segurança pública procuraram, portanto, captar os anseIOS da
sociedade, sem se preocuparem , nessa fase, com os problemas macroeconômicos. Por
isso mesmo, a quantificação valorativa dos objetivos e metas para avaliação das
necessidades reais desses órgãos, deixou de ser um dado importante para análise, de
vez que o PPAG já trazia como diretriz de governo a obrigatoriedade de revisões
periódicas através de leis, a fim de ajustá-lo às circunstâncias emergentes no contexto
social, econômico e financeiro, bem como ao processo gradativo de restruturação do
gasto público estadual.
Portanto, o pnmerro Plano Plurianual de Ação Governamental pós
Constituição/88 foi um documento elaborado sob condição resolutiva. Ou seja,
surgindo um fator modificador do contexto social, o Plano sofreria novos ajustes. Em
uma economia de inflação elevada, de planos de estabilização econômica e de
recessão, nenhum instrumento de planejamento suportaria tais pressões. A mensagem
do Governo de remessa do PPAG à Assembléia Legislativa asseverava que o Plano,
por ser plurianual, era elaborado em um contexto econômico adverso, portanto,
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passível de reV1sao periódica. Previa ainda que as pOSSlvelS revisões se fariam
mediante detalhamento do Plano em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias ou mesmo
por projeto de lei específico.
Calcado nesta premissa de que ajustando periodicamente o Plano o Estado
cumpriria suas políticas setoriais, o PPAG reafIrmava que a deterioração da qualidade
de vida trazia em si o aumento da criminalidade, fazendo com que a segurança pública
fosse um serviço cada vez mais desejado e exigido pela população, sendo direito de
todos e inserindo-se na órbita de competência do Estado. Isso nada mais era do que a
assunção de um compromisso social pela segurança. A importância que os órgãos de
planejamento governamental atribuíam às atividades de segurança era tão expressiva,
que a consideravam imprescindível ao desempenho das demais funções sociais.
Os setores considerados prioritários da área social, tais como educação, saúde,
habitação popular, preservação do meio ambiente e segurança pública receberam, ao
longo dos anos de vigência do Plano, substancial aporte real de recursos, de sorte a
maximizar a efetividade desses serviços públicos.
O atingimento dos objetivos e metas do PPAG 92/95, que apregoava a melhoria
da qualidade de vida, passava necessariamente pela implementação de políticas de
segurança pública como prioridade de governo.
Embora no plano do discurso teórico fosse colocada como basilar para o
desempenho das chamadas funções sociais do governo, ao longo desse período a
função Defesa Nacional e Segurança Pública, executada pelas Polícias Militar e Civil,
representou quase sempre a sétima prioridade de governo dentre as demais funções
constitucionais do Estado, no que concerne à repartição da receita orçamentária.

4.3 A execução do orçamento do Estado

Nos anos de 1989 a 1995, o orçamento do Estado de Minas Gerais, bem como
de todos os demais entes públicos, sofrerem profundas alterações. Isso, em virtude dos
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altos índices inflacionários e dos diversos planos nacionais que tentaram o controle
dessa mesma inflação.
Em consequência desses planos, abordados no início deste capítulo, houve
sucessivas trocas da moeda nacional, com variadas mudanças de valores. Em
decorrência, o orçamento também foi bastante alterado em valores absolutos, o que
toma dificil qualquer comparação entre os diversos orçamentos anuais, considerando a
moeda nos quais estão baseados.
Por conseguinte, apresentam-se os dados numéricos também transformados em
valores percentuais, o que possibilita uma comparação real e viável.
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4.4 A função Segurança Pública no orçamento

Para o ano de 1989, o orçamento do Estado apresentou a seguinte execução:

QUADRO 15
DEMOSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO EM 1989

DETALHAMENTO
Legislativa
Judiciária
Administração e Planejamento
Agricultura
Comunicações
Defesa Nacional e Segurança Pública
Desenvolvimento Regional
Educação e Cultura
Energia e Recursos Minerais
Habitação e Urbanismo
Indústria, Comércio e Serviços
Saúde e Saneamento
Trabalho
Assistência e Previdência
Transporte
TOTAL GERAL

VALORES *
317.416.974,07
511.637.263 ,37
3.852.030.739,21
301.557.305,59
15.053 .184,54
1.007.681.603,82
1.819.293 .820,97
2.275.342.870,04
120.122.066,19
121. 702.868,68
50.577.442,54
1.283.644.946,47
16.919.873,34
1.686.905 .273,57
1.854.587.298,84
15.234.473.531,24

PARTICIPAÇÃO (%)
2,08
3,36
25,28
1,98
0,10
6,61
11,94
14,94
0,79
0,80
0,33
8,43
0,11
11,07
12,17
100,00
* em cruzados novos
Fonte: Balanço Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Estado de Minas Gerais

No ano de 1989, a função Segurança Pública representou a sétima prioridade
do orçamento estadual. Foram priorizadas, à sua frente as demais funções sociais do
Governo como Educação e Cultura, Saúde e Saneamento, Assistência e Previdência,
Transporte e Desenvolvimento Regional. A função de Administração e Planejamento
naturalmente ocupa posição de destaque no orçamento, isso em virtude de estar nela
incutida a dívida mobiliária do Estado.
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Em termos percentuais:

GRÁFICO 14
DEMOSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO EM 1989

ILegenda:1
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Fonte: Balanço Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Estado de Minas Gerais
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QUADRO 16
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO EM 1990

DETALHAMENTO
Legislativa
Judiciária
Administração e Planejamento
Agricultura
Comunicações
Defesa Nacional e Segurança Pública
Desenvolvimento Regional
Educação e Cultura
Energia e Recursos Minerais
Habitação e Urbanismo
Indústria, Comércio e Serviços
Saúde e Saneamento
Trabalho
Assistência e Previdência
Transporte

TOTAL GERAL

VALORES

PARTICIPAÇÃO (%)

1l.062.259.998,64
22.117.324.012,07
66.034.455.829,28
5.816.030.626,77
279.895.075,52
25.26l.906.113,12
62.580.631.721,90
73.559.476.378,99
l.845.913.078,78
l.861.164.697,42
1.199.162.391 ,66
35.732.878.290,46
475.286.800,12
45.882.068.356,78
72.782. 13 l.436,90
426.490.584.808,41

2,59
5,19
15,48
1,36
0,07
5,92
14,67
17,25
0,43
0,44
0,28
8,38

O,ll
10,76
17,07
100,00

Fonte: Balanço Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Estado de Minas Gerais

No ano de 1990, a função Segurança Pública continuou a ostentar a sétima
posição no orçamento estadual. A função Administração e Planejamento teve uma
queda brusca de cerca de 1 pontos percentuais. Em contrapartida, outras funções
foram incrementadas como a Educação e Transportes, ambas em cerca de 3 pontos
percentuais.

°
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Em termos percentuais:

GRÁFICO 15
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO EM 1990

Legenda:
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Fonte: Balanço Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Estado de Minas Gerais
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QUADRO 17
DEMOSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO EM 1991
DETALHAMENTO

VALORES (R$)

PARTICIPAÇÃO (%)

Legislativa
Judiciária
Administração e Planejamento
Agricultura
Comunicações
Defesa Nacional e Segurança Pública
Desenvolvimento Regional
Educação e Cultura
Energia e Recursos Minerais
Habitação e Urbanismo
Indústria, Comércio e Serviços
Saúde e Saneamento
Trabalho
Assistência e Previdência
Transporte
TOTAL GERAL

162.535.009,79
296.699.210,56
1.536.607.036,61
45 .638.093,83
3.971.098,76
403 .136.390,76
1.017.534.926,26
960.704.210,40
1.374.734,33
10.965.373,28
83 .705.432,34
588.466.233,44
7.316.898,00
707.493 .064,78
268.138.824,10
6.094.286.537,24

2,67
4,87
25,21
0,75
0,07
6,61
16,70
15,76
0,02
0,18
1,37
9,66
0,12
11,61
4,40
100,00

Fonte: Balanço Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Estado de Minas Gerais

No ano de 1991, a função Segurança Pública representou a sexta prioridade do
orçamento estadual. Continuaram priorizadas à sua frente, Administração e
Planejamento, Educação e Cultura, Desenvolvimento Regional, Assistência e
Previdência e Trabalho.
Em valores absolutos a Segurança pública executou R$ 403.136.390,76.
O ano de 1991 representou um período atípico no espaço temporal 1991/1995,
de vez que se encerrava um período de governo.
O Governo que se iniciou adotou uma política de restruturação da máquina
administrativa e contenção de despesas, o que implicou em cortes dos orçamentos de
algumas funções, dentre elas a Segurança Pública.
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Percentualmente:

GRÁFICO 16
DEMOSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO EM 1991

ILegenda: I
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Fonte: Balanço Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Estado de Minas Gerais
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QUADRO 18
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO EM 1992
DETALHAMENTO

VALORES (R$)

PARTICIPAÇÃO
(%)

181.583.460,12
319.228.340,07
1.779.206.792,95
81.972.449,67
7.024.935,52
375 .272.059,58
972.079.292,84
932.534.826,72
13.844.557,13
100.346.226,16
54.190.896,86
542.817.158,74
8.986.702,48
700.376.212,10
626.365.823,91
6.695.829.734,85

Legislativa
Judiciária
Administração e Planejamento
Agricultura
Comunicações
Defesa Nacional e Segurança Pública
Desenvolvimento Regional
Educação e Cultura
Energia e Recursos Minerais
Habitação e Urbanismo
Indústria, Comércio e Serviços
Saúde e Saneamento
Trabalho
Assistência e Previdência
Transporte
TOTAL GERAL

2,71
4,77
26,57
1,22
0,10
5,60
14,52
13,93
0,21
1,50
0,81
8,11
0,13
10,46
9,35
100,00

Fonte: Balanço Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Estado de Minas Gerais

No ano de 1992 a função Segurança Pública ocupou o sétimo lugar nas
prioridades do orçamento, em termos percentuais e de valor. As demais funções
sociais, que antes ostentavam condições mais favoráveis que a segurança pública
continuaram em suas posições de destaque, a maioria com algum tipo de incremento.
Ao contrário da função segurança pública que diminui seu percentual no montante do
orçamento estadual.
Nesse ano, a participação da função segurança pública, tomando como
parâmetro o referencial valor, teve uma queda de 6,95% em relação a 1991, o que de
imediato contrapôs-se à premissas do PPAG 92/95 de incrementar o aporte de
recursos.
De um orçamento de 403 milhões de Reais executado em 1991, caiu para 375
milhões de Reais em 1992, representando um corte de 27 milhões de Reais.
O que se pode verificar é que essa queda decorreu do fato de ter sido o ano de
1992, o primeiro ano da vigência do Plano Plurianual de Ação Governamental do
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mandato do novo Governo (1991-94). Por conseguinte, houve uma readequação do
orçamento do último ano do Governo anterior, representada por cortes em despesas de
custeio, enxugamento da máquina administrativa e contenção geral de despesas.
Em termos percentuais:

GRÁFICO 17
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO EM 1992

ILegenda: I
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Fonte: Balanço Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Estado de Minas Gerais
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QUADRO 19
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO EM 1993

DETALHAMENTO

VALORES (R$)

PARTICIPAÇÃO

Legislativa
Judiciária
Administração e Planejamento
Agricultura
Comunicações
Defesa Nacional e Segurança Pública
Desenvolvimento Regional
Educação e Cultura
Energia e Recursos Minerais
Habitação e Urbanismo
Indústria, Comércio e Serviços
Saúde e Saneamento
Trabalho
Assistência e Previdência
Transporte
TOTAL GERAL

205.889.054,38
335.149.901,31
l.713 .739.61O,36
98.909.344,09
6.377.119,77
425.04l.868, 1O
897.320.244,02
959.657.611,71
4.71l.406,87
27.048.991,37
38.054.267,57
453.783 .104,22
7.046.114,96
667.844.618,28
538.310.940,00
6.378.884.197,01

3,23
5,25
26,87
1,55
0,10
6,66
14,07
15,04
0,07
0,42
0,60
7,11
0,11
10,47
8,44
100,00

(%)

Fonte: Balanço Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Estado de Minas Gerais

No ano de 1993, a função Segurança Pública novamente representou a sétima
prioridade do orçamento estadual. Continuaram priorizadas as demais funções sociais
do Governo. No entanto, houve um aumento substancial no valor nominal da função,
passando de 375 milhões de reais no ano anterior para 425 milhões de reaIS,
aumentando também em termos percentuais, de 5,60% para 6,66%.
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Em termos percentuais:

GRÁFICO 18
DEMOSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO EM 1993

ILegenda: I
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Fonte: Balanço Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Estado de Minas Gerais
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QUADRO 20
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO EM 1994

DETALHAMENTO

VALORES (R$)

Legislativa
Judiciária
Administração e Planejamento
Agricultura
Comunicações
Defesa Nacional e Segurança Pública
Desenvolvimento Regional
Educação e Cultura
Energia e Recursos Minerais
Habitação e Urbanismo
Indústria, Comércio e Serviços
Saúde e Saneamento
Trabalho
Assistência e Previdência
Transporte
TOTAL GERAL

267.314.978,34
50 l. 75l.0 12,92
l. 94l. 758.333,64
115.658.826,13
28.388.481,33
480.666.083,59
1.260.823.856,32
1.204.94 l.742,71
104.953 .194,08
1l.607.488,22
121.002.813,15
615.697.670,72
10.083.010,14
851.903 .173,84
988.775.186,46
8.505.325.851 ,59

PARTICIPAÇÃO
(%)
3,14
5,90
22,83
1,36
0,33
5,65
14,82
14,17
1,23
0,14
1,42
7,24
0,12
10,02
11,63
100,00

Fonte: Balanço Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Estado de Minas Gerais

Novamente ocupou a sétima posição no orçamento. Embora tenha aumentado o
seu valor nominal, a participação da função Segurança Pública decresceu em termos
percentuais.
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Assim:

GRÁFICO 19
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO EM 1994

ILegenda: I
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Fonte: Balanço Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Estado de Minas Gerais

93

A Polltica de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais

QUADRO 21
DEMONSTRATNO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO EM 1995
DETALHAMENTO

VALORES (R$)

PARTICIPAÇÃO (%)

Legislativa
Judiciária
Administração e Planejamento
Agricultura
Comunicações
Defesa Nacional e Segurança Pública
Desenvolvimento Regional
Educação e Cultura
Energia e Recursos Minerais
Habitação e Urbanismo
Indústria, Comércio e Serviços
Saúde e Saneamento
Trabalho
Assistência e Previdência
Transporte
TOTAL GERAL

349.476.303,99
629.725.130,03
2.101.730.886,20
107.906.237,41
7.249.809,15
534.230.837,90
1.373.654.448,92
1.703.119.019,88
9.412.131,44
10.865.422,69
74.660.292,32
964.830.450,57
10.051.266,79
1.162.833.931,03
432.283 .508,38
9.472.029.676,70

3,69
6,65
22,19
1,14
0,08
5,64
14,50
17,98
0,10
0,11
0,79
10,19
0,11
12,28
4,56
100,00

Fonte: Balanço Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Estado de Minas Gerais

No ano de 1995, a função continuou ocupando a sétima posição nas prioridades
do orçamento do Estado. Praticamente manteve a sua participação percentual, embora
novamente tenha aumentado o seu valor real.
Ocorre que o ano de 1995 foi o primeiro ano do atual Governo mas, no entanto,
foi o último ano de execução do PPAG do Governo anterior. Ou seja, nesse ano o
orçamento foi ainda executado com base no planejamento anterior.
Além disso, foi o primeiro ano do Plano de Estabilização Econômica, com a
nova moeda, o Real. Portanto, apresentou condições para uma execução orçamentária
mais afinada com a realidade, sem o desgastante movimento do processo inflacionário
anterior e sem a necessidade de índices de atualização monetária.
Mesmo assim, pode se verificar que a função Segurança Pública teve novo
decréscimo na sua participação no bolo orçamentário.
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Em termos percentuais:

GRÁFICO 20
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO EM 1995
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Fonte: Balanço Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Estado de Minas Gerais
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Analisando os valores executados nos orçamentos anuais, relativos à função
Segurança Pública, pode-se inferir alguns dados que bem demonstram a queda da
performance dessa função no orçamento. Somente para fins dessa amostragem,
considera-se o período de 1991 a 1995, uma vez que os anos de 1989 e 1990 oferecem
uma dificuldade adicional no que tange à correção dos valores históricos da moeda, já
que no decorrer desses exercícios ocorreram variações e conversões decorrentes dos
diversos planos econômicos, a nível nacional.
Inicialmente podemos constatar que, em termos de valor nominal, ocorreu uma
variação positiva da participação no orçamento. Isso, logicamente, em função de um
aumento global nos orçamentos executados no período.
Vejamos:

QUADRO 22
PARTICIPAÇÃO VALORATIVA DA F1JNçÃO REFERENTE AO ORÇAMENTO
ANUAL

ANO
1991
1992
1993
1994
1995

VALOR
403 .136.390,76
375.272.059,58
425 .04l.868,10
480.666.083,59
534.230.837,90

Fonte: Balanço Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Estado de Minas Gerais
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Representando graficamente:

GRÁFICO 21
PARTICIPAÇÃO VALORATIVA DA FUNÇÃO REFERENTE AO ORÇAMENTO
ANUAL
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Fonte: Balanço Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Estado de Minas Gerais
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Contrariamente, no entanto, ao verificarmos a participação percentual desses
aumentos da função nos orçamentos anuais, na verdade não ocorreu o acréscimo que
se poderia esperar. Ou seja, ao final a função Segurança Pública teve expressivas
perdas na participação orçamentária do Estado, o que não refletiu o seu aumento
nominal.

QUADRO 23
PARTICIPAÇÃO DA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA NO ORÇAMENTO
ESTADUAL, DURANTE O PERÍODO DE 1991 A 1995

Exercício Percentual (%)
1991
6,61
1992
5,60
1993
6,66
1994
5,65
1995
5,64
Fonte: Balanço Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Estado de Minas Gerais

GRÁFICO 22
PARTICIPAÇÃO DA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA NO ORÇAMENTO
ESTADUAL, DURANTE O PERÍODO DE 1991 A 1995

7,00

T'""""'..,.....",=~---=."..",---,.,-.=~-,-.-...........,~.....--,.,~~--~,.,."...--....,...,....,...............

l6,!:n
ii

c

::I

6,00

~

:.. 5,!:n

1991

1992

1993

1994

1995

Exercício

Fonte: Balanço Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Estado de Minas Gerais
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De 1992 em diante, o orçamento cresceu gradativamente, ocorrendo um pico
em 1993, quando o Governo voltou a normalizar o repasse orçamentário da função
Segurança Pública. Entretanto, a partir de 1993, ano a ano, a evolução da função foi de
decréscimos gradativos em termos percentuais, com tendência à estabilização para o
período de vigência do PP AG-96/99.
Embora não seja o caso de se apresentar análise relativa ao PPAG para o
exercício financeiro de 1996, por não estar englobado na série histórica a que o
presente estudo se propõe abordar é de se citar que o PPAG - 96/99 foi concebido
num periodo de estabilidade monetária e controle da inflação, possibilitando um
efetivo delineamento das ações governamentais, o que levou o Governo a assegurar
que o horizonte de estabilidade monetária permite restabelecer o realismo
orçamentário, em contraste com a situação prevalecente nos anos anteriores, quando o
planejamento orçamentário-financeiro acabava por ser ultrapassado ou desvirtuado em
função do processo inflacionário.
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CAPÍTULO V

o PERFIL DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS

A Polltica de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais

Como foi dito na Apresentação deste trabalho, buscou-se, na pesquisa de
campo, entrevistar pessoas que dispunham de informações relevantes para uma tomada
de posição ante a temática. As posições ocupadas pelos entrevistados possibilitam uma
visão critica da matéria, quer pelo cargo que ocupam, quer pela função exercida, de
alguma forma ligados ao problema da gestão da Política de Segurança Pública.
A seleção dessas pessoas delinea uma pesquisa qualitativa em sua essência,
embora tenham sido quantificados os dados obtidos.
As questões colocadas abrangem as alternativas às questões formuladas no
Capítulo I do trabalho, possibilitando respondê-las.
. A análise compreendeu a definição estrutural dos atores que atuam no
processo de formulação da política de segurança pública e a responsabilidade pela sua
execução, os fatores determinantes do planejamento das ações dos órgãos executores
da segurança pública e o seu modelo organizacional, a participação valorativa da
"função" segurança pública na composição do orçamento estadual e como se dá a
decisão nessa composição, bem como a participação dos recursos humanos e
logísticos, o sistema de defesa social e o posicionamento acerca do delineamento da
política de segurança pública no Estado de Minas Gerais.
Utilizou-se a sistemática de realçar a tabela com os produtos obtidos na
pesquisa, fazendo-se, logo após, a sua análise e interpretação. Como forma de se
facilitar a visualização dos resultados, formulou-se a representação gráfica respectiva.
Todos os dados são oriundos das fontes pesquisadas.

101

A Política de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais

5.1 Questão 1

TABELA 1
A DEFINIÇÃO ESTRUTURAL DOS ATORES DO PROCESSO DE
FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO
DE MINAS GERAIS
Outubro 1996
FREQuÊNCIA

oPINIÃo

Abs.
Sim
Não
Total

10
14
24

I

%

41,67
58,33
100,00

Fonte: Dados da pesquisa.

A primeira indagação apresentada na pesquisa foi com relação à definição dos
atores no processo de formulação da política de segurança pública no Estado de Minas
Gerais. Foi wna questão aberta, em que os entrevistados puderam expressar suas
opiniões de forma ampla, inclusive relacionando as diversas idéias que norteavam suas
opções.
Como se pode ver, as alternativas foram bem próximas em números percentuais,
meramente quantitativos. Porém, ante wna leitura percuciente dos textos, vê-se que no
aspecto da fundamentação, da qualidade das idéias, a tendência esmagadora é para a
ausência do sta:ff político e gerencial do governo.
Algwnas idéias colocadas no texto das respostas são comuns e merecem
destaque.
Uma parcela considerável optou pela afirmativa na definição estrutural dos
atores. A primeira argwnentação que se pode verificar, de forma menos freqüente
porém, foi a de que a defmição é de ordem legal. Ou seja, como o texto constitucional
prevê as funções e os organismos envolvidos na segurança pública, como visto no
102

J

A Política de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais

Capítulo 1, buscou-se ali a justificativa para a resposta a ser dada. Embora, desses, a
maioria ainda observou que no aspecto prático isso era irrelevante, porquanto não
correspondia à realidade. Outra pequena gama de entrevistados, também se norteou
pela justificativa doutrinária, evocando normas específicas para ao fmal entender que
os atores da formulação da política serão aqueles que a norma ou a doutrina
apontarem. No entanto, de todas as idéias apresentadas, a que mais ressalta é a
caracterização de que as ações isoladas dos órgãos que lidam diretamente com a
segurança pública, prepondera para a formulação de uma pseudo-política, se assim se
poderia chamar. Entendem que os atores são as "polícias", na medida em que todas as
ações nessa atividade são desencadeadas, planejadas e arbitradas por elas, sem uma
sistematização de conceitos na ambiência governamental.
No capítulo 1, ao tratarmos das estruturas dos órgãos de segurança pública do
Estado e mesmo na Apresentação do estudo, já se observava o delineamento da
participação, como atores principais no processo de política de segurança pública, dos
órgãos policiais que compõem a estrutura de governo. Na verdade, a pesquisa teórica
vai totalmente ao encontro dessa visão dos entrevistados.
Daqueles que nortearam suas alegações pela negativa da definição estrutural
dos atores, várias respostas se referiam á ausência do Conselho de Defesa Social,
observado neste estudo ao se tratar da Defesa Social, como fator primordial para a
ausência do governo na formulação da política. A fundamentação relativa a essa
posição se deve, de certa forma, primeiro à questão doutrinária, que estabelece o
Conselho de Defesa Social como órgão formulador de políticas para a área de
segurança publica; em segundo lugar, pela expetativa com que foi desenvolvida a
figura do conselho nos trabalhos pré-constituintes, em 1989, quando da preparação
para a promulgação da Constituição do Estado. Como vimos neste estudo, havia todo
um lobby de órgãos policiais para a inserção do Conselho no texto constitucional, na
busca de que ocorresse a sistematização das ações na área.
Outra observação que se fez presente foi que a existência de dois organismos
policiais com missões específicas, porém afins, na estrutura de governo, atuava como
fator complicador na edição desse processo de formulação de políticas, subtendendose, nesse caso, que a formulação de políticas tem como atores, na verdade, somente
esses órgãos policiais.
Já a posição majoritária foi a de uma total ausência de atores na formulação da
política, na medida em que o que se deve considerar são apenas medidas isoladas,
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tomadas por parte dos orgamsmos policiais do Estado, sem que haja qualquer
sistematização das ações. No Capítulo 1, já se citavam as observações de Dror(*), com
a caracterização do aspecto sistêmico na consideração de uma política pública, sem o
que não estariam presentes os seus elementos de conformação.
Destarte, a proposição das alternativas à pesquisa, analisadas qualitativamente,
apontam para a ausência de uma estruturação dos atores na formulação da política de
segurança pública no Estado. Observando ao final, que se caracteriza a supremacia de
ações isoladas, distintas, dos órgãos policiais do Estado, como principais elementos
condutores do processo.

104

A Política de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais

GRÁFICO 23
A DEFINIÇÃO ESTRUTURAL DOS ATORES DO PROCESSO DE
FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO
DE MINAS GERAIS
Outubro 1996

Nao
58%

Fonte: Dados da pesquisa.
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5.2 Questão 2

Segunda questão - TABELA 2
RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA
PÚBLICA
Outubro 1996

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA
EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE
SEGURANÇA PÚBLICA

FRE QUÊ NC IA
Abs.
6
7
6
7

Governador do Estado
StafI político do Governo
StafI técnico-consultivo do Governo
Governo
Polícia Militar
Polícia Civil
Outros
Total

19
19
10
74

8,11
9,46
8,11
9,46
25,67
25,67
13,52
100,00

Fonte: Dados da pesquisa.

A absoluta maioria dos entrevistados, cerca de 59%, apontaram o Governador
do Estado, pessoalmente, responsável pela execução da política de segurança pública.
Outra grande parcela, cerca de 39%, consideraram o Governo como um todo.
No primeiro caso, há uma clara demonstração de que a decisão ainda é
considerada como uma atitude isolada, na medida em que centra na figura do
Governante do Estado a responsabilidade única pela implementação da política.
No entanto, ao verificar-se no Capítulo 1 do estudo a referência a Sfez (1990),
vê-se que a postura dos entrevistados é totalmente contrária ao que ele apregoa. Ou

106

A Polltica de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais

seja, que a decisão não é um ato isolado, mas decorre de um processo, que envolve
uma série de alternativas e de atores para sua edição.
É necessário, então, se buscar a verdadeira participação dos órgãos envolvidos
na responsabilidade da decisão, e em consequência fazendo com que se sintam parte
do processo e de sua implementação.
Além disso, é uma postura por demais confortável a de atribuir à figura do
Chefe de Estado a total responsabilidade pela execução da política. Implica em se
sentir alheio ao processo de formulação da política e, consequentemente, na falta de
comprometimento.
Já na abordagem de outra parcela relevante dos entrevistados, que atribuem essa
responsabilidade ao Governo como um todo, reflete-se de maneira cristalina a
compreensão da necessidade da participação de todos os órgãos de alguma forma
envolvidos com a temática.

É a visão da responsabilidade solidária, apregoada no texto constitucional
federal e na doutrina de Defesa Social (Capítulo 1). Cada um deveria participar com
sua contribuição respectiva à sua área de atuação, num cenário de totalidade no
enfrentamento dos problemas.
As questões sociais, econômicas, de saúde, de educação, habitação e demais
relevantes, deveriam ser tratadas de forma a suprir as suas necessidades .. Tratando-se
as causas do problema, o contexto da segurança pública seria enormemente esvaziado
em suas mazelas, refletindo, de forma imediata, na minimização de seus efeitos na
criminalidade e na violência.
A absoluta maioria das respostas aponta para as Polícias Civil e Militar como
órgãos responsáveis pela implementação da política de segurança pública no Estado.
Somados, representam cerca de 52% do universo das opções assinaladas. As demais
alternativas foram diluídas como opções escolhidas.
Isso demostra claramente o comprometimento dos órgãos policiais do Estado na
implementação das ações de segurança pública. Até certo ponto, é compreensível tal
resultado.
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o que chama a atenção é a inexpressiva opção pela participação do Governo na
implementação da política de segurança pública. Reportando-se ao Capítulo 1 do
estudo, onde se alude ao princípio da Defesa Social, matéria tratada no texto
constitucional da Carta Mineira, é de se ver que ele é contrariado frontalmente. Na
verdade, se deveria esperar a participação de todo o Governo na implementação de
uma política pública, especialmente na área de segurança pública. Ou seja, cada setor
do governo agindo dentro de um sistema, com co-responsabilidade no
encaminhamento das questões relativas às causas e aos efeitos da violência.
O problema do menor infrator, por exemplo, como visto no Capitulo 1, deveria
ser tratado de maneira a que todos os órgãos assistenciais participassem do processo.
Não só a questão policial deveria vir à tona, mas o seu acompanhamento social, a
assistência médica, educacional, de amparo familiar, etc.
A implementação da política de segurança pública não deveria ser vista como
um problema para e/ou do aparelho policial, tão somente, mas como matéria multi e
inter-disciplinar.
O resultado de certa forma espelha o não envolvimento do Governo nos
problemas incidentes da criminalidade e da violência.
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GRÁFICO 24
RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA
PÚBLICA
Outubro 1996
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Fonte: Dados da pesquisa.
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5.3 Questão 3
TABELA 3
FATORES DETERMINANTES DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DOS
ÓRGÃOS EXECUTORES DA SEGURANÇA PÚBLICA
Outubro 1996

FATORESDETERNUNANTES

FREQuÊNCIA

Abs.
Estratégia definida, decorrente da política
Necessidade de buscar soluções para os problemas surgidos
Antecipação aos problemas, a critério dos níveis setoriais dos órgãos
Clamor público
Outros
Total

3
15
9
14
4
45

I

0/0
6,67
33,33
20,00
31,11
8,89
100,00

Fonte: Dados da pesquisa.

A maior incidência das respostas, de forma bastante similar, totalizando cerca
de 65%, apontou a necessidade de se buscar soluções para os problemas surgidos e o
apelo do clamor público na busca dessas soluções, como os fatores que induzem o
planejamento das ações dos órgãos que implementam a política de segurança pública.
Por essa ótica, falta o caráter antecipador do planejamento, na edição de um
processo de políticas públicas, a que se referiu Saravia, como visto no Capítulo 1 do
estudo.

É o Estado agindo, não como ente responsável pela função segurança pública,
com a obrigação de oferecer ao cidadão condições para o exercício de suas liberdades
e garantias individuais, conforme apregoado no texto constitucional da Federação, mas
sim como um mero espectador dos problemas, atuando em suas conseqüências, quando
deveria antecipar-se às suas causas.
Embora em tomo de 20% dos entrevistados tenham optado também pela
constatação de que há uma antecipação dos problemas, com o planejamento voltado
para a ação proativa, deve-se ressaltar ainda que tal antecipação se faria a nível
11 0
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setorial, na esfera desses mesmos órgãos executores das ações voltadas para a
Segurança Pública. Nenhum dos entrevistados abriu espaço para comentar ações do
Governo, de caráter antecipador dos problemas.
É uma situação precursora daquela a que nos referimos na Apresentação do
estudo, como situação concreta em outros Estados-membros da Federação, e à qual
Subirats (1989) se referiu como tema ou questão que haja "alcanzado proporciones de
crisis".
Interessante ainda, a constatação de que somente cerca de 6% dos entrevistados,
o menor índice apontado, entenderam que existia uma condição de se planejar as ações
dentro de uma estratégia definida, dentro de um contexto decorrente de uma política
governamental que abrangesse a atividade de segurança pública. Ou seja, é a negação
dos fatores que caracterizam uma política pública, consoante sua base conceitual,
conforme foi também descrito no Capítulo 1 do estudo.
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GRÁFICO 25
FATORES DETERMINANTES DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DOS

ÓRGÃOS EXECUTORES DA SEGURANÇA PÚBLICA
Outubro 1996
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Fonte: Dados da pesquisa.
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5.4 Questão 4

TABELA 4
A PARTICIPAÇÃO VALORA TIVA DA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA
NO ORÇAMENTO ESTADUAL

Outubro 1996
oPINIÃo SOBRE O VALOR PARTICIPA TIVO DA FUNÇÃO
SEGURANÇA PÚBLICA NO ORÇAMENTO ESTADUAL
É insuficiente ante as necessidades
É suficiente ante as necessidades
É representativo, pela conjuntura das funções estatais
A função Segurança Pública está subvalorizada
A função Segurança Pública está supervalorizada
Total

FREQUENCIA

Abs.
20
O

1
13
O

34

0/0
58,82
0,00
2,94
38,24
0,00
100,00

Fonte: Dados da pesquisa.

A quase totalidade dos entrevistados entende que a participação da função
segurança pública no orçamento do Estado é insuficiente ante as suas necessidades
(58,82%) e está subvalorizada (38,24%) em comparação a outras funções.
Essa constatação é frontalmente contrária ao que apregoa o Plano de Ação
Plurianual de Governo - PPAG - referendado no Capítulo 3, e que estabelece a
confecção do orçamento dentro de parâmetros que possibilitem o atendimento das
necessidades dos órgãos que são norteados pela Função, dentro de um planejamento
que se adeque ao total da receita estadual.
Nenhum dos entrevistados fez alusão à uma possível razoabilidade ou
representatividade da participação da segurança pública no orçamento, ante outras
funções cujas médias lhes foram apresentadas, desconsiderando a "conjuntura das
funções estatais".
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GRÁFICO 26
A PARTICIPAÇÃO VALORATIVA DA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA
NO ORÇAMENTO ESTADUAL

Outubro 1996
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Fonte: Dados da pesquisa.
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5.5 Questão 5

TABELA 5
A DECISÃO NO PROCESSO DE COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DO
ESTADO
Outubro 1996

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO ESTADUAL

FREQUENCIA

Ab s.
E realizada de forma transparente, participando os agentes envolvidos
Não está claramente delineada aos diversos setores envolvidos
Não está fundamentada quanto à distribuição participativa das funções
É decidida de forma democrática e de acordo c/a necessidade das funções
É decidida de forma unilateral pela tecnocracia do Estado
Total

1
9
4
1
19
34

/(

%

2,94
26,47
11,77
2,94
55,88
100,00

Fonte: Dados da pesquisa.

A maioria dos entrevistados, cerca de 56%, entendeu que a composição do
orçamento estadual é decidida de forma unilateral pela tecnocracia do Estado.
Grande parte, 26,47%, afirmou que a composição do orçamento não está
claramente delineada aos diversos setores que estão envolvidos.
No entanto, ao verificar-se no Capítulo 1 do estudo a referência a Sfez (op. cit.),
vê-se que a postura apontada pelos entrevistados é totalmente contrária ao que se
apregoa. Ou seja, a decisão não pode ser um ato isolado de indivíduos ou grupos
determinados, mas deve ser decorrente de um processo, que envolva uma série de
alternativas e de atores para sua edição.
É necessário, então, se buscar aquela que deveria ser a verdadeira participação
dos órgãos envolvidos na responsabilidade da decisão, em consequência fazendo com
que se sintam parte do processo e de sua implementação.
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Além disso, o processo orçamentário deve ser suficientemente delineado a todos
que nele se envolvem. Essa constatação é até certo ponto surpreendente, uma vez que
ao se observar a Figura 1 - que contém o diagrama de fluxo de dados da elaboração
da proposta orçamentária do Estado de Minas Gerais, no Capítulo 3 do estudo,
depreende-se claramente as diversas fases desse processo, ao que deveria estar
suficientemente compreensível a seus protagonistas. Isso leva à constatação que
mesmo o processo de elaboração da proposta orçamentária deve ser revisto com
critério, já que, se pode inferir, está falho em determinado aspecto.
Entende-se, no entanto, que não é objeto deste estudo buscar determinar o erro
no processo de elaboração do orçamento do Estado. Apenas constatou-se o fato, via
pesquisa, sugerindo-se estudo próprio para esclarecimento da matéria.
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GRÁFICO 27
A DECISÃO NO PROCESSO DE COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DO
ESTADO
Outubro 1996

É realizada de forma
transparente,
participando os agentes
envolvidos

Não está claramente
delineada aos diversos
setores envolvidos
26%

3%

É decidida de forma
unilateral pela
tecnocracia do Estado
56%

É decidida de forma
democrática e de acordo
cla necessidade das
funções

3%

Fonte: Dados da pesquisa.
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5.6 Questão 6
TABELA 6
A POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS NA EXECUÇÃO DA FUNÇÃO
SEGURANÇA PÚBLICA

Outubro 1996
oPINIÃo SOBRE A POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
É claramente definida
Atinge plenamente aos objetivos propostos
Atinge de forma apenas parcial aos objetivos propostos
Não atinge os objetivos a que se propõe
Não está definida
Total

FREQUENCIA

Ab s.
3
O
12
4
8
27

/(

%

11,11
0,00
44,44
14,82
29,63
100,00

Fonte: Dados da pesquisa.

Cerca de 45% dos entrevistados entendem que a política de recursos humanos
na execução da função segurança pública, atinge de forma apenas parcial aos objetivos
a que se propõe.
Parcela considerável da amostra vai além, com cerca de 30% afirmando que não
há uma política de recursos humanos definida para a função segurança pública.
Necessário se faz nos atermos à abordagem de Coimbra (op. cit.), relatada no
Capítulo 1 do estudo, quando afirma que para realizarmos o estudo de uma política
pública, é necessária a abordagem individual dos atores integrantes do sistema
considerado e, em especial, de sua situação organizacional, compreendendo o estudo
da instituição através de seus recursos humanos, materiais, financeiros e
organizacionais.
Como resultado, tem-se a expressão do sentimento de desvalorização dos
recursos humanos dos órgãos integrantes da função segurança pública.
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Com efeito, avaliando-se as alternativas apresentadas para as questões 4 e 5,
percebe-se claramente as impropriedade do trato com os órgãos de suporte da função e,
via de consequência, com seus recursos humanos.
Outrossim, nas entrevistas constantes em Anexo a este estudo, aborda-se
claramente o descontentamento dos integrantes dos órgãos policiais do Estado com
questões basilares como política salarial, valorização do profissional de segurança
pública e outros.
Também no Capítulo 3, observando-se a relação percentual entre os gastos com
o aprimoramento dos recursos humanos dos órgãos policiais e a evolução de seu
efetivo, depreende-se claramente que não há uma política de valorização desses
funcionários.
As respostas apresentadas aos quesitos ora em pauta são, então, a expressão dos
dados passíveis de serem coletados na pesquisa empreendida pelo presente estudo.
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GRÁFICO 28
A POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS NA EXECUÇÃO DA FUNÇÃO
SEGURANÇA PÚBLICA
Outubro 1996

É claramente definida
11 %
Atinge plenamente aos
objetivos propostos
0%
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:D%

Atinge de forma apenas
parcial aos objetivos
propostos

Não atinge os objetivos a
que se propõe
15%

44%

Fonte: Dados da pesquisa.
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5.7 Questão 7
TABELA 7
A POLÍTICA DE APOIO LOGÍSTICO NA EXECUÇÃO DA FUNÇÃO
SEGURANÇA PÚBLICA
Outubro 1996
oPINIÃo SOBRE A POLÍTICA DE APOIO LOGÍSTICO NA
EXECUÇÃO DA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA
É claramente defInida
Atinge os objetivos propostos, quanto ao custeio e investimento
Sustenta os seus objetivos, somente quanto ao custeio
Não atinge os objetivos a que se propõe
Não está defInida
Total

FREQUENCIA

Abs.
2
1
6
12
9

30

I

%

6,67
3,33
20,00
40,00
30,00
100,00

Fonte: Dados da pesquisa.

Cerca de 40% dos entrevistados entendem que a política de apoio logístico na
execução da função segurança pública, não atinge os objetivos a que se propõe.
Outra grande parcela da amostra, com cerca de 30%, afIrma que não está
defInida e outros 20% que o apoio logístico sustenta os seus objetivos somente quanto
ao custeio.
Ainda nos referendando à abordagem de Coimbra (1977), relatada no Capítulo
1 do estudo, quanto à abordagem dos órgãos integrantes do sistema de segurança
pública na sua situação organizacional, verifIca-se que, na ótica dos entrevistados, o
Estado falha sobremaneira no apoio material, não atingindo os objetivos que foram
propostos.
Ora, é óbvio que a logística está ligada de forma intrínseca ao êxito da
atividade de segurança pública, dela não se distanciando. Suas características
particulares determinam que o apoio logístico é sinônimo de insucesso ou sucesso das
ações, haja vista a natureza de sua atuação.
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E como visto na Capítulo 3, os gastos com a logística não acompanharam a
evolução de efetivo, o que pressupõe, de forma evidente, perda de qualidade no
trabalho a ser apresentado.
Como resultado, tem-se a expressão do sentimento de desvalorização dos
recursos humanos dos órgãos integrantes da função segurança pública.
Com efeito, avaliando-se as alternativas apresentadas para as questões 4 e 5,
percebe-se claramente as impropriedade do trato com os órgãos de suporte da função e,
via de consequência, com seus recursos humanos.
Outrossim, nas entrevistas constantes em Anexo a este estudo, aborda-se
claramente o descontentamento dos integrantes dos órgãos policiais do Estado com
questões basilares como política salarial, valorização do profissional de segurança
pública e outros.
Também no Capítulo 3, observando-se a relação percentual entre os gastos com
o aprimoramento dos recursos humanos dos órgãos policiais e a evolução de seu
efetivo, depreende-se claramente que não há uma política de valorização desses
funcionários.
As respostas apresentadas aos quesitos ora em pauta são, então, a expressão dos
dados passíveis de serem coletados na pesquisa empreendida pelo presente estudo.
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GRÁFICO 29
A POLÍTICA DE APOIO LOGÍSTICO NA EXECUÇÃO DA FUNÇÃO
SEGURANÇA PÚBLICA
Outubro 1996
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40%

Fonte: Dados da pesquisa.
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5.8 Questão 8
TABELA 8

o SISTEMA DE DEFESA SOCIAL
Outubro 1996

oPINIÃo SOBRE O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

FREQUENCIA

Abs.

o

Funciona adequadamente
Funciona parcialmente
Não funciona
Desconheço os seus resultados
Inexiste, do ponto de vista operacional
Total

10
6
1
9
26

/(

%

0,00
38,46
23,08
3,85
34,61
100,00

Fonte: Dados da pesquisa.

Dos entrevistados, quase 39% entendem que a defesa social no Estado funciona
parcialmente; cerca de 35% crêem que ela simplesmente inexiste operacionalmente e
quase 24% não acreditam que a defesa social funcione.
Como foi abordado no Capítulo 1, a Defesa Social ainda é mero dispositivo do
texto constitucional mineiro. Na teoria, na sua base legal, está muito bem estruturada,
descendo a Constituição, impropriamente, a detalhes que deveriam ser determinados
na legislação ordinária.
Na prática, o resultado da pesquisa demonstra que a Defesa Social é mera
falácia legal. A participação dos órgãos públicos e da sociedade no planejamento e nas
ações de segurança pública, ainda é expectativa por se concretizar. E, no corte
temporal da pesquisa, simplesmente não existiu ou teve atuação discreta e parcial.
A única certeza que se pode inferir do resultado da pesquisa, é que o Sistema de
Defesa Social não funciona.
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GRÁFICO 30

o SISTEMA DE DEFESA SOCIAL
Outubro 1996

Inexiste, do ponto de
vista operacional
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Fonte: Dados da pesquisa.
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5.9 Questão 9

TABELA 9
o ATUAL MODELO ORGANIZACIONAL DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA

Outubro 1996
FREQuÊNCIA

oPINIÃo

Abs.
Sim

7

Não
Total

17
24

I

0/0
29,17
70,83
100,00

Fonte: Dados da pesquisa.

A maioria absoluta, pouco mais 70% dos entrevistados, optou por considerar
que o modelo organizacional da atualidade não oferece condições para se atingir a
efetividade que se espera para a função.
Ao realizar-se uma análise qualitativa das respostas na pesquisa, pode-se anotar
as principais idéias que perpassam pela justificativa da opção. Assim, a maioria
apontou a unificação das polícias civil e militar, como modelo ideal para a solução do
problema. Propuseram-se fórmulas variadas, nas quais a tônica é a especialização de
atividades na força policial, mas ao final, tendo como resultado chamado ciclo
completo de polícia.

o

ciclo completo de polícia, nesse caso, seria uma só Corporação atuando,
desde a fase preventiva, até a fase judiciária. Seria o segmento fardado da corporação
policial realizando o policiamento ostensivo e atuando no atendimento das ocorrências
policiais; no caso de cometimento de crimes ou outras modalidades delituosas, a fase
de investigação e coleta de provas para subsidiar a ação do ministério público e do
poder judiciário, já seria levada a efeito por policiais à paisana, porém todos
integrantes da mesma corporação.
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Outros entrevistados entenderam que o problema a ser atacado no modelo não é
quanto à sua estrutura, mas sim a superposição de funções das duas organizações
policiais do Estado. Sugeriu-se a redefinição de atuação de cada uma delas e, outro
dado presente com bastante frequência, a necessidade de se estabelecer o
compartilhamento de sistemas entre as duas polícias. Atualmente, os sistemas
administrativos e operacionais das polícias civil e militar trabalham com banco de
dados próprio, sem vínculo ou disponibilização de informações de uma organização à
outra. Os entrevistados apontam como um dos óbices justamente a questão
corporativista, com prejuízo final do cidadão comum. Pode-se inferir, à vista desse
posicionamento, que inexiste, como fator preponderante na atuação das organizações,
o interesse público.
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GRÁFICO 31

o ATUAL MODELO ORGANIZACIONAL DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA
Outubro 1996

Fonte: Dados da pesquisa.
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5.10 Questão 10

TABELA 10
o DELINEAMENTO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Outubro 1996
FREQuÊNCIA

oPINIÃo

Abs.
Sim
Não
Total

5
19

24

I

010
20,83
79,17
100,00

Fonte: Dados da pesquisa.

Impressiona, de certa forma, a opção pela negativa da existência de uma política
de segurança pública, claramente delineada e estruturada, no Estado. Cerca de 80%
dos entrevistados optaram por essa afIrmação.
Na avaliação qualitativa dos entrevistados, o que mais se destaca é a falta de
coordenação do Governo, como um todo, para a Segurança Pública. Fica bem claro
que, na realidade, o que existe é a imposição de ações planejadas pelos órgãos
executores da atividade de segurança - ou seja, as organizações policiais.
A critica é também, principalmente, à ausência de uma visão sistêmica da
atividade. Como foi dito, as ações são isoladas, sem o respaldo de outros organismos
governamentais que deveriam dar o suporte para a consecução de tarefas e
encaminhamentos que estivessem no âmbito de sua competência.
Seria, em síntese, o apregoado pela doutrina da Defesa Civil, conforme
abordado no Capítulo 1, com a interação entre os diversos órgãos do Estado e da
sociedade civil, na busca de uma maior interação de esforços.
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Outrossim, abordou-se nas repostas o entendimento de que para o Estado, o
exercício da política pública consistia simplesmente em repassar verbas, e mesmo
assim de forma precária, para o custeio das organizações policiais e, eventualmente,
para o seu investimento.
Não se caracterizam, portanto, as condições de concepção de uma política de
segurança pública, uma vez que o seu exercício vai muito além de tão simples
perspectiva.
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GRÁFICO 32

o DELINEAMENTO DA

POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Outubro 1996

79%

Fonte: Dados da pesquisa.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSÃO

A Política de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais

o

objetivo principal deste trabalho foi identificar se existe uma política de
segurança pública, sistematizada, no Estado de Minas Gerais.
Para atingir esse objetivo principal, estabeleceram-se objetivos intermediários
que, muito embora em sua essência constituam questões a serem respondidas, foram
utilizados como roteiro para que se alcançasse o propósito deste estudo. Na conclusão
da análise acerca da estruturação ou não, de uma política de segurança pública no
Estado de Minas Gerais, pretende-se responder àquelas questões inicialmente
apresentadas.
Primeira questão - Quais são os atores no processo decisório de formulação
da Política de Segurança Pública?
A pesquisa detectou a ausência do staff político e gerencial do governo, como
tomadores de decisão. Os principais atores no processo decisório são as polícias
Militar e Civil, organismos encarregados da execução das medidas de segurança
pública no Estado.
No entanto, isso não significa que sejam atores na formulação da política, mas
sun que são os planejadores e executores de ações isoladas que objetivam a
preservação da segurança social. Não ocorre, no entanto, uma sistematização das
ações, a nível de governo, que possam levar a um processo de política pública.
Inexistem, na prática, mecanismos que possibilitem uma retomada do Governo
no estabelecimento de diretrizes que possam conduzir à formulação e edição de uma
política de segurança pública.
Em tese, existe dispositivo constitucional, decorrendo dali toda uma base legal,
para esse processamento de uma política pública, a nível de Governo. Seria colocar
em prática o Conselho de Defesa Social, que através do planejamento, participação e
execução de medidas solidárias, com atuação nos efeitos e nas causas dos problemas
que envolvem a violência e a criminalidade, articularia a ação dos diversos órgãos
governamentais, num cenário sistêmico e de totalidade.
Segunda questão - Como se processa o planejamento da atividade de
segurança pública no Estado de Minas Gerais, a nível governamental, e quais os
métodos ou técnicas para esse desenvolvimento?
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o planejamento da atividade de segurança pública no Estado de Minas Gerais,
está centralizado nos organismos policiais do Estado.

o atual modelo organizacional do Governo estabelece a dicotomia da polícia.
Rá um órgão responsável pelo policiamento preventivo e repressivo, atuando
predominantemente fardado, com o fim de assegurar o cumprimento da lei, a
preservação da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos - a Polícia
Militar. E um outro órgão que atua com o objetivo de apurar as infrações penais e no
exercício da polícia judiciária - a Polícia Civil.
As polícias Militar e Civil, cada uma na esfera de suas atribuições, planejam
suas ações e operações para o exercício de sua competência. As dificuldades se
iniciam a partir da indefinição, de forma sistematizada, de seus campos de atuação,
permitindo que haja superposição de funções, com prejuízo para a utilização mais
racional de recursos e para o produto final do trabalho. Não há disponibilização de
informações de uma organização à outra, trabalhando ambas com bases de dados
distintas e de domínio corporativista.
A programação e a execução orçamentária desses órgãos são distintas, com
relativa, porém ampla, autonomia no gerenciamento de suas dotações orçamentárias. A
programação do orçamento para a função segurança pública no período considerado da
pesquisa foi irregular, não acompanhando as necessidades dos órgãos nem a sua
evolução organizacional.
A metodologia para o planejamento da atividade de segurança pública é, ao
fmal, a determinação da carência de atuação dos órgãos policiais nas comunidades,
utilizando como técnica a incidência de delitos nas áreas consideradas e sujeitando-se
à disponibilidade de recursos para sua alocação. No que concerne à polícia judiciária,
atua como respaldo do poder judiciário na produção de provas; portanto, após o
cometimento do delito; embora, com certa frequência, exerça atividades de polícia
administrativa.
A pesquisa concluiu que, embora os órgãos policiais ofereçam uma tentativa de
se antecipar aos problemas de segurança pública, muito mais por deficiência de
recursos que possibilitem sua operacionalização têm atuação determinada, de forma
expressiva, pelo apelo da opinião pública e da mídia ou através da pressão popular.
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As suposições que servrram como fundamentação para a argumentação, no
decorrer do estudo foram, ao fmal, referendadas, em parte, pelos resultados.
A suposição inicial de que o Estado somente age de acordo com as

necessidades que se apresentam de momento, não se configurou in totun, já que foi
demonstrado que, embora de forma não-sistêmica, existe um planejamento dos órgãos
responsáveis pela execução da atividade de segurança pública, com ação proativa.
A segunda suposição, de que existe um discurso a nível governamental, no

sentido de que haja uma política de segurança pública que atenda aos anseios do
cidadão mas que, na prática, o Estado não adote medidas calcadas em parâmetros
racionais, também se configurou de forma parcial. É certo que as decisões são
influenciadas pela importância dos interlocutores junto à tecnocracia do Governo,
pelos relacionamentos pessoais e político-partidários. Mas se detectou na pesquisa que
existe também um planejamento racional das ações, com o estabelecimento de
programas que buscam regularidade de meios e de processos para a consecução da
atividade. Porém, como se viu, ainda sem a necessária sistematização de atores e de
procedimentos.
Cite-se que o próprio Secretário de Segurança do Estado de Minas Gerais, em
depoimento prestado na pesquisa (vide Anexo D), entende que "não existe uma
Política de Segurança Pública, o que tem existido são providências isoladas que
compõem algumas medidas na área de Segurança Pública".
Destarte, há que se concluir que não existe uma Política de Segurança Pública
no Estado de Minas Gerais, sistematizada, com sua estruturação bem definida e
delineados os seus atores na participação solidária das ações.
Há, sim, uma diretriz que norteia os órgãos executores das medidas de combate
à violência e à criminalidade, à consecução da defesa civil, à busca da manutenção
dos direitos e garantias do indivíduo e dos grupos sociais.
Ao final, sugere-se, com base nos dados da pesquisa, que o caminho para a
formalização do processo de edição de uma política de segurança pública, está no
efetivo exercício do CONSELHO DE DEFESA SOCIAL, conforme previsto na
Constituição do Estado de Minas Gerais.
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ANEXOS

A Política de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais

ANEXO A

QUESTIONÁRIO - POLÍTICAS PÚBLICAS

Sr. Coronel CRP,

Esta pesquisa abrange o estudo da política pública de Segurança
Pública, no Estado de Minas Gerais. O fundamento é a apresentação de trabalho junto
à Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, como condição de titulação do Curso
de Mestrado em Administração Pública. Esta é a última fase do trabalho de pesquisa.
O motivo pelo qual V. sa está sendo solicitado a colaborar, é sua
condição de ator na formulação da política e de realce no processo decisório
pertinente.
O período a ser considerado é o pós-Constituição de 1988, ou seja,
o corte histórico abrange os anos de 1989 a 1995. Portanto, todas as condições e
referências devem ser entendidas dentro dessa faixa de tempo.
Caso queira acrescentar idéias ou sugestões referentes à temática,
existe ao final do questionário espaço próprio para tal. Serão muito bem recebidas e
devidamente consideradas.

Agradeço antecipadamente,

DA VIDSON LOPES DA SILVA, MAJOR PM

Fineza retornar para:
Major Davidson L.
Gabinete Militar do Governador
Palácio dos Depachos - 10 andar
30140-912 -(031)2923244; 2392203 ; 3356233
FAX (031) 2263929
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1. O processo de formulação da política de Segurança Pública no Estado de Minas
Gerais é estruturalmente definido, em termos de atores desse processo?

2. Na implementação da política, quais órgãos/atores são os responsáveis pela sua
execução?

a. (
b. (
c. (
d. (
e. (

) Governador do Estado
) Staff político do Governo
) Staff técnico-consultivo do Governo
) Governo
) Polícia Militar
f. ( ) Polícia Civil
g. ( ) Outros ...................................................................................................... .

3. O planejamento das ações dos órgãos executores da Segurança Pública é
determinado:

a. ( ) por uma estratégia definida, decorrente da política
b. ( ) pela necessidade de se buscar soluções para os problemas surgidos
c. ( ) antecipando-se aos problemas, a critério dos níveis setoriais desses
órgãos
d. ( ) pelo clamor público
e. ( ) outros...... .. ............ ............................ ...... ... ................................ .... ... ...... .
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4. Expõe-se a seguir, um quadro com a variação média percentual das diversas funções
do Estado, no orçamento para o período considerado:

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DA
DESPESA
DETALHAMENTO: DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA
PÚBLICA
PERÍODO DE 1989 A 1995
Exercício

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Percentual
(%)
6,61
5,92
6,61
5,60
6,66
5,65
5,64

Somente para se ter um parâmetro, é de se citar que outras quatro funções tiveram,
naquele período, as seguintes médias no Quadro Demonstrativo de Participação
Percentual da Despesa:

Função
Educação
Saúde
Habitação
Transporte

Média (%)
10,98
8,44
0,51
8,00

A função Segurança Pública teve uma variação percentual de 6,61 a 5,64 no orçamento
do Estado, o que representa uma média de 6,1% do total. Esse valor:
a. (
b. (
c. (
d. (
e. (

) é insuficiente ante as necessidades
) é suficiente ante as necessidades
) é representativo, pela conjuntura das funções estatais
) a função Segurança Pública está subvalorizada
) a função Segurança Pública está supervalorizada
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5. A composição do orçamento do Estado, tendo em vista suas várias funções :
a. ( ) é realizada de forma transparente, com a participação de todos os
agentes envolvidos
b. ( ) não está claramente delineada aos diversos setores envolvidos
c. ( ) não está fundamentada, quanto à distribuição participativa das
funções
d. ( ) é decidida de forma democrática e de acordo com a necessidade das
funções
e. ( ) é decidida de forma unilateral pela tecnocracia do Estado

6. No que conceme à política de recursos humanos para a Segurança Pública:
a. (
b. (
c. (
d. (
e. (

) é claramente definida
) atinge plenamente aos objetivos propostos
) atinge de forma apenas parcial aos objetivos propostos
) não atinge os objetivos a que se propõe
) não está definida

7. Com relação à política de apoio logístico para a Segurança Pública:
a. (
b. (
c. (
d. (
e. (

) é claramente definida
) atinge os objetivos propostos, quanto ao custeio e investimento
) sustenta os seus objetivos, somente quanto ao custeio
) não atinge os objetivos a que se propõe
) não está definida

8. Com relação ao Sistema de Defesa Social, na percepção de V. Sa.:
funciona adequadamente
) funciona parcialmente
) não funciona
) desconheço os seus resultados
) inexiste, do ponto de vista operacional

8. ( )

b.
c.
d.
e.

(
(
(
(

9. Tendo em vista a definição da missão e competência dos órgãos de Segurança
Pública no Estado (PM e PC), o atual modelo organizacional atinge a efetividade
desejada para a função? Caso negativo, quais seriam as proposições possíveis de serem
viabilizadas?
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10. No seu entender, existe uma política de Segurança Pública no Estado de Minas

Gerais, claramente delineada e estruturada?

11. Use este espaço para a aposição de idéias, conceitos ou observações que julgar

pertinentes.
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ANEXOB
Senhor Cel PM Herbert,
Chefe do Estado-Maior da PMMG:

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA
Tema: Política Pública de Segurança Pública

- A proposta era de uma entrevista semi-estruturada, que muitas vezes define a
tendência da conversação. No entanto, ante a impossibilidade de tal prática, estão
determinadas abaixo as abordagens as quais tentariam delinear a entrevista.
Solicitamos, se for o caso, não se ater à pergunta proposta, mas expressar opiniões e
conceitos que porventura forem considerados interessantes ao tema.

1. Na convicção de V. Sa., existe uma política de segurança pública, estruturada, no
Estado de Minas Gerais?

R: Sim; cada órgão exerce as atividades que lhe são próprias tendo como objetivo a
prestação de serviços e, no conjunto, integram a estrutura da Secretaria Pública
Estadual, todos voltados para a sociedade, a maior beneficiária e principal
destinatária de seus resultados.
2. Como são determinadas as guidelines dessa política? Há um arranjo formal de
estruturas ou se dão como "acción de gobiemo ante situaciones de crisis"?

R: Cada órgão, como dito anteriormente, possui incumbências peculiares de atuação
naquilo que lhe diz respeito, e efetivamente se preocupa em exercer o seu papel,
independentemente de ser um período de normalidade ou não, ou seja, não se
trabalha sob improviso ou premido por circunstâncias, mas através de ações
planejadas, preparadas.
Polícia Militar/Polícia Civil, como se interagem os
3. No modelo formal,
planejamentos e como são os seus resultados? O "interesse público" é plenamente
atingido, ante os interesses corporativistas?
R: Existe um terreno propício para o planejamento conjunto, visando ao
desencadeamento de ações/operações voltadas para a segurança pública, com um
bom grau de entrosamento em termos de chefia de ambas as Instituições; acredita-se
que ao longo do tempo este clima passe a existir nos demais níveis; diversos
trabalhos já foram - e certamente continuarão a ser - desenvolvidos, conjuntamente,
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com o espírito público prevalecendo sobre eventuais corporativismos de ambas as
partes.
4. Como se encontra formulado o processo decisório na estrutura de altos negócios do

Governo, no aspecto da segurança pública?
R: A segurança pública tem ocupado o lugar que lhe é devido no cenano

governamental; integra o elenco das preocupações diuturnas do Governo, inobstante
as dificuldades conjunturais e/ou estaduais do momento.
5. A Policia Civil, recentemente, adotou um modelo de constituição de receita própria,
para aplicação em "investimentos". O que se vê, no entanto, é a alocação desses
recursos para o custeio de suas atividades; o Tesouro Estadual tem se aproveitado
disso para não fazer repasse de recursos outros. A Policia Militar, através dos
modelos de parceria com a comunidade, busca também meios de incremento da
receita, de forma alternativa? O Senhor acredita que é uma tendência?
R: A Policia Militar tem buscado, através da parceria, instrumentos para contornar
as dificuldades que permeiam a Administração Pública, tendo como escopo o
atendimento da comunidade em que se acha inserida, e considerando que
"segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos",
exercita a criatividade, procura o envolvimento das forças vivas locais nas
atividades de planejamento, discutindo e tentando soluções; desta forma, atinge um
clima de harmoniosa e salutar convivência para os que elegeram Minas Gerais para
domicilio. E tem sido vitoriosa na consecução de seu desiderato, superando as
dificuldades e encontrando alternativas que lhe possibilitam manter-se no patamar
das melhores dentre as congêneres de todo o País.
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ANEXO C
ENTREVISTA
ENTREVISTADO: Aldo Marques Barbosa Roquete
CARGO: Diretor de Orçamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de
Minas Gerais

PERGUNTA: Houve uma mudança no planejamento do orçamento do Estado. Já
existe uma cota orçamentária pré-definida pela SEPLAN. Baseado nessa mudança,
como é feito o planejamento e a execução orçamentária na Secretaria de Segurança
Pública?
RESPOSTA: Nós conseguimos os levantamentos orçamentários dos exercícios
anteriores no SIAF - Sistema Integrado de Administração Financeira. Nós baseamos
nesses levantamentos para planejarmos o exercício seguinte, logicamente com as
premissas do Secretário (algum projeto que ele tenha em vista, algum incremento numa
determinada área). Na verdade nós montamos um quadro de detalhamento da despesa,
nós não montamos um orçamento, porque a cota já está pré-definida.
PERGUNTA: A Secretaria de Segurança Pública está passando por uma mudança na
arrecadação e parece que o Órgão vai trabalhar com receita própria. Já está realmente
acontecendo assim? A Secretaria não tem recebido receita do Estado? Como é que está
sendo feito?
RESPOSTA: Tudo de receita própria. Até julho de1994, existia a taxa de segurança
pública. A taxa de segurança pública existia dentro da lei que regula os tributos do
Estado e ela foi extinta pelo, então, Governador Hélio Garcia. A justificativa para
extingui-la, que me foi apresentada, é que esta taxa estava ficando impraticável, uma
vez que os custos que o Estado estava pagando com as operações fmanceiras para seu
recolhimento eram mais altos do que a arrecadação em si. Havia um índice
inflacionário altíssimo e os índices que corrigiam a taxa não acompanhavam a inflação.
A alegação é de que estava havendo prejuízo. Em 1995, nós fizemos um trabalho
mostrando que, com a inexistência da inflação, a taxa de segurança pública seria uma
forma de arrecadação do Estado que poderia estar vinculada à questão da segurança
pública, porque até então ela era taxa única, como o é até hoje. Ela vai para o caixa
único; ela é recolhida pelo caixa único, mas por força de Lei, está vinculada à
Secretaria de Segurança. Então, hoje, o custeio da Secretaria de Segurança é todo em
cima desta arrecadação.
PERGUNTA: Então, a Secretaria de Segurança Pública não tem recebido do Tesouro,
em termos de orçamento, nenhum recurso?
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RESPOSTA: Nada. Não temos, até porque a alegação não foi "Ah! Vocês tem taxa
de segurança e não precisam de recurso do Tesouro!" . A alegação é exatamente o
contrário: o Estado está numa situação dificílima, o dinheiro é escasso, e a tentativa
que foi feita é que a questão da segurança pública não fosse tão penalizada com essa
dificuldade financeira do Estado. Uma forma que se encontrou foi essa: através da
arrecadação pelos serviços prestados em termos de Segurança Pública.
PERGUNTA: E você tem algum estudo, alguma projeção que mostre que a sua
arrecadação atual vai atender a sua demanda?
RESPOSTA: Não. O que acontece é o seguinte: quando da reimplantação da taxa de
segurança, foram feitos levantamentos do que é gasto com a execução desse serviço,
por exemplo, hoje são taxadas carteiras de identidade, carteiras de motorista, serviços
que nomeiam a taxa de "taxa de segurança por serviços provenientes da autoridade
policial". São serviços administrativos que são fornecidos pela Secretaria de Segurança
ao público de maneira geral e que, até então, o Tesouro é quem estava bancando.
Então os impressos, tintas e a própria questão da informática, porque os serviços são
informatizados, eram pagos pelo Tesouro. Esse serviço era um serviço extremamente
oneroso para o Estado e era oferecido gratuitamente. Nós fizemos um levantamento do
custo disso para o Estado e aplicamos esse custo na taxa, ou seja, nós repassamos o
custo do serviço ao cidadão. Não existe ai nenhuma intenção de lucro. Há uma taxação
sobre uma segunda via dos documentos, até por uma questão de respeito à coisa
pública, pelo documento legal. A arrecadação destas taxas tem acobertado o que o
Tesouro acobertaria.
PERGUNTA: Em 1995 já foi assim?
RESPOSTA: Não. A taxa só foi implantada em 1996. Só ao final do exercício é que
eu tenho o valor da arrecadação para que eu possa trabalhar no planejamento
orçamentário. Existe uma previsão dentro disso ai pela SUCOR e nós trabalhamos
orçamentariamente dentro dessa previsão. Mas a disponibilização para a execução
disso ai é feita a partir do financeiro e eu só tenho o financeiro no fechamento do mês,
que nos é informado pelo DIEF, que é o órgão da Secretaria da Fazenda que cuida da
arrecadação, porque caso contrário eu estaria emitindo empenhos sem a cobertura
fmanceira.
PERGUNTA: Nesse período anterior, quando ainda não havia a taxa e o seu custeio
era financiado pelo Tesouro, como ficava a questão dos investimentos na Secretaria de
Segurança?
RESPOSTA: Não havia. Havia uma dotação orçamentária, havia uma
disponibilização orçamentária, mas nunca houve a possibilidade fmanceira de
acobertar esse orçamento. Então como diz a própria SUCOR, nesse caso específico o
orçamento funcionou como uma figura utópica, uma figura sem muita credibilidade no
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que diz respeito a esta questão do investimento, porque você tinha a dotação, tinha a
fonte aberta, mas não havia a liberação orçamentária da própria Junta de Programação
Orçamentária para que você pudesse disponibilizar aquele valor, empenhar e executar.
Não houve despesa de capital naquele período.
PERGUNTA: E como era feita a reposição do material, viatura, armamento, etc?
RESPOSTA: Não estava sendo feita. As pequenas compras de material permanente
que ocorreram, foram através de negociações diretas do próprio Secretário com o
Governo do Estado, que achou por bem comprar mais viaturas, etc.
PERGUNTA: Então não existia uma política de execução orçamentária?
RESPOSTA: Não propriamente isso. Havia um planejamento, havia um orçamento,
havia uma dotação orçamentária, então houve a intenção de se fazer uma política
orçamentária, só que não havia o respaldo financeiro para isso, não havia capacidade
de caixa do Estado que possibilitasse a execução desse planejamento. Por outro lado,
se não se fizesse alguma coisa a Segurança Pública ia parar, porque os veículos já eram
muito antigos e havia muito tempo que não se comprava armamento.
PERGUNTA: De qualquer forma a execução do orçamento nunca correspondeu ao
planejamento?
RESPOSTA: Não. O Estado não teria condições de arcar com aquele planejamento,
aquelas metas.
PERGUNTA: As metas planejadas no Plano Pluarianual de Ação Governamental PPAG, nos últimos governos, tem sido atingidas dentro da Secretaria de Segurança
Pública?
RESPOSTA: As metas não tem sido cumpridas à risca, mas em termos de
planejamento e execução, neste atual governo, evoluiu muito o atendimento às metas.
Este governo tem se preocupado mais em executar uma meta previamente planejada do
que se tem notícia anteriormente. Se bem que eu não tenho condições de avaliar o
anterior, porque eu não tenho conhecimento de como era feito. Eu posso avaliar deste
governo para cá e este governo deu uma ênfase muito grande ao planejamento.
PERGUNTA: E neste atual governo, você acha que a Secretaria de Segurança Pública
vai ter condições de cumprir as metas planejadas dentro do PPAG?
RESPOSTA: Eu acho que muita coisa vai ser realizada. Vai haver um crescimento na
área de segurança, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. Com toda essa
dificuldade financeira do Estado, eu acredito que a questão da Segurança Pública está
num patamar elevado das prioridades do Governo.
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PERGUNTA: Você acha então que a fonte alternativa, a arrecadação é a solução para
a Segurança Pública?
RESPOSTA: Isso é uma faca de dois gumes, porque se você presta um serviço que
não é constitucionalmente defendido, em tennos de serviço gratuito ao cidadão, eu
acho justo que se cobre uma taxa, porque você coloca o Estado como o banqueiro de
todo esse instrumental; você precisa de maquinário para poder fazer um documento,
tudo é infonnatizado, senão você promove uma morosidade muito grande tanto no
serviço da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Então, se você for analisar
friamente, Segurança Pública é um serviço muito barato, ainda mais segurança em
tennos de cidadania, de segurança fisica.
PERGUNTA: Já houve alguma contestação judicial a cerca da cobrança dessas taxas?
RESPOSTA: Não, porque elas tem respaldo legal e constitucional até. Elas já
existiram antes, por um longo período de tempo. Elas fazem parte da consolidação das
leis tributárias do Estado. A única novidade é a vinculação dessa taxa à Secretaria de
Segurança Pública. Vinculação que é justa, porque se a Secretaria trabalha, se a
Secretaria produz, nada mais justo do que a Secretaria receber o retomo para
incrementar esses serviços e atender melhor esta população que está pagando pelos
serviços prestados. O ideal seria o Estado Soberano arcar com isso integralmente. Para
nós da Secretaria seria até mais cômodo e daria menos trabalho, mas isso é uma
colaboração da Secretaria de Segurança ao Governo, como uma fonna alternativa de
auto-manutenção, não num nível que nos permita cobrir todas as nossas necessidades,
mas pelo menos as necessidades básicas em tennos de custeio. Isso permite que o
Estado tenha fôlego para suprir outras áreas, como educação, saúde etc.
PERGUNTA: Em tennos de planejamento orçamentário, existe algum trabalho da
Secretaria de Segurança Pública junto a outro órgão, como por exemplo a Polícia
Militar, ou a Secretaria faz isso de uma fonna isolada?
RESPOSTA: É de fonna isolada. Nós seguimos as orientações da Junta de
Programação Orçamentária e da SUCOR, tudo dentro de uma visão global, tudo dentro
de uma visão a nível do Estado. Nunca houve essa preocupação de um planejamento
em conjunto. De uma fonna indireta, nós já contribuímos ao abrinnos mão da verba do
Tesouro, com a taxa de segurança pública, já demonstrando uma tentativa de parceria
da nossa parte com todos os outros órgãos da administração direta. Na medida em que
é liberada uma determinada parte de recursos, esta parte pode ser canalizada para outro
órgão que esteja necessitado. Então, existe uma parceria neste nível, não num nível
direto.
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ANEXOD
ENTREVISTA
ENTREVISTADO: Santos Moreira da Silva
DATA: 18Set96
CARGO: Secretário de Estado da Segurança Pública de Minas Gerais
PERGUNTA: A Política de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais
RESPOSTA: Eu entendo que no País não existe uma Política de Segurança Pública, o

que tem existido são providências isoladas que compõem algumas medidas na área de
Segurança Pública. Historicamente, a questão de Segurança Pública sempre foi
relevada a plano secundário e é preciso um certo cuidado, mas a grande verdade é que
este chavão já está superado. A partir de 1964 nós não tínhamos também uma política
de Segurança Pública; a revolução de 1964 privilegiou a segurança interna, deixando a
Segurança Pública. Daí algumas distorções históricas. A Polícia Militar, que no meu
ponto de vista deveria ser menos militarizada, é o que foi determinado
institucionalmente. Por outro lado, a condução das questões de Segurança Pública para
a segurança interna fez com que não se adotasse, em todo o País, uma política
uniforme de Segurança Pública. O crime, como todos sabem, na questão de Segurança
Pública, é de ordem global, e é preciso haver uma horizontalidade nas questões
ligadas à Segurança Pública, porque o que se faz hoje é o atendimento de modo
empírico das questões de Segurança Pública. A polícia, de um modo geral, a Segurança
Pública é de um imediatismo muito grande; as questões não esperam o planejamento.
Você pode sim planejar operações em determinada área onde há maior ocorrência de
determinado delito, mas, de um modo geral, as questões cruciais são de um
imediatismo muito grande que leva a polícia a um natural empirismo. Vamos então
exemplificar alguns caso de modo concreto. Nós não tínhamos e não temos até hoje
um gabinete de crise na área de Segurança Pública. Se ocorre um sequestro, o Estado
dispõe de um grupo anti-sequestro treinado, mas o sequestro não constitui uma crise na
Segurança Pública. Ele pode se constituir na medida que as ocorrências se acumulam e
se repetem sem a punição dos culpados. Suponhamos que ocorra um ato de terrorismo
contra uma unidade hidroelétrica, enquanto sai um bando da Polícia Civil, sai um
bando da Polícia Militar na busca de uma solução imediata para aquela situação de
crise. Não existe um negociador hábil, treinado dentro de uma política comum de
Segurança Pública e isso ocorre no País todo. Em outros aspectos, somente agora com
a criação dos chamados "Conselhos de Segurança Pública" , exemplo Conselho do
Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul, do Nordeste, é que se busca o estabelecimento de
uma política comum de Segurança Pública no País; se busca a interação entre as
diversas polícias, a civil, a militar, a federal, a rodoviária. Até então, cada uma agia
isoladamente, dentro de um espírito de corpo muito grande, esquecendo do interesse
público que deveria prevalecer sobre o interesse pessoal das Corporações. Isso atinge a
todas, cada uma querendo uma fatia maior do bolo da Segurança Pública, uma fatia
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maior do bolo orçamentário. Isso fez com que se estabelecesse no País, de um modo
geral, uma situação que refletiu não em Minas, mas refletiu no Rio, refletiu em São
Paulo, onde os grandes centros vivem um estado praticamente de caos na área de
Segurança Pública. Por outro lado, a falência do Setor Público na área de Segurança
Pública fez com que crescessem as entidades de segurança privada. A Segurança
Pública passou a ser uma segurança muito mais privada do que pública, elitizando a
segurança. Quem tem, tem porque pode pagar e tem para se resguardar e não para
prevenir . Não adianta eu privilegiar o centro da cidade ou um bairro nobre, chique, ou
um grande empresa, se a questão da favela, da periferia, fica a mercê da ação policial,
ou seja, ocorreu, eu compareço, mas não há prevenção. E a Segurança Pública se faz
num todo, numa base sistemática e diária contra a criminalidade comum. Porque
havendo o assalto, a resistência que há limita a ação dos policiais. Tanto que um
aspecto importante está ligado à credibilidade na polícia. O chefe comparece, não há
resistência e diz "Eu vou fazer uma ocorrência, mas nós não temos solução, não temos
recursos"; ele está fazendo com que o cidadão comum passe a desacreditar no sistema
de Segurança Pública. Falta uma política da credibilidade, porque um indivíduo deve
ser, de um modo geral, atendido (bem atendido) e ter uma resposta e esta resposta deve
ser dada não só ao cidadão que se sente lesado no seus.direitos constitucionais. É
preciso que aquele que age contra os princípios legais não se sinta impune. A
impunidade gera, normalmente, ações seguidas e incentiva a prática reiterada deste
tipo de ato. É comum o indivíduo querer sempre mais e é da natureza do indivíduo
querer crescer; sempre agir melhor, como por exemplo o desportista que, na sua
modalidade, na disputa, vai praticando, treinando para alcançar novos recordes; é uma
tendência natural em toda atividade humana; e assim é no crime. O sujeito que assalta
uma residência hoje, obteve sucesso e não foi punido, assalta amanhã duas, depois
três, quatro, cinco. No momento em que ele passa a se organizar em quadrilha urbana,
é que a situação da Segurança Pública fica insustentável, como aconteceu no Rio, em
São Paulo. A impunidade gerou os chamados grupos de ação para-militar ou parapolicial. São os grupos que fazem justiça para grupos como os comerciantes, que
aterrorizados contratam homens para vingança pessoal, particular. Estes grupos são
alimentados por comerciantes que estão cansados de pedir eficácia da polícia e passam
a contratar pessoas desse tipo, até mesmo policiais, e geram os chamados grupos de
chacina. Tudo isso é uma ausência de uma Política de Segurança Pública; não se fala a
mesma língua no País, como um todo, sobre a questão da Segurança Pública. E tem
outros aspectos importantes para pensar nesse estudo que diz respeito à ação policial.
Eu disse há algum tempo atrás que, com a revolução, nós caminhamos, pela
circunstância histórica, para a segurança interna e esquecemos da Segurança Pública.
Isso resultou no seguinte: com a redemocratização do País, a Polícia ficou
estigmatizada. Os governantes não mais se interessavam pela Polícia, porque a Polícia
só era usada na repressão. Ora não se justificava bem, não poderia parecer bem aos
políticos e à população, o apoio a Polícia que foi responsável ou partícipe na
repressão. Daí nos vamos ter motivados não só quanto ao aspecto de equipamento,
cultura comportamental, daí surgirem naquela época um bando ou quadrilha de
policiais mal remunerados, mal selecionados, mal treinados e ai ocorreu um maior
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descrédito ainda na Polícia. Outro aspecto ainda, é que os homens que fizeram a
revolução eram homens contrários às normas vigentes, inteligentes, homens de
formação cultural mais esmerada e que foram recolhidos às nossas entidades
prisionais. Ali, eles ensinaram ao preso comum a liderança, doutrinaram, surgindo
então os chamados Comando Vermelho e outras ocorrências dessa ordem em todo o
País, felizmente agora em fase de extinção. Tudo isso levou a Segurança Pública a uma
situação de descrédito. Nós todos somos responsáveis por isso. Ao invés de nos
integrar, interagir as forças policiais, nós passamos a nos degradar, a lutar por uma
opinião maior do que a outra, esquecendo que a nossa união traria resultados mais
positivos para aquilo que nós cuidamos que é a Segurança Pública. De uns cinco anos
para cá, estamos procurando sentir o governo, através das pesquisas de opinião pública
e hoje a prioridade máxima da população é a Segurança Pública, já não é mais saúde,
educação, tanto quanto era no passado. Enquanto na área de saúde existe uma rede
privada de saúde que supre as deficiências do Estado, enquanto na área de educação
existe um sistema de educação, com recursos federais, estaduais, municipais, recursos
até internacionais, e uma excelente rede privada, na Segurança Pública, o que é que
nós temos? Nada, absolutamente nada, a não ser minguados recursos orçamentários. E
com um aspecto pior, porque se criou no País a chamada segurança privada, annando
um verdadeiro exército, que nos traz graves e sérios problemas. Daí a razão também de
nós não termos uma política de segurança pública. Nós estamos tentando reformular
essa política e o trabalho desses Conselhos de Segurança Pública acredito seja talvez o
embrião dessa reformulação e com isso talvez se possa aprimorar o sistema de
segurança pública. Além disso, tem as causas que se atribui à violência, as causas
sociais. Ora, causa social vem com a justiça social, mas de uma maneira que associada
a criminalidade que afeta a segurança pública. Isso é questão de polícia, mas de uma
polícia boa, bem paga, uma polícia responsável, uma polícia com critérios éticos e
morais radicados em sua cultura. A Polícia tem que passar, necessariamente, pela
formulação de novos conceitos, pelo aprimoramento dos recursos humanos, pelo
aprimoramento dos recursos materiais, não só no Estado, mas no País, como um todo.
PERGUNTA: A nível de poder decisório, como é discutida a participação
orçamentária da função Segurança Pública no Estado?
RESPOSTA: A questão é muito complexa. Antes, temos que mudar a cultura, não só
dos policiais, mas também dos governantes. Quando você se dirige a uma unidade de
planejamento do Estado ou do Ministério da Fazenda, buscando recursos específicos
para a área da Segurança Pública, você encontra dificuldades. Isso vem dessa cultura.
Tudo é fácil na hora de você conseguir na área da educação, na área da saúde, até na
área da cultura é fácil. Mas falou-se que é segurança pública a barreira é imensa. Outro
aspecto importante é que os recursos alocados para essas áreas são sempre mantidos a
fundo de caixa. Dou um exemplo: um dos problemas mais sérios é a questão prisional,
no entanto o Ministério da Fazenda tem hoje cerca de R$ 2.700.000.000,00 do Fundo
Nacional Penitenciário para a construção de cadeias públicas, mas não libera. É dificil
liberar. O Estado também tem recursos no Fundo Estadual e está dificil a liberação.
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Porque? Porque é uma estrutura organizacional complicada, onde os recursos são
desviados para outra área. O que ocorre na nossa área específica, é que nós fazemos
parte de uma política comum salarial. Se o Estado der um aumento salarial de X para a
Polícia Militar ou Y para a Polícia Civil, ele vai ter que dar aumento para todo o
funcionalismo estadual, se esquecendo que tanto o policial militar quanto o civil tem
que estar em tempo integral às suas funções. Agora, admitir que um policial trabalha
meio horário e no horário restante está empregado numa outra atividade para
complementação do salário, é transformar a Polícia num caos, é admitir a falta de uma
política de segurança pública. Então, tem que ser reformular a cultura, a sociedade
necessita de um policial bem remunerado e mesmo assim você não consegue
reformular esta cultura orçamentária do País. Nós priorizamos a Segurança Pública
como meta principal no PPAG - Plano Plurianual de Ação Governamental, mas o
plano esbarra na tecnocracia das autoridades orçamentárias e fazendárias.
PERGUNTA: Na questão orçamentária, a Secretaria de Segurança Pública tem dado
um novo enfoque, sobrevivendo com recursos próprios, através das taxas, sem a
participação de recursos do Tesouro. Como é que o Senhor vê isso? O Senhor acha
que que isso vai realmente resolver o problema?
RESPOSTA: Não resolve. A taxa de segurança pública é contra-prestação de serviço.
É uma atividade de reequipamento. Não se pode entender que a atividade de
arrecadação incida sobre o custeio. O custeio é obrigação do Estado. Na realidade a
atividade de arrecadação está sendo desvirtuada ao ser aplicada no custeio.
PERGUNTA: O Senhor entende que a questão penitenciária é uma questão da Justiça
ou da área de Segurança Pública?
RESPOSTA: Eu entendo que, hoje, quem prende não pode cuidar do preso. Eu
entendo que a questão prisional deveria ser afastada da área da Segurança Pública. Não
seria propriamente para a Justiça, mas para a Secretaria da Justiça. Por isso eu digo que
falta política de Segurança Pública. Enquanto a Secretaria de Segurança Pública tem
12.000 presos, a Secretaria de Justiça tem 3.000 presos. Então eu pergunto como a
arrecadação da taxa de segurança pública poderia ser usada para custear esses presos?
Não tem nem cabimento. Não é essa a fmalidade, haveria uma distorção da taxa. Então
esse problema poderia ser transferido para uma outra área: uma Secretaria de Assuntos
Prisionais, uma Secretaria própria, ou a Secretaria de Justiça, para que cuidassem
efetivamente e nós ficaríamos com a polícia judiciária e o tema é o seguinte: para uma
boa política de segurança pública tem que ocorrer a convivência das duas polícias
estaduais. A Polícia Civil exclusivamente no campo da polícia judiciária: nada de
ronda, nada de assuntos ligados à área de policiamento; e a Polícia Militar
exclusivamente com a sua missão constitucional: nada de investigações, nada de
homens a paisana e sim no cumprimento da sua missão constitucional. Haveria uma
integração perfeita entre as duas polícias, os plantões devem ser conjuntos. Não tem
cabimento: nós temos um Batalhão de Trânsito e um Departamento de Trânsito. Tem
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que haver um plantão com Oficial da PM, com todos os recursos, com todos os
equipamentos, com todas as nossas informações disponíveis e disponibilizadas pelo
delegado para a ação na prática da polícia judiciária. Então no momento que se
começar a formular esta mentalidade, nós começaremos a ter uma política de
segurança pública, porque ai não há dispersão de recursos. Nós estaremos trabalhando
em conjunto. Porque há necessidade da interação.
PERGUNTA: Qual a solução para a formulação de uma política de segurança pública
a nível global e a nível do Estado de Minas Gerais?
RESPOSTA: Buscar a interação entre as quatro polícias (militar, civil, federal e
rodoviária). A interação é um tema básico. Um segundo ponto é o estreito
cumprimento do dever constitucional de cada uma. Um terceiro ponto é que as
unidades operacionais devem estar cada vez mais integradas. Porque no momento em
que nós temos um Secretário e um Comandante que não se entendem, é o caos. É
preciso haver, a partir das bases, esta interação. A par disso, a questão dos salários
compatíveis, uma política de cargos e salários, a eliminação dos cargos intermediários.
Um outro aspecto, a polícia não pode ser elitizada. Ela deve fazer cumprir o
dispositivo constitucional que todos são iguais perante a lei. Nós estamos sendo
forçados, por falta de recursos, a elitizar a polícia: quem pode comprar uma viatura
tem policiamento, quem não pode não tem. Não tem cabimento, isso vai trazer o caos
na área de segurança pública.
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ANEXO E

A ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS POLICIAIS NO ESTADO:
BASE NORMATIVO-LEGAL

4.1 Polícia Civil
A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais é estruturada de acordo com a Lei
5.406, de 16 de dezembro de 1969, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais (lO).
Compõe-se dos órgãos policiais civis da Secretaria de Estado da Segurança
Pública, estando subordinada, administrativa e operacionalmente, ao Secretário de
Segurança Pública e, em última instância, ao Governador do Estado.
Objetiva a proteção à vida e aos bens, preservação da ordem, moralidade
pública e instituições político-jurídicas, além da apuração das infrações penais,
exercício da polícia judiciária e cooperação com as autoridades judiciárias, civis e
militares, em assuntos de segurança interna.
A estrutura básica da Polícia Civil foi modificada da lei original. A atual está
contida no Artigo 4° do Dec. 17.825, de 02 de abril de 1976 (11), assim determinada:
I.

Gabinete

lI.

Conselho Superior de Polícia Civil

III. Superintendência de Planejamento e Coordenação (SPC/Segurança)
IV. Coordenação Geral de Segurança (COSEG)
V.

Corregedoria Geral de Polícia

VI. Superintendência Administrativa
VII.Academia de Polícia Civil
VIII.Inspetoria de Finanças (IF/Segurança)
IX. Superintendência Geral de Polícia Civil
X.

Departamento de Trânsito

Como Órgãos de Assessoramento são considerados o Gabinete do Secretário, o
Conselho Superior de Polícia Civil, a Superintendência de Planejamento e
Coordenação e a Coordenação Geral de Segurança. (12)
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A esses órgãos compete o assessoramento ao titular da pasta, nas áreas de
relações públicas, jurídica, elaboração de estudos, planos, programs e projetos setoriais
e outras atividades correlatas.

6rgãos Superiores da Polícia Civil são a Corregedoria Geral de Polícia, a
Superintendência Geral
de Polícia Civil, a Academia de Polícia Civil e o
Departamento de Trânsito de Minas Gerais (este, com subordinação direta ao
Secretário de Segurança Pública).
Aos órgãos superiores cabem o planejamento, coordenação, supervisão e
execução das atividades de segurança e polícia judiciária.
Consoante Resolução N° 6.174, de 30 de maio de 1996, expedida pelo
Secretário de Segurança Pública, foram estruturados os Órgãos e Unidades Policiais
daquela secretaria, atualizando-se as disposições anteriormente existentes.
Estabeleceu-se também a competência operacional desses órgãos listados, dentro de
uma "política" de se buscar distribuição de tarefas entre as diversas repartições
encarregadas da atuação direta na chamada atividade-fim do órgão.
N a verdade, até então não havia uma exata definição das atribuições de cada
órgão que integrava o dispositivo operacional da Secretaria de Segurança Pública.
Como a legislação é recente e está ainda em fase de assimilação pelos executores,
pode-se vislumbrar ainda os problemas que tal regulamentação busca corrigir, na área
de atuação daqueles órgãos: a distribuição de tarefas de forma indevida, a duplicidade
de atribuições entre órgãos, a atuação de diferentes níveis operacionais frente a um
mesmo problema de segurança pública e, de forma oposta, a não atuação frente a esses
problemas tendo em vista os conflitos de competência, a busca de espaço de atuação,
ocasionando conflito entre órgãos operacionais.
A Secretaria divide-se, quanto ao aspecto de organização operacional, em
órgãos superiores e, vinculados a estes, unidades policiais.
4.1.3 .1 - Órgãos Operacionais Superiores da Polícia Civil
4.1.3 .1.1 - Superintendência Geral de Polícia Civil

À superintendência Geral de Polícia civil incumbe, em todo o Estado, o
planejamento, coordenação, supervisão e execução das atividades de polícia judiciária
de competência da Polícia civil.
4.1.3.1.2 - Corregedoria Geral de Polícia
Tem como competência a prática de atos de correição no âmbito dos órgãos da
própria Secretaria.
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4.1.3.1.3 - Departamento de Trânsito
Compete-lhe o planejamento, supervisão e coordenação das atividades de
trânsito, bem como o exercício da polícia judiciária sobre as infrações relacionadas
com o trânsito.

4.1.3.2 - Unidades Policiais
4.1.3.2.1 - Unidades subordinadas ao DETRAN
4.1.3.2.1.1 - Coordenação de Operações PoliciaislDETRAN
Compete à Coordenação de Operações Policiais do DETRAN, em todo o
Estado, ressalvadas as atividades peculiares da Polícia Militar de Minas Gerais,
planejar, orientar, executar e supervisionar as atividades policiais de trânsito, exercer a
polícia judiciária relacionada com as infrações penais de trânsito, furto de veículos e
furto, roubo e desvio de cargas de veículos e responsabilizar-se pelos veículos
apreendidos.
4.1.3.2.1.2 - Delegacia Especializada de Acidentes de Veículos
Compete à Delegacia Especializada de Acidentes de Veículos exercer a polícia
judiciária relativa às seguintes infrações penais, desde que ocorridas em conseqüência
de descumprimento da legislação de trânsito:
I - homicídio culposo (Art. 121, § 3° ,do Código Penal- CP);
II - lesões corporais culposas (Art. 129, § 6°, do CP);
fi - resistência (Art. 329, do CP);

IV - corrupção passiva (Art. 317, do CP);
V - desobediência (Art. 330, do CP);
VI - desacato (Art. 331, do CP);
VII - corrupção ativa (Art. 333, do CP);

vm - desobediência a decisão judicial sobre a perda ou suspensão de
direito, quando se tratar de condutores de veículos e do exercício dessa profissão (Art.
359, do CP);
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IX - falta de habilitação para dirigir veículos (Art. 32 da Lei das
Contravenções Penais - LCP);

x - direção perigosa de veículos em via pública (Art. 34, da LCP);
XI - sinais de perigo, quando pertinentes a veículos (Art. 36, da LCP);

xn - embriaguez, quando na direção de veículos (Art. 62, da LCP);
XIII - recusa de dados sobre a própria identidade, desde que o agente
seja condutor de veículos e a recusa se faça a policial de trânsito, no exercício de seu
cargo (Art. 68, da LCP).

4.1.3.2.1.3 - Delegacia Especializada de Repressão a Furto e Roubo de
Veículos
Compete à Delegacia Especializada de Repressão a Furto e Roubo de Veículos
exercer a polícia judiciária relativamente às seguintes infrações penais, desde que
relacionadas com veículos:
I - furto (Art. 155, do Código Penal-CP);
TI - roubo (Art. 157, do CP);
fi - apropriação indébita (Art. 168 e 169, do CP);

IV - estelionato e outras fraudes (Art. 171 e 179, do CP);
V - receptação (Art. 180, do CP).
4.1.3 .2.1.4 - Delegacia Especializada de Repressão a Furto,
Roubo e Desvio de Cargas de Veículos
Compete à Delegacia Especializada de Repressão a Furto, Roubo e Desvio de
Cargas de Veículos o exercício de polícia judiciária relativamente às seguintes
infrações penais, desde que relacionadas com cargas de veículos:
I - furto (Art. 155, do Código Penal - CP);
TI - roubo (Art. 157, do CP);
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m - apropriação indébita (Art. 168, do CP);
IV - estelionato (Art. 171, do CP);

v - receptação (Art. 180, do CP).
4.1.3.2.1.5 - Delegacia de Trânsito Adida ao Juizado Especial Criminal da
Comarca de Belo Horizonte
Compete à Delegacia de Trânsito Adida ao Juizado Especial Criminal da
Comarca de Belo Horizonte a execução dos atos pré-processuais de polícia judiciária a
que se referem a Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, desde que relacionados com
veículos, com condutores de veículo ou com o exercício dessa profissão.

4.1.3.2.1.6 - Circunscrições Regionais de Trânsito
Compete às Circunscrições Regionais de Trânsito, nas respectivas áreas, dentre
outras, dar cumprimento à legislação de trânsito, aplicando as penalidades previstas no
Código Nacional de Trânsito e em seu regulamento.
As CIRETRANS têm como sede as Delegacias Regionais de Segurança Pública,
ou outras Unidades.
4.1.3.2.2 - Unidades Subordinadas à Superintendência Geral
de Polícia Civil
4.1.3.2.2.1 - Coordenação de Apoio Aéreo
Compete à Coordenação de Apoio Aéreo o exerClClO da polícia judiciária
relativamente às seguintes infrações penais, na Capital e subsidiariamente no Interior
do Estado:
I - atentado contra a segurança de transporte aéreo (Art. 261 , do Código
Penal);
TI -direção não autorizada de aeronave(Art. 33, da Lei das Contravenções
Penais - LCP);

m - abuso na prática da aviação (Art. 35, da LCP).
4.1.3.2.2.2 - Departamento de Investigações
4.1.3 .2.2.2.1 - Divisão de Polícia Interestadual (POLINTER)
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Compete à Divisão de Polícia Interestadual centralizar o recebimento e difundir
às repartições competentes os pedidos de informações, de providências e de capturas
de condenados, mutuamente feitos pelas autoridades da Polícia Civil de Minas Gerais
e de outras organizações policiais dos Estados e do Distrito Federal.
4.1.3.2.2.2.2 - Delegacia Especializada de Vigilância Geral
Compete à Delegacia Especializada de Vigilância Geral exercer a polícia
judiciária relativamente às seguintes infrações penais:
I - incêndio (Art. 250 e seus parágrafos, do Código Penal - CP);
II - explosão (Art. 251 e seus parágrafos, do CP), ressalvados os casos de
competência da Delegacia Especializada de Armas, Munições e Explosivos;
m - inundação (Art. 254, do CP);
IV - perigo de inundação (Art. 255, do CP);
V - desabamento ou desmoronamento (Art. 256 e seu parágrafo único, do
CP);
VI - subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento (Art.
257, do CP);
VII - difusão de doença ou praga (Art. 259 e seus parágrafos, do CP);
VIII - fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança (Art.
351 e seus parágrafos, do CP);
IX - evasão mediante violência contra a pessoa (Art.352, do CP);

x - arrebatamento de preso (Art. 353, do CP);
XI - motim de presos (Art. 354, do CP);
XII - desabamento de construção (Art. 29 da LCP);

xm - perigo de desabamento (Art. 30 da LCP);
XIV - sinais de perigo (Art. 36, da LCP).
4.1.3.2.2.2.3 - Centro De Triagem De Presos
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Compete ao Centro de Triagem de Presos o recebimento e guarda, a título
precário, dos indivíduos colocados à disposição de Autoridades Judiciais, presos em
flagrante delito e capturados em cumprimento de mandado de prisão.
4.1.3 .2.2.2.4 - Divisão de Tóxicos e Entorpecentes
A Divisão de Tóxicos e Entorpecentes tem por finalidade exercer as atividades
de prevenção ao uso e tráfico de entorpecentes e substâncias que causem dependência
fisica ou psíquica.
4.1.3.2.2.2.4.1 - Delegacia Especializada de Tóxicos e Entorpecentes
Compete à Delegacia Especializada de Tóxicos e Entorpecentes o exercício da
polícia judiciária relativamente às seguintes infrações previstas na Lei nO 6.368, de 21
de outubro de 1976, e legislação especial pertinente:
I - tráfico (Art. 12 a 15);
11 - uso (Art. 16 e 17);
III - vender, fornecer ou entregar à criança ou adolescente produtos cujos
componentes possam causar dependência fisica ou psíquica (Art. 243 da Lei n° 8.069,
de 13 de julho de 1990).
4.1.3 .2.2.2.5 - Divisão de Crimes Contra a Vida
A Divisão de Crimes Contra a Vida tem como objetivo coordenar, orientar e
supervisionar as atividades de polícia judiciária e administrativas das unidades a elas
subordinadas.
4.1.3.2.2.2.5.1 - Delegacia Especializada de Homicídios
Compete à Delegacia Especializada de Homicídios exercer a polícia judiciária,
relativamente às seguintes infrações previstas no Código Penal:
I - homicídio (Art. 121, parágrafos 1° e 2°);
11 - induzimento, instigação ou auxilio a suicídio (Art. 122);
III - infanticídio (Art. 123).
4.1.3.2.2.2.6 - Divisão de Crimes Contra o Patrimônio
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4.1.3.2.2.2.6.1- Delegacia Especializada de Furtos e Roubos
Compete à Delegacia Especializada de Furtos e Roubos exercer, em toda a área
da Região Metropolitana de Belo Horizonte e, subsidiariamente, no Estado, a polícia
judiciária relativamente às seguintes infrações previstas no Código Penal, quando o
valor do dano patrimonial, excetuando-se roubo, for superior a 60 (sessenta) salários
mínimos:
I - furto (Art. 155, inclusive abigeato);
II - roubo (Art. 157 e seus parágrafos);
III - extorsão (Art. 158);
IV - receptação (Art. 180).

4.1.3.2.2.2.6.2 - Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações
Compete à Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações exercer a
polícia judiciária relativamente às seguintes infrações previstas no Código Penal:
I - extorsão indireta (Art. 160);
II - apropriação indébita (Art. 168 e 169);
III - estelionato (Art. 171, seus parágrafos e incisos);
IV - abuso de incapazes (Art. 173);
V - induzimento à especulação (Art. 174);
VI - outras fraudes (Art. 176);
VII - fraude e abusos na fundação ou administração de sociedade por
ações (Art. 177);
VIII - emissão irregular de conhecimento de depósito ou "warrant" (Art.
178);
IX - fraude à execução (Art. 179);

x - receptação (Art.

180), desde que vinculados a ilícitos penais de sua

competência;
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XI - violação de direito autoral (Art. 184);
XII - usurpação de nome ou pseudônimo alheio (Art. 185);

xm - falsificação de documento particular (Art. 298);
XIV - falsidade ideológica (Art. 299);

xv - falso reconhecimento de firma ou letra (Art. 300);
XVI - certidão ou atestado ideologicamente falso (Art.301 e seu
parágrafo primeiro);
XVIl- falsidade de atestado médico (Art. 302);
XVIII - reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica (Art. 303,
que não prejudique interesse ou serviço da União);
XIX - uso de documento falso (Art.304);

xx - supressão de documento (Art. 305);
XXI -falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou
na fiscalização alfandegária, ou para outros fms (Art. 306);
XXII - falsa identidade (Art. 307);

xxm - fraude processual (Art. 347);
XXIV - patrocínio infiel, patrocínio simultâneo ou tergiversação (Art.
355 e seu parágrafo único);

xxv - sonegação de papel ou objeto de valor probatório (Art. 356);
XXVI - exploração de prestígio (Art. 357);

XXVII - violência ou fraude em arrematação judicial (Art. 358);
XXVIII - desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de
direito (Art. 359).
4.1.3.2.2.2.6.2 - Delegacia Especializada de Crimes Contra a Fazenda e
Administração Pública
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Compete à Delegacia Especializada de Crimes Contra a Fazenda e
Administração Pública o exercício da polícia judiciária relativamente aos seguintes
crimes previstos no Código Penal e legislação especial pertinente:
I - alteração de limites (Art. 161 e seu § 1°), desde que contra o
patrimônio do Estado ou do Município;
11 - dano (Art. 163 e seu parágrafo, do Código Penal);
III - dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico (Art.
165);
IV - alteração de local especialmente protegido (Art. 166);

v - duplicata simulada (Art.

172 e seu parágrafo único);

VI - falsificação de papeis públicos (Art. 293 e seus parágrafos);
VII - petrechos de falsificação (Art. 294);
VIII - falsificação do selo ou sinal público (Art. 296 e seus parágrafos);
IX - falsificação de documento público (Art. 297 e seus parágrafos);

x - peculato (Art. 312 e seus parágrafos);
XI - peculato mediante erro de outrem (Art. 313);
XII - extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento (Art.
314);
XIII - emprego irregular de verbas ou rendas públicas (Art. 315);

XIV - concussão (Art. 316 e seus parágrafos);

xv - corrupção passiva (Art. 317 e seus parágrafos);
XVI - prevaricação (Art. 319);
XVII - condescendência criminosa (Art. 320);
XVIII - advocacia administrativa (Art. 321 e seu parágrafo);
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XIX - violência arbitrária (Art. 322);

xx - abandono de função (Art. 323 e seus parágrafos);
XXI - exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado (Art.
324);
XXII - violação de sigilo funcional (Art.325);

xxm - violação de sigilo de proposta de concorrência (Art. 326);
XXIV - usurpação de função pública (Art. 328 e seu parágrafo único);

xxv - resistência (Art. 329);
XXVI - desobediência (Art. 330);
XXVII - desacato (Art. 331);
XXVIll- exploração de prestígio (Art. 332 e seu parágrafo único);
XXIX - corrupção ativa (Art. 333 e seu parágrafo único);

xxx - impedimento, perturbação ou fraude de concorrência (Art. 335);
XXXI - inutilização de edital ou de sinal (Art.336);
XXXII - subtração ou inutilização de livro ou documento (Art.337);
XXXIII - denunciação caluniosa (Art. 339);
XXXIV - comunicação falsa de crime ou de contravenção (Art. 340);

xxxv - auto-acusação falsa (Art. 341);
XXXVI - falso testemunho ou falsa perícia (Art. 342);
XXXVII - dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra
vantagem a testemunha, perito, tradutor ou intérprete, ainda que a oferta ou promessa
não seja aceita (Art. 343 e seu parágrafo);

xxxvm - coação no curso do processo (Art.344);
XXXIX - exercício arbitrário das próprias razões (Art.345);
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XL - tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em
poder de terceiro por determinação judicial ou convenção (Art. 346);
XLI - favorecimento pessoal (Art. 348);
XLII - favorecimento real (Art. 349);
XLm - exercício arbitrário ou abuso de poder (Art. 350);
XLIV - desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de
direito (Art. 359);
XLV - crimes previstos no Decreto-Lei n° 201/67);
XLVI - parcelamento ou desmembramento do solo para loteamento ou
fins urbanos sem autorização do órgão público competente (Lei n° 6.766, de 19/12/79);
XL VII- crimes contra a ordem tributária praticados por particulares (Art.
1°, incisos I a V e seu parágrafo, e art. 2°, incisos I a V e art. 3°, incisos I a m da Lei nO
8.137, de 27/12/1990);
XLvm - infrações praticadas por agentes públicos no exerClClO de
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou
fundacional (Lei nO 8.429, de 02/6/1991).
4.1.3 .2.2.2.6.3 - Delegacia Especializada de Ordem Econômica
Compete à Delegacia Especializada de Ordem Econômica exercer a polícia
judiciária relativamente às seguintes infrações, previstas no Código Penal e legislação
especial pertinente:
I - fraude no comércio (Art. 175 e seus parágrafos);
11 - violação de privilégio de invenção (Art. 187 e seu parágrafo);

m - falsa atribuição de privilégio (Art. 188 e seu parágrafo);
IV - usurpação ou indevida exploração de modelo ou desenho
privilegiado (Art. 189);
V - falsa declaração de depósito em modelo ou desenho (Art. 190);
VI - violação do direito de marca (Art. 192);
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VII - marca com falsa indicação de procedência (Art. 194);
VIII - concorrência desleal (Art. 196, parágrafo 1° e incisos);
IX - corrupção, adulteração ou falsificação de substância alimentícia ou
medicinal (Art.272 e seus parágrafos);

x - alteração

de substância alimentícia ou medicinal (Art. 273 e seus

parágrafos);
XI - emprego de processo proibido ou de substâncias não permitidas
(Art. 274);
XII - invólucro ou recipiente com falsa indicação (Art. 275);
XIII - expor à venda ou ter em depósito produto ou substância nas
condições dos dois artigos anteriores (Art. 276);
XIV - substância destinada a falsificação (Art. 277);

xv -

outras substâncias nOCIvas à saúde pública (Art. 278 e seus

parágrafos);
XVI - medicamento em desacordo com a receita médica (Art. 280 e seu
parágrafo);
XVII - emissão de título ao portador sem permissão legal (Art. 292);
XVIII - recusa de moeda de curso legal (Art. 43 da LCP);
XIX - imitação de moeda para propaganda (Art. 44 da LCP);

xx - matricula ou escrituração de indústria e profissão (Art. 49 da LCP);
XXI - uso indevido da palavra "couro" (Lei 4.888, de 09/12/1966;
XXII - crimes contra a economia popular (Lei nO 1.521, de 26/12/1951);
XXIII - previdência privada (Lei n° 6.435, de 15/7/1977), condicionada a
notificação pelo órgão fiscalizador e a não cessação das atividades ilícitas;
XXIV - produção, comércio e transporte clandestino de açúcar e álcool
(Decreto-Lei n° 16, de 10/8/1966);
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xxv - condomínio

ou edificações e incorporações imobiliárias (Lei n°

4.591, de 16/12/1964);
XXVI - locação de imóveis (legislação pertinente);

xxvn - propriedade industrial (Código de Propriedade Industrial);
xxvrn - recusar

a venda de mercadoria diretamente a quem se dispuser
a adquiri-la, mediante pronto pagamento (Lei n° 8.002, de 14/3/1990);
XXIX - enriquecimento ilícito (Lei n° 3.502, de 21/12/1958);

xxx - crimes definidos nos artigos 61

e 63 a 75 e seus parágrafos, da

Lei n° 8.078, de 11/9/1990);
XXXI - crimes contra a ordem econômica e relações de consumo (Art. 4°
ao 7° e respectivos incisos, alíneas e parágrafos, da Lei n° 8.137, de 27/12/1990).
4.1.3.2.2.2.7 - Delegacia Especializada de Crimes Contra Mulher
Compete à Delegacia Especializada de Crimes Contra Mulher exercer a polícia
judiciária relativamente às seguintes infrações previstas no Código Penal e legislação
pertinente:
I - estupro (Art. 213, do CP);
II - atentado violento ao pudor (Art.214, do CP);
III - posse sexual mediante fraude (Art. 215 e seu parágrafo, do CP);
IV - atentado ao pudor mediante fraude (Art. 216, do CP);

v - sedução (Art.217, do CP);
VI - corrupção de menores (Art. 218, do CP);
VII - rapto (Art.219, do CP);
VIII - rapto consensual (Art. 220, do CP);
IX - concurso de rapto e outro crime (Art. 222, do CP);

x - mediação para servir a lascívia de outrem (Art. 227, do CP);
XI - favorecimento à prostituição (Art. 228, do CP);
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xn - casa de prostituição (Art.229, do CP);
xm - rufianismo (Art. 230, do CP);
XIV - tráfico de mulheres (Art. 231 e seus parágrafos, do CP);

xv - ato obsceno (Art. 233, do CP);
XVI - escrito ou objeto obsceno (Art. 234, do CP);

xvn - crimes contra o casamento (Art. 235 a 240, do CP);

xvm - crimes previstos nos artigos 228, 229, 240 e 241 da Lei n° 8.069,
de 13/7/1990, em caso de utilização da criança ou adolescente do sexo feminino;
XIX - exigência de teste, exame, perícia, atestado, declaração ou
qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez; indução
ou instigamento à esterilização genética e promoção do controle de natalidade (Lei n°
9.029, de 13/4/1995).
Compete ainda, à Delegacia Especializada de Crimes Contra Mulher,
exercer a polícia judiciária relativamente às seguintes infrações previstas no Código
Penal, quando a vítima for do sexo feminino:
a) lesão corporal (Art. 129, parágrafos 1° e 3°);
b) perigo de contágio venéreo (Art. 130 e seu parágrafo 1°);
c) constrangimento ilegal (Art. 146);
d) ameaça (Art. 147);
e) abandono material (Art. 244);
f) subtração de incapaz (Art. 249).

4.1.3.2.2.2.8 - Delegacia Especializada de Orientação
a Menores
A Delegacia Especializada de Orientação a Menores é o Órgão destinado a
exercer as atividades relacionadas com atos definidos como infrações penais praticadas
por menores.
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4.1.3.2.2.3 - Departamento Estadual De Operações Especiais
O Departamento Estadual de Operações Especiais tem por finalidade planejar,
dirigir, orientar, coordenar e executar, no Estado, atividades policiais civis
concernentes a operações policiais, registro de armas e análise de informações sobre
bandos e quadrilhas voltados às atividades de macro-criminalidade.
4.1.3.2.2.2.3 .1 - Divisão De Operações Especiais
Compete à Divisão de Operações Especiais, em todo o Estado, prestar apoio e
auxilio operacionais necessários às Unidades Policiais Civis.
4.1.3.2.2.2.3.2 - Delegacia Especializada De Operações Especiais

À Delegacia Especializada de Operações Especiais incumbe colaborar com as
autoridades federais na atuação de medidas de segurança pública e exercer a polícia
judiciária relativamente às seguintes infrações previstas no Código Penal:
I - seqüestro e cárcere privado (Art. 148);
II - furto (Art. 155 e seus parágrafos), na modalidade de abigeato,
concorrentemente com as Unidades Policiais da Divisão de Crimes Contra o
Patrimônio e do Interior do Estado;

m - extorsão mediante seqüestro (Art. 159).
4.1.3 .2.2.2.3.3 . - Delegacia Especializada de Vigilância Pública

À Delegacia Especializada de Vigilância Pública compete executar planos de
proteção e segurança de dignitários e exercer a polícia judiciária relativamente às
seguintes infrações penais:
I - violação de correspondência (Art. 151, seus parágrafos e incisos, do
CP);
II - correspondência comercial (Art. 152, do CP);

m - alteração de limites e esbulho possessório (Art. 161, § 1°, inciso lI,
do CP);
IV - uso indevido de armas, brasões e distintivos públicos (Art. 193 e seu
parágrafo, do CP);

V - contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos (Art. 208
a 212, do CP);
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VI - contra a segurança dos meios de comunicação e transportes e outros
serviços públicos (Art. 260, do CP);
VII - atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo
(Art. 261, do CP);
VIII - atentado contra a segurança de outro meio de transporte (Art. 262,
inclusive a forma qualificada prevista no artigo 263, do CP);
IX - arremesso de projétil (Art. 264, do CP);

x - atentado contra a segurança de

serviços de utilidade pública (Art.

265, do CP);

XI - interrupção ou perturbação de serviços telegráfico ou telefônico
(Art. 266, do CP);
XII - usar, como propno, passaporte, título de eleitor, caderneta de
reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que
dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro (Art. 308, do CP);

xm - falsidade em prejuízo de nacionalização de sociedade (Art. 311, do
CP);
XIV - associação secreta (Art. 39, da LCP);

xv - provocação de tumulto e conduta inconveniente (Art. 40, da LCP);
XVI - uso ilegítimo de uniforme ou distintivo (Art. 46, da LCP);

XVII - recusa de dados sobre a própria identidade ou qualificação (Art.
68, da LCP);
XVIII - preconceito racial, nos termos da lei.

4.1.3.2.2.2.3.4 - Setor de Repressão ao Crime Organizado
Compete ao Setor de Repressão ao Crime Organizado coletar informações sobre
a formação de bandos e quadrilhas no território do Estado, voltados para a macrocriminalidade.
4.1.3.2.2.2.3.5 - Delegacia Especializada de Armas, Munições e Explosivos
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À Delegacia Especializada de Armas, Munições e Explosivos compete exercer a
polícia judiciária relativamente às seguintes infrações penais:
I - explosão (Art.251 e seus parágrafos do Código Penal -CP);
11 - uso de gás tóxico ou asfixiante (Art. 252 e seu parágrafo do CP);
III - fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos,
gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação (Art. 253, do CP);
IV - fabrico, comércio ou detenção de armas ou munições (Art. 18 da Lei
das Contravenções Penais - LCP);

v - porte

ilegal de arma (Art. 19 e seu parágrafo 2° da Lei das

Contravenções Penais);
VI - disparo de arma de fogo (Art. 28 e seu parágrafo, da Lei das
Contravenções Penais);
VII - venda, fornecimento ou entrega à criança ou adolescente, de arma,
munição ou explosivo (Art. 242 da Lei n° 8.069, de 13/7/1990 - Estatuto da Criança e
do Adolescente);
VIII - venda, fornecimento ou entrega à criança ou adolescente de fogo
de estampido ou de artificio, salvo se incapaz de provocar qualquer dano fisico em
caso de utilização indevida (Art. 244 da Lei n° 8.069, de 13/7/1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente).
4.1.3 .2.2.4 - Departamento de Registro e Controle Policial

o Departamento de Registro e Controle Policial tem por finalidade promover o
registro da população fixa e móvel do Estado, competindo-lhe reprimir ou proibir as
diversões públicas prejudiciais, exercendo o registro e a fiscalização de
estabelecimentos de hospedagem.

4.1.3.2.2.4.1 - Divisão de Registros Diversos
Incumbe à Divisão de Registros Diversos orientar as Unidades Policiais de todo
o Estado sobre a execução das atividades de sua competência.
4.1.3 .2.2.4.2 - Delegacia Especializada de Preservação da Qualidade de Vida e
da Ecologia
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Compete à Delegacia Especializada de Preservação da Qualidade de Vida e da
Ecologia exercer, em todo o Estado, a polícia judiciária relativamente a:
I - causa ou propagação de epidemia (Art. 267, do Código Penal) e
qualificadoras previstas nos artigos 258 do mesmo Diploma Legal);
II - infração de medida sanitária (Art.268, do CP e seu parágrafo único;
l i - omissão de notificação compulsória de doença (Art.269, do CP);

IV -envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou
medicinal (Art. 270 do Código Penal e seus parágrafos);
V - corrupção ou poluição de água potável (Art.271 , do Código Penal e
seu parágrafo único);
VI - invólucro ou recipiente com falsa indicação (Art. 275, do Código
Penal);
VII - venda de produto ou substância produzido por processo proibido ou
com substância não permitida com indicação falsa no recipiente ou invólucro (Art.
276, do Código Penal);

vm -

exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica,
charlatanismo e curandeirismo (Art. 282, 283 e 284, do Código Penal e seus
parágrafos);
IX - arremesso ou colocação perigosa (Art. 37 e seu parágrafo, da Lei
das Contravenções Penais);

x - emissão de fumaça, vapor ou gás (Art. 38 da Lei das Contravenções
Penais);
XI - perturbação do trabalho ou sossego alheios (Art. 42 da Lei das
Contravenções Penais);
XII - crueldade contra arumals (Art. 64 da Lei das Contravenções
Penais);

Xli - perturbação da tranqüilidade (Art. 65 da Lei das Contravenções
Penais);
XIV - infrações das normas de proteção à fauna, previstas no artigo 27 e
agravantes do artigo 29 da Lei n° 5.197, de 03/01/1967;

171

-

-

--------------

A Política de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais

xv - produzir, comercializar, transportar,

aplicar ou prestar serviços na
aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, descumprindo as exigências
estabelecidas em leis e em regulamentos (Lei n° 7.802, de 11/7/89);
XVI - infrações florestais (Art. 26 da Lei nO 4.771, de 15/9/1995 Código Florestal);

xvn -

infração às normas objeto de legislação extravagante,
notadamente quanto à poluição sonora e preservação dos mananciais hidráulicos e das
reservas florestais.
4.1.3.2.2.5 - Superintendência de Polícia Metropolitana
4.1.3.2.2.5.1 - Delegacias Seccionais de Polícia Metropolitana
As Delegacias Seccionais de Polícia Metropolitana têm a competência
coordenar, orientar e supervisionar as atividades de polícia judiciária e administrativa
das Unidades Policiais que lhes são vinculadas.
4.1.3.2.2.5.2 - Delegacias Distritais da Capital
Compete às Delegacias Distritais de Belo Horizonte, na área de suas
circunscrições:
I - exercer a polícia judiciária particularmente nas seguintes infrações
penaIs:
a) - do Código Penal:
1. homicídio (Art. 121, parágrafos 1° e 2°, apenas nas formas tentadas);
2. homicídio culposo (Art. 121, parágrafo 3°);
3. aborto (Art. 124 a 126;
4. lesões corporais (Art. 129);
5. perigo de contágio de moléstia grave (Art. 131);
6. perigo para a vida ou a saúde de outrem (Art. 132);
7. abandono de incapaz (Art. 133 e seus parágrafos);
8. exposição ou abandono de recém-nascido (Art. 134 e seus parágrafos);
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9. omissão de socorro (Art. 135 e seu parágrafo único);
10. maus tratos (Art. 136 e seus parágrafos);
11. rixa (Art. 13 7);
12. calúnia (Art. 138);
13. crimes contra a honra (Art. 139 e 140);
14. crimes contra a liberdade pessoal (Art. 146, 147 e 149);
15. violação de domicílio (Art. 150);
16. crimes contra a inviolabilidade dos segredos (Art. 153 e 154);
17. furto (Art. 155 e 156), desde que o valor não ultrapasse 60 salários
mínimos',
18. extorsão (Art. 158), desde que o valor não ultrapasse 60 salários
mínimos',
19. extorsão indireta (Art. 160), desde que o valor não ultrapasse 60
salários mínimos;
20. esbulho possessório (Art. 161, parágrafo 1°, inciso lI);
21. supressão ou alteração de marca em animais (Art. 162);
22. dano (Art. 163, exceto o caso do inciso lI, do seu parágrafo único);
23. introdução ou abandono de animais em propriedade alheia (Art. 164);
24. dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico (Art.
165);
25. alteração de local especialmente protegido (Art. 166);
26. apropriação indébita (Art. 168 e 169), desde que o valor não
ultrapasse 60 salários mínimos;
27. estelionato e outras fraudes (Art.171 e seus parágrafos), desde que o
valor não ultrapasse 60 salários mínimos;
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28. abuso de incapazes (Art. 173);
29. induzimento à especulação (Art. 174), desde que o valor não
ultrapasse 60 salários mínimos;
30. outras fraudes (Art. 176), desde que o valor não ultrapasse 60 salários
mínimos',
31. receptação (Art. 180), desde que o valor não ultrapasse 60 salários
mínimos',
32. escrito ou objeto obsceno (Art. 234 e seu parágrafo);

33. registro de nascimento inexistente (Art. 241);
34. parto suposto, supressão ou alteração de direito inerente ao estado
civil de recém-nascido (Art. 242);
35. sonegação de estado de filiação (Art. 243);
36. abandono material (Art.244);
37. entrega de filho menor a pessoa inidônea (Art.245);
38. abandono intelectual (Art. 246);
39. permitir que menor de dezoito anos freqüente casa de jogo,
espetáculo, resida em casa de prostituição ou mendigue (Art. 247);
40. crimes contra o pátrio poder, tutela ou curatela (Art. 248);
41. subtração de incapazes (Art. 249);
42. epidemia (Art.267 e seus parágrafos);
43 . infração de medida sanitária preventiva (Art. 268 e seu parágrafo
único, incluindo-se as formas qualificadas previstas no artigo 285);
44. omissão de notificação compulsória de doença (Art. 269);
45. envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou
medicinal (Art. 270 e seus parágrafos);
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46. corrupção ou poluição de água potável (Art. 271 e seu parágrafo
único);
47. incitação ao crime (Art. 286);
48. apologia de crime ou criminoso (Art. 287);
49. quadrilha ou bando (Art. 288);
50. corrupção passiva (Art. 317);
51. resistência (Art. 329 e seus parágrafos);
52. desobediência (Art. 330);
53 . desacato (Art. 331);
54. denunciação caluniosa (Art. 339 e seus parágrafos);
55 . comunicação falsa de crime ou contravenção (Art. 340);
56. auto-acusação falsa (Art. 341);
57. falso testemunho ou falsa perícia (Art. 342);
58. suborno a testemunha, perito, tradutor ou intérprete (Art. 343 e seu
parágrafo único);
59. coação no curso do processo (Art. 344);
60. exercício arbitrário das próprias razões (Art. 345);
61 . impedir posse de coisa própria, judicialmente em poder de terceiro
(Art. 346);
62. favorecimento pessoal (Art. 348 e seus parágrafos);
63 .favorecimento real (Art. 349);
64. exercício arbitrário ou abuso de poder (Art. 350);
65. desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito
(Art. 359);
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b) - da Lei das Contravenções Penais:
1. anúncio de meio abortivo (Art. 20);
2. vias de fato (Art. 21);
3. internamento irregular em estabelecimento psiquiátrico (Art. 22 e seus
parágrafos);
4. indevida custódia de doente mental (Art. 23);
5. contravenções referentes ao patrimônio (Art. 24 a 26);
6. disparo de arma de fogo (Art. 28);
7. omissão de cautela na guarda ou condução de animais (Art. 31 e seu
parágrafo único);
8. falta de habilitação para dirigir veículos (Art. 32 da LCP);
9. direção perigosa de veículos em via pública (Art. 34 da LCP);
10. sinais de perigo (Art. 36);
11. provocação de tumulto, conduta inconveniente (Art. 40);
12. falso alarma (Art. 41);
13. simulação da qualidade de funcionário (Art. 45);
14. exercício ilegal de profissão ou atividade (Art. 47);
15. exercício ilegal do comércio de coisas antigas e obras de arte (Art.
48);
16. jogo de azar (Art. 50 e seus parágrafos);
17. loteria não autorizada (Art. 51);
18. loteria estrangeira (Art. 52);
19. loteria estadual (Art. 53);
20. exibição ou guarda de lista de sorteio -loteria estrangeira - (Art. 54);
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21. impressão de bilhete, lista ou anúncio (Art. 55);
22. distribuição ou transporte de listas ou avisos (Art. 56);
23 . publicidade de sorteio (Art. 57);
24. jogo do bicho (Art. 58);
25 . vadiagem (Art. 59);
26. falsa mendicância (Art. 60 e seu parágrafo único);
27. importunação ofensiva ao pudor (Art. 61), inclusive quando na
direção de veículos;
28. embriaguez (Art. 62);
29. bebidas alcoólicas (Art. 63);
30. crueldade contra animais (Art. 64);
31. omissão de comunicação de crime (Art. 66);
32. inumação ou exumação de cadáver (Art. 67);
33. recusa de dados sobre a própria identidade ou qualificação (Art.
68);
c) - da Legislação Complementar:
1. loteria não autorizada e demais implicações (Decreto-Lei n° 6.259, de
10 de fevereiro de 1944);
2. proteção à fauna (Lei n° 5.197, de 03 de janeiro de 1967);
3. infrações florestais (Lei nO 4.771 , de 15 de setembro de 1965);
4. proteção e estímulo à pesca (Decreto-Lei n° 221, de 28 de fevereiro de
1967);
5. crimes praticados contra a criança e adolescente previstos nos artigos
230 e 232 a 239 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), ressalvada a competência privativa da Corregedoria Geral de Polícia) e
artigos 240 e 241, em caso da utilização da criança ou adolescente do sexo masculino.
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4.1.3.2.2.5.3 - Unidade Especial de Apoio Operacional ao Aeroporto Internacional
Tancredo Neves
À Unidade Especial, instalada no Aeroporto Internacional Presidente Tancredo
Neves, em Confms, incumbe o exercício da polícia judiciária relativamente a todas as
infrações penais praticadas na área daquele Aeroporto.
4.1.3 .2.2.6 - Superintendências Regionais De Segurança Pública
4.1.3 .2.2.6.1 - Delegacias Regionais De Segurança Pública
Às Delegacias Regionais de Segurança Pública incumbe orientar, dirigir,
coordenar e supervisionar as atividades policiais na esfera administrativa e
operacional.
4.1.3 .2.2.6.2 - Delegacias Adjuntas
4.1.3 .2.2. 7 - Circunscrições Regionais de Trânsito

É competência das Circunscrições Regionais de Trânsito, das Delegacias
Regionais de Segurança Pública, o exercício das atividades administrativas relativas à
legislação de trânsito.

4.2 A Polícia Militar

A Polícia Militar estrutura-se em:
I - Unidades de Direção Geral;
11 - Unidades de Direção Intermediária;
a) Comandos Regionais de Policiamento Militar;(14)
b) Comando do Corpo de Bombeiros;
c) Diretorias;
III - Unidades de Execução:
a) Unidades de Execução Operacional;
b) Unidades de Execução de Apoio.
4.2.1.1 - As Unidades de Direção Geral
visando à organização da Corporação.
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Compreendem o Gabinete do Comandante-Geral - QCG e o Estado-Maior da
Polícia Militar - EM/PM.
4.2.1.1.1 - O Estado-Maior (EMPM) é responsável pelo estudo, planejamento,
coordenação, fiscalização e controle de todas as atividades da Polícia Militar. (15)
É constituído de uma Chefia e de Seções.
À Chefia compete a coordenação dos trabalhos do Estado-Maior.
Às Seções do EMPM compete o planejamento e controle das atividades a seu
cargo, que são, respectivamente:

Primeira Seção (PMfl) - Recursos Humanos;
Segunda Seção (PMf2) - Inteligência;
Terceira Seção (PMf3) - Operações;
Quarta Seção (PMf4) - Logística;
Quinta Seção (pMf5) - Comunicação Social;
Sexta Seção (PMf6) - Orçamentação.
4.2.1.2 - As Unidades de Direção Intermediária têm como atribuição a
condução das respectivas Unidades, nos campos operacional e de apoio.
4.2.1.2.1 - Consoante legislação específica, os Comandos Regionais da Polícia
Militar são "Unidades de Direção Intermediária responsáveis, perante o ComandanteGeral, pelas atividades operacionais e administrativas nas respectivas regiões, no que
compete à Polícia Militar, consoante diretrizes e ordens emanadas do escalão
superior".(14)
Os CRPM têm suas sedes e regiões estabelecidas no Plano de Articulação da
Polícia Militar. Atualmente, são distribuídos nos seguintes municípios:
CRPM 1 - Governador Valadares
CRPM 2 - Bom Despacho
CRPM 3 - Montes Claros
CRPM 4 - Juiz de Fora
CRPM 5 - Uberaba
CRPM 6 - Lavras
CRPM 7 - Ipatinga
CRPM 8 - Belo Horizonte
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No que compete ao Comando Regional da Policia Militar, destacamos, dentre
outras, a coordenação, o preparo e emprego das unidades de execução operacional
subordinadas, desdobrando diretrizes, planos e ordens emanadas do Comando-Geral e
o planejamento de ações e operações inerentes à missão da Policia Militar.
4.2.1.2.2 - CCB
4.2.1.2.3 - São as seguintes as Diretorias:
I - Diretoria de Pessoal - tem como atribuição o planejamento, coordenação,
controle e supervisão técnica das atividades específicas do sistema de pessoal.
II - Diretoria de Ensino - é a unidade responsável pelo planejamento,
coordenação, controle e supervisão técnica das atividades específicas de ensino
profissional na Policia Militar.
fi - Diretoria de Finanças - é a responsável pelo planejamento, coordenação,

controle e supervisão técnica das atividades de administração financeira, contabilidade
e auditoria.
IV - Diretoria de Apoio Logístico - foi-lhe atribuído o planejamento,
coordenação, controle e supervisão técnica das atividades específicas do Sistema
Logístico.

v - Diretoria de Saúde - compete-lhe o planejamento, coordenação, controle e
supervisão técnica das atividades específicas do Sistema de Saúde.
VI - Diretoria de Promoção Social - é a unidade responsável pelo
planejamento, coordenação, controle e supervisão técnica das atividades de assistência
educacional, habitacional, de lazer, desportiva e social da Policia Militar.
VII - Diretoria de Sistema e Tecnologia.

4.2.1.3 - Unidades de Execução
Unidades de Execução Operacional são as Unidades de Policiamento Ostensivo
( Batalhões, Companhias, Pelotões e Grupos de Policia Militar - trânsito, florestal,
rodoviária, de guardas e montada); as Unidades de Choque (Batalhões, Companhias,
Pelotões e Grupos de Policia de Choque) e as Unidades de Bombeiros (Batalhões,
Companhias, Pelotões e Grupos de Incêndio e Busca e Salvamento) .

4.2.2 - Atuação Operacional
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4.2.2.1 - A Polícia Militar, para efeito de atuação operacional, dividiu o Estado
em regiões, áreas, subáreas, setores e subsetores em função das necessidades
"decorrentes das missões e das características regionais".
4.2.2.1.1 - Região é o espaço geográfico de responsabilidade de um Comando
Regional de Policiamento Militar.
4.2.2.1.2 - Área é o espaço geográfico de responsabilidade de um Batalhão.
4.2.2.1.3 - Subárea é o espaço geográfico de responsabilidade de uma
Companhia.
4.2.2.1.4 - Setor é o espaço geográfico de responsabilidade de um Pelotão.
4.2.2.1.5 - Sub setor é espaço geográfico de responsabilidade de um Grupo.

4.2.2.2 - Ainda do mesmo dispositivo legal, a "organização e o efetivo das
Unidades de Execução Operacional consideram as características fisiográficas,
psicossociais, políticas e econômicas" da disposição territorial, articulando o Batalhão
em Companhias, estas em Pelotões e estes em Grupos. Quando se tratar de Polícia
Montada a sua designação será Regimento, articulado em Esquadrões e estes em
Pelotões e Grupos.
Assim, para cada município ou até mesmo distrito municipal que por suas
características o exijam, haverá a representação de uma fração de Polícia Militar,
chegando a um efetivo mínimo alocado de um graduado e dois soldados
As unidades de execução operacional, ao nível "Batalhão", são aquelas que se
destacam no campo regional, pela sua formação e tradição no contato com o público.
Estão situadas em municípios estratégicos do ponto de vista da segurança pública. Sua
instalação decorre da análise de variáveis diversas como população, Índice de
criminalidade, instituições fmanceiras, rotas de transporte, fronteiras com outros
Estados, etc.
A localização dos Batalhões, no Estado de Minas Gerais, é a seguinte:
1 BPM - Belo Horizonte
2 BPM - Juiz de Fora
3 BPM - Diamantina
4 BPM - Uberaba
5 BPM - Belo Horizonte
6 BPM - Governador Valadares
7 BPM - Bom Despacho
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8 BPM - Lavras
9 BPM - Barbacena
10 BPM - Montes Claros
11 BPM - Manhuaçu
12 BPM - Passos
13 BPM - Belo Horizonte
14 BPM - Ipatinga
15 BPM - Patos de Minas
16 BPM - Belo Horizonte
17 BPM - Uberlândia
18 BPM - Contagem
19 BPM - Teófilo Otoni
20 BPM - Pouso Alegre
21 BPM - Ubá
22 BPM - Belo Horizonte
23 BPM - Divinópolis
24 BPM - Varginha
25 BPM - Sete Lagoas
26 BPM - Itabira
27 BPM - Juiz de Fora
28 BPM - Unai
29 BPM - Poços de Caldas
30 BPM - Januária
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