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O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) - Declaro abertos os trabalhos

da 16ª Reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de

Emenda à Constituição nº 151-A, de 1995, e apensadas.

Devido à distribuição antecipada de cópias das atas das reuniões dos dias

26 de abril e 2 de maio a todos os membros presentes, indago da necessidade da

leitura.

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - Requeiro a dispensa da leitura

da ata, em virtude de ser do conhecimento de todos, e que seja ela aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) - Em atenção ao requerimento

do nobre Deputado Wanderley Martins, dispensada a leitura da ata. 

Coloco as atas em discussão e votação.

Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)

As atas estão aprovadas.

A presente reunião foi convocada para ouvirmos o Dr. Geraldo José Chaves

e o Dr. Aloysio José Bermudes Barcelos, da Associação  Nacional dos Delegados

de Polícia Federal, os quais convido a tomarem assento à mesa. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Dr. Geraldo José chaves.

O SR. GERALDO JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, antes de iniciar a minha

fala, gostaria de dar conhecimento, se V.Exa. me permitir, do seguinte fato: a

Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado de Santa

Catarina está hoje recebendo o Certificado ISO 9002. É a primeira instituição ligada

à segurança pública, em todo o mundo, a receber esse certificado. Isso é um motivo

de grande alegria e orgulho para todos nós. 

Era essa a notícia que gostaria de dar.

Sr. Presidente, Srs. Deputados presentes, Srs. Delegados Federais,

profissionais da imprensa, quando o primeiro homem surgiu na superfície terrestre,

ele logo percebeu que suas andanças em busca de alimentos, ou mesmo de

conhecimentos, expunham-no à ação predadora dos animais. Ele, então, sentiu que

precisava proteger-se para que pudesse sobreviver. Conscientemente, procurou a

segurança das cavernas, das árvores, das montanhas. Muniu-se de meios rústicos

de defesa, como pedaços de pau, de ossos ou de pedra.
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Às vezes, durante uma refeição qualquer, fugia quando atacado por animais.

Se houvesse condições, em sua fuga levaria consigo o alimento que consumia

naquela hora. Se não o abandonaria em benefício de sua sobrevivência, deixando o

complemento daquela refeição para ocasião mais favorável.

Com os animais não é diferente. Os documentários diariamente exibidos pela

televisão mostram que os mais fracos ou os mais prudentes, diante da aproximação

do predador, abandonam até mesmo os alimentos para buscar a segurança das

tocas ou das árvores.

Essas breves considerações nos conduzem a duas conclusões imediatas. A

primeira indica que a sensação de segurança ou de insegurança surgiu com o

homem, sendo, portanto, tão antiga quanto ele. A segunda conclusão nos ensina

que às vezes a necessidade de se proteger é mais forte e mais urgente que a

própria necessidade de comer.

À medida que o homem foi-se organizando em sociedade, foi também

desenvolvendo o seu intelecto e modificando o seu comportamento. O tempo e a

evolução o ensinaram a eleger outras prioridades. 

Esse processo de desenvolvimento favoreceu a inteligência humana não

apenas para a prática do bem, mas também para a descoberta de meios e técnicas

de destruição da vida, da saúde, do patrimônio, das instituições e da natureza. De

lá para cá, temos assistido ao crime desenvolver-se, organizar-se e aperfeiçoar-se

de forma brutal e assustadora, sempre à frente das organizações encarregadas de

combatê-lo. 

E por que isso acontece? A resposta é mais ou menos simples: as

instituições estão sujeitas a um sem-número de leis, de regras e de limitações. E

não poderia ser de outra forma. 

Já os criminosos, que não são burocratas, obedecem apenas a duas leis: a

do silêncio e a do enriquecimento fácil e sem punição.

Essa situação lhes dá uma certa e significativa vantagem, pois não precisam

de licitações quando desejam adquirir drogas, munições, explosivos, armas ou

qualquer outro tipo de equipamento que possa favorecer suas práticas criminosas;

seus colaboradores não são recrutados mediante concurso público; suas

contabilidades não estão ao alcance da Receita Federal, nem estão sujeitas a

auditorias do Tribunal de Contas; seus ganhos não são tributados; suas diferenças

não levam em conta a possibilidade de se resolverem pela via judicial.
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Geralmente os litígios entre criminosos são decididos pela violência. Isso

explica por que o crime encontra mais facilidades para prosperar do que as

instituições oficiais encarregadas de combatê-lo para se tornarem eficientes.

Isso pode ser mudado? É claro que pode. Basta que haja vontade,

disposição e decisão política de se adotarem medidas que tirem os órgãos

encarregados da segurança pública da defensiva e façam-nos andar na frente.

A definição de soluções para a nossa segurança coletiva requer, antes,

discussões sérias e profundas sobre alguns temas.

Todavia, antes de expressar nossa modesta opinião e de oferecer algumas

sugestões sobre  tais temas, rogamos humildemente a compreensão, a tolerância e

o perdão de V.Exas. por eventuais e involuntárias exteriorizações de entusiasmo na

emissão de algumas considerações de cunho estritamente pessoal, fruto de nossa

vivência e das experiências adquiridas ao longo de mais de duas décadas de

militância na área de segurança pública. 

A questão da impunidade.

Habituamo-nos a afirmar que a causa maior da criminalidade é a

impunidade. Não nos parece correto esse entendimento, até porque a impunidade

pressupõe uma prática criminosa ocorrida anteriormente, e para a qual não tenha

havido uma justa punição.

Por isso, entendemos que a impunidade, antes de se constituir em causa de

elevados índices de criminalidade — embora para tanto possa contribuir — pode

ser classificada, com maior propriedade, como uma conseqüência da glandular

tolerância, que de forma tão marcante caracteriza o povo brasileiro. 

Somos orgânica e excessivamente tolerantes com tudo e com todos. Daí

algumas pessoas se sentirem encorajadas a se inclinar por práticas condenáveis.

Damos alguns exemplos:

1º) O jogo do bicho é proibido, mas nunca houve no País uma providência

efetiva contra tal prática. Pelo contrário, até já se incorporou ao nosso repertório, e

o que vimos são demonstrações explícitas de um relacionamento promíscuo entre

bicheiros e algumas autoridades públicas. A nossa tolerância com o jogo do bicho

chega a ser hipócrita;

2º) O Governo sabe quem são todos os sonegadores do Imposto de Renda e

da Previdência Social. Há anos que eles são conhecidos, e a tolerância que se tem
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com esse pessoal agride a consciência do povo que cumpre seus deveres. Até hoje

ninguém foi capaz de fazê-los pagar;

3º) Há bem pouco tempo, uma alta autoridade do Governo, em entrevista

coletiva à imprensa, a propósito da tentativa de invasão da fazenda do Exmo. Sr.

Presidente da República, afirmou, referindo-se ao MST: "Eles já ultrapassaram

todos os limites, mas este limite não será ultrapassado". É óbvio que os limites a

que essa alta autoridade se refere são os limites legais. Ultrapassar os "limites

legais" significa afrontar a lei; significa praticar atos criminosos. Ainda sobre o

mesmo assunto e na mesma ocasião, outra alta autoridade, ao negar transporte

para integrantes do MST, afirmou: "Não é nosso papel dar transporte para quem

saqueia". Saqueador, segundo o Aurélio, é quem rouba, furta, devasta, e quem

pratica tais atos é criminoso. No entanto, estamos tolerando essas práticas há

quase uma década, e não é difícil prever onde isso irá terminar;

4º) Um último exemplo de nossa infinita e sacrossanta tolerância: não faz

muito tempo, assistimos pela televisão a um homem, ao lado de um sargento da

PM, dirigir-se a um gerente de uma agência bancária e ameaçar colocar fogo no

estabelecimento.

Aquela cena nos mostrou que dois crimes acabavam de ser cometidos e

permaneceriam impunes: o primeiro, pelo homem que ameaçou incendiar a

agência; o segundo, pelo policial que se omitiu no cumprimento do seu dever,

deixando de prender, em flagrante, o candidato a incendiário. E nada aconteceu!

Srs. Parlamentares, jamais construiremos uma sociedade ideal e justa se

não reagirmos com vigor e determinação contra a onda de crimes que ocorrem no

nosso dia-a-dia.

Se nada for feito, é bem possível que, em qualquer dia desses, o povo

resolva dar um basta e tomar a justiça em suas  próprias mãos, pois quem trabalha,

sofre e paga impostos não vai mais querer ver as riquezas de seu País, construídas

com sacrifício e o suor de seu rosto, sendo drenadas para contas bancárias em

paraísos fiscais.

O Correio Braziliense do dia 28 de novembro de 1999, na pág. 10, publica

uma frase do Sr. Marcos Coimbra, Diretor do Instituto Vox Populi, muito apropriada

ao tema de que estamos tratando. Diz ele: "Há muita intolerância da sociedade em

relação a práticas antes toleradas". Dr. Marcos Coimbra corrobora aquilo que venho

dizendo. Tolerância. Somos tolerantes. Estamos tolerando tudo.
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Na verdade, somos tolerantes porque confundimos os limites dos direitos

com os deveres humanos.

Não fazemos muita distinção entre o tratamento que é devido ao cidadão

honesto e àquele que, em nome dos direitos humanos, somos obrigados a

dispensar a matadores de aluguel, a estupradores sanguinários, a traficantes que

levam o pânico às pessoas e a seqüestradores impiedosos. Aqui, quem está

falando é o delegado que militou por mais de 25 anos na área de segurança

pública.

Seria uma grande demonstração de justiça e coerência, se todas as vezes

que fôssemos discutir os direitos humanos dos criminosos o fizéssemos em

confronto com os direitos humanos de suas vítimas, para que o nosso sentimento

de piedade não se manifeste de forma parcial, tendenciosa e injusta.

A questão carcerária.

Dizer que o problema carcerário no Brasil é explosivo é apenas repetir o que

vem sendo afirmado e reafirmado há vários anos. Não há brasileiro que não saiba

que o nosso sistema prisional já está esgotado e que a este ponto chegou por falta

exclusiva de ação governamental no setor. 

Temos hoje no País um déficit no sistema penitenciário de cerca de 200

vagas. Não conseguimos imaginar que a solução para tão grave problema possa

ser equacionada sem que seja dada prioridade à decisão de se construírem, a

curtíssimo prazo, mais penitenciárias.

Não é difícil justificar tal raciocínio.

Imaginemos que o Governo resolva construir muitas escolas e hospitais;

equipar ricamente as Polícias de todo o País, inclusive aumentando em 200% o

salário dos policiais; determinar a realização de gigantescas operações de

desarmamento da população; proibir a fabricação e venda de armas no País. Tudo

isso contribuirá muito pouco para a redução da criminalidade, se os criminosos

continuarem nas ruas, por falta de lugar onde possam ser acomodados e

reeducados, longe das pessoas de bem.

O aumento do número de vagas no sistema brasileiro de reclusão é uma das

providências que precisam ser efetivadas em curtíssimo prazo, para que todas as

outras, igualmente necessárias, possam ser implementadas.

Para avaliarmos o quão angustiante é essa questão para a segurança

pública, imaginemos a seguinte situação: as organizações policiais do País tomam
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a decisão de se empenharem a fundo no cumprimento de todos os mandados de

prisão pendentes. Ao final de seis meses, cerca de 70% deles já terão sido

cumpridos, o que significa que 140 mil procurados terão sido presos. Após rigorosa

triagem, verifica-se que 20 mil desses mandados já se acham prescritos e 20 mil

presos não precisam permanecer reclusos. Teríamos, então, 100 mil criminosos

para serem retirados das ruas, para que as pessoas possam trabalhar, estudar,

passear, viajar, e para que os moradores de alguns bairros, principalmente do Rio

de Janeiro e de São Paulo, não tenham mais que passar pela humilhação de ter

que obedecer aos toques de recolher impostos pelos traficantes.

Isso significa, Srs. Parlamentares, que teríamos que requisitar todos os

grandes estádios de futebol do País, neles instalarmos cozinhas e latrinas de

campanha, para  acomodação dos presos.

Além disso, teríamos que triplicar os efetivos policiais, destinar vultosos

investimentos para serviços médicos oficiais, hospitais, alimentação, transporte,

lazer, medicamentos, assistência social, odontológica, psiquiátrica, etc.

Temos receio de que a sociedade brasileira como um todo venha a pagar um

preço amargo e doloroso, em futuro muito próximo, ante a omissão dos setores

competentes e pelo adiantamento indefinido de soluções para a questão. 

A própria Polícia brasileira é vítima do abandono oficial.

Diante de situação tão caótica e desesperadora do sistema penitenciário

brasileiro, acreditamos que talvez tenha chegado a hora e a oportunidade de

discutirmos a privatização dos presídios.

À vista do sucesso que uma experiência dessa vem obtendo no Estado do

Paraná e em face da incapacidade do Poder Público para resolver a questão, essa,

talvez, possa ser uma alternativa viável.

A questão da recuperação do preso.

A ociosidade em que é obrigado a viver o recluso durante os anos de

cumprimento de sua pena constitui-se em um dos mais graves empecilhos à sua

recuperação.

O preso precisa exercer um trabalho, produtivo e remunerado, para que se

sinta útil, para que possa aprender um ofício e pagar suas despesas durante o seu

tempo de encarceramento, retirando, assim, dos ombros dos contribuintes esse

ônus pesado e injusto.
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Segundo o Dr. José Carlos Dias, ex-Ministro da Justiça, em entrevista

concedida à TV Cultura, no programa Roda Viva, levado ao ar no dia 22 de

novembro de 1999, temos hoje, em todo o País, cerca de 190 mil presos, que

custam para os contribuintes a impressionante cifra de 114 milhões de reais a cada

mês. Isso significa que a sociedade é obrigada a pagar 4,5 salários mínimos para

manter cada um desses 190 mil condenados fora das ruas, o que poderia ser

evitado se cada preso custeasse suas despesas com o fruto do seu trabalho,

desenvolvido dentro dos próprios presídios.

A Constituição brasileira, ao tratar dos direitos e garantias individuais, proíbe

a pena de trabalhos forçados. Quando falamos em "trabalho forçado", a imagem

que logo nos vem à cabeça — e isso desde que éramos crianças e líamos gibi — é

a de um homem vestido com roupa listrada, acorrentado pelo pé, quebrando pedras

numa pedreira, sob o olhar atento de um guarda armado. Então, a atividade de

quebrar pedras, que bem poderia ser qualquer outro tipo de trabalho, simboliza o

"trabalho forçado", desde que seja executado por um condenado.

Ora, se um preso não pode ser forçado a trabalhar, o que vamos dizer para

aquele pai de família que nunca matou, nunca roubou, nunca estuprou, nunca

traficou, nunca seqüestrou, mas que, por falta de outra alternativa, é obrigado a

quebrar pedras numa pedreira para suprir o sustento de sua família?

Todo trabalho é forçado quando dele depende o sustento de quem trabalha.

A mão-de-obra encarcerada possui criatividade e um imenso potencial de

trabalho que lhe permitirá tornar-se produtiva, além de constituir-se em fator

fundamental no processo de recuperação e ressocialização do condenado.

A Constituição diz que não haverá pena de trabalho forçado, mas deveria ter

estabelecido que não haverá pena de trabalho escravo. Quem não é forçado a

trabalhar? Todos somos. Acho que copiaram e copiaram mal.

A questão da legislação.

Muito mais que a nossa legislação substantiva, o nosso Código de Processo

Penal, principalmente, já está, há muito, ultrapassado, disso se beneficiando os

bandidos e os rábulas de porta de cadeia. O processo é demorado, complicado,

burocrático e oferece inúmeras possibilidades para manobras escusas. Cerca de

80% dos processos criminais prescrevem sem julgamento, por inúmeras razões.

Não havendo julgamento, não haverá sentença; não havendo sentença, não

haverá trânsito em julgado; não havendo trânsito em julgado de decisão

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: COMISSÃO ESPECIAL PEC 151-A/95 - SEGURANÇA PÚBLICA
Número: 0413/00 Data: 04/05/00

7



condenatória, ninguém poderá ser considerado culpado; não havendo culpado, não

haverá reincidente; não se caracterizando a reincidência, todo infrator será

considerado primário; sendo primário, qualquer criminoso, mesmo que tenha várias

passagens pela Polícia, poderá ser beneficiado com a ordem de habeas corpus;

ganhando a liberdade, voltará para as ruas, onde continuará roubando, matando,

estuprando, seqüestrando, enfim, atravessando o Código Penal de um lado a outro.

Convenhamos, Srs. Parlamentares, essa é uma equação bastante

assustadora, e não se pode esperar muito do Poder Judiciário, porque está

desatualizado, desaparelhado, sem recursos e sem juízes suficientes para

julgamento de todos os feitos.

Tudo isso permite que os criminosos enxovalhem a sociedade, zombem da

Justiça, cuspam na lei e se deliciem com a liberdade das ruas, de onde estão

expulsando os cidadãos de bem, e delas se tornando senhores absolutos, em vez

de amargarem o enclausuramento nas celas das penitenciárias.

A questão do menor desassistido.

De todas as pessoas nascidas neste País, acreditamos que os meninos de

rua são os que menos atenção têm recebido do Poder Público. O menos

desassistido é altamente vulnerável, e sua tendência é tornar-se, mais tarde, um

criminoso. Esses garotos estão sempre na mira de traficantes, que os utilizam em

seus negócios.

Não se pode, inclusive, afastar inteiramente a possibilidade de que

narcotraficantes, de repente, comecem a financiar esses jovens para que ingressem

nas Forças Armadas, no Poder Judiciário, na Polícia Federal, no Ministério Público

ou no Congresso Nacional. O raciocínio é assustador e pode até parecer

exagerado, mas não é impossível.

Talvez se o Poder Público dedicasse a esse contingente de desassistidos a

mesma atenção e boa vontade que dispensa, por exemplo, ao MST, com certeza a

situação atual seria mais favorável.

É puro romantismo pensar que a sociedade arcará sozinha com o pesado

ônus de retirar essas crianças das ruas e transformá-las em cidadãos de bem.

A questão das Polícias Militares.

A idéia de unificação entre as Polícias Civis e Militares tem tomado corpo e

consumido horas de acalorados debates, em vários instâncias. Quer nos parecer

que a discussão desse tema não está na direção correta.
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Vejamos: Polícia é gênero do qual Polícia Civil e Polícia Militar são espécies.

Não se pode unificar o que não foi separado. Ambas existem e foram criadas para

cuidar da segurança pública. Trata-se, portanto, de uma atividade de caráter

eminentemente civil. O que precisa ser unificado entre elas é o comando, na

pessoa do Secretário de Segurança Pública.

Ocorre que, de uns anos para cá, tem havido certas deformações de ordem

estrutural e funcional, notadamente no que toca às PMs e aos Corpos de

Bombeiros Militares, estes voltados exclusivamente para as atividades de busca e

salvamento e combate a sinistros.

O fato de terem sido as Polícias Militares, em determinada época,

comandadas por oficiais do Exército, fez com que a corporação se impregnasse de

um espírito de Forças Armadas. A hierarquia passou a ser cada vez mais

militarizada.

O aquartelamento — próprio das Forças Armadas — passou a ser uma

prática constante também nos quartéis das PMs, o que levou, como conseqüência,

a uma redução dos efetivos nas ruas.

A nova visão na administração das PMs e no gerenciamento da segurança

pública permitiu que esse quadro se modificasse, e hoje temos uma presença mais

efetiva da Polícia Militar nas ruas.

Fui Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal em 1990, e havia

1.700 policiais militares em atividades burocráticas. Mandamos terceirizar o serviço.

Hoje, tenho notícia de que esse número já está maior, voltaram para as atividades

burocráticas, quer dizer, saíram das ruas.

A influência militar na corporação foi tão marcante e significativa que, em

determinada época, o Exército criou a Inspetoria Geral das Polícias Militares, para

supervisionar instituições criadas com objetivos definidos de zelar pela segurança

coletiva. Fez, inclusive, inserir no texto constitucional dispositivo considerando-as

suas forças auxiliares e reservas. Refiro-me às Polícias Militares e aos Corpos de

Bombeiros.

Os cursos de formação e treinamento de um policial militar são montados

com uma preocupação muito maior de prepará-los para a guerra ou para o combate

do que para o exercício da função de agente de segurança pública, atividade que

exige paciência, tolerância e compreensão para com o cidadão, muitas vezes

cheios de problemas e dificuldades. 
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Durante os treinamentos, os policiais pintam o rosto e executam manobras

como se fossem autênticos comandos. Os gritos de guerra das turmas falam em

"destruir o inimigo", "defender a Pátria", "vencer batalhas" ou coisas parecidas.

Fazem cursos de sobrevivência na selva, como se ali fossem exercer suas funções.

É freqüente ver policiais em plena Praça dos Três Poderes em atividades de

segurança pública trajando roupas camufladas, como se não quisessem ser

notados, contrariando a sua própria condição de realizador de policiamento

ostensivo e preventivo.

Isso apenas reforça a nossa afirmação de que a Polícia Militar possui uma

vocação que a identifica muito mais com a guerra do que com a segurança do

cidadão.

Quando ocorreu aquele fato em Diadema, em São Paulo, envolvendo

policiais militares, do qual resultou o assassinato de um cidadão, o capitão que

comandava aqueles homens confessou, perante as câmeras de TV, que não estava

preparado para aquela missão.

É óbvio que ele não estava preparado para comandar policiais em uma

operação de segurança pública. Afinal, ele fora preparado para a guerra.

Entendemos que a medida acertada para a questão não é discutir a

unificação das Polícias Civis e Militares, e sim a sua reestruturação. A unificação

deve ocorrer, sim, como já disse antes, mas nos seus comandos, colocando-os

diretamente subordinados aos Secretários de Segurança Pública, de quem

passariam a receber ordens e orientação necessárias. Afinal, são eles, os

Secretários, os responsáveis pela política de segurança pública nos Estados.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, permitam-nos agora oferecer algumas

sugestões que, esperamos, possam, mesmo de forma simples e despretensiosa,

contribuir de alguma forma para o trabalho desta Comissão.

1ª) Modificações nas legislações penal e processual penal. Não estamos

propondo penas mais severas, mais longas ou mais restritivas. Pensamos apenas

que a nossa legislação poderia ser mais ágil e menos tolerante, de forma a impedir

manobras escusas de maus advogados, que apenas beneficiam criminosos.

2ª) Os processos iniciados mediante autos de prisão em flagrante deveriam

ter rito sumaríssimo, a fim de impedir que os criminosos, presos nessa condição,

usem as portas que a própria lei lhes abre. O flagrante é o óbvio na comprovação

de uma prática criminosa. E o óbvio se prova por si só.
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3ª) Temos, de um lado, elevados níveis de criminalidade, a serem contidos, e

criminosos que precisam ser punidos e reintegrados ao convívio social. De outro,

temos o instrumental de que necessitamos para que tais ações possam ser

empreendidas.

Todavia, esse instrumental, que é o nosso ordenamento jurídico-penal, já

está ultrapassado, obsoleto e decadente.

O Direito, como ciência, precisa ser mais prático e menos acadêmico. O

processo precisa andar mais rápido para que o cidadão não tenha que pagar o

ônus da morosidade da Justiça. Existem na lei muitos recursos que só servem para

beneficiar delinqüentes e enriquecer advogados.

A reforma do Poder Judiciário não pode mais ser postergada. Não se

entende por que há tanta resistência e tanta demora dessas providências.

4ª) Além das facilidades que a própria lei cria para que criminosos escapem

à punição, alguns conceitos vigentes no Direito Penal brasileiro os favorecem. Um

deles chama mais a atenção pelas conseqüências que deixa: trata-se da

reincidência, tema que já abordei anteriormente neste trabalho.

No Direito brasileiro, a reincidência ocorre quando o agente comete novo

crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o

tenha condenado por crime anterior.

Apenas para relembrar, diz-se que uma sentença, condenatória ou não,

transita em julgado quando contra ela já não há mais possibilidade de se impetrar

nenhum recurso, circunstância que a torna definitiva.

Verificamos, portanto, que a reincidência se caracteriza pela prática de outro

crime, após o trânsito em julgado de sentença condenatória.

Ora, no Brasil, o processo leva às vezes mais de uma década para ser

julgado, caso o crime não prescreva antes.

A falta de uma sentença condenatória transitada em julgado permite a um

mesmo criminoso cometer vários crimes e mesmo assim continuar sendo primário.

Isso significa que, no caso de prescrição, extinção de punibilidade ou decadência

de direito, fica totalmente afastada a hipótese de reincidência, porque não haverá

sentença para fazer coisa julgada.

A compreensão ficará mais fácil com um exemplo: um indivíduo comete um

crime e o processo é iniciado logo em seguida. Se, no curso do processo, ele vier a
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cometer outro ou vários outros crimes, não será considerado reincidente, porque

não há, ainda, sentença condenatória transitada em julgado.

Aqui, em Brasília, apareceu um garoto — geração de Brasília — chamado

Brechó, responsável pelo furto de mais de duzentos veículos na cidade. Quando ele

era preso, já dizia que não ficaria mais de cinco dias na cadeia, porque ele era

primário. Isso acontecia porque nenhum dos processos dele havia sido julgado, até

a época em que eu tive contato com o fato.

Como o nosso Direito permite um número infindável de recursos, meios e

manobras procrastinatórias, não é difícil prever que, em muitos casos, não haverá

sequer sentença.

Restam-nos, portanto, duas alternativas: ou fazemos um reestudo do

conceito de reincidência, ou promovemos logo as reformas que o Judiciário está a

necessitar, aumentando o número de juízes e de varas judiciais e tornando mais

ágil o processo. 

5ª) É pacífico e inquestionável o entendimento de que o crime se combate

com emprego, saúde, escola, segurança, assistência social, etc. São todas elas

medidas de longo prazo. Mas, neste momento, a sociedade exige providências

urgentes que permitam ao povo sair às ruas, trabalhar, estudar, divertir-se, viajar,

etc. Isto não será possível se as ruas estiverem tomadas pelos criminosos, se os

toques de recolher impostos pelos traficantes não permitirem às pessoas circular

livremente. O que estamos querendo dizer é que o povo quer as ruas livres e os

bandidos presos e fora do seu convívio.

Qualquer medida implica a retirada de bandidos das ruas, porque não

adianta deixar o bandido na rua. Ele vai continuar matando, estuprando, traficando,

até que ele seja educado, e educação leva uma geração.

Para tanto, é preciso que o sistema carcerário seja reformulado e que se

criem mais vagas nos presídios. Nenhuma medida de contenção ou controle da

criminalidade será eficaz se os criminosos continuarem nas ruas.

Como as condições do País não permitem investimentos públicos no setor,

cremos que é chegado o tempo de se discutir a conveniência de privatização dos

presídios, como eu já referi antes.

Com isso, seriam gerados mais empregos; o Governo cortaria mais de 50%

de seus gastos no setor — um preso custa hoje cerca de 640 reais para o Governo,

e com 300 reais ele custearia esse preso, se o presídio tivesse uma administração
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privatizada; teríamos presídios mais seguros, porque o empresário seria o

responsável pela segurança; a mão-de-obra encarcerada concorreria para o

aumento da produção de bens; o Governo arrecadaria mais impostos; e a

recuperação do preso poderia ocorrer de forma mais eficiente, além de permitir que

os policiais empregados atualmente na vigilância dos presídios passassem a

exercer atividades preventivas nas ruas.

6ª) Em 1990, entrou em vigor a Lei nº 8.069, mais conhecida como Estatuto

da Criança e do Adolescente. Era 13 de julho, e a Secretaria de Segurança Pública

do Distrito Federal tinha como titular este cidadão que fala a V.Exas. Fui, portanto, o

Secretário que abriu as portas das celas, onde, por ordem judicial, achavam-se

recolhidos menores delinqüentes, e os devolveu às ruas, em obediência ao

Estatuto.

No dia seguinte, alguns já estavam de volta; na semana seguinte, vários

deles já estavam sendo reconduzidos às delegacias de polícia por tráfico de drogas,

estupro, roubo, assassinato, assalto a mão armada, etc. 

À época, sugerimos a construção de pequenos centros de recepção desses

menores, espalhados por todo o Distrito Federal. Tive naquela oportunidade e tenho

até hoje a percepção de que pequenos centros de recepção, com um máximo de

cinqüenta vagas, seriam mais fáceis de administrar, permitiriam uma separação

entre aqueles que são apenas iniciantes nas sendas do crime e aqueles que são de

recuperação mais complicada, além de favorecerem a educação desses jovens.

A sugestão dormitou por vários anos na gaveta de algum burocrata, até que

um dia a ex-Vice-Governadora do Distrito Federal, Dra. Arlete Sampaio, tomou

conhecimento dela e percebeu que aquela seria uma solução para o problema do

menor abandonado. Mas nada foi feito.

7ª) O trabalho policial se desenvolve sem que se possa perder de vista uma

série de fatores. Um deles é o princípio da oportunidade. Boa parte das operações

policiais já foi prejudicada porque a oportunidade da ação se perdeu no tempo e no

espaço.

A subtração da prerrogativa que tinha o delegado de polícia para expedir

mandados de busca e apreensão fez com que esta circunstância ocorresse com

mais freqüência.
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Sabemos que o criminoso não tem prazos, não manda aviso e age sempre

quando a ocasião lhe é propícia. Favorece-lhe, então, o princípio da oportunidade, o

mesmo princípio que foi negado à autoridade policial.

Muitas vezes a dificuldade de se localizar um juiz e dele obter um mandado

de busca e apreensão tem favorecido a prática do crime e dificultado a prisão de

criminosos.

A Constituição brasileira revelou, ao longo desses anos, falhas e equívocos,

que estão sendo corrigidos. Por que não reparar mais esse erro? 

Fica, portanto, Sr. Presidente, a sugestão para que se restabeleça a

prerrogativa do delegado de polícia de carreira de expedir mandados de busca e

apreensão, para que não se perca o princípio da oportunidade na apuração do

crime e conseqüentemente a responsabilização mais tarde do criminoso.

8ª) Finalizando a nossa modesta participação nesta audiência pública,

desejamos formular uma última sugestão. São irrisórios os investimentos feitos na

segurança pública ao longo dos anos. Não vemos perspectivas de mudanças desse

quadro a curto prazo, até porque a área social não tem recebido a atenção devida

por parte do Poder Público.

Por essa razão, entendemos que compete à sociedade encontrar alternativas

de financiamento da segurança pública, sem que se crie uma obrigação a mais para

o povo brasileiro, já por demais onerado com uma pesada e intolerável carga

tributária.

É urgente e inadiável a criação de um fundo que venha custear as despesas

com a segurança pública.

Quando se fala em criação de fundos, temores surgem de todos os lados. De

um, o povo se preocupa ante a possibilidade de criação de taxas ou impostos que

possam subtrair-lhe mais uma parcela dos seus já minguados ganhos. De outro,

agita-se o Governo com receio de que alguns percentuais de impostos possam ser

desviados para esses fundos.

A proposta que pretendemos deixar para as considerações de V.Exas. não

contempla nenhuma dessas possibilidades, mas exigirá muita compreensão,

espírito público e boa vontade.

A criação de qualquer fundo exige, como condição sine qua non a indicação

de suas fontes de recursos. Passamos a nomear algumas delas, porque outras

surgirão nos debates posteriores na Comissão.
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Primeira fonte. Sabemos que milhares de pessoas deixam de movimentar

suas contas bancárias e desprezam pequenas quantias que ficam de saldo, assim

permanecendo por vários anos em poder dos bancos, que não são seus

proprietários, mas usufruem dos rendimentos de suas aplicações e das cobranças

de taxas de administração, até que essas quantias desapareçam completamente.

São milhões de reais que, com o tempo, transferem-se silenciosamente para o

patrimônio dos bancos.

Ora, uma lei poderia dispor o seguinte: "Os saldos bancários iguais ou

inferiores a meio salário mínimo, após decorrido um prazo de cinco anos sem

movimentação da conta, serão transferidos para o Fundo Nacional de Segurança

Pública" — se for essa a destinação que vier a tomar. "Neste período, os bancos

ficam proibidos de cobrar quaisquer tipos de taxas incidentes sobre os saldos iguais

ou inferiores ao disposto neste artigo." Aqui também os cidadãos titulares daquelas

quantias não as perderiam, pois as receberiam em forma de benefícios na

prestação da segurança a que têm direito.

Segunda fonte. Os prêmios de loterias ou sorteios oficiais não reclamados no

prazo legal poderiam também ser incorporados ao Fundo Nacional de Segurança

Pública.

Terceira fonte. Diariamente realizam-se, pelo País afora, eventos promovidos

por empresas, como shows, apresentações esportivas, etc. Tais eventos exigem

policiamento, onde o Governo arca com vultosas despesas, e os empresários

promotores só ganham. Podemos resumir essa situação numa expressão simples e

conhecida de todos: o ônus é seu; o bônus é meu.

Consideramos justo que, em tais casos, pelo menos uma parcela desses

ganhos milionários seja transferida, sob a forma de contribuição, para o Fundo

Nacional de Segurança Pública.

Quarta Fonte. A exemplo do que ocorre com a Lei Sarney, o Fundo Nacional

de Segurança Pública poderia ser beneficiado com doações, que seriam

descontadas no Imposto de Renda. Atualmente, muitas empresas já fazem

doações. Eu mesmo recebi doação quando fui Secretário de Segurança aqui.

Considerando que há muito a segurança passou a ser a prioridade número

um dos brasileiros, cremos que, se bem vendida, a idéia poderá trazer bons

resultados.
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Quinta fonte. Todos os recursos provenientes de trabalhos policiais —

apreensão de contrabando; bens oriundos do lucro obtido com o crime em geral,

após decretado o perdimento pela Justiça; taxas de serviço, já cobradas atualmente

— seriam incorporados ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Arrecadam-se

milhões de reais com isso, e hoje esse dinheiro não fica na área de segurança,

toma outros caminhos. A segurança poderia ser beneficiada com isso.

Após a conclusão desse trabalho, vindo para cá, ocorreu-me ainda a

possibilidade de discutir uma outra fonte, que seriam os espólios sem herdeiros.

Esses bens se transferem para o Governo. Por que não destiná-los a um fundo que

prestará um serviço social de grande alcance?

Sras. e Srs. Deputados, pedimos desculpas, porque já abusamos demais da

paciência de V.Exas. Acontece que o assunto é cativante, principalmente para

quem a ele dedicou uma parcela ponderável de sua vida. Passamos mais tempo

convivendo com policiais que com a nossa própria família. Respiramos segurança

pública por mais de duas décadas e hoje, mesmo aposentados, continuamos

fazendo a mesma coisa. Perdoem-nos, porque nossas limitações não nos

permitiram fazer melhor.

Como cidadãos e como pais, e em nome de todos os cidadãos e de todos os

pais deste País, manifestamos a V.Exas. nossa total confiança no trabalho que aqui

está sendo feito.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) - Agradecemos ao Dr. Geraldo

José Chaves a exposição.

Passo a palavra ao Dr. Aloysio José Bermudes Barcelos, solicitando a S.Sa.

que faça a sua exposição em tempo hábil, para que os Deputados possam fazer as

perguntas que desejam.

O SR. ALOYSIO JOSÉ BERMUDES BARCELOS - Exmo. Sr. Deputado Aldir

Cabral, Presidente desta Comissão, Exmos. Sras. e Srs. Deputados, senhoras e

senhores, caros colegas, na verdade, quero agradecer, em primeiro plano, ao

Deputado Aldir Cabral o convite que me foi formulado, mais em função da nossa

amizade do que propriamente pelo meu conhecimento.

Quero dizer inicialmente que o Dr. Chaves praticamente esgotou a matéria e

nada nos resta a acrescentar, a não ser concordar com o que ele disse.
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No entanto, gostaria de chamar a atenção para esse debate a respeito da

unificação das Polícias, que, no nosso entendimento, significa um desvio de

atenção da população no que se refere à falência da política governamental no

setor de segurança pública.

Não é unificando as Polícias, ou melhor, tirando a farda de uma ou

colocando a farda na outra, que se resolverá o problema da segurança pública. Há

situações muito profundas que geram violência, criminalidade e trazem como

conseqüência a dificuldade no combate à violência. Essas causas decorrem da

ineficiência da política governamental socioeconômica, ou seja, falta de políticas de

emprego, educação, saúde e saneamento básico.

Todos temos consciência de que a população cresceu e, paralelamente,

também os bolsões de miséria. E não se promove nenhuma política com vistas a

levar cidadania a esse povo que já é desfavorecido pela sorte.

A Polícia Militar, na verdade, foi criada à semelhança das Forças Armadas.

Achamos que se deve modificar a doutrina de emprego dessa polícia, de forma a

que ela passe a agir como uma polícia de garantia do cidadão, não como uma que

é treinada, doutrinada para o combate, para a guerra, com a utilização de manuais

militares.

Como medidas que o Poder Público deveria tomar para a melhoria do

problema de criminalidade — algumas são de longo prazo — surge a necessidade

de se alertar a população e o Poder Público de que elas são necessárias. Sabemos

que as favelas são realidade, e lá não há a presença do Estado. Por conseguinte,

deveria o Estado se fazer presente nesses locais com quartéis de polícia,

delegacias policiais, hospitais — e não postos de saúde, que não funcionam —,

escolas que realmente ofereçam vagas a todas as crianças ali nascidas e também

saneamento básico, porque o povo se revolta com as precárias condições de saúde

e saneamento e com a falta de escolas para os seus filhos.

No que diz respeito propriamente às Polícias, vemos como medidas melhor

seleção do pessoal; treinamento permanente dos policiais; possibilidade de

progressão na carreira para os cargos mais elevados, de modo a motivar o policial

ao melhor desempenho de suas funções; e salário digno para que o policial possa

viver em ambiente saudável, no qual ele não se encontre constantemente rodeado

de bandidos — com o salário que se paga hoje ao policial, ele não tem outra

alternativa a não ser morar nas favelas.
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O aumento do efetivo da Polícia é necessário. No entanto, o que se vê na

política governamental é a redução de gastos com pessoal do serviço público.

Fala-se até em exoneração, devido ao excessivo número de servidores, mas

entendemos que na área de segurança pública há a necessidade de aumento

desse efetivo.

Outro ponto que gera violência é a impunidade. O fato de que as pessoas

que praticam delitos, inclusive de corrupção, não são punidas gera um ânimo para

que o cidadão cometa o delito.

Esperamos também que esta Comissão insira na legislação a licença para

que o policial possa lecionar, a exemplo dos juízes e dos integrantes do Ministério

Público, para que ele melhore seu conceito perante a sociedade.

Minha modesta contribuição é no sentido de se dar à população brasileira

melhores condições de vida, para se diminuir a criminalidade.

Agradeço ao Deputado Aldir Cabral, aos demais Deputados presentes e aos

companheiros que aqui estão a oportunidade dessa singela participação.

Não tenho mais nada a dizer, a não ser endossar a palestra do Dr. Geraldo

Chaves.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) - Esta Presidência parabeniza

os Drs. Geraldo Chaves e Aloysio Bermudes.

Comunico aos nobres Deputados presentes que já foi solicitada a xerocópia

das sugestões do Dr. Chaves, para que sejam entregues imediatamente aos

senhores, a fim de que, com suas assessorias, possam V.Exas. dar provimento a

esse fundo, por meio da formulação de um projeto de lei.

Com a palavra o nobre Deputado Wellington Dias.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON DIAS - Sr. Presidente, quero também

saudar os nossos convidados. Estou feliz com a nossa concordância no tocante à

necessidade que temos de criação de um fundo que possa, inclusive, ser abraçado

pelos três níveis de Governo e no tocante ao fato de que a segurança hoje talvez

seja prioridade maior, do ponto de vista da sociedade, do que alguns outros setores

que já têm garantia de verba ou, pelo menos, a determinação de algum recurso

permanente para a sua sustentação. A saúde, por exemplo, já dispõe do Sistema

Único de Saúde. Entendo que a sociedade tende a cobrar tratamento para a

segurança idêntico ao que é dado à educação e à saúde.
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Dr. Geraldo, V.Sa. sugeriu como fontes possíveis para a formação do fundo:

espólio, bens apreendidos, taxas sobre eventos, doações, com abatimento no

Imposto de Renda, e as contas abandonadas — vamos chamá-las assim. Sou

bancário e sei da grande polêmica em torno dessas contas, porque muitas vezes as

pessoas deixam o dinheiro confiado ao banco e passa-se muito tempo — não que o

tenham esquecido. Aliás, há uma discussão interna nos bancos sobre a cobrança

de taxas que consomem os valores das contas não movimentadas.

Quero esclarecer algumas dúvidas que restaram para mim. Disse V.Sa., com

relação às alterações, que hoje há quantidade muito grande de recursos que são,

muitas vezes, de forma incorreta e até criminosa, utilizados por advogados. Na

tramitação desses processos, que tipo de recursos seriam permitidos em relação ao

que existe hoje? Ou seja, que instâncias restariam para o debate em relação aos

vários níveis de julgamento dos processos? E há também uma série de artifícios

que são muito mais de efeito protelatório. O que o senhor classificaria como

protelatório?

Tenho discordância quanto à administração prisional. Sou daqueles que

entendem ser esse um serviço essencial. Graças a Deus que hoje está ficando

mais claro que nem tudo que é privado é melhor do que aquilo que é público. Nos

últimos dez anos, vivemos um período em que se passava a idéia de que tudo que

é feito pelo setor público não presta, não vale nada, e tudo o que é feito pelo setor

privado é maravilhoso. Estamos hoje sofrendo por causa desse raciocínio. Por isso

defendo formas alternativas de receita, embora não acredite que o sistema atual

esteja correto.

Agora, existem vários casos no mundo que mostram que é possível a

produção, no próprio presídio, por exemplo, de alimentos para consumo interno.

Temos exemplos nesse sentido em alguns Estados americanos onde o sistema é

privatizado.

A preocupação do setor privado é o lucro. Então, imaginem a relação que

pode haver entre a busca do lucro e a administração de presos, por exemplo,

envolvidos com organizações criminosas, como os que temos hoje no Brasil e no

mundo.

Gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso, porque continuo achando que,

assim como são possíveis alterações quanto à impunidade, quanto às esferas das

Polícias, é possível uma solução para a administração dos presídios.
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Quanto à unificação das Polícias, entendo que pode acontecer a unificação

dos comandos e um trabalho nas academias que vise menos à formação militar no

sentido do combate.

Vários Municípios do Brasil, hoje, a exemplo de alguns lugares do mundo,

estão utilizando a figura da Guarda Municipal, a chamada polícia comunitária. O Rio

de Janeiro é um exemplo concreto disso. Parece-me que Recife já teve uma

experiência semelhante. É uma Polícia normalmente desarmada, voltada para

ações preventivas, para o pequeno delito. Não é ela que vai tratar de narcotráfico

ou de crime de pistolagem, ela vai tratar do pequeno delito, casos de meninos de

rua, crimes nas escolas. Enfim, como é que V.Sa. percebe essa possibilidade?

Abordo ainda o tema da formação. Temos uma Constituição que assegura,

por exemplo, que o cargo de delegado é para portadores de diploma de bacharel

em Direito. Isso é descumprido em muitos Estados brasileiros. Citei na última

reunião o caso do meu Estado, o Piauí, hoje com 221 Municípios. Alguns possuem

mais de uma delegacia, mas apenas dezenove delegados são portadores do

referido diploma. Em muitos casos, em algumas cidades, até soldados da Polícia

exercem cargo de delegado; são cabos, sargentos, normalmente militares. Por

melhor intenção que tenham, não foram preparados para essas áreas.

Reconhecendo que há dificuldade para a solução disso, e considerando a

idéia, apresentada tanto pelo Dr. Aloysio quanto pelo Dr. Geraldo, da necessidade

da formação e da possibilidade da ascensão funcional, tenho a dizer que a Polícia

Federal tem um trabalho importante: o incentivo, o apoio para que seus quadros

busquem a formação, fazendo cursos de Direito, cursos nas diversas áreas. Várias

universidades hoje oferecem curso de Bacharel em Segurança Pública, que é uma

espécie de curso de Direito com um aprimoramento na área de segurança pública.

Eu também gostaria de ouvir V.Sas. sobre o assunto. Ou seja, um prazo para

a possibilidade de ascensão. Caso se concluísse determinado curso, seria um

requisito para a ascensão. Ou seja, vai haver a ascensão, sim, mas que ele

também aposte num investimento humano no caso de melhores conhecimentos.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) - As perguntas de V.Exa. são

direcionadas ao Dr. Chaves?

O SR. DEPUTADO WELLINGTON DIAS - Aos dois. Uma pergunta

específica é sobre o que seria protelatório hoje relativamente à questão do
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Judiciário. Outro ponto diz respeito à privatização dos presídios. Como eu disse,

tenho uma posição contrária.

O SR. GERALDO JOSÉ CHAVES - Primeiro, agradeço a V.Exa. as

perguntas, porque elas me dão oportunidade de melhor esclarecer o tema. No que

diz respeito à questão dos recursos protelatórios, existem muitas instâncias

instituídas pelo direito brasileiro e muitos recursos. Vou responder de forma bem

simples e prática, tendo em conta principalmente minha longa vida de policial.

Foram muitos anos. Um advogado tem o direito, às vezes, de pedir perícias

inteiramente desnecessárias, absolutamente inúteis para o processo. Requer

audiências de testemunhas que nada têm a ver. Como fica ao arbítrio do

magistrado, às vezes ele atende. Com isso, vai-se procrastinando o processo. São

advogados que escondem testemunhas para que elas não sejam notificadas, não

sejam intimadas a comparecer. Enfim, aquelas manobras por parte dos que chamo

de rábulas de porta de cadeia. Hoje, por exemplo, é comum. Há determinados

delinqüentes, grandes criminosos, que já têm os seus escritórios de advocacia

contratados. Quando o indivíduo chega preso à delegacia, o habeas-corpus já está

despachado.

Então, a lei poderia criar obstáculos a isso, para evitar a ação danosa de

maus advogados que vão beneficiar criminosos. Acho que teríamos de nos

debruçar sobre parte desses recursos — e são muitos — para ver o que é

dispensável e o que não é. Essa é uma discussão profunda que vai exigir o

concurso também dos nossos mestres, dos nossos doutores. Não é só a Polícia,

não. No Brasil, cometemos um pecado: às vezes, discutimos muita coisa

amadoristicamente. Não entendo como é que se pode legislar para o preso sem

ouvi-lo. E isso já foi feito no País. O preso tem de ser ouvido, sim. Tem de ser

ouvido também o agente penitenciário.

V.Exa. questionou a administração prisional e a privatização. Vou ver se

abordo as duas questões em uma só resposta. Num presídio privatizado, o

empresário quer o lucro. O preso representa mão-de-obra e ele tem que trabalhar

como todo cidadão. O preso tem de trabalhar, sim, mesmo que seja de alta

periculosidade. Então, vamos criar os mecanismos que façam com que ele trabalhe

e que dê, inclusive, proteção a ele e aos outros também.

Vou dar um exemplo a V.Exa. Aqui em Brasília há uma penitenciária. Existe

uma fundação chamada Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, da qual fui
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Presidente, porque o Secretário de Segurança é também o Presidente dessa

fundação. Temos lá oficina mecânica, carpintaria, padaria, marcenaria, alfaiataria,

criação de peixes, criação de porcos, lavoura e criação de gado. À época, procurei

a Dra. Rosane Collor para pedir uma ajuda, porque eu queria aumentar a padaria.

Se eu aumentasse a padaria, eu poderia produzir pão de excelente qualidade, sem

bromato, e fornecê-lo a todas as escolas públicas, hospitais públicos e quartéis.

Infelizmente, não obtive recursos para a padaria. Pedi auxílio também em relação à

marcenaria. Se eu tivesse esses recursos, poderia ter aumentado a marcenaria, e

os presos iriam recuperar todo o mobiliário das escolas públicas de Brasília pela

metade do preço que se paga. No caso da alfaiataria, eu tinha dezessete máquinas

funcionando e 22 encaixotadas; se todas fossem montadas, poderiam ser

produzidos, pela metade do custo, uniformes para todas as escolas públicas do

Distrito Federal, para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros. 

É isso o que chamo de uma administração que poderia ser privatizada, sim,

uma administração responsável. O empresário quer o lucro. Então, como o lucro é

dele, ele vai, evidentemente, criar todos os meios e mecanismos que melhor lhe

permitam auferir lucro. Ninguém faz nada para perder dinheiro. 

Outro exemplo, no caso da Papuda. Há uma plantação de manga,

parece-me, da PROFLORA. Um dia eu passei por lá e vi gente colhendo mangas,

que eram exportadas para a Europa. Procurei saber quem era o dirigente daquilo e

como era feita a colheita, quanto pagavam. Então, fiz um convênio com ele e,

naquele ano, os presos colheram as mangas e ganharam dinheiro. O preso ganha

um salário mínimo e tem deduzido, para cada três dias de trabalho, um dia da pena.

Isso já é adotado há mais de uma década. Então, um quarto do salário vai para o

preso, é entregue na mão dele; um quarto vai para uma conta bancária, que ele

retira quando cumpre a pena; um quarto vai para os beneficiários nomeados, e um

quarto fica para a manutenção da fundação, porque ela precisa de recursos para

sobreviver.

Então, sob uma administração privatizada, objetivando lucros — acredito

nisso —, iríamos gerar mais empregos, produzir mais bens. O preso iria trabalhar.

Hoje só pode trabalhar o preso de bom comportamento. Há determinados presos

que não podem trabalhar, porque não posso soltá-los entre os outros. Mas, se

criássemos as condições necessárias para que também trabalhasse, ele também

iria produzir. Há determinados elementos que não podem mesmo. Vou ser sincero
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com V.Exa.: acredito que há pessoas que não têm recuperação. Não adianta. O

Escadinha está lá para quem quiser tentar recuperá-lo. Quanto ao Bandido da Luz

Vermelha, vimos o que aconteceu. Há pessoas que não têm recuperação. Então,

esse indivíduo tem que viver recluso mesmo, porque, se ele voltar para a

sociedade, vai matar. Tenho muitos exemplos nesse sentido.

A quarta pergunta de V.Exa. refere-se às Guardas Municipais. Acho que o

caminho é esse. Aliás, já vejo a Polícia Militar trabalhando como a Guarda Municipal

hoje. Ela não é militar, é civil, e está desempenhando a função. Agora, dizer que ela

é ideal, não. Não é ideal, até porque o salário é baixo. E quando o salário é baixo,

não se pode recrutar pessoas de um nível maior.

Veja, a Polícia Federal já exige do agente de nível médio que se dispõe a

fazer o concurso o nível superior. É uma tentativa de melhorar o quadro. Isso trouxe

problema? Trouxe, porque, para o indivíduo entrar, é exigido o nível superior e

depois ele vai receber salário de nível médio. É um problema que tem de ser

administrado. No dia que houver condições de se pagar melhor ao policial, também

haverá condição de se fazer um recrutamento mais seletivo. 

Quanto à formação e à ascensão do policial, vou deixar para o Dr. Aloysio

responder, porque ele foi diretor da academia, trabalhou muitos anos lá e está mais

familiarizado com esse assunto do que eu.

O SR. ALOYSIO JOSÉ BERMUDES BARCELOS - Sr. Deputado,

entendemos que o quadro de bom nível já se inicia com um bom salário. Se há um

bom salário para o homem da Polícia, automaticamente esse salário já vai atrair as

melhores cabeças, que irão disputar aquela vaga. Vou mostrar a V.Exas. como

acontece na Polícia Federal. Nos concursos públicos para os cargos de delegado,

cobra-se do candidato ser bacharel em Direito. Para os cargos de perito criminal, é

exigida a habilitação em uma área específica, ou seja, farmácia, biologia, química

etc. E para o nível médio, como disse o Dr. Geraldo Chaves, o terceiro grau está

sendo exigido desde 1996. Após a seleção relativa a conhecimento, o candidato é

submetido a prova de esforço físico, a exame médico e a um psicotécnico em que

se apura o temperamento adequado ao exercício da atividade policial. Com esse

exame psicológico será verificado o nível de agressividade, o temperamento do

cidadão, se ele tem um nível de inteligência razoável e outros itens mais. Não sou

psicólogo para explicar para V.Exas., mas é uma exigência muito válida.
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O Dr. Geraldo Chaves até citou um exemplo, antes de entrarmos. Refiro-me

ao caso que ocorreu no Distrito Federal com um tenente da Polícia Militar, que,

reprovado no psicotécnico, ingressou na Polícia valendo-se de uma medida judicial.

Resultado: ele veio a cometer o crime de seqüestro contra a filha de um

empresário, hoje Senador da República. 

Na Polícia Federal temos o exemplo de um policial, agente, que foi reprovado

no exame psicotécnico. Ele é de Brasília e foi nomeado em decorrência de medida

judicial. Foi lotado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pasmem V.Exas., ainda

no estágio probatório ele se envolveu com a criminalidade e acabou sendo

demitido. São dois exemplos. Temos outros também, mas não vale a pena trazer ao

conhecimento de V.Exas. 

É essencial o exame psicológico para verificar o temperamento adequado.

Após esse exame, na Polícia Federal procedemos a uma investigação social para

verificar o passado daquele candidato, se tem algum envolvimento com crimes, com

prática delituosa ou com comportamento socialmente reprovável, inadequado,

porque é exigido do policial que não tenha nenhum desvio de conduta. Costumo

citar um exemplo muito simples: quando se vê alguém bebendo num bar,

embriagando-se, uma pessoa qualquer do povo, é normal. Quando se vê um

policial tomando uma bebida alcoólica num bar, a primeira coisa que as pessoas

pensam é que só podia ser policial. Então, o conceito é esse. 

Temos de verificar o comportamento social desse candidato. Depois de toda

essa etapa, ele então é convocado para um curso de formação na Academia

Nacional de Polícia, onde será treinado para o exercício da função policial. Depois

de preparado é que, então, será nomeado e vai portar uma arma e a carteira para o

desempenho da sua função. Devo dizer que, durante o curso, ocorrendo qualquer

deslize, seja no que diz respeito a comportamento social ou a disciplina, seja no

caso de ineficiência de rendimento, de aproveitamento escolar, ele é desligado.

Como se percebe, o curso da academia é eliminatório. Isso está na nossa

legislação. 

Assim, é uma sugestão que trazemos. De modo geral, felizmente, hoje quase

todas as Polícias nos Estados estão adotando critério seletivo mais rígido, mais

exigente. Devem adotar esse sistema. 

Agora, há o aspecto da progressão, da promoção, da ascensão. Vamos

chamá-lo de movimento do servidor de um cargo de nível médio para o de nível
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superior. O critério menos ruim, na nossa ótica, ainda é a prova seletiva, a exemplo

da prova do concurso público, de tal maneira que o candidato do concurso interno

não se veja diminuído perante o seu colega ao lado oriundo de um concurso

externo. Ele pode sentir-se sem o mérito necessário, porque foi promovido ao longo

do tempo, devido à antiguidade, ou porque bacharelou-se em Direito, ou em virtude

de uma ciência que lhe deu o acesso ao cargo de perito criminal. Entendemos que

ele deva concorrer considerando-se o mérito pessoal, um concurso interno em que

se poderia destinar metade das vagas para ser disputada entre eles próprios.

Aquele que tiver maior conhecimento irá, então, para o curso de formação. Nesse

ponto, entendemos que poderia ser dispensado o exame médico, físico e o

psicotécnico, porque ele já é policial. 

Não sei se respondi à pergunta de V.Exa., mas é o nosso entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) - A título de colaboração, Dr.

Aloysio, acho que respeitaríamos o estágio probatório.

O SR. ALOYSIO JOSÉ BERMUDES BARCELOS - Sem dúvida alguma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) - Passado o estágio probatório,

ele estaria apto a fazer o concurso interno.

O SR. ALOYSIO JOSÉ BERMUDES BARCELOS - Perfeito. Sem dúvida

alguma. Porque ainda teria o período para demonstrar a sua capacidade no

desempenho da nova atividade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral ) - Correto.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON DIAS - Eu peço direito à réplica, Sr.

Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral ) - Pois não.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON DIAS - O Dr. Geraldo, em relação à

questão dos presídios, ajuda a convencer-me ainda mais.

V.Sa., Dr. Geraldo, citou o exemplo de Brasília. A legislação permite,

primeiro, a pena alternativa, o trabalho, o convênio, ou seja, a parceria. Temos de

ter cuidado quando alguém é preso. Em nome da sociedade, o Poder Público se

torna o responsável por aquele cidadão, pelo cumprimento da pena que a

sociedade pactuou, por meio de uma decisão judicial, para aquele cidadão. Então,

transferir para uma gestão privada, cujo interesse é o do lucro, todo esse processo,

que segurança a sociedade vai ter? Qual é o critério da escolha? Vai ser uma

licitação, da qual qualquer segmento não preparado possa participar? O objetivo
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que o senhor deseja também é o meu: o de ocupar os presos. Até porque,

ocupando-os, tem-se a possibilidade de sua recondução à sociedade de maneira

diferente; e há também, com certeza, menos tempo para que eles pensem como

vão atingir a sociedade, como vão conseguir sair das malhas do sistema

penitenciário brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) - Satisfeito o Deputado

Wellington Dias, passo a palavra à nobre Deputada Zulaiê Cobra.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Muito obrigada, Sr. Presidente.

Ilustres convidados de hoje, Dr. Geraldo José Chaves e Dr. Aloysio José Bermudes

Barcelos, quero apenas salientar que estamos discutindo duas importantes

questões. Temos três PECs aqui, duas mais importantes, porque a outra trata de

salário e carreira. Não me interessa. Uma é do Governo, que é a PEC nº 514, que

cuida da desconstitucionalização das Polícias, o que é um absurdo. Só fica a

Polícia Federal, a Civil e a Militar caem fora da Constituição. Isso é um erro do

Governo Federal que temos que suprimir. A outra PEC, que é de minha autoria e de

vários Deputados desta Casa, é sobre a unificação.

Em primeiro lugar, parabenizo o Dr. Geraldo José Chaves quando põe no

seu texto que a Polícia é gênero e que a atividade policial é de caráter civil. O

senhor conserte o seu discurso, por favor, doutor, não fale que não tem que

unificar. É preciso unificar, porque não podemos ter Polícia Militar — e aqui estou

lidando com dois policiais federais, mas civis. Temos na nossa Comissão delegados

civis. Se não começarmos uma batalha feroz contra a Polícia Militar, não vamos ter

uma segurança pública digna.

Diante dessa mesa, semana passada, na quarta-feira, estavam dois coronéis

da PM, dois coronéis do Rio de Janeiro, um Secretário de Segurança Pública, aliás

um homem até de bom senso, muito humilde, coisa incomum para coronel da

Polícia Militar. Estamos lidando com uma polícia que não tem um comando a que

possamos ter acesso. 

Em São Paulo — eu sou de São Paulo — o Secretário de Segurança Pública

não manda nada, não manda nem na Civil e muito menos na Militar, porque o

Comando da Polícia Militar não permite que civil entre lá. A minha luta é para que o

Secretário de Segurança Pública possa entrar, a qualquer momento, em quartel.

Aliás, reputo importantíssimo o fim de quartel. Não sei para que serve quartel. Eles

falam em adestramento físico, jogam futebol. Se o senhor entrar num quartel à 1h
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da tarde, verá que estão jogando futebol. Adestramento físico não existe. Por quê?

Tudo gordo, barrigudo. Um dia passei em revista a tropa e falei, num discurso duro:

"Policial militar barrigudo não pode, e muito menos fazer uso de bebida alcoólica.

Isso é um absurdo!"

Então, desejo aqui convencer o senhor — também não vou poder

convencê-los — de que temos de batalhar, nós que somos policiais civis, para que

tenhamos uma polícia única, um comando único e acabar definitivamente com a

palavra militar. As nossas viaturas de São Paulo só têm a palavra polícia, mas eles

estão usando aquilo para saber se é militar, se é civil, para confundir. Eu queria que

a palavra polícia fosse colocada não para confundir a população, mas para dizer

que todos os policiais estão a serviço da população.

Não queria discutir aqui, Sr. Presidente, ilustres convidados, a questão dos

presos. Estou querendo tirar a segurança pública quanto aos presos. Preso não é

função da Polícia, é função da Justiça. E sou contra a privatização, porque assisti a

vários vídeos nos Estados Unidos, e lucro não é obrigação de Estado. O preso não

é para dar lucro, o preso é para ser recuperado. 

O senhor fez no seu discurso uma abordagem bonita nesse sentido. E não

fique preocupado com os advogados, não, porque a causa hoje da desgraça da

Justiça não é a presença dos advogados, são os próprios juízes. Os juízes não

estão preparados para essa Justiça ágil. Temos que mudar o Judiciário. Sou

Relatora da matéria relativa à estrutura do Poder Judiciário, e é difícil mudá-lo,

porque o lobby nesta Casa é terrível. Temos um lobby da Polícia Militar, da

magistratura e do Ministério Público. A Polícia Civil não tem lobby. É isso que me

preocupa muito. Fico lá em São Paulo cutucando os policiais civis. Por que não vão

a Brasília?  Está todo mundo em Brasília na quarta-feira. A Polícia Civil não vem, a

Polícia Federal vem pouco.

Aliás, a Polícia Federal precisa ficar mais preocupada com o prestígio político

dela. Essa queda do Ministro José Carlos Dias mostrou que a Polícia Federal não

está bem institucionalmente. Precisamos lutar para que a Polícia Federal realmente

recupere o poder político, além, é claro, de combater o contrabando, o tráfico. A

Polícia Federal é para isso.

Falei em extinguir a Polícia Rodoviária Federal, que não tem nenhum sentido

mais. Em todos os Estados, policiais militares estão tomando conta das rodoviárias.

Tínhamos que ter policiais federais tomando conta das fronteiras, porque essa é a
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obrigação maior. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: quanto à questão

da Polícia, da segurança pública, ela tem que ser sempre civil. E não vai ser fácil

acabar com os quartéis. Temos, na proposta, na PEC, uma modificação lenta,

gradual. Não é fácil. Ele continua coronel da Polícia Militar não remunerado. Se

quiser ir para a reserva, pode ir; se não quiser ir para a reserva, tem que manter o

título. São doze patentes, Dr. Geraldo. É muita patente para pouco policial, porque

quem vai para a rua é o soldado, o cabo e o sargento. O coronel, o capitão e o

major ficam no quartel. Quando faço essa afirmação — e falo isso em programa de

rádio, de televisão —, eles ficam muito bravos, porque eles têm vinte, 25 anos de

Polícia, ganham muitíssimo bem. Aqui um coronel disse que ganho 13 mil reais. Ele

saiu da sala correndo quando eu quis mostrar o holerite. O coronel que estava aí,

da Polícia Militar do Rio de Janeiro, disse que ganha 2 mil e 500 reais. E eu

acreditei, porque ele falou. Mas a verdade é que um coronel da Polícia Militar de

São Paulo ganha de 8 a 9 mil reais. Esse é o ganho. Em relação à Polícia Militar de

Brasília, não sei, mas ganham muito bem. Agora, a Polícia Federal ganha muito

melhor do que a Polícia Civil. A Polícia Civil nos Estados está numa situação muito

difícil. 

Quando fui aos Estados Unidos saber da Polícia, sabe o que me disseram?

Para ser policial existem duas condições. A primeira é a formação. Essa formação

que o senhor acabou de dizer aí, Dr. Aloysio. Eu quero uma academia única.

Depois, sim, separa o investigativo. Tem que ser bacharel para fazer o judiciário,

fazer investigação. O outro, ostensivo, armado, uniformizado, de rua, para o

confronto. Esse policial tem que ser o policial mais bem preparado, porque ele tem

o confronto diário, e não é fácil. 

Outro dia, numa comemoração em São Paulo do Dia da Polícia, passou a

tropa de choque. Eu fui lá e disse: "Governador, vamos aplaudir, Governador".

Mário Covas até levou um susto, e o Comandante da Polícia Militar não gostou. O

senhor falou da Guarda Civil, que é o meu maior trunfo nessa reforma. Instituir as

Guardas Civis é o mais necessário neste País. Temos que ter Guarda Civil, sim.

Eles são contra. O coronel da Polícia Militar que falou aqui na quarta-feira passada,

na entidade dele em Campos e depois quando foi Secretário do Prefeito, que era o

Garotinho, disse que teve dificuldade com a Polícia Militar do quartel. 

Imaginemos as Polícias Militares do Brasil todo. Temos que fazer uma

reforma para o Brasil. É bom que não esqueçamos disso. O senhor tem hoje um
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exemplo belíssimo de Brasília, que hoje é boa no que diz respeito ao Poder

Judiciário, à Polícia, com todos os defeitos que ainda possa ter.

Agora, vamos caminhar para o grande sertão do Brasil. Quando o senhor

falava do delegado de polícia com mandado de busca e apreensão, eu conversava

com o Deputado. No interior do Brasil, grandes Estados não têm delegado de

polícia. É a Polícia Militar que faz as vezes do delegado. Então, essa busca e

apreensão é algo muito preocupante. 

Minha preocupação, que exponho aos ilustres convidados, é que possamos

manter o inquérito policial como ele é hoje, melhorado. Pode até haver a presença

do promotor e do juiz em alguns lugares específicos. É plantão de 24 horas, como

fiz para a magistratura, para o Ministério Público. Eles estão bravíssimos comigo,

porque plantão é coisa de somenos, plantão é para polícia, não é para o juiz, não.

O juiz não fica de plantão. No nosso plantão judiciário em São Paulo, o juiz fica das

9h até meio-dia e vai embora para casa. Se às 4h, 5h da tarde você precisar de um

juiz num sábado ou num domingo, tem que ir à casa do homem. E quem vai à casa

do homem? É muito difícil um advogado ir até a casa do juiz. O plantão judiciário

tem que ser no fórum, na comarca. Daí estarmos fazendo com que a Justiça

caminhe também, com que a Justiça ande; não é só a Polícia, não.

Mas quero falar desse plano enorme, do Fundo Nacional de Segurança.

Copiaram o nosso fundo, ilustres convidados. Estabelecemos um fundo nacional de

segurança, está aí no nosso projeto, que constitui em usufruir de porcentagem dos

impostos federais, estaduais e municipais para o Fundo. Não existe polícia sem

dinheiro. O segundo elemento é ganhar muito bem — tanto quanto o juiz e o

promotor. A minha batalha é essa. Por que o policial fica sempre numa escada

inferior? Hoje, ele é mais preparado, os concursos são melhores, temos delegados

de polícia de porte. Na minha época, quando me formei, há 35 anos, ser policial era

uma coisa de somenos. Aliás, era uma capitis diminutio. Quando alguém dizia que

ia ser delegado, ouvia: "O quê? Você vai ser delegado? Você está louco?" E ser

advogado também não é grande coisa, não. Eu sou advogada militante há 33 anos,

e falam para mim: "A senhora não é juíza?" Respondo: "Não". "A senhora não é

delegada?" "Não". "A senhora é promotora?" "Não. Sou advogada". É uma

humilhação. As pessoas falam: "Ah, advogada". Como se fosse uma coisa de

somenos. Com o policial é a mesma coisa. Policial também é um sofredor, porque
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ser polícia neste País ainda é uma coisa sem valor. Nós temos de melhorar o nível

da polícia. 

Com relação ao Fundo Nacional, todos os Governadores têm de gastar

dinheiro, obrigatoriamente, como fazem hoje com a educação e a saúde. Isso tem

de estar na Constituição. Daí por que esse Fundo Nacional precisa ser hoje uma

realidade total. 

Não vou discutir a questão do presídio, mas quero tirar a polícia do presídio.

Presídio é para agente de segurança. Temos de fazer agentes penitenciários. Não

tem nada a ver com a segurança pública. Em relação ao trânsito também: não faz

sentido ter policiais no trânsito multando, escondidos, uma coisa vergonhosa. Aliás,

quero bater bem na questão da formação do policial. Quero pegar inclusive o seu

discurso. Vou levá-lo e analisá-lo. Quero a colaboração dos senhores, já que são

homens capacitados de Brasília e ficam mais próximos de nós. É duro lidar com o

grande Brasil. É uma reforma muito difícil, até porque existe no povo brasileiro essa

coisa enraizada de que polícia não precisa ganhar. Polícia precisa ganhar mais até.

Acho que o cartão de visita da Justiça é a polícia. Aonde o povo vai, quando tem

algum problema? Na Polícia. Ninguém vai na Justiça. O juiz nem olha para a cara

da gente. Juiz nem recebe ninguém. Ele me recebe, porque sou brava e briguenta.

Não me prenderam até hoje — aliás, não prenderam nenhum policial civil, nenhum

militar — porque eu tenho muita fama no meu Estado. Mas um dia posso ser presa

em algum outro Estado brasileiro. Estou torcendo para que isso ocorra, porque a

prepotência dos juízes, a arbitrariedade ainda são uma coisa normal na

Magistratura brasileira. Vamos falar português claro: policial também é

despreparado, ignorante. Não estou falando do militar, mas do civil. Faz o flagrante,

você pergunta: o senhor está fazendo flagrante de que artigo? Ele não sabe. Não

leu o Código direito, não tem nenhuma noção. E o que é pior: é prepotente. Tenho

muito medo de delegado de polícia inteligente. Aliás, tudo que é inteligente é bom.

Juiz inteligente é um perigo; promotor inteligente é um perigo; delegado de polícia

inteligente é um perigo; policial militar inteligente é um perigo. Por quê? Porque são

pessoas acessíveis, conversam e vão devagar, na manha, atirando tudo. A

prepotência, a gritaria não levam a nada, mas, infelizmente, a burrice ainda faz

parte de muitos setores, como faz parte do Parlamento, do Executivo, das Polícias

e do Judiciário. 
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Eu quis deixar bem claro que precisamos falar mal de juízes e de

promotores, porque não agüento mais ouvir falarem mal de Deputados, Senadores,

Prefeitos, Governadores, Presidente da República e policiais. Todo mundo fala mal

da Polícia, mas ninguém fala mal da Justiça. É impressionante! E eu fico com raiva

porque, em comissões específicas, como a da reforma da estrutura do Poder

Judiciário, quando eu falava forte contra juiz, dizendo que queria punições severas

para ele — aliás, colocamos na reforma, o que foi uma grande vitória desta Casa,

punições e vedações para juízes —, todo mundo ficava meio assim.  Falavam: "A

senhora não gosta de juiz?" Respondia: "Não, eu gosto, respeito muito, mas quero

um juiz capacitado. Ele tem prerrogativas que nós não temos. vitaliciedade que não

temos; inamovibilidade que não temos. O policial não tem isso, nem irredutibilidade

de salários. Juiz, então, é uma coisa diferente; e promotor também. 

Agora, precisamos delinear bem essas questões. Até onde vai a presença do

promotor? Eu quis tirar da Constituição o art. 129, do Ministério Público, que é o

controle externo da Polícia. Não há controle externo nenhum. Controle externo quer

dizer fiscalização. Eu quis mudar a palavra e não consegui. O Deputado Luiz

Antonio Fleury, ex-Governador do Estado de São Paulo, ex-Polícia Militar, estava

sentado aqui do meu lado e não me deixou fazer isso também, porque é vontade

deles que o Ministério Público comande a Polícia. Ministério Público fiscaliza, entra

em qualquer lugar, pode participar, mas não tem nenhuma responsabilidade com o

que fazem o delegado de polícia, o investigador, sejam eles da Polícia Federal, da

Polícia Civil ou da Polícia Militar. Ele pode fiscalizar. Aliás, é o dono da ação penal,

é o defensor da sociedade. 

Então, queria fazer algumas perguntas aos senhores. Primeiro, em relação à

segurança privada. Ninguém falou sobre isso aqui. Ela cresce assustadoramente.

Outro dia um capitão da Polícia Militar de São Paulo disse para mim: "A senhora é

idiota, Deputada. Fica querendo segurança pública. Quando existe segurança

pública não se vende segurança privada". E hoje o coronel da PM, o major, o

capitão aposentado estão todos voltados para a segurança privada. Para os

senhores terem uma idéia, São Paulo tem 120 mil policiais, entre civis e militares:

80 mil militares e 40 mil civis. Não estou falando da Polícia Federal. Nós temos 400

mil homens, em São Paulo, da segurança privada, e a polícia não tem controle

sobre ela. Perguntei outro dia ao Secretário de Segurança Pública se ele tinha

credenciamento, possibilidade de levantar na Polícia Civil a ficha de um policial de
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segurança privada. Ele respondeu que não. Quatrocentos mil homens. Então, essa

é a pergunta.

Agora, eu quero fazer uma pergunta sobre a reciclagem. Fora do Brasil todas

as polícias têm reciclagem diária. O policial, quando assume as suas funções de

manhã, seja o civil na delegacia ou o militar, como é hoje, eu quero tirar a palavra,

quer ser a polícia ostensiva, ou o policial federal, ele tem que ser reciclado. Tem na

nossa discussão a reciclagem. Em São Paulo, o Governador Mário Covas

mencionou algo que no fundo foi muito criticado: o policial no confronto que mata,

ele é retirado daquelas funções e fica seis meses — eu achei um tempo até muito

grande — reciclando, porque quem mata é uma pessoa que tem que ter uma

reciclagem, até porque psicologicamente não nascemos para matar ninguém. O

policial que quer matar todo mundo bom sujeito não é. Mas nós temos Deputados

em São Paulo que se elegem, pois o santinho deles é uma arma: vou matar mais

de cem. Já matei duzentos. Quero matar mais duzentos.  E o povão gosta. O povão

quer assim. O povão não sabe que ele vai ser morto por aquele policial, mas eles

gostam. 

Outra questão é a Lei Orgânica das Polícias. O maior sonho do policial civil

— e aí eu entro com o policial federal e o civil dos Estados — é a Lei Orgânica. Por

que nós temos Leis Orgânicas da Magistratura e do Ministério Público? Não posso

admitir que o Governo Fernando Henrique Cardoso possa tirar da Constituição a

Polícia Civil e a Polícia Militar. Quero colocar o art. 144 — dos servidores da

segurança pública. Porque aí eu tiro o militarismo, que lá atrás foi necessário,

porque as PMs ficaram como força auxiliar do Exército. A Revolução criou essa

questão da Polícia Militar. Eles falam que é muito antiga, mas não. Antigamente era

Força Pública. Era guarda civil, lembram-se? Os guardas civis andavam. Aliás,

policial tem que andar. Eu tenho raiva de viatura, e agora o Secretário de

Segurança Pública de São Paulo colocou nas ruas um policial em uma viatura. Dois

já era difícil, imaginem um. Quer dizer, andando, um pode andar. É a Polícia

comunitária. Era isso que eu queria dizer. Quero perguntar também: o que os

senhores acham da Polícia comunitária, que é essa polícia interativa, a polícia

cidadã, a polícia sobre a qual o senhor acabou de falar? Quem não passa no

exame não pode ser policial, aquele que não trata bem as pessoas. Aquele que tem

uma maneira antipática de ser não pode ser policial. Policial tem de ser gabaritado. 
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Enfim, quanto à questão da Lei Orgânica da Polícia, eu quero uma Lei

Orgânica da Polícia única: a Polícia Federal, com as suas funções, e a Polícia Civil

e a Polícia Militar, que vão ser uma só — as duas bem informadas. Uma ostensiva,

armada, uniformizada, de rua, do confronto, pode ter a Polícia de Choque. Como eu

estava falando, quando passou a tropa de choque, eu disse: "Vamos aplaudir". O

comandante disse que não, que o mais importante não era a de choque. Eu disse:

"Sim, senhor, é a de choque, porque, em tudo quanto é situação de emergência,

manda quem? A de choque". A tropa de choque vai lá, é a que mais sofre. Deveria

ser o policial mais bem preparado. 

Precisamos acabar com a segurança privada, que hoje aumenta de maneira

assustadora. 

Fico por aqui, até porque já falei demais. Mas quero também a Guarda

Municipal, que é um projeto de convênios — temos de levar isso a ferro e fogo.

Quanto à questão do Fundo Nacional de Segurança Pública, a sua idéia é boa. 

Em São Paulo, o Secretário de Segurança Pública cometeu um erro enorme,

e quem sofreu foi o Governador Mário Covas, que é um homem maravilhoso, por

quem tenho o maior respeito hoje. Considero-o o maior político vivo desta Nação,

porque é humilde, modesto e um homem credenciado. Ele comprou a idéia, e

aconteceu uma coisa horrível: tirar R$1,50 de cada ligação. Quer dizer, descontava

de cada número de telefone R$1,50 por mês. É uma quantia irrisória, mas a

população já paga segurança pública, já paga saúde, já paga educação. Ninguém

quer pagar um centavo a mais — e faz muito bem —, porque tem de ter tudo isso.

O povo já paga. 

Sr. Presidente, ainda tenho muitas perguntas a fazer, mas encerrarei.

Agradeço as atenções.

Essas suas idéias são brilhantes. Notei que V.Sa. é um idealista. O seu jeito

— com todo o respeito ao Dr. Aloysio —  é de idealista. Eu já o analisei daqui e vi. É

um homem voltado para o ideal. O ideal nos deixa cada vez melhores, porque é o

que eleva as pessoas, independentemente do seu salário. Quem não tem ideal,

quem não tem vocação não pode ser policial — isto é um dado —, não pode ser

juiz, não pode ser promotor. Mas eu começo com o policial. A vocação é o primeiro

chamamento da pessoa. Para tudo tem de haver vocação. Nós sabemos quem tem

e quem não tem vocação nesta Casa. O Deputado vocacionado gosta do que faz.

Mas alguns vêm aqui para fazer outras coisas. Enfim, quero saber sobre isso.
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Concordo com V.Sa. quando diz que o policial está preparado para a guerra.

Esse caso de Diadema, que V.Sa. trouxe no seu texto, é perfeito, perfeito! Os

policiais militares estão preparados para a guerra e não para a segurança pública.

Segurança pública é esta que eu falei: interativa, cidadã.

Vou terminar por aqui. Ainda não perguntei muitas coisas, mas encerro e

agradeço a atenção. 

O SR. GERALDO JOSÉ CHAVES - Eu é que agradeço a V.Exa., Sra.

Deputada. Antes de conhecê-la pessoalmente, já aprendia muito com V.Exa. Hoje,

estou tendo a oportunidade de aprender mais. 

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Muito obrigada. 

O SR. GERALDO JOSÉ CHAVES - V.Exa. fez quatro abordagens

fundamentais: a questão da segurança privada, da Lei Orgânica, da Polícia

comunitária e da reciclagem.

Pela experiência que adquiri em três anos e meio dentro de uma Secretaria

de Segurança Pública, fico muito satisfeito, porque poderei abordar dois pontos.

Deixarei dois para o Dr. Aloysio, porque estão mais na área dele. Inclusive, ele

trabalhou na elaboração do projeto de Lei Orgânica da Polícia Federal.

Quanto à questão da segurança privada, a senhora já deu a resposta. Ela

surgiu em razão da ausência da segurança pública. Quando saí da Secretaria, fui

para o Departamento...

O SR. ALOYSIO JOSÉ BERMUDES BARCELOS - Departamento de

Assuntos de Segurança Pública —  DEASP.

O SR. GERALDO JOSÉ CHAVES - Isso. Ali tive contato com essas

empresas de segurança privada. Elas proliferaram no País, primeiro, pela ausência

da segurança pública; segundo, porque aquilo é uma mina de ouro! Muitas foram

criadas e outras que nem foram estão aí. São 400 mil homens armados. É um

Exército! O Cel. Erasmo Dias já manifestava preocupação com isso há muitos anos,

quando era Secretário de Segurança Pública. É um Exército...

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Descontrolado.

O SR. GERALDO JOSÉ CHAVES - ... descontrolado. Muitos daqueles 400

mil homens pertencem a empresas que sequer existem legalmente. Mas é um filão.

Aí correu muito dinheiro. Realmente houve corrupção na criação dessas empresas

de escolas. Conheço militares de alta patente que pediram reserva, foram para a

reserva para mexer com isso, porque era um filão muito grande. 
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A segurança privada existe em todos os países do mundo, mas não na

proporção como está ocorrendo no Brasil, sem controle. Se o Estado tivesse

condições de oferecer níveis de segurança pública que estivessem na mesma altura

das necessidades do povo, é claro, não existiria a segurança privada no nível de

hoje. E o que acontece? Hoje, essas empresas são criadas, mas não assumem as

responsabilidades das empresas de segurança. 

Darei um exemplo. Pediram-me para fazer um projeto de segurança para o

Conjunto Nacional. Passei uns dez dias estudando, olhando, percorrendo o local. O

Superintendente sequer sabia que lá dentro existia um serviço de segurança, muito

precário, mas depois melhorado. Eu disse para ele que, se um cidadão fosse

assaltado dentro do Conjunto Nacional, eles seriam os responsáveis; que se uma

loja fosse assaltada eles teriam de ressarci-la pelo prejuízo, porque os lojistas

pagam para ter a devida segurança. Criaram o serviço de segurança, pagam e

vocês não assumem a responsabilidade. Isso está ocorrendo muito hoje. 

Sra. Deputada, V.Exa. abordou uma questão muito interessante: a

importância da unificação das Polícias Civil e Militar. Sua discussão, evidentemente,

é mais abalizada, porque V.Exa. estudou o assunto muito mais do que eu. Acho

que elas nunca foram separadas, porque a polícia foi militarizada a partir de uma

época, principalmente quando os coronéis do Exército saíram de lá e vieram

comandar as polícias. Isso ocorreu a partir de 1964. De lá eles traziam todo o staff.
Aí vinha o chefe de pessoal, o Chefe de Estado-Maior, o comandante de

policiamento da Capital, o comandante de policiamento do interior. Vinha tudo do

Exército. Por isso a Polícia Militar entende muito mais de guerra do que de

segurança pública.

Em Brasília foi feito um trabalho muito grande nesse sentido. Tenho grande

orgulho de dizer para V.Exa. que em 1990 dezessete crianças nasceram dentro da

ROCAN, com parto feito por policiais. Certo dia, em uma reunião comunitária em

Sobradinho, um cidadão me disse o seguinte: "Secretário, eu tenho uma

reclamação muito séria para fazer. Procurei a ROCAN às 3 horas da manhã, para

levar minha filha ao hospital, e ela não estava aqui". Parei para pensar na

importância e na profundidade da reclamação daquele cidadão. Ele estava

confiando  na Polícia e não na Secretaria de Saúde. Ele não procurou a ambulância

para levar a filha. Procurou a ROCAN, que tem um trabalho definido. Ela se

transformou em um patrimônio do povo de Brasília. Infelizmente, a ROCAN foi
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extinta por incompetência. Essa era a Polícia comunitária que V.Exa. queria. A

coisa mais linda que se pode pensar em ter para segurança pública é a Polícia

comunitária. A ROCAN foi criada para fazer um policiamento móvel. Não entendo

outra maneira de se fazer policiamento se não for móvel. Sou contra a construção

de postos policiais. "Ah, é preciso fazer um posto aqui!" Fizeram um posto em

Samambaia e mandaram avisar-me que ele estava pronto. Eu disse para fazerem

bom uso dele. Policiamento fixo não é policiamento.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Não se sabe onde estão.

O SR. GERALDO JOSÉ CHAVES -  Um posto não pode ser equipado com

um policial apenas. No mínimo, tem de haver dois, porque um policial não atende à

ocorrência. Saem os dois para atender à ocorrência e abandonam o posto. Não há

mais policiais para colocar ali. Os vândalos roubam o telefone, se houver, o filtro, a

televisão, o fax, depredam o posto. Por isso sou contra. Policiamento tem de ser

móvel, como era a ROCAN, 24 horas por dia andando. É assim que se faz nos

países de Primeiro Mundo. 

A Polícia, na época, passou a ser tão comunitária que na minha quadra, por

exemplo, um policial casou com uma menina que trabalhava na própria quadra,

porque passou a conhecê-la bem. O policial  chegava no bloco de residência com

um envelope contendo todas as irregularidades possíveis e imagináveis. Ele

chegava e escrevia em uma ficha a que horas esteve lá, o seu nome, o número de

matrícula, quais as irregularidades — exemplo: ausência do vigilante, ausência do

porteiro, porta do bloco aberta, sujeira no bloco — e colava aquela ficha no vidro da

entrada. Quando o síndico chegava, lia. A polícia ajudava a administrar o

condomínio. É isso que entendo por Polícia comunitária. Infelizmente, em Brasília

não existe mais. 

V.Exa. abordou outro aspecto, e eu me referi a ele: a divisão das polícias.

Deputada, não sei se a senhora já pensou nisso, mas acredito que sim, pelo grande

conhecimento que tem do assunto. Apesar dos problemas existentes hoje, creio

que os Governadores têm muito a ver com isso, porque não permitem que o

Secretário de Segurança Pública escolha o comandante da Polícia Militar, o

comandante do Corpo de Bombeiro, o Chefe da Polícia Civil. É preciso que o

Secretário tenha poderes para escolher esse pessoal, até porque é preciso haver

um sentimento de afetividade entre eles. O Comandante da Polícia Militar, assim

como o do Corpo de Bombeiros e o da Polícia Civil precisam saber que estão
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naquele posto porque o Secretário de Segurança os colocou, e pode tirá-los. Mas,

hoje, o Governador é quem faz isso, isolando o Secretário. Quer dizer, é o

Governador trabalhando contra o seu próprio Secretário.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Só um aparte. Mas nem o

Governador eles respeitam. Os três comandantes da Polícia Militar não respeitavam

o Governador Mário Covas. Não respeitam. O comandante da Polícia Militar não

respeita o Governador do Estado! No caso de São Paulo, quem escolhe não é o

Governador, mas o Secretário fez uma mudança: escolheu os policiais militares

mais novos do que os antigos, causando um problema seriíssimo. Esse negócio de

hierarquia tem de acabar. Hierarquia é a nossa, a hierarquia civil, o respeito à

instituição. Todos nós temos respeito à hierarquia. Mas não da maneira como eles

fazem: acabam com o policial dentro do quartel. Aliás, me esqueci de falar do

código deles. O regimento disciplinar da Polícia Militar é uma tragédia. Eles não nos

dão o índice de criminalidade dentro da Polícia Militar, o índice de alcoólatras, o

índice de toxicômanos, porque o policial militar é massacrado dentro do quartel.

Quando ele sai fora do quartel, coitado, não tem nem condições de vida digna.

Agora, se ele mata fora do quartel não tem importância, porque tem o Tribunal de

Justiça Militar.

O SR. GERALDO JOSÉ CHAVES - Darei um dado muito interessante para a

senhora. Nesse Programa de Proteção a Testemunhas as testemunhas são mais

ameaçadas por policiais do que pelos criminosos contra quem elas prestaram o

testemunho. Esse dado me foi passado por quem está lá dentro. 

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Agora, o senhor imagine se é

testemunha contra policial.

O SR. GERALDO JOSÉ CHAVES - É.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Sempre digo que, entre o bandido e

o policial ,eu fico com o bandido, porque ele eu posso prender, posso pôr na cadeia,

posso processar. Agora, processar um policial...

O SR. GERALDO JOSÉ CHAVES - É mais difícil.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Ainda mais um policial militar, meu

senhor, porque o espírito de corpo deles é terrível. Aí a solução é acabar. É por isso

que estou pregando essa unificação.

O SR. GERALDO JOSÉ CHAVES - Com relação ao problema de indicação

dos comandos, quando o Governador faz isso, ele passa a ser a primeira e a última
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instância. Por isso tal fato ocorre em São Paulo e em outros lugares. O comandante

da Polícia Militar passa a ter status de Secretário de Estado. Por que ele dará

pelota para o Secretário de Segurança Pública? Para consertar isso tem de

começar pelos Governadores. Evidentemente, isso é um trabalho para V.Exa., para

esta Comissão, não para nós, simples mortais delegados, que já estamos no pijama

há muito tempo.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Em 1997, 1998, quando foi criada

essa PEC, convidamos todos os Governadores de Estado para comparecerem

nesta Comissão Especial de Segurança Pública, mas só nove compareceram.

Dentre esses estavam Cristovão Buarque  e  Mário Covas. Muitos não vieram. Não

tenho dúvida de que a questão passa pelos Governos. Nós estamos discutindo no

âmbito nacional e no âmbito de Constituição. 

O SR. GERALDO JOSÉ CHAVES - É porque eu senti isso na pele.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Mas se os Governadores estivessem

mais dispostos... Aliás, aqui para nós, Secretaria de Segurança Pública não vale

nada. Valem mais outras secretarias mais importantes politicamente do que a

Secretaria de Segurança Pública. Agora, depende de nós. Estamos fazendo uma

reforma para apresentar na Constituição quais as determinações, para os nossos

Governadores aceitarem, porque também não dá para aceitar essa polícia que

temos hoje. É custo benefício. Não é assim que falam os economistas? É ou não é?

Polícia custa muito. Por menos que eles  ganhem — e ganham muito pouco—,

ainda custam caro, e o benefício é zero, porque a população não gosta da polícia, a

não ser a Polícia comunitária. Por isso eu digo: polícia boa é aquela que tem

entrosamento com a população. Aí, a população tem orgulho. Bombeiro também

não tem nada a ver com polícia e segurança pública. 

O SR. GERALDO JOSÉ CHAVES -  Sem dúvida.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Bombeiro é ação civil, é defesa civil

da população. Portanto, é outro capítulo da Constituição.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Aldir Cabral) - Com a palavra o Dr. Aloysio

Bermudes.

O SR ALOYSIO JOSÉ BERMUDES BARCELOS - Deputada Zulaiê Cobra,

também parabenizo-a, porque, salvo engano, a PEC nº 613 foi de autoria de V.Exa.

Tive a felicidade de lê-la, e até ia enviar-lhe uma correspondência, pessoalmente,

cumprimentando-a e concordando com essa PEC. Fazia restrição a apenas dois
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itens. Gostei muito. Ainda vou enviar essa correspondência. Só não concordava

com a retirada a exclusividade da Polícia Judiciária da União, que é da Polícia

Federal. Era isso que ia propor. Na sua proposta, a senhora retirou. Como V.Exa.

disse, há outros órgãos querendo se intrometer na  atividade de polícia. Com a

retirada da exclusividade, essa intromissão talvez ficasse mais fácil. Eu ia propor a

V.Exa. que retornasse nem mesmo a exclusividade, mas uma proposta mais

audaciosa, que colocasse que a Polícia Judiciária da União é privativa da Polícia

Federal. De sorte que ficaria afastada qualquer investida de outros órgãos na

atividade da Polícia Judiciária, da Polícia Federal. 

Era essa a comunicação que queria fazer a V.Exa.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Aliás, esses órgãos podem até

colaborar.

O SR ALOYSIO JOSÉ BERMUDES BARCELOS - Tenho certeza. Sem

dúvida.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Tudo que vier para colaborar é bom.

Agora, não podem querer acabar com a Polícia Federal. Ou a Polícia Federal é

polícia, ou então ela não existe. Quer dizer, a investigação oficial é da Polícia

Federal. Tudo o que vier a mais, as colaborações, eu aceito de bom agrado, porque

é até necessário. Quer criar a Secretaria Antidroga? Pode criar. Aliás, sou favorável

à sua criação. Mas tem de haver dinheiro para essa secretaria funcionar. É para

ajudar, é para colaborar e não para disputar. Quando há disputa não se chega a

nada. Inveja não leva a lugar nenhum. Ficar disputando quem é melhor? Pelo amor

de Deus, isso não pode acontecer!

O SR ALOYSIO JOSÉ BERMUDES BARCELOS - Um outro ponto abordado

por V.Exa. é que na Lei Orgânica das polícias ficariam estabelecidos os direitos, as

garantias e os deveres do funcionário policial, com a possibilidade de lecionar. Ou

seja, é vedada a acumulação de qualquer cargo público, exceto a de magistério. A

senhora colocou também a irredutibilidade dos vencimentos. Fiquei um pouco

preocupado com a inamovibilidade. Mas V.Exa. abordou que dependia de

determinados fatores para que o policial fosse removido.

Então, estou parabenizando-a de público. Não tive oportunidade de enviar a

correspondência. 

Sra. Deputada, só fiquei preocupado com a unificação. Entendo que deva

haver a Polícia de Segurança Pública, o ramo civil e o ramo fardado. A PM, hoje,
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tem um defeito de estruturação, porque foi criada à semelhança das Forças

Armadas. Como já foi muito debatido aqui, foram treinados, doutrinados para o

emprego do combate, de destruição do inimigo, o que visam os manuais militares.

O policial entra em uma guerra para combater e eliminar o inimigo. A polícia não

tem esse objetivo. O seu objetivo é proteger a sociedade, proteger o cidadão. Nós

poderemos reformular essa estrutura, essa doutrina da Polícia, tirando as patentes

e as graduações, tirando as medalhas, os galões, e ter uma polícia fardada...

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Mas tirar o quartel.

O SR ALOYSIO JOSÉ BERMUDES BARCELOS - Sim.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Porque ali é que se processa a

formação do policial, que não sabemos qual é.

O SR ALOYSIO JOSÉ BERMUDES BARCELOS - Sem dúvida.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - A fita que estava na Secretaria de

Segurança Pública de São Paulo, meses depois que essa fita foi feita, mostrava um

coronel ou um tenente-coronel da Polícia Militar incitando a Polícia Militar a matar.

Então, o caso do Rambo, de Diadema, é isso.

O SR. ALOYSIO JOSÉ BERMUDES BARCELOS - Exatamente.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Então, temos de acabar com essa

questão militar, com o militarismo.

O SR. ALOYSIO JOSÉ BERMUDES BARCELOS - Militar. Exatamente.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Agora, quanto à polícia armada,

ostensiva, uniformizada, sou favorável. Tem de haver a tropa de choque, o trabalho

ostensivo de rua. Aliás, o que não fazem. Sentou-se aqui o ex-Governador de São

Paulo — S.Sa. foi até embora — e lhe falei: "No seu Governo também não havia

polícia na rua." Como V.Sa bem disse, a polícia ostensiva tem de andar na rua,

conhecer o bairro, as pessoas. O militar não pode fazer isso; não conversa com

ninguém. O militar graduado não conversa com o soldado, o cabo ou o sargento.

Não pode. Aliás, visitamos vários Estados brasileiros. Chegando lá, estavam os

coronéis. Eu perguntava: "Onde estão os cabos, os soldados?" Diziam-me: "Eles

não podem participar dessa cerimônia junto conosco". Se o coronel não pode

conversar com cabo, que raio de segurança pública é essa?

Concordo com V.Sa. Temos a mesma idéia; apenas o palavreado é

diferente.
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O SR. ALOYSIO JOSÉ BERMUDES BARCELOS - Perfeito. Voltando à Lei

Orgânica, se V.Exa. me permita, apresento a seguinte sugestão: creio que a Lei

Orgânica é de fundamental importância para as polícias de modo geral, para evitar

— como disseram V.Exa. e o nobre Deputado, citando inclusive seu Estado — que

pessoas despreparadas ocupem cargo de delegado. Quanto a isso, cabe ao

Governo, por ação política, editar lei no Estado, estabelecendo que os cargos de

delegado são privativos de bacharéis em direito, e promover imediatamente a

seleção, o recrutamento, o treinamento para provimento desses cargos com

pessoal habilitado.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON DIAS - Dr. Aloysio, permita-me. Cito um

dado ainda mais agravante: além de serem despreparados, são escolhidos

politiqueiramente. 

Fui Deputado Estadual. Na Assembléia, dizia que a coisa que mais me

assustava no mandato era a disputa de discurso de dois segmentos para ver quem

indicava o delegado de polícia de uma cidade do interior. Cada um queria colocar

seu sargento. 

Outro exemplo interessante: ainda durante o mandato de Deputado Estadual,

uma cidade estava há seis meses sem delegado. Quando procurei o Secretário de

Segurança do Estado para tratar do assunto, S.Sa. perguntou-me se queria um

delegado bonzinho ou um matador. Quem disse isso foi um Secretário de

Segurança. Graças a Deus, ele se afastou. Era, inclusive, um dos envolvidos com o

crime organizado. Essa situação é que leva à falta de credibilidade da sociedade no

aparelho do Estado...

O SR. ALOYSIO JOSÉ BERMUDES BARCELOS - Policial.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON DIAS - ... que leva a aceitar como normal

a chamada segurança privada, que é um escândalo. 

Devemos ter no Brasil pelo menos seis vezes mais policiais privados do que

policiais institucionais, somando todas as outras forças da área da polícia. Em São

Paulo são 120 versus 400 mil.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - E o Governo não tem nenhum tipo de

controle. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON DIAS - Esse é o perigo. É um exército

privado dentro do Estado; coisa insustentável. E daí sai grande parte dos problemas

de armamentos e tantos outros que ocorrem.
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O SR. ALOYSIO JOSÉ BERMUDES BARCELOS - Voltando ao assunto...

O SR. GERALDO JOSÉ CHAVES - Permita-me, Deputado Wellington Dias,

para não perder a oportunidade, dizer que em 1991 recebi a incumbência de

preparar um projeto de reestruturação da Segurança Pública em determinado

Estado do Nordeste. Trabalhei, preparei o projeto, prevendo o que podia ser

previsível, enfim, reestruturando a Academia de Polícia Militar e a Civil, a Defesa

Civil etc. E um dos itens que apresentei foi que as delegacias deveriam ser

chefiadas por delegados de polícia de carreira, bacharéis em direito,

evidentemente. Deixei o projeto com o Secretário. Tempos depois, o Secretário me

chamou para discutir a questão, porque o havia distribuído à Assembléia

Legislativa, onde recebeu propostas e emendas. Quando se tocou na questão de

delegado de carreira, ele disse: "Olha, isso aqui não passou, porque vários

Deputados me disseram que só aprovam esse projeto se houver delegado de

polícia de carreira só para a Capital. Se colocar delegado de polícia de carreira no

interior, eles vão ficar sem cobertura". Isso um Deputado me disse. Então, no

interior não há delegado de polícia de carreira. Ele é quem vai indicar, e acabou.

Queria apenas aproveitar o gancho deixado por V.Exa. Muito obrigado.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Aí, sim, culpo o Legislativo. Não pela

feitura de leis, mas pelo comportamento inadequado de um político. Político desse

tipo é coisa do passado. Não podemos mais fazer política desse jeito. Daí porque

devemos fazer uma reforma política interna. Agora, a questão do Legislativo é

comportamental. Hoje, a cassação no Parlamento é muito mais rápida do que a

Justiça, que continua ruim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) - Dr. Aloysio, quero apenas

lembrar que, no ano passado, participei de um encontro dos delegados de Polícia

Civil, em Sergipe. Naquela semana, Sergipe aboliu essa situação de policial militar

ser delegado. Hoje, naquele Estado, delegado de polícia tem de ser bacharel em

direito e concursado.

O SR. GERALDO JOSÉ CHAVES - O Estado a que me referi foi Sergipe.

O SR. ALOYSIO JOSÉ BERMUDES BARCELOS - Deputada, o Presidente

da Comissão disse o que iria citar, porque estive presente nesse Congresso. 

Agora, quanto à Lei Orgânica, quero crer que ela é o caminho para que os

Estados passem a adotar o delegado de carreira e acabem com os delegados
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nomeados politicamente. Serão escolhidos por mérito pessoal, concurso etc., nos

moldes em que já citamos, havendo a reciclagem. 

A Polícia Federal, felizmente, embora com carência de recursos, promove a

reciclagem do seu pessoal. Estamos constantemente fazendo cursos, seminários,

palestras, treinamento de pessoal. Esperamos que as polícias de modo geral,

adotem o mesmo sistema de reciclagem para o seu pessoal. Se o policial,

porventura, cometeu um deslize no dia-a-dia, acho válido que retorne para fazer um

treinamento, um acompanhamento psicológico. Vemos policiais se entregarem, às

vezes, à bebida e até ao tóxico, como bem disse V.Exa., e não há um

acompanhamento dentro da corporação, da instituição. Quem sabe não foi a

própria atividade que levou tal policial a ter esse desvio de conduta durante sua

atividade? Precisamos reciclá-lo, fazer um acompanhamento psicológico, um

treinamento. Da mesma forma, devemos cuidar da parte social, porque temos

policiais ganhando um salário irrisório, que o obriga a morar em condições

precárias, que não condizem com a atividade que exercem. Isso leva o policial,

muitas vezes, a ter um desvio de conduta, o que não se justifica. 

No que diz respeito à Lei Orgânica, ela será um caminho para resolver esse

problema. Permita-me apenas, Deputada Zulaiê Cobra, apresentar a idéia de

termos uma Lei Orgânica própria para a Polícia Federal e não uma Lei Orgânica

única para as polícias de modo geral. Até porque as atividades da Polícia Federal e

mesmo o tipo de criminalidade que combatem são bem diferentes dos da Polícia

Estadual. Então, poderíamos ter a Lei Orgânica da Polícia Civil dos Estados e a da

Polícia Federal. Essa idéia poderia ser adotada, com as mesmas diretrizes, com a

mesma linha mestra para a Lei Orgânica das demais polícias. 

Era o que queria apresentar. Não sei se V.Exa. está satisfeita.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) - Deputada Zulaiê Cobra,

V.Exa. está satisfeita com a exposição do Dr. Aloysio José Bermudes Barcelos?

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Sim. Sr. Presidente, tenho de me

retirar. Respeito muito nosso grande Deputado do Rio de Janeiro, grande

batalhador, também da Polícia Federal, mas tenho um compromisso. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral)  - E ele tem o maior carinho por

V.Exa.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Estou presente de corpo e alma

nesta Comissão — faço questão de dizê-lo. Com a devida vênia, embora ao término
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da reforma do Poder Judiciário, quero fazer disso uma questão de vida. Se não

mudarmos a Polícia que temos hoje, não teremos mais segurança pública neste

País. E a responsabilidade é dos Deputados desta Casa.

Agradeço aos ilustres convidados a paciência. Saio satisfeitíssima. Quero

participar mais da Polícia do Distrito Federal. V.Sas. têm uma bela Polícia, apesar

dos pesares. Perto dos outros Estados, há um avanço muito grande, até porque

têm a proximidade com o Poder Federal. Quando coloquei a Lei Orgânica próxima

da Polícia Federal foi porque quis as Polícias Estaduais mais próximas do Poder

Federal. Senão, estaremos jogando para fora. O Sr. Iris Resende, quando à frente

do Ministério da Justiça, quis desconstitucionalizar as Polícias Estaduais e

colocá-las sob a responsabilidade dos Estados. Acho que quem faz parte da

Constituição não pode mais sair. É muito difícil fazer parte da Constituição, e sair

dela é algo negativo para os policiais. Causa muita insegurança. Já não são

seguros. Se isso acontecesse, a insegurança seria total.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) - Esta Presidência  agradece à

nobre Deputada. V.Exa. falou a respeito de vida. Na verdade, V.Exa. hoje é vida

nesta Casa, uma referência para todos nós. Só lamentamos — eu, hoje, no PSDB

— que o candidato em São Paulo seja um outro companheiro e não V.Exa., porque

acredito que daria jeito. Todos temos observado a competência, a clarividência, a

postura, a firmeza e o equilíbrio de V.Exa. Isso é o que precisamos ter nos políticos

de hoje, para que tenhamos dias melhores. A população está cobrando isso,

principalmente São Paulo. Do Rio de Janeiro não posso dizer o mesmo: que tem

um Prefeito sensível, sensato. Mas agradeço muito a V.Exa. Como disse o Dr.

Geraldo José Chaves, estamos aprendendo com V.Exa. pela experiência, pelo

trabalho que vem desempenhando na Casa, principalmente durante a reforma do

Poder Judiciário, tão pesada. V.Exa. recebeu muitos ataques de outros colegas que

fizeram lobby, o que é uma pena. 

Temos condições de melhorar este País. Iniciei meu mandato nesta Casa em

1991 e já vi grandes mudanças. E podemos mudar mais ainda. Podemos fazer com

que o Brasil seja um país de Primeiro Mundo. E V.Exa., quando fala da

sensibilidade do policial, toca no âmago da questão. O defeito está aí: a falta de

sensibilidade do policial. Posso dizer isso porque fui, durante dez anos e nove

meses, soldado da Polícia Militar. Nunca bati, nunca atirei em ninguém. Sempre
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procurei desempenhar o meu papel com disciplina, com ordem e prendendo. Até

hoje tenho isso, não só como soldado, mas como agente de polícia e como

delegado. Em todas as três fases prendi com educação, com tranqüilidade. Os

próprios companheiros viam e diziam: "Como pode? Você prende e ele ainda fica a

seu favor". Mas eu nunca agredi, nunca dei tapa na cara de bandido. E o que mais

vi foi tapa na cara de bandido. O bandido guarda raiva daquele policial, não o

esquece jamais. Quem bate esquece, mas não quem apanha. 

Sempre correspondi à minha atividade, mas com respeito ao bandido,

porque é um ser humano. E isso antes de ser evangélico. Eu me entreguei a Jesus

em 1980 e comecei na Polícia em 1965. Realmente participei de alguns feitos e não

me arrependo, porque agi de acordo com a minha consciência, dentro dessa

sensibilidade que V.Exa. fala, tem e desempenha no dia-a-dia dentro desta Casa.

Por isso, digo que V.Exa. é uma referência para muitos Deputados, principalmente

para aqueles estaduais, como bem disse V.Exa., que não querem que um delegado

seja bacharel em direito, concursado e passe por psicólogos, por assistentes

sociais, para que venha a ter equilíbrio na função. A própria Lei Penal permite o

revide. Se sou agredido, posso revidar para conter essa agressão, seja com faca,

seja com arma de fogo. Isso está na lei. Temos de compreender. Não posso deixar

é que os problemas lá atrás façam com que eu seja agressivo.

Ouço o Deputado Wanderley Martins.

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - V.Exa. já disse tudo. A

Deputada Zulaiê Cobra estava falando da sua saída. V.Exa. está mais do que

liberada. 

Sempre digo que é muito bom, muito confortante para nós — embora

Deputado hoje, mas delegado da Polícia Federal — esse entusiasmo de V.Exa.

com as reformas do Judiciário e da Polícia. Sempre digo isso. O Dr. Aloysio disse

que queria parabenizá-la pela PEC. Ele expressou seu pensamento, mas a idéia

era de que, como disse na reunião passada, V.Exa. queria acabar com a Polícia. E

as pessoas, ao lerem as opiniões da Deputada Zulaiê Cobra, vêem que é uma

pessoa reformista. Também sou. Como está não pode ficar. Há distorções. 

Deputada, rapidamente, para que V.Exa. leve consigo minha manifestação

— ia tocar nesse assunto na medida em que fosse falando —, estávamos falando,

por exemplo, das empresas particulares de vigilância, que representam um exército

de 400 mil soldados em São Paulo e de um milhão em quase todo o Brasil.
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Falamos também na criação da Guarda Municipal. Apresentei uma PEC, que não

teve tempo de ser apreciada, para criação, nas Capitais e nas cidades com mais de

um milhão de habitantes — é lógico que se pode abrir um debate —, da Polícia

Municipal, para que os guardas municipais de hoje tenham poder de polícia. Sabe

por quê? Os vigilantes de empresas, pessoas quase sempre sem qualificação —

não pretendo desmerecer o trabalhador que está ali ganhando seu dinheiro —, têm,

na lei que rege o sistema de segurança no Brasil, direito até à prisão especial, caso

cometam algum ato delituoso no exercício da sua função. V.Exa. sabia disso? Por

exemplo, o vigilante de um banco atirou em alguém. A lei dá a ele tratamento

especial. Isso é uma distorção. 

Falamos em criar a Guarda Civil ou a Guarda Municipal. Vou mais adiante:

falo na criação da Polícia Municipal, pelo menos nas Capitais e nas cidades que a

comportem. Quanto a ela ser ou não armada, essa é uma discussão local. A

autorização cabe à própria Câmara Municipal. Transferimos essa responsabilidade

para os representantes do povo. Mas existe essa distinção e talvez poucos saibam

disso: o vigilante tem direito a prisão especial, o guarda municipal não tem. 

Era a informação que queria dar a V.Exa.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Aproveitando a fala do ilustre

Presidente, conto-lhes o que me deixa mais revoltada em São Paulo. Quando vou a

algum programa de televisão e falo que policial pode ser enérgico, competente,

capaz, prender e pôr na cadeia, mas sem usar de violência, dizem: "A senhora quer

que tratemos bandido com flores, Deputada? A senhora quer que o policial seja

educado, Deputada?" Eu digo: "Eu quero! Eu quero!" 

O policial pode ser tudo isso: competente, eficiente, enérgico, capaz. Pode

prender,  punir —  assim como foi V.Exa., independentemente da questão religiosa

—, sem usar de violência física. É covardia um policial bater num homem

algemado. Aliás, juiz também. Já vi juiz bater em homem algemado. É covardia

promotor, juiz, policial civil ou militar fazerem isso. Não temos de pôr a mão em

ninguém. Temos dois grandes policiais nesta Mesa, dois ilustres convidados hoje.

Podemos ser bons policiais, bons Deputados, bons homens ou mulheres do

Executivo, do Judiciário, sem nenhum tipo de violência. Para quê? Somos

preparados para isso. 

Agora, aqui para nós: que o policial sofre, sofre. A fronteira entre o crime, o

delinqüente, o criminoso e a polícia é perigosa. Advogo na área criminal — acho
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que ainda não falei a respeito. Há 33 anos lido com as Polícias Civil e Militar, com a

Justiça e com os criminosos. Portanto, sei que essa fronteira é perigosa. Daí por

que sou favorável à reciclagem diária. Diária! O policial, chegando ao distrito, ouve:

o senhor é ótimo, é excelente, a sua função é especialíssima. Ninguém na

sociedade tem gabarito para ser policial, a não ser aquele preparado. É duro ser

policial. Prender bandido, data maxima venia, é complicado.

Agora, de todos os policiais, aquele por quem tenho mais respeito é o

carcereiro. Tomar conta de lixo humano não é fácil, porque o preso muitas vezes

tem toda essa falta de recuperação. E sou contra a privatização dos presídios,

porque tenho medo do lucro. Ele me espanta. Quero a recuperação do preso. O

carcereiro, de quem ninguém se lembra, é o homem que mais sofre.

Em São Paulo estabeleceram os direitos humanos dos presos, mas se

esqueceram dos direitos humanos dos carcereiros. Deu no que deu: várias

rebeliões. Por quê? Porque o carcereiro é o homem que toma conta dos presos.

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - Cumpre pena junto com

preso, não é?

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA - Cumpre pena junto com o preso e é

constantemente incitado à corrupção, o que é terrível. 

Vou embora agora. Agradeço-lhes todos os elogios, todas as gentilezas, mas

estou aqui para aprender. Vim aprender com os senhores. Por isso, fiquei atenta às

suas falas. Muito obrigada.

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - Sr. Presidente, nobres

colegas, Dr. Geraldo José Chaves e Dr. Aloysio José Bermudes Barcelos, V.Sas.

trouxeram hoje, a meu ver, uma contribuição muito importante, até porque a Polícia

Federal busca, na sua essência, exatamente a perfeição. A perfeição talvez seja um

fator inalcançável, mas persegui-la faz com que procuremos melhorar em nosso

dia-a-dia. Como integrante da Polícia Federal, mesma forma que o nosso Exmo.

Presidente, Deputado Aldir Cabral, sinto que essa mudança, essa busca pela

perfeição no âmbito da Polícia Federal e essas experiências que os colegas tiveram

têm de ser repassadas, exatamente para que nós, desta Comissão, possamos

entender o porquê de se estar pensando hoje na mudança do art. 144 da

Constituição.

 O povo lá fora está dizendo: do jeito que está, não pode continuar. Alguma

coisa tem de ser feita. Escutamos vários discursos no sentido de que não se
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investiu em segurança até hoje e por isso não se pode saber se dá certo. Esse é

um argumento, mas não é válido, em virtude da escalada da violência e da

criminalidade. Pode-se dizer que o fator social é interessante, que se deve analisar

o caso das favelas do Rio de Janeiro. Tudo bem, temos de analisar a segurança

pública também sob o ponto de vista social. Temos esse debate sobre os

problemas das favelas, dos morros. Mas faço-lhes uma pergunta: os cidadãos de

bem que vivem nas favelas são reféns dos traficantes e precisam de uma polícia

eficiente para resgatá-los, ou são reféns desse modelo econômico, desse nosso

sistema capitalista, que pratica a exclusão, esquece esses cidadãos que não têm

emprego, não têm direito à saúde, não têm nada nas favelas?

Na CPI do Narcotráfico, quando foi chamado o documentarista João Moreira

Salles — não vou referir-me ao embate —, foi apresentado o filme, o documentário

"Notícia de uma Guerra Particular". Não sei se o companheiro Wellington Dias teve

a oportunidade de verificar, mas nele está o Capitão Pimentel — lembro, porque o

conheço. O documentário mostrava o pensamento do  favelado, o pensamento da

Polícia Civil e o pensamento da Polícia Militar com relação ao problema do

narcotráfico e da violência no Rio de Janeiro. Lá, o policial disse que o único órgão

do Governo que sobe o morro  e invade favelas é a Polícia. É verdade, infelizmente.

O Poder Público não vai onde estão as camadas menos favorecidas. E o próprio

documentarista...

O SR. DEPUTADO WELLINGTON DIAS - Permita-me, Deputado Wanderley

Martins, dizer que, mesmo assim, isso vira manchete de jornal: "A polícia subiu no

morro hoje".

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - É manchete, exatamente.

Temos visto situações como essas. É lógico que o fator social predomina nessas

discussões. Mas precisamos de ações imediatas, como disse aqui o Dr. Geraldo.

Estava observando a questão da Polícia Militar — há uma resistência muito

grande da Polícia Militar — e o caso do MST no Paraná. Não vou abordar a

discussão político-ideológica da relação entre o MST e a Polícia Militar, mas apenas

fazer uma restrição ao que percebi do comportamento da Polícia Militar. A Polícia

Militar fez uma barreira para parar ônibus  em determinada rodovia que iria dar na

Capital do Paraná. O fato que mais chamou a atenção — e todos os presentes

podem rememorar — foi o de que o comandante da operação se dirigiu aos

representantes do MST, aos manifestantes que estavam ali pacificamente até
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aquele instante e disse: "Vocês têm de desobstruir a estrada". Não foi possível

perceber, pela televisão, que tipo de diálogo ele teve, mas, em determinado

momento, partiu rispidamente em direção aos integrantes do Movimento,

dizendo-lhes: "Vocês não fizeram aquilo que falamos!"

Era uma tropa de choque. Havia um soldado na frente do comandante e

outro atrás, com escudo de proteção, tática típica de guerra: a proteção ao

comandante. O comandante não agiu como policial, dizendo: esperem, vamos

conversar. Ele agiu rispidamente e sob a proteção de dois policiais com escudo —

tática de guerra. 

Como disse o Dr. Geraldo, a Polícia Militar ainda tem essa mentalidade de

que é defensora do Estado. Quando se fala em unificação deve-se pensar em

mudar essa mentalidade da Polícia Militar. Ela é defensora do cidadão. Ela trata o

cidadão como inimigo, e a Polícia Civil o trata com desprezo. Infelizmente, essa  é a

realidade, e o assunto merece discussão. 

Quando nos envolvemos em determinada situação ou quando passamos por

uma blitz da Polícia Militar, mesmo nós, Deputados, que temos todas as garantias

que a Constituição nos dá, como a imunidade Parlamentar e outras — tenho

certeza de que isso ocorre com V.Exas., Srs. Deputados Wellington Dias e Aldir

Cabral, e Srs. convidados — sentimos um certo desconforto internamente. Não sei

por que, mas não é normal. Se sentimos esse desconforto é porque não sabemos

de que forma vamos ser tratados. Estou certo de que aconteceu de pessoas —

alguém da família ou conhecidos seus — serem destratadas, constrangidas

publicamente, sem que tenham agido contra a Polícia Militar. Temos medo da

polícia, esta é a verdade. Eu, embora policial e Deputado, digo que tenho medo da

polícia, principalmente se estiver numa estrada escura, deserta e à noite. Algo está

errado. Esse medo o cidadão tem e deve perdê-lo.

Quando se fala em mudança, sinto certa resistência. O que a Deputada

Zulaiê Cobra falou aqui é corretíssimo: há lobbies fortíssimos, principalmente das

altas patentes da Polícia Militar. Mas isso tem de ser discutido, e nesta Comissão,

para que possamos resolver essas situações que inquietam a população.

Falou-se aqui em comando único — e o senhor disse que foi Secretário de

Segurança Pública do Distrito Federal. Ouvi o atual Secretário, na televisão, em

debate sobre o problema com a NOVACAP, em que participavam um comandante

da PM e o delegado que fez o inquérito na Polícia, dizer, ao perguntarem se ele,
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que estava presente, não podia determinar que a tropa de choque parasse de fazer

aquilo: "Não, só quem tem o poder sobre a tropa de choque da PM é o

comandante. Só ele pode mandar deslocar. Ele pode mandar parar". Esses

absurdos realmente têm de acabar.

A Deputada Zulaiê Cobra disse que a Polícia Militar de São Paulo não

respeita o Governador, e acredito. Ela tem conhecimento de causa. Está havendo

isso, realmente. Viemos a saber que a Polícia Militar de Minas Gerais não pertence

à Secretaria de Segurança, tem comando próprio, como se o comandante dela

tivesse poderes de Secretário de Estado. 

É isso o que estamos discutindo, e temos de partir exatamente desses

pontos, que são básicos, principais para essa mudança. Temos de pensar não só

na Guarda Municipal, como disse, mas na criação da Polícia Municipal. Sim, Polícia

comunitária. A polícia não precisa ser necessariamente armada. A Constituição não

vai dizer que a Polícia Municipal deve ser armada. Ela não vai dar essa prerrogativa

a ninguém. O uso da arma não ficaria a critério das Câmaras Municipais, que são

representantes dos munícipes. Mas teriam de ser criadas. Temos de pensar nisso,

até para o desenvolvimento do policiamento comunitário.

Gostaria de parabenizar os senhores pela contribuição que deram hoje, e

com muita propriedade, bem assim ao Deputado Wellington Dias, que levantou a

questão da progressão dentro da Polícia Federal. Achamos, sim, que deve ser

aproveitado aquele companheiro que fez por merecer a ascensão, talvez num

processo seletivo interno, para que não seja antidemocrática a forma de progressão

na carreira. Também não podemos cortar essa aspiração de ninguém. Devemos,

ainda, pensar na oxigenação — concordo com o Relator, Deputado Fraga —, até

porque criar só a evolução na carreira e tirar, por exemplo, o concurso externo

pode... É lógico que é uma presunção. Tudo na vida é baseado em presunções, em

causas previsíveis. Pode vir a acontecer. Em caso de distorção de comportamento,

as polícias vão ficar sem condição de oxigenar, até para cortar aquele

entrelaçamento, os vícios. Então, é muito importante.

A progressão na carreira está em pauta na discussão sobre a PEC. Achamos

muito importante que o companheiro que está na função há dez, quinze, vinte anos

e pretende ser delegado — acho democrático permitir que ele chegue a delegado

— possa progredir, mas não podemos abrir mão de um processo seletivo interno,

como já foi dito. Ele não vai fazer mais aquela academia em que há corrida de dez
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quilômetros, em que vai pular muro, lutar judô. Pode até fazê-lo, como esporte, sem

que isso valha como classificação, sem que seja condição para que ele permaneça

dentro da Polícia.

Era este o comentário que queria fazer. Não farei perguntas, apenas elogios

aos senhores presentes, que nos deram uma contribuição muito grande. É lógico

que a Polícia Federal pode ser melhorada em muitos aspectos, mas aquilo que ela

e as Polícias dos Estados têm de bom também está sendo apresentado. Nem todos

os companheiros presentes são profissionais em segurança pública, mas são

representantes daquilo que o povo lhes diz nas ruas. O Deputado Wellington Dias,

a Deputada Zulaiê Cobra, que é advogada, e outros colegas ouvem nas suas bases

aquilo que o povo pensa em relação ao momento que vivemos, de intranqüilidade e

violência. É importante que convidados como os senhores tragam essa

contribuição, para que o Deputado possa melhor estabelecer na emenda

constitucional aquilo que o povo realmente quer.

Este é o momento adequado de sabermos que tipo de polícia a sociedade

quer. Talvez não seja a polícia que queremos, mas é aquela que a sociedade

deseja. É isso o que temos de discutir. Esta Casa representa o povo. 

Cito a seguinte frase histórica, cujo autor prefiro não mencionar: "O que o

povo quer esta Casa quer". Para isso fomos eleitos, para isso estamos aqui.

Parabéns aos dois companheiros. Em meu nome, agradeço-lhes a grande

contribuição dada a esta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) - Obrigado, Deputado

Wanderley Martins. 

Franqueio a palavra aos nobres expositores.

O SR. GERALDO JOSÉ CHAVES - Quero agradecer ao Exmo. Sr.

Presidente da Mesa, Dr. Aldir Cabral; ao meu colega Delegado, Dr. Wanderley; ao

meu colega delegado; aos Deputados que abrilhantam esta Casa; aos delegados

que engrandecem o departamento; ao Deputado Wellington Dias e a todos os que

estão presentes, que tiveram a paciência de nos ouvir. Externo-lhes o meu

agradecimento, o meu reconhecimento, a minha admiração. 

Quero dizer ao Sr. Presidente que a Associação Nacional dos Delegados de

Polícia Federal, no que ajudar esta Comissão e no que puder colaborar, nem que

seja um pouquinho, o fará com entusiasmo, dedicação, alegria e com a máxima
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presteza. Estaremos sempre presentes quando os senhores julgarem que devamos

estar.

Muito obrigado pelas palavras, Deputado Wanderley Martins. Muito obrigado

também ao Deputado Wellington Dias.

O SR. ALOYSIO JOSÉ BERMUDES BARCELOS - Exmo. Sr. Deputado Aldir

Cabral, Exmo. Srs. Deputados, senhoras e senhores, meus caros colegas,

queremos agradecer-lhes pela paciência que tiveram em nos ouvir. Quero apenas

anunciar que o Presidente da Associação Nacional dos Delegados gostaria de estar

presente a esta sessão. Em virtude de compromisso anteriormente agendado, não

lhe foi possível vir. No entanto, quero registrar a presença do Secretário-Geral da

entidade, Dr. Jaime Aires Coelho, Presidente interino. Peço-lhe inclusive desculpas,

porque deveria ter registrado sua presença no início da minha fala. Minhas

desculpas ao Dr. Jaime Aires Coelho, meu particular amigo.

Deputado Wanderley Martins, parabenizamos V.Exa. por propor o progresso

na carreira policial, de tal maneira que não se impeça que haja a oxigenação do

pessoal de fora. Poderíamos adotar o sistema posto em prática no passado: 50%

para o pessoal interno e 50%  para a demanda externa. Caso não haja candidato

para preencher aquelas vagas, elas podem ser absorvidas por um ou outro. Pode

não haver candidato para absorver o total de vagas oferecidas em determinado

concurso. Para que não fiquem vagas, elas poderiam ser absorvidas pelo outro. É

uma idéia. Parabenizo V.Exa., caso essa idéia vingue dentro da Comissão — acho

que é a idéia também do nosso Presidente.

E deixo uma sugestão pessoal: que esse dispositivo seja incluído como um

parágrafo do art. 144, de tal maneira que fosse possibilitada a progressão apenas

dos servidores policiais, a fim de evitar uma discussão mais ampla na área do

serviço público como um todo — isso no caso de a matéria ser incluída no art. 37

da Constituição. Esse o dado que queria acrescentar.

Agradeço a todos os que nos ouviram. Nosso muito obrigado em nome da

Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldir Cabral) - Agradeço ao Dr. Geraldo

José Chaves e ao Dr. Aloysio José Bermudes Barcelos a exposição. Apesar do

pouco tempo que temos, seria de bom alvitre discutir mais sobre a reciclagem. Isso

é muito importante, porque temos visto agressão por parte de policiais que
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realmente precisam da reciclagem. Não se trata apenas da volta ao ensino, mas do

efeito psicológico de voltar ao banco de escola.

Muito obrigado aos senhores pela presença. Fica aqui, agora, o

agradecimento do Delegado de Polícia Federal. Vale a pena sermos coligados da

Associação Nacional de Delegados de Polícia Federal.

Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra e nada mais havendo a

tratar, declaro encerrada a presente reunião.
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