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1. ALDNEY ZACHARIAS PEIXOTO – ex-corregedor geral unificado e atual subsecretário 

de Administração Penitenciária. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 28 de dezembro de 2005. 

 

Leonardo: [...] Eu gostaria que o senhor falasse sobre a sua experiência, dilemas e atores 

políticos que envolveram durante o período que esteve na Corregedoria Geral Unificada 

de Polícia... 

 

Aldney Peixoto: [...] E quero que seja, sobretudo um depoimento, mas um depoimento sincero 

de quem ainda acredita nos valores, de quem acredita que as coisas podem tomar o rumo 

certo... Para quem acredita mais nas pessoas do que no papel. Eu tive uma experiência 

grande como membro do Ministério Público Fluminense e por força dessa minha atividade, 

do Ministério Público, que é o que eu sou realmente, eu estive ocupando vários cargos, e 

entre um deles, o cargo na Corregedoria Geral Unificada, durante um curto período, de 6 

meses, mas como todos que trabalharam comigo continuam ainda hoje falando, foi um 

período curto, em termos de dias, meses, mas realmente muito profícuo, nós conseguimos 

fazer muita coisa dentro do entendimento. E sempre com um trabalho de equipe, eu não 

acredito em personalismo, não acredito em ninguém superdotado, eu não acredito. Eu 

acredito em trabalho e trabalho de equipe quando a preocupação é o resultado. Então, 

especificamente com relação ao assunto da abordagem como você colocou é preciso, logo de 

início, distinguir o que é Corregedoria do que é Ouvidoria, em termos de objeto, em termos 

de finalidade, em termos de proposta e em termos de atribuições. A Ouvidoria, a destinação 

da Ouvidoria é canalizar problemas, é escutar, é perceber, é detectar o problema, e 
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encaminhar para a Corregedoria, que é quem tem atribuição de tomar medidas repressivas e 

medidas preventivas, não somente para que não ocorra, como também para que não volte a 

ocorrer aquilo que se constatou na Ouvidoria. A mistura entre essas atribuições e o 

desrespeito a finalidade de cada uma dessas unidades realmente prejudica o sentido geral 

que se pretende. Em termos de Corregedoria, se nós falarmos em termos de Corregedoria 

Geral Unificada, me valendo da experiência, de como membro do Ministério Público, tive 

ocupando cargo de Corregedor Geral das Polícias Civil, Militar e Bombeiro... 

 

Leonardo: Foi no governo Benedita? 

 

Aldney Peixoto: Foi no governo Benedita, governo do PT, governo Benedita... A 

Corregedoria Geral Unificada foi criada no governo Garotinho... Eu só vim a ocupar quando 

a procuradora de justiça... A doutora Celma Alves se exonerou e assim então, eu vim ocupar, 

mas aí já naquele governo da Benedita que tava fechando aquele semestre quando o 

governador Garotinho se desincompatibilizou para concorrer às eleições. Esse período de 6 

meses eu já tinha idéia da Corregedoria, e quando fui convidado, aceitei, e aceitei porque 

acreditava no que foi criado e acho que a Corregedoria Geral Unificada foi uma das 

melhores criações do Garotinho é uma pena que não tivesse sido mantida tal qual foi criada, 

com a mesma proposta, com a mesma destinação e com o mesmo prestígio com o qual o 

recebeu inicialmente no governo de Garotinho. A Corregedoria Geral Unificada, ela estava, 

quando eu a assumi, dentro da Secretaria de Segurança, o secretário de Segurança de então, 

hoje deputado, Josias Quintal, e, se exonerou também, até porque ia concorrer as eleições, 

para ele vitoriosas, porque ele foi deputado federal, e veio assumir um educador, que era o 

professor Roberto Armando Aguiar, que vinha de Brasília com a experiência de ter sido 

secretário de Segurança Pública lá no Distrito Federal. E veio e assumiu, e no momento em 

que eu também assumia na Corregedoria Geral Unificada. Comecei o trabalho que eu acho 

que é próprio da Corregedoria, procurei me entender com a Ouvidora, que era uma 

promotora de justiça do Ministério Público, me entendi com ela para que pudéssemos definir 

as atribuições e estarmos afinados... 

 

Leonardo: A ouvidora era a doutora Celma Alves ou a doutora Maria do Carmo? 

 

Aldney Peixoto: Já era a doutora Maria do Carmo, a Celma já tinha... A Celma era 

Ouvidora, se exonerou e depois foi Corregedora e se exonerou de Corregedoria... Conversei 
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com a doutora Maria do Carmo e começamos a fazer, então, nosso trabalho, e falei para ela 

o que ia fazer e o que pretendia fazer e o que eu queria da Ouvidoria como respaldo... Isso 

foi feito. E na Corregedoria, eu comecei, então, a atividade, e achei que a Corregedoria... E 

falei para todos, inclusive para o secretário de Segurança de então... Que eu só entendo uma 

Corregedoria que seja pró-ativa, Corregedoria não tem que ficar esperando, não é como 

jurisdição que se caracteriza pela inércia, pela isenção e só atua quando provocado... Tem 

que sair em campo, tem que ir à rua tem que visitar batalhão tem que visitar delegacia tem 

que surgir de surpresa... Tem que saber o que está acontecendo. A Ouvidoria me dá um 

respaldo, detectando e me trazendo, porque eu não conseguia saber tudo, mas não ficava 

esperando só o que a Ouvidoria trouxesse para mim, que seria uma função burocrática 

demais para a importância de uma Corregedoria Geral Unificada. Felicitei a criação dessa 

Corregedoria Geral Unificada, felicitei ao governo Garotinho, pela criação porque eu acho 

que foi um momento de rara felicidade. E é uma pena que não se tivesse continuado com essa 

Corregedoria Geral Unificada. Ela foi, e eu acho que consegui demonstrar isso de uma 

maneira até mais contundente, a única maneira das polícias conseguirem credibilidade frente 

à população. Na medida em que atuava, atuava com isenção e não tinha resquício de 

corporativismo. Efetuamos várias prisões e ouvíamos as pessoas que iam nos procurar. 

Quando o assunto não estava ainda bem delineado, aí encaminhávamos para a Ouvidoria, e 

a doutora Maria do Carmo, então é que tomava as providências para avaliar a importância e 

a veracidade e até realmente o respaldo fático daquela situação que era apresentada. 

Distinguir versão do fato real e depois então encaminhava para a Corregedoria. Procurei, 

então, os corregedores, da polícia militar, da polícia civil e do corpo de bombeiros... [...]. Os 

corregedores internos, até então não eram chamados de corregedores internos, nós criamos 

essa denominação de corregedores internos... [...]. Antes tinham a Corregedoria Geral e as 

corregedorias, aí começaram a chamar de corregedoria interna, justamente para mostrar 

que eles ficariam ligados àqueles problemas internos e nós ficaríamos com todos aqueles 

problemas que envolvessem mais de uma corporação. Mais adiante, então, eu achei que as 

corregedorias, já então denominadas corregedorias internas, num primeiro momento foram 

corregedorias setoriais e depois de corregedorias internas, e com essa denominação 

achamos que elas deveriam ser como braços da Corregedoria Geral Unificada e que os 

corregedores internos das policiais e do corpo de bombeiros deveriam integrar também a 

CGU, na medida em que em equipe, num trabalho de equipe, pensássemos como resolver 

certas questões já que o propósito era o mesmo, era de fazer com que a polícia obtivesse o 

respeito e a credibilidade e a cooperação, a colaboração da população... Acabar com o 
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medo, aquele medo que nós sabíamos que até o homem de bem tinha... Porque o homem de 

bem tinha medo da polícia, quando ele vê um policial numa blitz ele fica com medo, ele não 

confia na polícia... Então esta credibilidade que nós colocamos, não é um problema da 

população, é um problema nosso, porque confiança se conquista. Ninguém tem confiança do 

outro gratuitamente e nós precisávamos conquistar essa confiança e a Corregedoria Geral 

Unificada tinha tudo para conquistar essa confiança da mídia e da população. E começamos 

a fazer um trabalho nesse sentido, prevenindo, explicando o que queríamos, não avisando 

quando poderíamos fazer uma inspeção, mas avisando que poderíamos fazer inspeções a 

qualquer unidades, daquelas corporações que estavam sob a égide da CGU. Tinham os 

corregedores, corregedores auxiliares, delegados de polícia e oficiais superiores da polícia 

militar, coronéis, e tínhamos oficiais superiores, coronéis do corpo de bombeiros. E 

começamos a fazer esse trabalho que passou a ter uma resposta muito boa, uma resposta 

mais do que satisfatória da população. Nós começamos a receber cartas, a própria imprensa 

que só vivia criticando a polícia passou a nos acompanhar, passou a apoiar, a querer saber... 

A mídia, de repente, através de rádio, televisão, imprensa escrita, falada, televisada, 

passaram a me procurar para trazer dados: “Precisa ver isso assim e assim, hein...”, quer 

dizer, eles passaram a ser também semi-ouvidores, ficaram fazendo um aparte de Ouvidoria e 

trazendo, o que demonstrava uma confiança muito grande na Corregedoria. É claro que 

quando você começa a mexer nessas coisas, e quando você mexe no vespeiro vai ter 

problemas... Eu já sabia disso, ia ter problemas... Eu mexi no vespeiro e foi a propósito 

daquela perseguição que se fazia ao Elias Maluco... Morte do Tim Lopes, e ninguém 

conseguia encontrar o Elias Maluco e sempre que se tinha dado como certo determinado 

lugar ele sempre tinha saído meia hora antes... Demonstrando que tinha alguém que o 

avisava antecipadamente todas as diligências. Achei que era isso e comecei a tomar 

providências e é claro, isso demonstrou uma desconfiança que eu tinha com relação às 

corporações que estavam envolvidas na captura do Elias Maluco... Sobretudo a Polícia 

Civil... 

 

Leonardo: E nessa época a Corregedoria estava subordinada a Secretaria de Segurança 

ainda? 

 

Aldney Peixoto: Estava... Estava ainda... Pessoas da cúpula da Polícia Civil reclamaram, 

com bastante veemência com o secretário de Segurança Pública [...], e o professor Aguiar, 

então, me disse que não podia fazer o que estava fazendo, “nem batendo nesses lugares...”. O 
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que, no meu modo de ver, demonstrava um cerceamento, e eu tinha pedido carta branca, e eu 

disse para ele o que repeti depois várias vezes: “eu não tenho o direito de ser leviano, de 

fazer uma afirmação antes de ter provas, mas tenho o dever de desconfiar sempre, e quando 

eu desconfiar eu vou procurar apurar... Vou dar incerta, vou apurar... Enquanto eu estiver 

investigando eu não estou afirmando nada... É o meu dever...”. Criou-se um mal estar, e, ele 

me fez críticas pela imprensa, e eu fui a ele e disse que realmente daquela maneira eu não 

iria continuar, mas ia me exonerar por falta de condições, mas ia reunir a imprensa e dizer o 

porque eu estava saindo... Aí era um problema, meu, pessoal, de procurador de justiça. Mas 

aí conversamos, e ele era um homem inteligente, um educador, um professor, e ele percebeu 

que ele estava sendo instigado por pessoas que estavam se sentindo incomodadas pela minha 

atividade investigativa. Chegamos a um acordo e ele desfez o que ele tinha dito e fizemos uma 

aparição pública, e aproveitamos até um evento que estava ocorrendo na PM. Mas depois 

disso, eu já tinha dito a ele o que eu iria fazer, eu propus a governadora, que se retirasse a 

CGU da Secretaria de Segurança e colocasse na Governadoria, mesmo desfeito aquele 

incidente, mas ele serviu para mostrar que a Corregedoria Geral das Polícias estar 

submetida a uma Secretaria... Eu estava como uma unidade dentro da Secretaria, da 

Secretaria de Segurança que compreendia as 2 policiais e alcançando uma outra Secretaria 

que a era a de Defesa Civil por causa do Corpo de Bombeiros... Eu estava cerceado... Essa 

minha postulação foi vitoriosa e nós fomos para a Governadoria, em que eu me entendia, 

então, diretamente com a governadora... Porque antes eu tinha que passar pelo secretário de 

Segurança porque eu estava subordinado a ele. Esse incidente serviu para isso e ele também 

concordou... O professor Roberto entendeu perfeitamente que a Corregedoria tinha que 

realmente ficar com liberdade para poder agir... 

 

Leonardo: O senhor propôs também uma alteração de um documento interno da Polícia 

Civil? 

 

Aldney Peixoto: Num momento seguinte, já na Governadoria... É claro que isso dependia de 

projeto... As pessoas disseram: “Mas como é que vai ficar na Governadoria? Em que lugar? 

Como é que vai lotar o pessoal?”. Problemas de estrutura, organizacionais, da própria 

Corregedoria... E algumas pessoas que estavam comigo, da Polícia Civil, como é que iriam 

para a Governadoria... Então, tinha que criar cargos para essas pessoas... Mas conseguimos 

apresentar a proposta e tudo isso foi feito com muita dificuldade, mas foi feito com toda a 

serenidade que nós queríamos... E isso, sem prejudicar as nossas atribuições... Momento 
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seguinte, aí eu já na Governadoria, o que eu coloquei era que o regulamenta da polícia 

militar, o regulamento dos bombeiros estava para ser mudado... 

 

Leonardo: O da polícia civil também? 

 

Aldney Peixoto: O da Polícia Civil dependeria de uma outra etapa em separado, porque o 

regulamento da polícia militar e o regulamento do corpo de bombeiros ele é muito mais, é 

jurisdição militar, ele muito mais imediato, expulsa, ele toma medidas rápidas... A outra 

dependia da SARE, porque era funcionário civil, aí dependia de inquérito administrativo, é 

um mecanismo mais complicado porque mexia com o estatuto do funcionário público do 

Estado... E que copia muito o estatuto de funcionários civis da União... Então deixei para 

outra etapa o regulamento da Polícia Civil... Mas o regulamento da polícia militar você sabe 

como era rápido para fazer isso, porque eram organizações inscritas dentro do Estado, sem 

vínculo com o federal... Então, estava no regulamento da Policia Militar que era a 

governadora que aplicava a demissão e depois nas penas imediatamente graves como 

suspensão, suspensão grave, e o encaminhamento para a demissão, suspensão, para o 

secretário de Segurança Pública... Depois do secretário de Segurança Pública vinham os 

superintendentes, comandantes e tal... E na Corregedoria Geral nem se falava, porque ela foi 

criada por lei e o regulamento na época não tinha previsto a hipótese da Corregedoria, e eu 

aproveitei para colocar a Corregedoria Geral Unificada, na verdade o corregedor, no lugar 

que deveria. A governador dá a demissão, o pronunciamento sobre demissão e receber 

delegação da governadora, para demitir e para aplicar a suspensão, o corregedor e depois o 

secretário de Segurança e aí então, depois os diretores das corporações... E isso foi 

publicado e aprovado, e isso ficou enquanto eu fui, mas o meu período na CGU foi de 6 

meses, e nós fizemos isso e começamos a fazer incertas... Nós visitamos batalhões, fizemos 

inspeções periódicas e que ninguém sabia... Por exemplo, num determinado dia nós íamos 

fazer uma inspeção, mas era sorteado o batalhão na hora, nem eu sabia, nem ninguém 

sabia... Na hora nós partíamos para lá... A mesma coisa com relação à Polícia Civil... Em 

relação ao levantamento de questões agudas, que eu me lembro, na Polícia Civil, nós 

verificamos que com a criação do programa Delegacia Legal, passou a ser atribuição da 

Delegacia Legal dali para frente, ela prende, mas não custodia preso, tudo informatizado, 

fez-se a reforma, criando-se as delegacias... Que é um projeto belíssimo, avançado... Mas 

aquilo que antes estava nas delegacias convencionais... Como ficou? E aí passou-se a dar 

uma atenção especial à Delegacia Legal e criou-se órgãos para resolver aquilo que estava 
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em termos de competência originária ficou com a delegacia, mas todos os policiais bons 

fizeram cursos, gratificações e foram! Os melhores policiais foram todos para as Delegacias 

Legais e esvaziaram e ficaram as delegacias convencionais... E aquele resíduo, aquela 

competência residual ficou esquecida... Eu fiz um relatório e chamei isso de prevaricação, eu 

como corregedor não podia concordar, porque era uma maneira de propiciar prescrição de 

todos os crimes, pois se estão sendo abandonadas, são abandonadas até que sejam 

prescritos, sem punição, sem aplicação da lei... Isso, no meu entender, era grave. Eu fiz isso e 

encaminhei isso ao Ministério Público, pedindo a ele as providências cabíveis como [...], o 

Ministério Público como um guardião da sociedade. Peço as providências... E esperava isso 

para também mexer no estatuto, a legislação específica deles, mas conjugado com o estatuto 

dos funcionários civis, que teria que sofrer algumas alterações porque teríamos que fazer ou 

então, como se faz na Polícia Militar, como uma lei para sair totalmente fora do estatuto... 

Porque como era decreto, aplica-se decreto supletivamente e no que é lei, as leis prevalecem, 

e é das leis que nós tínhamos muita dificuldade de aplicação e é por isso que os policiais, 

uma coisa que nós mexemos também, nós levamos isso até o Legislativo, pedindo a alteração 

disso... Porque um policial civil ia para SARE, tinha aquelas condições, mas obedecendo a 

todas aquelas tramitações, que é de inquérito administrativo e levavam 3, 4 anos para serem 

responsabilizados pela falta cometida, para serem demitidos, ou punidos convenientemente. 

O que se fazia é que sempre que um policial civil praticava uma falta, tirava-se a arma, o 

distintivo ele era afastado... Ficava no chamado limbo, geladeira... Aí no final de três anos 

não acontecia nada e até prescrevia... Aquilo virava um prêmio, o cara comete uma falta e 

fica sem trabalhar, porque fica afastado, não merece mais a confiança, mas continua 

ganhando... Era um prêmio, ele era premiado com a falta! Um absurdo! E nós pedimos para 

rever isso e começamos a mexer nessas coisas independentemente de um trabalho que nós 

fazíamos também de rua... Na época, quando estava chegando próximo do fim do ano... 

Começa as blitz, e eu achei que era blitz demais, eu comecei a desconfiar: “tem blitz aí que 

nem o comandante geral da Polícia Militar está sabendo...”. Aí começamos a dar incertas 

também em cima dessas blitz. Tivemos compreensão num certo sentido, algumas vezes fomos 

incompreendidos, a nossa proposta... Teve uma ocasião em que houve a morte do Uê lá em 

Bangu, e eu não estava no sistema penitenciário ainda, aquela carnificina, aquela coisa 

toda... Criou uma repercussão social muito grande e aquelas pessoas envolvidas, Fernadinho 

Beira-Mar, Fernandinho Niterói, Marcinho VP... Aquela turma, aqueles líderes... Foram 

removidos de Bangu I e colocados no Batalhão de Choque, ali na Salvador de Sá. Eu, como 

corregedor geral, reclamei muito disso... Por quê? Não sei, para quem conhece aquele prédio 
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ali do Batalhão de Choque, aquilo não oferece segurança, não foi feito para aquilo, o prédio 

é uma beleza, mas não para segurança... E para segurança de infratores, delinqüentes 

daquele quilate, daquela envergadura, com alto grau de periculosidade... Eu achei aquilo 

absurdo! E achei que eu não tinha que esperar acontecer uma fuga ou uma carnificina para 

poder ir apurar depois. Eu no dia seguinte cheguei lá. No dia seguinte eu cheguei lá para ver 

como estavam as condições... Examinar todo o prédio que compreendia o Batalhão de 

Choque e a segurança oferecida. E vi que o Batalhão de Choque é aberto [...], mas o centro 

dele era uma abertura, e lá dentro não é só o Batalhão de Choque, tem 5 unidades lá dentro, 

na época, eu não sei hoje... Tinham 5 unidades... Era um entra e sai medonho... E aquela 

abertura, eu disse: “mas gente! Isso aqui com um helicóptero...”. Mas aí diziam para mim 

que era um absurdo pensar em helicóptero... Eu disse: “... eu como promotor, fui da 

comissão que apurou a tentativa de fuga do Meio-Quilo...”. “Não vem me dizer que não 

pode. Que isso! Escadinha fugiu da Ilha Grande de helicóptero, Meio-Quilo quase fugiu... 

Conseguem sim. Eu não vou esperar que haja uma fuga dessa para poder responsabilizar 

aquele funcionário, aquele militar subalterno que está ai cumprindo ordens, que está de 

plantão naquele dia para aquele sacrifício... Não contem comigo para isso, eu não vou 

responsabilizar o sargento que no dia vai estar de plantão...”. Aí eu comecei a falar e como 

eu não tive receptividade no momento reservado eu comecei a falar para imprensa: “que era 

um absurdo o que iria acontecer; que não tinha segurança alguma”. O comandante da 

Polícia Militar na época veio e... 

 

Leonardo: Quem era o comandante na época? 

 

Aldney Peixoto: Era o Braz... O coronel Braz veio, e começou a defender a corporação... Eu 

não estava acusando a corporação, eu estava reclamando de uma situação que ia 

comprometer e que podia comprometer a corporação. Mas ele entendeu que eu estava 

atacando a corporação... Questão de mal entendimento, isso que eu falei, a incompreensão... 

Em momento algum eu ataquei a corporação, mas ele então começou a falar: “Aqui não 

haverá fuga, porque os briosos soldados da Polícia Militar saberão defender, nós temos 

condições para custodiar, eu tenho elementos da melhor qualidade...”. Nada disso eu tinha 

falado. Eu tinha falado daquela abertura e mostrei que tem um edifício atrás, que qualquer 

sujeito poderia subir ali em cima, e da janela, a partir do décimo andar, com um rifle mata 

quem quiser... É disso que eu estava falando. Eu estava falando de um batalhão que está num 

lugar que tem um movimento medonho... Eu falei: “gente! Isso tem que ser falado antes, não 
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pode deixar para falar depois! Depois nem tem sentido, é o leite derramado, mas antes sim, 

vamos tomar medidas para que isso não aconteça! Eu desejo como todos, como o 

comandante da Polícia Militar que isso não aconteça, mas não posso deixar de falar isso, 

porque aí eu estaria faltando com a minha obrigação, porque corregedor não é só para 

reprimir é também para prevenir...”. Mas tudo isso, são fatos isolados, mas eu só estou 

citando porque isso demonstra a importância dessa Corregedoria Geral Unificada. E que eu 

acho que hoje ela está lá, está debilitada, não é culpa das pessoas que estão lá, é da 

estrutura. Não colocar a Corregedoria de acordo com a importância que ela tem. 

 

Leonardo: Como você acha que deveria ser um exemplo de Corregedoria. Como a 

Corregedoria deveria ser? 

 

Aldney Peixoto: A Corregedoria deveria estar na Governadoria. O corregedor geral tem que 

ter comunicação direta, como tem um secretário, com a governadora. Não só... 

 

Leonardo: O corregedor geral teria um status de secretário? 

 

Aldney Peixoto: Ou até, não faço nem questão que tivesse esse status de secretário de fato... 

Ele tem que ter esse canal de comunicação direto e tem que ter carta branca para não ser 

tolhido por nenhum secretário. Não é que estivesse acima dos secretários, ao lado deles, mas 

com independência... E esse corregedor geral tem que ser uma pessoa altamente qualificada, 

qualificada não só em termos de conhecimento, também de conhecimentos técnicos, tem que 

ser um sujeito que tenha independência, e, sobretudo, equilíbrio. 

 

Leonardo: E o que você acha?... Como você entende essa Corregedoria sendo formada, 

muitas vezes, por policiais, relacionada a essa questão do corporativismo... 

 

Aldney Peixoto: Esse corporativismo... Essa segunda pele é inevitável em certo tipo de 

atividade... Eu digo assim, o Ministério Público tem, não tem; a Magistratura tem, não tem... 

Mas é alguma vantagem, algum requisito especial que o promotor tem? Não, não tem nada 

de especial. O promotor como ser humano é igual ao policial, a qualquer outro... Agora, é 

preciso entender que a corporação policial seja ela militar ou civil, são atividades de ação, 

são atividades daquele primeiro momento, e que muitas vezes você não tem tempo nem de 

pensar, nem de refletir... Você sai para o embate, às coisas acontecem muito rapidamente e 
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exigem ação imediata e rápida... Um pensar: “vou ver se eu estou em legítima defesa ou 

não..., morreu!” Não pode parar para refletir. O promotor é um homem de gabinete, depois 

do fato acontecido ele vai raciocinar calmamente, friamente... O juiz também... São 

atividades que vem depois... Essa atividade do policial é da maior importância, por isso que 

eu acho que o policial tem que ser vocacionado. Por isso que eu acho que no concurso não se 

pode estar fazendo como se faz, para delegado mesmo exigindo assim coisas especiosas, 

jurídicas, questão de direito penal... Porque não é para ser jurista, o que se quer é que tenha 

conhecimento de direito sim, mas conhecimento para atuação e o que se quer dele é isso, 

precisava exigir liderança... Um delegado tem que ter a capacidade de liderança para 

quando chegar o policial: “vamos subir! Vamos pegar o morro!”. E tem que ser obedecido, 

ele tem que ter essa autoridade moral para comandar. 

 

Leonardo: E esse trabalho de policiais dentro da Corregedoria Geral Unificada. Isso é 

que eu queria abordar. Você acha que deve ser integrado por policiais? 

 

Aldney Peixoto: Acho que deve ser integrada por policiais... Até porque... Para temperar, 

como temperamento... Ele vai me mostrar... Porque tem peculiaridades, às vezes a 

corporação, o sujeito que é da corporação ele sente e para não ficar isolados dela também... 

Mas com os equilibrados que estão preocupados com a corporação e não com um indivíduo 

que faz parte daquela corporação... Mas para temperar a atividade até do corregedor geral, 

para ele não ficar absoluto, como se fosse um monarca... 

 

Leonardo: E o corregedor, o senhor acha que deve ser um policial? 

 

Aldney Peixoto: Eu acho que tem que ser um policial, porque o que o corregedor geral faz é 

traçar as regras gerais... “Nós vamos fazer isso, isso é bom para a corporação... E aí a gente 

faz...”. Casos isolados são imprevisíveis, ninguém pode ter uma regra... Pelo menos nesse 

terreno eu posso garantir que não existem regras... [...]. “A regra de ouro é que não existe 

regra de ouro”. Cada caso é um caso... E as circunstâncias tem uma importância muito 

grande... Por isso requer do corregedor geral, uma sensibilidade muito grande... 

Experiência, equilíbrio e sensibilidade... Sensibilidade para saber o momento certo de atuar e 

com que desenvoltura pode e deve atuar. Sensibilidade, no meu modo de entender, não sei se 

existem pessoas que discordam, eu acho que a sensibilidade é a maior demonstração de 

inteligência... O QI seria isso, quem percebe mais coisas tem um QI maior... Então eu acho 
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que o melhor que se pode fazer é ir a um teatro, cinema, depois vai para uma mesa de bar 

conversa a respeito e você vai ver que tem sempre um que viu mais coisa do que o outro... E 

esse tem um QI maior... Sensibilidade é a maior manifestação, é preciso pessoas que tenham 

sensibilidade... É preciso também que entre os corregedores auxiliares tenham sensibilidade, 

mas as corporações precisam estar presentes nas pessoas desses militantes, dessas pessoas 

que fazem parte da corporação... 

 

Leonardo: Você acha importante membros do Ministério Público entrarem nessas 

corporações, atuarem nessas corporações? 

 

Aldney Peixoto: Não a instituição do Ministério Público, não... Mas que um procurador deva 

atuar, acho que sim. Seja um procurador de justiça, um procurador do Estado, seja um 

defensor público... Mas alguém fora das corporações envolvidas para comandar, para 

chefiar... Justamente para evitar o corporativismo... E hoje, muito mais que antigamente, 

antes até da existência da Corregedoria Geral Unificada, se começou a perceber que o crime 

não é mais como era, uma atividade isolada, que o infrator, de um delinqüente, de um 

revoltado, de um transloucado... Hoje a coisa é pensada, é em termos de gangue, de 

quadrilha... Inclusive até se orientam juridicamente para saber qual é a maior maneira de 

escapar... E nessas gangues, quadrilha, aí você vai ver que tem policial militar, policial 

civil... Tem componente do corpo de bombeiros e de outros componentes da sociedade... Mas 

principalmente a gente fala desses 3 porque são os que tem por definição precípua, o 

enfrentamento com o infrator... O economista, o professor, não faz diferença, ele não tem a 

função, mas o policial que tem que enfrentar, ele precisa estar preparado para isso e se ele 

está do outro lado... Isso é um risco muito grande para toda a corporação. Esse 

corporativismo é pouco inteligente porque se você passa a mão na cabeça do companheiro 

que está vendido, que recebeu dinheiro do bandido, você está com a sua retaguarda 

comprometida, porque na hora do enfrentamento, o companheiro que você defendeu e que 

está do lado contrário, ele vai te deixar sozinho quando não é ele mesmo que vai te abater 

pelas costas... 

 

Leonardo: [...] A corregedoria vive muitas vezes de denúncias [...]. A questão que eu 

queria levantar é da instalação física da Ouvidoria, da Corregedoria, sendo no mesmo 

edifício da Secretaria de Segurança Pública... Isso inibe as denúncias... [...] Essa é uma 

questão complicada que eu gostaria que o senhor abordasse... 
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Aldney Peixoto: O certo. O ideal... Seria termos prédios próprios e fora do âmbito das 

corporações. Quando nós estávamos ali no prédio não afetava muito porque nós tínhamos um 

andar todo nosso. Então você ia para aquele andar, acima, e passava direto... Mas realmente 

é muito difícil que se exija de um homem comum, o cidadão vá se queixar da Polícia Civil 

numa delegacia comum ou especializada, que vá se queixar de um Policial Militar dentro de 

batalhão onde ele está presente ante colegas e companheiros dele. Então a Corregedoria tem 

que ter, porque ela faz esse contato direto sem corporativismo, com a sociedade. E o que é 

importante, que ela resgata a credibilidade que, todo homem do povo deve ter na sua polícia. 

Então tem um trabalho todo pedagógico, que a Corregedoria tem que fazer também, e eu não 

cheguei a fazer porque eu fiquei apenas 6 meses, com todos esses problemas... Mas o 

trabalho pedagógico também que é da maior importância. Não só pedagogia em termos de 

escola, mostrar o policial qual é a sua verdadeira função, a sua missão e, na seleção dos 

concursos, de que se precisam requisitos básicos para um bom policial, que tem ser 

excepcionalmente vocacionado... [...] E a Corregedoria também tem a finalidade de mostrar 

para a sociedade que a polícia é da sociedade. [...]. O policial existe para servir a vocês, ele 

é um servidor e nós estamos aqui para garantir isso... Esse trabalho também precisa ser feito, 

mas num primeiro momento era resgatar essa credibilidade e resgatar essa credibilidade não 

pode ser com corporativismo, tem que ser com isenção. 

 

Leonardo: Doutor Aldney, outra questão interessante [...] a questão do papel do 

Ministério Público no controle externo da atividade policial. Eles dizem que o papel do 

Ministério Público é muito acanhado. Como é que o senhor vê esse tipo de atuação? 

 

Aldney Peixoto: O Ministério Público não é uma atividade acanhada, ela é uma atividade que 

se pauta dentro de princípios e é preciso que se entenda bem o que é a instituição. Eu sei de 

pessoas até hoje que confundem Ministério Público com Procuradoria Geral da Justiça. A 

Procuradoria Geral da Justiça é o órgão administrativo da instituição Ministério Público, e 

aí confundem Procuradoria Geral com Procuradoria Geral do Estado, a procuradoria Geral 

do Estado são os advogados do Estado e nem tem instituição, ele só tem os advogados que 

são parte. Eles têm por obrigação, porque essa é a atribuição, defender o Estado... O 

compromisso do Ministério Público não é com o Estado, é com a sociedade. E é preciso 

entender bem isso, principalmente a turma do mundo jurídico... A sociedade é a coletividade 

do tamanho do Estado, mas não é pessoa jurídica. O Estado é pessoa jurídica, é pessoa 
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jurídica de direito interno. A sociedade é uma coletividade que não é uma pessoa jurídica, 

nem pode estar em juízo, e é por isso que atua aqui a pessoa do Ministério Público, em defesa 

da sociedade, contra aquele indivíduo, ou aquele grupo de indivíduos que estão causando o 

mal da sociedade como um todo, mas como aquele indivíduo que faz mal a sociedade faz 

parte dela, é preciso um advogado que olhe então os interesses de um indivíduo em conflito 

com o todo... E aí a atuação do advogado. É preciso cada um ter a noção muito clara da sua 

atribuição. Com relação ao Ministério Público, como instituição, o que é preciso ver 

primeiro é que ele é um defensor da ordem constituída, da manutenção da ordem, ele é fiscal 

da lei. As mudanças, que são imperativas do progresso. [...] O Ministério Público, o oficial 

de justiça não pode ser um vanguardeiro, ele não pode ter posições arrojadas, porque ele 

está traindo a sua própria finalidade, a razão de ser da instituição a que ele pertence. [...]. 

Porque a função do Ministério Público é manter a ordem, a ordem constituída, até que ela 

muda, mas será sempre constituída. A manutenção dessa ordem constituída faz com que se 

respeitem as leis e a Constituição, o promotor é um fiscal da lei, se existem artigos na 

Constituição com respeito a Polícia Civil e a Polícia Militar, é preciso respeitar... E aí essas 

atribuições constitucionalmente previstas, que constituem preceito constitucional, tem que ser 

respeitadas pelo Ministério Público e todo promotor tem obrigação de respeitar... Agora, isso 

em termos de controle interno, de atribuições específicas de cada uma das corporações 

contempladas no artigo 144 da Constituição... O que o Ministério Público tem o dever de 

fazer é o controle externo, porque esse controle externo tem a ver com o resultado da razão 

de ser dessas corporações. Elas existem para prevenir, como prediz a constituição, “a polícia 

militar é ostensiva e fardada porque é para inibir, é para prevenir...” Se apesar de toda 

aquela prevenção o crime ocorrer, aí entra a Polícia Civil que vai apurar, vai investigar, 

colher provas, estabelecer autoria, conseguir prova de autoria, de materialidade, para 

entregar ao órgão do Ministério Público, aquele que vai, com isso, responsabilizar o autor, 

vai evidenciar o crime. Então o trabalho da polícia judiciária, e é também, em se tratando de 

jurisdição especial de justiça militar, é também o que faz a Polícia Militar do Estado, que 

colhe todos os elementos para entregar ao promotor... O promotor da auditoria militar... 

 

Leonardo: Então os militares tem sua própria justiça? 

 

Aldney Peixoto: E tem um promotor, que é um promotor do Estado também, só que ele atua 

na justiça militar do Estado... Ele só não atua na militar da União. [...]. E quando ele está 

nessa função, ele faz a mesma cobrança que se faz, o mesmo controle que faz com a Polícia 



 

  

205

 

Civil, ele faz com relação a Polícia Militar e os Bombeiros... Um promotor que estiver 

atuando na auditoria militar do Estado do Rio de Janeiro... Esse controle externo... Porque 

tudo aquilo que é feito, tanto na Polícia Militar, quanto na Polícia Civil, é para entregar ao 

promotor. O inquérito do policial militar é para entregar ao promotor que está na justiça 

militar. O inquérito policial é para entregar para o promotor que está com a vara criminal 

comum e com isso é que o Ministério Público vai tentar, no Judiciário, que não envolve, não 

se compromete nessa área, vai tentar obter, com as provas, demonstrando a autoria, a 

materialidade... Vai tentar obter a devida responsabilização, através de uma condenação, um 

a condenação que se pretende também que seja também, penas com finalidades retributivas, 

mas também preventivas, no sentido de resgatar aquele indivíduo que infringiu, que se 

desviou do comportamento que dele se esperava, no sentido de ajustá-lo ao convívio social e 

trazê-lo de volta... Essa é a finalidade, essa é a razão, tanto que o Ministério Público atua na 

parte das varas processantes, com aquilo que a polícia traz e entrega ao promotor, ele 

avaliar, vai denunciar ou se vai requerer o arquivamento... E depois, em obtendo a 

condenação, ele continua fiscalizando para que esta condenação, e este cumprimento da 

pena imposta pela justiça, pelo poder judiciário, pelo juiz... Eu falo pelo juiz porque às vezes 

são os jurados leigos, nem são os juízes de direito... Com que a condenação imposta seja 

cumprida rigorosamente de acordo com a lei de execução penal. O Ministério Público mesmo 

depois da condenação continua atuando, fiscalizando, e aí passa a fiscalizar os 

estabelecimentos prisionais... Indo aos estabelecimentos prisionais para ver se há tortura, se 

o sujeito está recebendo alimentação adequada... (FIM DA ENTREVISTA). 
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2. ALEXANDRE SCHOTT – promotor de justiça. 
 

 
 

Entrevista realizada no dia 3 de fevereiro de 2006. 

 

Leonardo: O senhor poderia dar um depoimento sobre o Programa de Proteção a 

Testemunha? 

 

Alexandre Schott: Em primeiro lugar, sou promotor de justiça no Estado do Rio de Janeiro 

desde 1992. De lá para cá, eu tive a minha atuação basicamente na área criminal. E dou aula 

de direito penal e processo penal. Então, no início da carreira eu sempre percebi a 

dificuldade que a gente tinha de proteger testemunhas, de assegurar a instrução do processo. 

Quando eu era assessor do procurador geral, na época, José Muniz Pinheiro, fui designado 

por ele para acompanhar o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas que estava em 

sua fase inicial. Naquela época que o Programa estava sendo implementado no Rio de 

Janeiro, as pessoas envolvidas nisso estavam dialogando com o Gabinete de Assessoria 

Jurídica das Organizações Populares (GAJOP), em Recife. Havia um grupo de pessoas 

envolvidas com isso e naquela fase havia a proposta de estruturação do Programa, para que 

o mesmo começasse a funcionar. Nós tivemos muita dificuldade no início, embora naquela 

época o governo do Estado demonstrou interesse e procurou colaborar. Mas, ainda antes de 

começar o Programa, nós conseguimos formar um Conselho Deliberativo nos moldes do que 

já se pretendia como Programa que era o exemplo do PROVITA de Recife, de Pernambuco. A 

partir daí, nós começamos a buscar os instrumentos para a concretização do Programa. Foi 

celebrado um acordo do governo do Estado do Rio de Janeiro com o governo federal para 
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isso, veio a lei 9807/99 e o Programa começou a funcionar. Naquela época, o Programa 

tinha a capacidade para atender 35 pessoas. Essas vagas, num primeiro momento algumas 

ficaram ociosas e o Programa começou a trabalhar. Existem algumas dificuldades em 

relação ao perfil do Programa. A partir da prática do crime existe a necessidade de atender a 

pessoas diferentes por necessidades diferentes. A lei 9807/99 trata de duas situações 

distintas: uma é relacionada ao possível envolvido no fato – a um investigado, a um réu – que 

também pode precisar de proteção; e a outra é em relação às vítimas. Vou deixar de lado 

agora a questão do réu colaborador. O próprio Programa tem que lidar com duas questões 

distintas também: uma está relacionada a assistência social da vítima; e outra que é a 

proteção da testemunha do processo. Essas duas situações se fundem numa pessoa só, mas 

elas não se confundem. O processo tem um ritmo, tem um procedimento a ser cumprido, e tem 

a sua demanda própria. A vítima que precisa de uma assistência social, ela tem um outro 

tempo que não é o tempo do processo. Ela precisa de proteção a sua integridade física, ela 

precisa de assistência para ser novamente inserida na sociedade – no seu próprio ambiente 

ou em outro ambiente. Normalmente, ela é transferida para outro local. Então, há um conflito 

entre o tempo do processo e o tempo da vítima que precisa de assistência social. Essa eu 

acho que é a maior dificuldade do Programa, porque a vítima normalmente está mais 

preocupada com a integridade física dela do que com a instrução do processo. E isso ainda é 

mais evidente quando se trata de réu colaborador. Normalmente o réu colaborador, o réu 

arrependido, só procura o Programa por estar com medo de ser morto pelos demais 

integrantes da quadrilha. Mas em relação a vítima isso também acontece. Acontece com 

menor intensidade, mas também acontece. Ela precisa da proteção que é o maior interesse 

dela. Ela está preocupada com vai ficar a família, os filhos, e como ela vai retomar a vida 

dela menos preocupada com a instrução do processo. A demanda dela é diferente. Por outro 

lado, você tem uma cobrança dos instrumentos envolvidos no processo penal – Poder 

Judiciário, Ministério Público, polícia, a própria sociedade e a imprensa – pelo resultado do 

processo. Essa é a maior dificuldade do Programa. 

 

Leonardo: Que outros benefícios o Programa propiciaria ao beneficiário? 

 

Alexandre Schott: A meu ver, o Programa propicia uma série de outros benefícios. Eu acho 

que o principal benefício está na origem dele que está na sociedade civil, através de 

organizações não governamentais e de pessoas envolvidas com Direitos Humanos. Assim, o 

Programa se torna um Programa de exercício da cidadania. É a própria sociedade que em 
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parceria com o Estado busca um mecanismo de solução para aquele problema. Isso gera um 

pouco de dificuldade em razão da incompreensão das pessoas na gestão disso, mas tem esse 

benefício de que a sociedade está se inserindo no exercício da cidadania. Tem outros 

benefícios como o fato da gestão se tornar mais ágil. Ela se torna mais próxima da 

testemunha. É menos burocrática. A gestão por um convênio e gerida pelas ONGs ela 

propicia retirar a burocracia que o Estado tem para desempenhar determinadas funções, 

como por exemplo: se você tivesse que para colocar uma vítima ou uma testemunha numa 

determinada casa para que lá ela vá residir, você precisaria fazer uma licitação; ou para 

comprar passagens aéreas, você também precisaria fazer uma licitação. Sendo assim, não 

daria a agilidade que o Programa necessita. A gestão disso com os instrumentos do direito 

penal propiciam uma adequação a uma própria finalidade do direito penal. A partir do 

momento que você tem uma testemunha preservada e aos poucos inserida na sociedade, você 

atinge uma das finalidades do direito penal que é a preservação de bens jurídicos 

indispensáveis à sociedade. (FIM DA ENTREVISTA). 
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3. CARLOS MINC – professor e deputado estadual. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 10 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: Como tem sido a sua atuação como legislador na área relacionada com a 

defesa dos Direitos Humanos? 

 

Carlos Minc: Eu já sou deputado há vários anos, estou terminando o quinto mandato. Eu sou 

conhecido pelos problemas ambientais. Ao longo desses anos, legislei bastante sobre o tema 

da tua dissertação e desde cedo, naturalmente, como uma pessoa de esquerda e também 

preocupada com os Direitos Humanos, eu me preocupei com a questão da violência e da 

corrupção da polícia. Numa das atuações que eu tive está ligada a este assunto. Foi aquela 

que acabou originando uma lei minha que acabou com a chamada “gratificação faroeste”. 

No tempo de Marcello Alencar, o secretário de Segurança era o general Nilton Cerqueira, o 

que acontecia: o general instituiu a “gratificação faroeste”, que tinha esse apelido porque 

quem matou mais ganhou mais. Era chamada de “gratificação por bravura”, mas o apelido 

dela era “faroeste” e aí na época o Ignácio Cano começou uma pesquisa que nós apoiamos. 

Na época, tinha uma comissão especial de segurança, de segurança pública, que eu estava 

presidindo. Essa pesquisa mostrou que grande parte das mortes em confronto com a polícia 

eram na verdade execuções, chamadas de “auto de resistência”, que foram analisados um a 

um com laudos cadavéricos. Dois tiros na nuca, três tiros no ouvido, tiro encostado, tiro 

como aquele efeito tatuagem que é quando muito perto a marca da pólvora aparece. Então 

com base nessas evidências todas, esse trabalho nós apoiamos muito. Apesar de sermos 

minoritários na Assembléia Legislativa, aprovamos a lei em 1998 que acabou com a 

“gratificação faroeste”. 
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 Logo no início de 1999, a lei de minha autoria, foi uma lei que foi vetada e eu 

derrubei o veto. E fundamental para a derrubada do veto foi pesquisa divulgada na rádio, 

jornal e televisão que nós tínhamos apoiado. Na época isso não era informatizado, nós 

tivemos que botar uma fotocopiadora da Assembléia dentro da Polícia Civil e a gente só 

conseguiu fazer isso porque Hélio Luz era o Chefe de Polícia Civil. Curiosamente é um 

homem que era do PT, era o Chefe de Polícia e o general Cerqueira era o secretário, mas se 

entendiam sabe sei lá como. E o Hélio Luz abriu essa possibilidade. Então com esses dados a 

gente demonstrou que estava havendo uma mortandade. 

 Logo em 99, ganha a composição Garotinho/Benedita. Luiz Eduardo Soares era o 

subsecretário de Segurança e eu era seguramente o deputado mais próximo a ele na altura. 

Então tivemos várias iniciativas, uma delas foi a minha lei que criou a Ouvidoria da Polícia. 

É uma lei que eu fiz baseado em experiência em outros estados e também apoiado pela 

equipe da Julita Lemgruber, que acabou sendo a primeira Ouvidora da Polícia. Eu fui tão 

ligado a isso que até o logotipo que existe até hoje foi feito em meu gabinete pelo pessoal da 

minha equipe. Nós fizemos essa Lei em 99 e em 99 fizemos uma segunda lei também 

interessante que vai ter a ver com esse assunto. Também foi em 99 a que criou o Programa de 

Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (PROVITA-RIO). Essa lei foi inspirada num 

modelo pernambucano, esse modelo é interessante que não é o Estado que cuida das 

testemunhas, são ONGs. Até porque várias dessas testemunhas são ameaçadas pelos próprios 

agentes do Estado, então a gente se inspirou em ONGs do programa de Pernambuco. A lei 

diz o seguinte: o Estado dá recursos, condições a quem guarda as testemunhas, podendo 

intercambiar com ONGs de outros estados, igrejas de outros estados. São ONGs gestoras. 

Tem que ter uma ONG gestora. A lei não diz qual é. Não diz que é o próprio Estado. O 

Estado entra com o recurso. Todo ano eu ponho no orçamento dinheiro para esse Programa 

e sempre o que é executado é uma parte mínima disso. Criamos também em 99, Centros de 

Referência contra a agressão a homossexuais, Centro de Referência contra o racismo, anti-

semitismo. Esses outros todos foram sugestões nossas, trabalhadas junto com os movimentos 

sociais, junto com Luiz Eduardo Soares. 

Mas vou me deter mais no assunto da punição. Já ainda no fim da “gratificação 

faroeste”, uma segunda etapa do estudo da turma do Ignácio Cano que sugiro que você veja, 

foi feita com o brilhante advogado que morreu precocemente, que é o Fragoso Pires. Fez um 

estudo na auditoria militar, que todos aqueles PMs que tiveram participação por algum tipo 

de morte e quais aqueles que foram condenados e os que foram absolvidos. Ele chegou a 

primeira conclusão que: de 190 e tal casos, um foi condenado. Aquele sujeito que matou na 
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porta do Rio Sul, um cara frente às câmeras da TV Globo, foi filmado, tempo real, atrás de 

uma kombi, dando dois tiros na cabeça do sujeito. Nós tanto apoiamos o movimento nacional 

que foi a lei do bicudo que transferiu para a Polícia Civil, os crimes comuns de policiais 

militares e isso tudo tem a ver para discussão na punição da cultura da violência. Quais 

foram as limitações que nós vimos na Ouvidoria da Polícia? A Ouvidoria da Polícia recebia 

milhares de queixas e repassava para as corregedorias. Não tinha capacidade de 

investigação autonomamente, tinha dificuldade de equipe, chocava com outros órgãos, com 

os coronéis e com a cúpula da Polícia Civil, choques freqüentes. A Julita Lemgruber, ainda 

quando era Ouvidora em 99, final de 99, início de 2000, me fez milhares de sugestões e me 

levaram a formular um projeto de lei que alterava a lei da Ouvidoria, projeto esse que não 

conseguiu ser aprovado até hoje. Tramita até hoje e nós estamos falando em janeiro de 2006. 

Eu devo ter dado entrada nesta lei, em meados de 2000. Portanto, algo que já tem mais de 5 

anos. Seria interessante você dar uma olhada nesse projeto de lei, ainda que não tenha se 

convertido em lei, pois foram sugestões da Julita e aperfeiçoadas numa audiência pública 

que a gente fez onde tiveram ouvidores de São Paulo, Minas Gerais etc. Basicamente, a gente 

aumentava o período, aumentava os poderes, aumentava as equipes, capacidades 

investigativas, tentando não ser um mero repassador de queixas para outros órgãos. É 

interessante também que a partir do meu envolvimento com a discussão da Ouvidoria que 

surgiu com a lei. Eu fiz uma audiência pública, provavelmente em 2000, com todos os 

corregedores, com os corregedores da Polícia Civil, Militar, Bombeiros e o Corregedor 

Geral etc. E o tema era o seguinte: Por que a Corregedoria pune pouco? A gente fez um 

levantamento e a maior parte dos punidos, eram os soldados, cabos, sargentos, praças; 

poucos punidos da alta cúpula. Nós os chamamos e naturalmente eles deram as mais diversas 

justificativas, não me lembro das principais, tem bastante tempo, mas eu fixei as seguintes: 

que na Polícia Civil, que já chegou a ter 16 delegados trabalhando e na verdade tinha 3. Da 

Polícia Militar dizia que o pessoal da Corregedoria tinha muito medo. Imagina, o cara era o 

major da Corregedoria e punia o capitão e amanhã voltava para a tropa e tinha que subir o 

morro do Juramento atrás do seu cangote o capitão que ele tinha punido. E nós fomos 

ouvindo. Havia várias coisas e nós fizemos sugestões que até hoje não foram adotadas, mas 

nós defendemos. E fica uma reflexão: uma delas é a idéia de criar um corpo de corregedores 

que não voltam para tropa, que fica e que com poderes especiais e com gente, meios de fazer 

uma grande faxina e ter uma formação própria. Uma polícia da polícia. Sem estar sujeita, 

sempre estar com menos pressão corporativista e com menos a idéia que ele vai voltar e vai 

trabalhar com aquele que ele puniu. Foram algumas das sugestões que surgiram dessas 
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audiências com corregedores, uma carreira autônoma. Depois disso, sempre quando a gente 

pensa em polícia, pensa nas duas coisas, nos aspectos negativos que a gente está na parte da 

turbulência, na tortura e violência, e da parte da corrupção. Eu fiz uma lei a pedido deles 

(Associação de Cabos e Soldados), que acabou com alguns descontos obrigatórios para 

casos de deficiência. Fiz várias vistorias em ranchos de PMs e Bombeiros, algumas 

recentemente.  Consegui no governo da Benedita, em 2002, a principal reivindicação deles 

que era a mudança do Regimento Disciplinar das PMs, que não havia uma correspondência 

do tamanho da falta com o tamanho da punição, como já se faz no Rio Grande do Sul e em 

Minas Gerais. Nós conseguimos esta mudança enfrentando o próprio comandante da Polícia, 

o Brás, coronel Brás, que era contra. Como todos os coronéis queriam conservar o poder de 

vida e de morte. E a Rosinha em 2003 revogou essa mudança que tinha sido feita por decreto 

e a gente agora está batalhando por outros caminhos. Ao longo desse tempo algumas coisas 

mudaram, algumas coisas melhoraram, mas a nossa idéia é que o corporativismo é muito 

grande. Ela realmente concentra, e quebra no lado mais baixo, menor hierarquizado e é 

claro, que para você diminuir a corrupção e a violência também, tem que ver, olhar, 

melhorar a questão salarial e até a questão da formação. Eu fui do que mais briguei pelo 2º 

grau ser condição do ingresso na PM, era 1º grau. Eu e vários outros, não foi uma coisa 

exclusivamente minha, embora eu tivesse me empenhado. Eu diria que uma parte, não 

pequena, a gente fala dos maus policiais, que são uma minoria, pode não ser a maioria 

absoluta, mas é significativo. Eu diria que provavelmente, metade dos policiais, eles de uma 

forma ou de outra provocam as corrupções de uma parte que é desses 50%. Posso até fazer 

uma afirmação meio sem condições de prová-la: não existe crime organizado forte que não 

tenha um apoio de um setor da polícia no Rio de Janeiro. Chegada de armas, que é para você 

se defender da outra facção, que é para você poder detonar com a outra facção. Infelizmente 

esses avanços que a gente conseguiu, a própria Ouvidoria, a discussão da Corregedoria, o 

próprio Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas, algumas melhorias salariais, 

melhorias que foi e voltou na questão da democratização, elas não foram suficientes. A gente 

organizou um decálogo em defesa da polícia técnica, da perícia médica e da perícia criminal 

com cerca de 90 peritos médicos e criminais. Isto foi há cerca de 4 anos atrás, pouco antes a 

gente aprovou mais duas votações da emenda constitucional do Alessandro Molon, que foi 

aprovado em 15 estados e que dá algum tipo de autonomia. Isso ainda vai depender de uma 

lei complementar de iniciativa do governo, só assim conseguiu o apoio da maioria para ser 

aprovada. É só mandar uma lei complementar, a gente vai ficar na dependência do próximo 

governador mandar. As características desses órgãos na verdade tem duas linhas que 
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garante a autonomia e sujeita a uma lei complementar de iniciativa do Poder Executivo. 

Havia quem falasse da própria Secretaria de Segurança, de Justiça, é uma idéia que eu acho 

interessante, como tem todo seu lado técnico, alguns falavam da Secretaria de Ciência e 

Tecnologia para ser um órgão estritamente técnico, tecnológico, para que se usasse a ciência 

moderna na perícia. Então eu fico com a idéia de que a Ouvidoria tem que melhorar muito e 

tem que ser mais independente, mais autônoma, ter capacidade investigativa, mais gente. As 

Corregedorias eu defendo realmente, a Corregedoria autônoma, com uma carreira própria, 

com super poderes sem volta à tropa. E eu defendo um investimento pesado em segurança, 

que melhore exatamente os salários. O que acontece, a sociedade investe bilhões em 

segurança, porque quem pode ter segurança privada tem carro blindado, tem condomínio de 

fechado, eletrocutado, com guarita etc. Então, paga duas vezes. Nós, por exemplo, para ter 

uma idéia, no ano passado que acabou agora em 2005, o orçamento da Segurança Pública 

foi algo de 2,2 bilhões, maior orçamento do Estado. Depois vemos o caso da vovó Vitória, da 

Ladeira do Tabajara, deve sair do Rio de Janeiro. Comprou por R$ 480,00 uma filmadora em 

6 prestações e ficou filmando, filmando, todo mundo sabia que as coisas aconteciam. Levou à 

prisão 23, metade traficantes, metade policiais que eram coniventes ou parceiros de 

criminosos. Imagine, uma vovó com R$ 480,00 leva à prisão 12 traficantes e 11 policiais, 

sendo um, alto oficial. E a Secretaria de Segurança com 2,2 bilhões não consegue se depurar, 

não consegue... Todo órgão é corrupto, na Justiça tem corrupção. O problema da polícia é 

que essas pessoas estão armadas, pagas por nós, e no bar da esquina elas têm o poder sobre 

a vida e a morte de uma pessoa. E o pior é, essa questão da conivência. O camarada leva a 

arma que vai matar o companheiro dele. Eu acho que se fosse feita uma grandessíssima 

campanha que garantisse “costa quente” para os grandes policiais, tipo Disque-Denúncia de 

policiais para policiais, detonarem seus colegas que ajudam o crime. Porque teria um grande 

apelo, no que essas armas que eles dão para os traficantes matam os bons policiais, e não se 

consegue, não se consegue. Não existe crime organizado que não tenha apoio da polícia. Esta 

possibilidade tem que ser estimulada, trabalhada, dar garantias ao cara que denunciou. Até 

eu tive uma preocupação na lei da Ouvidoria que garante o anonimato, ele controla, fala 

através de uma senha, tive essa preocupação na lei de Proteção a Testemunhas. Agora me 

lembrei o nome da entidade Gabinete de Assessoria Jurídica das Organizações Populares 

(GAJOP), entidade de Pernambuco, que teve a experiência mais avançada na época, pelo 

menos de Proteção a Testemunhas. Foi inspirada nessa entidade de Pernambuco, era gestora 

do Programa de Pernambuco de Proteção a Testemunhas. O balanço que eu faço é: antes 

não havia Ouvidoria, Proteção a Testemunhas, Delegacia Legal, Centros de Referência. A 
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gente não pode dizer que nada aconteceu, mas especialmente na questão da contaminação da 

polícia, você vê, que ainda são pouco eficazes. Você cria uma Corregedoria, unifica. A 

doutora Celma que participou de algumas audiências que a gente fez, aquela que eu te falei 

com todos os corregedores para analisar porque as coisas não aconteciam, mesmo ela sendo 

de fora (do Ministério Público), porque ela sequer era da corporação, é uma das coisas que 

na época sugeriu para o próprio Garotinho, para o Luiz Eduardo, uma pessoa de fora porque 

foi conseqüência dessas discussões sobre corporativismo. Mas mesmo assim, tinha ela, 

embaixo dela tinham os coronéis, os tenentes-coronéis, do Corpo de Bombeiros e da PM. Era 

uma coisa muito difícil, tanto que ela foi a primeira Corregedora Geral Unificada. Eu ainda 

me lembro, inclusive na época que estava detonando a questão junto ao Ignácio Cano e o 

advogado Fragoso que já morreu, dos casos da auditoria militar. Quando eram julgados os 

PMs, nós descobrimos o seguinte: a promotora do Ministério Público junto a auditoria 

militar era casada com um major da PM, violentíssimo, que já tinha matado não sei quantos, 

e ela aliviava todos, nós tínhamos que pedir. Houve um problema com o MP na época, pedi 

publicamente pela televisão. A associação do MP veio contra mim, claro, é um espírito de 

corpo. Eu tenho muitos amigos no MP, sempre defendi. Mas quando encostei o dedo na 

promotora, o Ministério Público não pedia novas investigações, não pedia testemunho, não 

pedia “porra” nenhuma. Todos eram inocentados, eram elementos da “gratificação 

faroeste”. Giselda, mulher do MP junto a auditoria militar, que julgava os crimes cometidos 

pelos PMs. Eu sou por definição, tenho que ser um autêntico otimista. Tenho que batalhar, 

mas eu acho que os mecanismos ainda não são eficientes. Tanto é que o tamanho da 

corrupção ainda é muito grande, obviamente, não é só na PM, mas no Exército. Você vê, 

volta e meia, gente do Exército que fornece armamento, munição, para o tráfico. Claro, o 

tráfico é outra discussão, o poder deles, corrupção, e então, você tem uma economia da 

droga, eu nos últimos estudos que eu fiz, ou ouvi, eu avalio que 10% da população das 

favelas vive, direta ou indiretamente, da economia da droga. Eu avalio que pelo menos 1/3 

das associações de moradores é controlada pelo tráfico. Eu fiz um levantamento que mais de 

1000 dirigentes associativos que foram expulsos, mortos ou cortados, então, existe uma base 

social para o tráfico, existe uma base econômica para o tráfico. O salário hoje do PM é de 

R$ 860, 00, ele trabalha 2/3 do tempo no bico. 80% das mortes de PMs se dá no bico. Você 

não pode discutir Ouvidoria e Corregedoria sem discutir Corregedoria de quê, de quem você 

está falando, quem são estas pessoas, quanto elas qanham, com quem elas vivem. Último 

levantamento que o Wanderlei, que é o presidente da Associação de Cabos e Soldados me 

deu, ele avaliava que de 46, 47 mil PMs, 9 a 10 mil moram em áreas controladas pelo tráfico. 
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Temos que pensar a questão da habitação. Eu inclusive tive uma iniciativa há mais ou menos 

de dois anos atrás, junto com PMs, Policiais Civis e inclusive o delegado Zaqueu Teixeira, 

que foi Chefe de Polícia na época, e o Vinícius que hoje é o presidente do Sindicato dos 

Delegados, nós elaboramos um documento, que você pode ter acesso, está no nosso site, que 

é o decálogo de defesa da vida dos policiais, então como todo decálogo tem dez medidas que 

vão desde questão como habitação, até que na época pedimos a desativação dos polígonos de 

segurança, branco, de plástico, o cara ficava embaixo esperando alguém passar, detonar, e 

ser alvejado e também, os equipamentos de comunicação, coletes e várias outras coisas. E 

também, a questão salarial, que como uma das principais causas era o bico e as mortes fora 

do bico. Recentemente, em 2005, eu levei ao secretário Marcelo Itagiba, uma experiência 

boa, já em seis estados da federação que é o banco de horas. Brasília, Sergipe e outros. A 

própria Secretaria de Segurança compra horas extras, já que o cara está com 24h por 48h, 

faz o bico nas 48h não compra tudo, porque o cara tem que descansar, mas compra uma 

parte dessas horas, o que significa, menos policiais fardados na rua. Essas são as minhas 

impressões, são iniciativas que me marcaram, de uma forma ou de outra, sobre o assunto que 

você está estudando. (FIM DA ENTREVISTA). 
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4. CELMA P. D. DE CARVALHO ALVES – ex-corregedora geral unificada, ex-ouvidora e, 

atualmente, exerce a função de procuradora de justiça. 

 

Entrevista realizada no dia 7 de fevereiro de 2006. 

 

Leonardo: Gostaria que a senhora relatasse o início das discussões sobre a Corregedoria 

Geral Unificada... 

 

Celma Alves: Foi com o trabalho do, hoje, desembargador Nilson, do governador Garotinho 

e provavelmente de outras pessoas envolvidas no fato, que surgiu a legislação disciplinando 

a criação da Corregedoria Geral Unificada. Antes da própria criação da CGU no papel, ou 

seja, na lei, nós tivemos a criação de uma Comissão Especial Mista que em 17 de março de 

2000 foi constituída pelo governo do Estado. Era constituída por 2 coronéis da polícia; 2 

delegados; 2 membros do MP; o coronel Josias Quintal, que era o secretário de Segurança; e 

eu como coordenadora dessa Comissão. Pautada em denúncias que teriam sido 

encaminhadas ao governo do Estado envolvendo policiais civis e militares. A finalidade da 

Comissão era apurar essas denúncias que teriam sido feitas por um dos integrantes do 

governo na época, o professor Luiz Eduardo. Sendo assim, essas denúncias deveriam ser 

investigadas com total isenção e imparcialidade. O governo sentia que tinha que dar uma 

resposta da atuação dele governo perante aquelas denúncias e a sociedade clamava por uma 

postura certa e séria daquela chefia do Executivo. Então, os primeiros trabalhos feitos antes 

da Corregedoria Geral foram pautados nessas pesquisas feitas pelas denúncias realizadas. E, 

paralelamente, o governo ia desenvolvendo o texto de lei para a criação. Eu tomei posse em 3 

de setembro de 2000, quando me foi passada a missão de estruturar, criar, tirar do papel e 

fazer a Corregedoria Geral Unificada. 

 

Leonardo: Como foi esse período em que a senhora esteve à frente do órgão? 

 

Celma Alves: Nós passamos um período em que houve a estruturação física. Eu precisava de 

espaço físico, materiais, profissionais. A escolha de profissionais em cada instituição que 

tivessem o perfil de corregedores. A minha chefia do MP foi me auxiliando nisso, até porque 

a minha indicação partiu do MP através do Pinheiro, procurador geral na época. E a partir 

daí nós fomos dotando de pessoas e materiais. O governo foi fazendo o que era possível para 

que nós pudéssemos partir para a investigação. Lá era para apurar somente as condutas de 
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natureza grave. Deste modo, as corregedorias internas ficassem mais com o trabalho do dia-

a-dia das próprias corporações. 

 

Leonardo: Quais foram os principais entraves enfrentados por você na época? E como 

era a relação da CGU com as corregedorias internas? 

 

Celma Alves: No início eu acho que as corregedorias internas ficaram temerosas pela perda 

de poder. Ainda mais eu sendo uma pessoa integrante de uma outra instituição. Eu não 

pertencia nem aos Bombeiros, nem a PM, nem a Polícia Civil. É evidente que o que se 

tentava com essa idéia do governo era passar para todos a idéia de que não haveria 

corporativismo em relação às aplicações das punições ou deixar de aplicar as punições. Ou 

punindo ou não, a apuração era isenta do temor do corporativismo. Até porque eu era 

completamente estranha àquelas instituições. Os entraves foram conseguir mão-de-obra com 

o perfil para trabalhar em Corregedoria; e a velha preocupação do medo de ser hoje 

corregedor auxiliar e quando retornasse para a sua instituição sofresse por parte daqueles 

que lá tinham sido punidos ou investigados, sofresse esse corregedor auxiliar alguma 

retaliação na sua própria ascensão profissional. Uma coisa que eu percebo que deveria ser 

sempre é os corregedores auxiliares terem total proteção de modo que quando eles 

retornassem as suas instituições fossem colocados em órgão correcionais e não fossem 

novamente colocados junto a massa da corporação. E o Corregedor Geral nunca deveria ser 

integrante de qualquer uma daquelas instituições, seja ativo ou inativo. Porque ele tem laços 

de amizade. E isso é inerente ao ser humano. Ele cria laços de conhecimento, de amizade, de 

simpatia ou antipatia. É a sensação de que: “como você vai fazer isso comigo? Nós somos 

colegas”. Como eu não era colega de ninguém, então eu não ouvia esse chavão. 

 

Leonardo: O que você acha da autonomia que o órgão deve ter? 

 

Celma Alves: Eu acho indispensável que a CGU não tenha que se subordinar a Secretaria 

nenhuma. A CGU deve ser − como na minha época − ligada a Governadoria. E como eu era 

em relação às instituições policiais. Ou seja, eu não pertencia a nenhuma delas, eu pertencia 

a uma outra instituição: MP. É importante que a Corregedoria seja inteiramente 

independente, na minha época eu me reportava diretamente ao governador. A minha relação 

com o governo era direta. 
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Leonardo: O governador Garotinho te dava carta branca para trabalhar ou existia 

alguma pressão? 

 

Celma Alves: Sempre recebi por parte do governo do Estado total liberdade para qualquer 

medida que precisasse ser adotada. 

 

Leonardo: Como foi a sua experiência como Ouvidora da Polícia? E se você acha que a 

Ouvidoria deve ter como atribuição investigar? 

 

Celma Alves: O problema da Ouvidoria com o poder investigatória é que ela vai bater ou 

com a função do MP, ou ela vai bater com a própria Corregedoria Geral. E a CGU tem o 

poder de investigar, diligenciar, apurar. E mais, a CGU vai e pune administrativamente. E o 

que não for de âmbito administrativo, a CGU encaminha para o MP a nível penal. A 

Ouvidoria para quem como eu (ai vem a história do perfil) que estou acostumada dentro do 

MP a requisitar peças, a ser atendida, quando não atendida, promover medidas previstas 

nossa lei. Para o meu perfil a Ouvidoria me fazia sentir como uma intermediária de 

passagem de dados. Ou seja, recebia a denúncia, ouvia as pessoas ou recebia denúncias 

anônimas ou apurava alguns fatos, mas eu era obrigada a repassar a quem pudesse dar 

seqüência. Isso era uma questão talvez porque o meu perfil era de Ministério Público. A 

Ouvidoria é importante? É. Porque é uma maneira que a população tem de encaminhar, de 

falar, de reclamar. E volto a falar: a Ouvidoria e a CGU não podem ter pessoas ligadas 

aquelas instituições. Porque para as funções tem que se ter ouvidos e independência para 

com isenção adotar quaisquer medidas. Também entendo que ele deva ter conhecimento 

jurídico, porque é imprescindível que ele tenha noção de até onde aquela conduta é passível 

de punição. Senão entra no caminho do “achismo”. Eu acho que isso está errado. Mas por 

quê? Onde está previsto que está errado? A Ouvidoria e a CGU são ótimos. Tiveram a 

finalidade há época que eu estive à frente? Sim. Hoje eu não posso afirmar porque me afastei 

e retornei ao MP. Tenho certeza que devem estar atendendo aos reclames da sociedade. Eu 

não vejo necessidade de grandes alterações. A Ouvidoria serve como um canal para o povo. 

(FIM DA ENTREVISTA). 
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5. COORDENADORA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E 

TESTEMUNHAS AMEAÇADAS (PROVITA-RIO) – advogada. 

 

Entrevista realizada no dia 1º de fevereiro de 2006. 

 

Leonardo: Você poderia traçar um perfil histórico do PROVITA-RIO? 

 

Coordenadora: O PROVITA-RIO foi criado em 99, a lei é de 99. Primeiramente a lei foi 

estadual, primeiro aqui no Rio de Janeiro, depois a lei federal veio em setembro de 99. Ele 

foi criado com o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (GAJOP), que é 

ONG pernambucana e até hoje atendemos 3 mil pessoas. 

 

Leonardo: Então essa ONG pernambucana foi quem começou esse movimento? 

 

Coordenadora: Foi. O primeiro Programa foi em Recife e hoje nós temos em 15 estados da 

federação. 

 

Leonardo: Como é gerido o programa, de onde vêm as verbas? 

 

Coordenadora: Na verdade, por ser um convênio federal, o Estado do Rio de Janeiro deveria 

entrar somente com 20% do valor para custear o Programa. Só que o valor do governo 

federal para o ano de 2005 é de 700 mil reais. Se o governo do Estado desse só 20% desse 

valor, 140 mil reais, inviabilizaria o Projeto. Ele é orçado em 1,7 milhões para 12 meses. 

Para atender 80 beneficiários. Não 80 testemunhas, mas pode ser uma testemunha com seus 

familiares. 

 

Leonardo: Mas isso é executado por ONGs? 

 

Coordenadora: Por que não é um Programa estatal? Porque é um Programa que nós temos 

características diferentes, que trabalha com segurança pública sem a presença da polícia. É 

um Programa que é executado por uma ONG para ter essa transparência. Geralmente, nós 

temos pessoas protegidas que denunciam policiais e pessoas do poder público. Então, para 

garantir essa transparência existe essa execução. E também o problema orçamentário, 
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porque nós não iríamos conseguir nunca licitar coisas a todo tempo para o Programa. Isso 

viabiliza o programa com a entidade não governamental. 

 

Leonardo: Mas quais são as maiores dificuldades do programa? 

 

Coordenadora: São as parceiras que nós precisamos ter. Aqui no Rio é muito peculiar. As 

pessoas têm muito medo. Então, tudo que a gente consegue nos outros estados é com a ajuda 

das pessoas, doação, aqui não conseguem, as pessoas tem medo. Na verdade nós temos que 

pagar muita coisa e se torna um Programa muito oneroso. E outra coisa, sensibilizar as 

pessoas do poder público mesmo em aceitar esse outro tipo de proteção que não seja 

“policialesco” é muito difícil. Eles não acreditam nesse modelo. É um modelo que está aí 

desde 99, que graças a Deus nunca tivemos uma pessoa sequer com sua integridade física 

abalada. 

 

Leonardo: Todos esses programas que você mencionou nos outros estados, eles 

trabalham integrados? 

 

Coordenadora: Existe uma rede, por exemplo, existe um caso aqui no Rio de Janeiro e que é 

um caso que ficou muito conhecido e que a pessoa não tem condições de ficar aqui no Rio. 

Porque em qualquer lugar que a gente coloque essa pessoa, ela vai ser descoberta. Então nós 

temos esse convênio, existe uma central nacional que decide para onde essa pessoa vai. 

Sempre tendo cuidado da pessoa nunca ir para lugar onde ela tenha parentes, porque o 

criminoso pode ir atrás, a gente sempre tem esse cuidado. A gente tenta colocar a pessoa em 

outros estados onde tem as mesmas características do lugar que ela mora aqui. Se ela mora 

num lugar de serra a gente tenta colocar num lugar que tenha isso. A gente precisa re-inserir 

essa pessoa. Ela já entra no Programa já trabalhando seu desligamento, a pessoa não pode 

ficar encostada no Estado, achando que é obrigação do Estado ajudar, porque ela prestou 

um depoimento. Não. Ela tem que crescer, ela tem de ir para frente, tem que viver a vida 

dela. 

 

Leonardo: E quanto o aspecto rígido do Programa? 

 

Coordenadora: Por ser um Programa que não tem a proteção policial; nós precisamos ser 

rígidos com as regras. Não fazer contato telefônico, por quê? Não é porque ninguém é mau, 
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mas o bandido pode fazer interceptação telefônica e vai achar a pessoa. Não pode fazer 

nenhuma transação bancária, porque vai sair lá onde fez, por isso que não pode fazer 

contato com familiar só por carta através de uma caixa postal e todas as correspondências 

são lidas. Porque às vezes os caras mandam fotos do lado do Cristo, o cara vai saber onde 

está. Por conta disso, nós temos as regras muito rígidas. 

 

Leonardo: E o mais dificulta para o cliente na entrada para o Programa? 

 

Coordenadora: O mais difícil é desfazer dos vínculos familiares, porque ele precisa mesmo 

que momentaneamente, depois nós promovemos encontros familiares, mas inicialmente é 

muito difícil para ele se desfazer dos vínculos familiares. 

 

Leonardo: Já teve algum caso de cliente que queria entrar no Programa para conseguir 

casa ou benefício? 

 

Coordenadora: As pessoas acham que esse Programa é assistencialista, não é. A lei é rígida 

e ela protege a prova, eu acho até que esse Programa é muito desumano, mas é o que a lei 

prevê. 

 

Leonardo: Desumano em que aspecto? 

 

Coordenadora: Ele protege a prova. A lei diz que há necessidade do pedido do Ministério 

Público dizendo que aquela pessoa é importante para a produção da prova e que ela corre 

risco. Sem isso a gente não tem embasamento legal para incluir. 

 

Leonardo: E quem pode solicitar? 

 

Coordenadora: Qualquer pessoa pode solicitar. Até o próprio pode solicitar, mas nós temos 

que ter o pedido do promotor natural, da autoridade policial, dizer que aquela pessoa é 

realmente uma testemunha. A testemunha não pode ter nenhum tipo de envolvimento com o 

crime, não pode ter sido condenada, não pode ter passagem pela polícia. Ela tem de ter uma 

conduta compatível, porque não é um programa que tem polícia, é um programa que tem uma 

rede e se a gente coloca uma pessoa dessa na rede, que tenha vinculo com o crime ou alguma 

coisa, põe em risco toda a rede. 
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Leonardo: No caso, existe um conselho? Como funciona? 

 

Coordenadora: A pessoa passa por uma triagem e uma equipe multidisciplinar formada por 

um advogado, um assistente social e um psicólogo, fazem um encontro com essa pessoa. Esse 

encontro é filmado e essas fitas são guardadas num cofre. É feito num local público com essa 

pessoa, é formado um processo desse cliente. A equipe técnica vota se é favorável ou não a 

entrada dessa pessoa. Vai para uma reunião de Conselho, a gente distribui esse processo 

para algum conselheiro, ele faz o relatório dele dizendo se ele é favorável ou não. Porque 

dentro desse processo tem o depoimento da pessoa, o pedido do promotor. O conselheiro faz 

um relatório e apresenta para a votação na reunião de Conselho. Fazem parte do Conselho: 

A Magistratura, o Ministério Publico Federal, o Ministério Público Estadual, Defensoria 

Pública, OAB, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Segurança, ONGs também tem 

voto. O presidente do Conselho é hoje o doutor Eduardo que é defensor público. A gente vota 

em reunião isso pela entrada ou não dessa pessoa. Mas, até que isso aconteça como nós 

fazemos 1 reunião por mês, a pessoa pode pedir a entrada provisória. Como aconteceu nesse 

caso, ia morrer e precisava colocar no Programa. Colocamos provisoriamente, uma 

autoridade pode pedir provisoriamente para a pessoa entrar e depois de todo esse trâmite 

que eu falei a pessoa pode ficar ou não no Programa. Isso toda pessoa que entra, ela está 

ciente de que está entrando provisoriamente, dependendo da a reunião do Conselho. Outra 

dificuldade que a gente tem é essa. As pessoas não entendem que a gente tem que cumprir 

algumas regras. Infelizmente nem todo mundo consegue entrar. Chega gente pra mim aqui 

com a ficha de antecedentes toda suja. Eu não tenho como incluir uma pessoa dessas. E 

agora nós estamos querendo formar, como já existe em outros estados, uma equipe de 

policiais que formem uma coordenação de segurança dentro do Programa. Porque a gente 

precisa usar a polícia para fazer translado de audiência, de aeroporto. A gente precisa ter 

pessoas de nossa confiança. Que nós já passamos por várias dificuldades, de chegar gente e 

não ter como ir buscar, não ter escolta. O Conselho vai fazer um pedido formal ao secretário 

para fazer essa coordenação de segurança. 

 

Leonardo: De onde são encaminhados os casos? 

  

Coordenadora: Vem pela própria Secretaria. Vem muito pelo Ministério Público e muito pela 

nossa Secretaria mesmo. 
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Leonardo: Na sua avaliação o que precisaria para melhorar? 

 

Coordenadora: Eu acho que se a gente conseguisse sensibilizar as pessoas, muitas pessoas 

falam do Programa sem saber o que é o Programa. O Programa dá certo sim. Nós temos o 

primeiro caso de mudança de identidade do Brasil e o único de um rapaz. Ele está feliz da 

vida, está com a vida nova, já saiu do Programa e está completamente re-socializado. Na 

verdade esse rapaz foi um resgate porque ele realmente não tinha envolvimento com o crime, 

mas era dependente químico. As pessoas não entendiam que na planilha dele nós 

colocávamos aula de jiu-jitsu. É um absurdo, como o governo está pagando isso? Foi através 

da aula de jiu-jitsu que ele largou a droga. As pessoas não entendiam isso, a gente explicar 

isso para o tribunal de contas é complicado. Mas dentro do Programa existe previsão de 

verba até para o lazer. As crianças estão lá, as pessoas precisam se divertir sim. Tem verba 

para levar as crianças ao cinema. Tem verba para fazer festa de aniversário do filho. Nós 

fazemos isso. Só que a propaganda não é a alma do nosso negócio, não posso falar sempre 

que acontece. (FIM DA ENTREVISTA). 
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6. IVANETE FERNANDA DE ARAÚJO – delegada de polícia e corregedora auxiliar da 

Polícia Civil. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 18 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: Você poderia fazer um balanço profissional desde que entrou para a polícia 

até agora trabalhando na Corregedoria Geral Unificada? 

 

Ivanete: Eu entrei na polícia em 1985 e na época, eu entrei como soldada da Polícia Militar. 

Fiz 2 concursos públicos para inspetora de polícia, para delegada de polícia  e agora sou 

delegada de polícia de primeira classe, último ponto da carreira. E estou trabalhando, na 

área disciplinar, há mais ou menos 8 anos, estou trabalhando na Corregedoria Geral 

Unificada há 3 anos. 

 

Leonardo: O que você acha da estrutura e de como funciona a Corregedoria e da 

experiência que esta sendo para você, trabalhar aqui na Corregedoria Geral Unificada. 

 

Ivanete: Eu acho que a estrutura da CGU para ela melhorar as corregedorias internas 

teriam que ficar atreladas a CGU. As corregedorias internas do Corpo de Bombeiros, da 

Polícia Militar e da Polícia Civil, teriam que ficar presas a Corregedoria Geral Unificada. 

Porque não há vínculo de subordinação entre as corregedorias internas e a Corregedoria 

Geral Unificada. Eu acho que a Corregedoria Geral Unificada teria que ser a Corregedoria 

das corregedorias internas. Desenvolver uma atuação mais específica no controle e na 
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fiscalização das corregedorias internas e somente nos casos de grande vulto, de grande 

repercussão e que ficariam atrelados a Corregedoria Geral Unificada. Daria mais um 

suporte técnico de orientação, porque o ideal é que a Corregedoria Geral Unificada controle 

o trabalho das corregedoras internas, esse que seria o objetivo principal. 

 

Leonardo: As corregedorias internas são os braços da CGU? 

 

Ivanete: Sim. É. Mas não há um vínculo de subordinação. E a gente exerce uma fiscalização e 

controle do que estão fazendo lá, de um procedimento de acompanhamento ou outra 

investigação que está lá. Tem poder requisitório, mas não há esse nível de subordinação, que 

seria interessante para quem trabalha nesse tipo de atividade. Porque o que acontece na 

corregedoria interna, há autonomia, tem que ter, porque lá desempenha atividade de 

inquérito policial. Aqui seria sindicância, mas lá também faz sindicância, o que acontece se a 

gente trouxer as sindicâncias para cá, não vamos poder auxiliar as sindicâncias internas, 

vamos ficar como elas, abarrotadas de serviços. O foco da Corregedoria Geral Unificada é 

auxiliar, controlar, fiscalizar, o trabalho das corregedorias internas e não desenvolver a 

mesma atividade que elas em vários sentidos. 

 

Leonardo: Você acha que as corregedorias fazem a mesma coisa? 

 

Ivanete: Sim. Só que aqui, ficam as apurações de maior vulto, de natureza mais grave, mais 

de repercussão. Porque tudo são transgressões disciplinares, a maioria das transgressões 

são graves. Isso é bom, porque mal ou bem, a gente tem uma certa infra-estrutura que eles lá 

não tem. Agora eu acho que essa infra-estrutura a gente podia emprestar para eles e 

fiscalizar, auxiliar, para ser mais rápido esse procedimento. 

 

Leonardo: Como você  vê a relação entre a CGU e a Ouvidoria da Polícia? 

 

Ivanete: No caso, a Ouvidoria da Polícia, ela funciona, tecnicamente falando, no trabalho, na 

prática, como mais um órgão que passa informações para agente, que faz uma denúncia. 

Porque a gente tem aqui a central de denúncia, tem o jornal e tem também a Ouvidoria, que 

recebe as denúncias e repassa para a gente. 
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Leonardo: Você acha que esse trabalho da Ouvidoria é bem feito? Você acha que ela 

deve ter o poder de investigar? 

 

Ivanete: Não. Acho que a Ouvidoria não tem que investigar, não tem que fazer nada. Ela tem 

que ouvir, ter uma boa central de coleta de dados lá, para ter uma noção do que realmente 

pode ser verdade ou não. Até porque, eles lá são uma central de recebimento de denúncias, 

então essas informações devem ser cruzadas, colocando em um único procedimento e 

colocadas para a gente. A Ouvidoria tem que ouvir, quem tem que investigar é a 

Corregedoria, até porque, se a Ouvidoria passar a investigar, ela não vai conseguir também. 

É isso que eu falo, vai conseguir mudar querendo também fazer o mesmo serviço, fica a 

Inspetoria Geral de Polícia, a Ouvidoria, a Corregedoria Geral, as corregedorias internas, 

todo mundo  querendo investigar o mesmo fato e todo mundo fazendo uma coisa que não é 

para isso, cada um faz a sua parte. A Ouvidoria tem lá, a central de informações, as pessoas 

denunciam, não deve vir a denúncia de um lugar só, deve vir de vários lugares ou de vários 

momentos. 

 

Leonardo: Onde você acha que a CGU deve ser estruturada? 

 

Ivanete: Se fosse na Governadoria também seria bom. Ainda mais se fosse uma ligação direta 

com a governadora, ficaria mais autônomo, mais livre para trabalhar. Mas na Secretaria de 

Direitos Humanos também fica muito bom, porque fica melhor, soa melhor para o público, 

porque a Corregedoria Geral Unificada não esta atrelada a polícia e sim a Secretaria de 

Direito Humanos. 

 

Leonardo: Então você considera que isso dá mais credibilidade ao órgão para que as 

pessoas denunciem mais?  

 

Ivanete: É. Exatamente. Apesar do quadro ser composto por policiais, fica evidente para a 

pessoa que esta denunciando, que aquele serviço não esta atrelado àquela política de 

segurança ou alguma coisa desse sentido. 

 

Leonardo: E você acha que os policiais que trabalham aqui se sentem fazendo uma 

política de Direitos Humanos?  
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Ivanete: Eu não sei. Se eles tem isso assim internalizados na prática é porque o policial que 

trabalha com a gente, geralmente o policial que trabalha na Corregedoria, principalmente, 

na  Corregedoria Geral Unificada, esse policial tem que ter uma ficha ilibada, ele não pode 

ter nenhuma outra fonte de renda, ele vive só para o trabalho policial, quer dizer, ele tem 

outro perfil. As investigações dele geralmente são especializadas, que agente tem o nosso 

modo operante de agir. Aqui não tem isso, então o policial que trabalha aqui, tem o perfil de 

Corregedoria e eu não sei se ele tem internalizado. E o policial que trabalha em 

Corregedoria, ele geralmente se insurge contra o policial que pede dinheiro, que tortura, o 

policial de Corregedoria tem isso, internalizado, acho que é por isso que ele vem para cá, 

porque ele não concorda com o que ele vê em alguns policias fazendo lá fora. (FIM DA 

ENTREVISTA). 
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7. JOÃO LUIZ DUBOC PINAUD – advogado, ex-secretário de Estado de Direitos Humanos 

e ex-corregedor geral unificado. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 27 de dezembro de 2005. 

 

Leonardo: Eu gostaria que o senhor fizesse um depoimento sobre o período que passou à 

frente da Secretaria de Estado de Direitos Humanos. 

 

Pinaud: [...] O dilema que você está colocando na sua tese é um dilema central de uma luta 

por Direitos Humanos, de uma luta democrática pela cidadania e uma tentativa de 

construção de uma polícia democrática, uma polícia que exerça sua função de prevenção 

dentro de parâmetros legais, dentro de [...] legítimas... Esse é o problema maior porque 

envolve um dilema, que me parece central nas sociedades não evoluídas, que parece ser o 

caso da sociedade brasileira, que ainda recorre à violência, tortura, brutalidade, ao 

assassinato, ao extermínio... Então se apresenta como um dilema muito grande, que é: o 

grande violador da cidadania, o grande violador dos Direitos Humanos é o Estado. É o 

Estado que pratica as arbitrariedades ou é omisso. Então de qualquer forma ele tem um 

comprometimento de atuação muito grande. Porque tem uma ação omissiva, na medida em 

que ele pratica a violência, pratica a tortura, pratica a ilegalidade, é homicida, na medida em 

que ele não responde, ou não previne os seus próprios erros, não tem autocrítica. Inclusive 

há um pensamento muito desenvolvido a propósito de Direitos Humanos que vai servir para 

você é que: o Hélio Bicudo (que é um grande defensor disso). Hélio Bicudo e outros... De que 

o próprio poder constituído ele não exerce sua autocrítica. Há uma impossibilidade 

estrutural de alguém pertencente ou alguém comprometido com valores democráticos exercer 
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uma função policial, digamos assim, porque há uma perda da autonomia, há uma perda da 

ação, há uma perda da própria eficiência pela forma como está organizada a sociedade. 

Então o exemplo disso seria: quando eu aceitei a Corregedoria Geral Unificada... Aliás, a 

questão é antes... Aceitar um cargo de secretário... Eu consultei todos os meus colegas, 

alguns mais próximos de mim, como o Barbosa Lima, [...], Fábio Comparato, Evandro Lins... 

Eram meus amigos, muitos deles são vivos, são meus amigos até hoje, e eles achavam que eu 

não devia aceitar... Mas eu também acabei cedendo aqueles que achassem: “bom, você é um 

homem de Direitos Humanos, é um militante dos Direitos Humanos... Como cidadão você vai 

ficar apenas num mero esquema de denúncias, acusações, de críticas... Você vai sair dessa 

esfera para uma esfera de poder onde você possa combater isso”. Então eu também lembro 

que quando eu tomei posse como secretário de Justiça e Direitos Humanos, várias entidades 

de Direitos Humanos disseram: “nós estamos tomando posse também”. Eu acho que é esse o 

grande problema, quando você entra no poder, você acaba fazendo o jogo do poder. E o jogo 

do poder é um Estado não democrático, que se mantêm pelo artifício, pela mentira, 

acionando a corrupção... Uma coisa geral do governo, não é só no Estado do Rio... No 

Estado do Rio isso é mais agudizado. Mas é um problema geral do Brasil, problema geral 

das polícias... Esses problemas são todos intrincados e inter-relacionados. Por exemplo: no 

fundo a relação que você está cogitando aí é a relação indivíduo-Estado, cidadão-Estado, a 

tensão entre cidadão-Estado. As pessoas procurando uma expansão maior da sua liberdade, 

da sua dignidade e o Estado exercendo uma força opressiva. Em termos teóricos eu não 

encontro nada mais lúcido do que uma explicação a partir da tese de Jean-Jacques Rousseau, 

a tese rousseauniana descrita pelo [...] Russel, eu não me lembro de qual livro, não sei se é 

nos estudos dele de filosofia... E ele fala que nós temos... Que há um anti-social [...] exilado 

nos EUA, que ele fala que a partir da teoria do contrato social, Rousseau estabelece o 

conceito de vontade geral, essa vontade seria a vontade da liberdade, da dignidade, onde o 

homem ao constituir o Estado ele não pertence a sua liberdade. Então de acordo com a 

hipótese rousseauniana o cidadão abriria mão de parte de sua liberdade para formar o 

Estado. E ali então uma vontade geral, que não é a soma das vontades individuais, seria a 

resultante ética dessas vontades. Aí o [...] tem uma figuração muito rica, que ele fala em 

forças centrípetas e forças centrífugas. Ele procura um centro, um centro [...] e as que fogem 

do centro. Então a sociedade civil representaria as forças que fogem do centro, da 

representação de poder. Eu acho que é aí que se situa o grande dilema teórico. Então haveria 

o equilíbrio se estivessem equilibradas essas forças, do centro para periferia e da periferia 

para o centro. Daí dentro desse esquema de flexibilidade dessa área, da concretização de 
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outros valores que não são os valores que o centro. [...] Agora, na prática − isso segundo os 

grandes teóricos dos Direitos Humanos −, se dá uma impossibilidade de concretização disso, 

porque o poder não vai abrir mão da sua capacidade de dominar. Ele não abre mão de jeito 

nenhum, quando ele esbarrar com valores democráticos ele destrói os valores democráticos. 

Então isso é uma prática que se apresenta como nociva. Daí a posição que o Hélio Bicudo e 

o Evandro defendiam: que nenhuma organização da sociedade, principalmente, as 

organizações de Direitos Humanos, nenhuma delas pode estar comprometida com o Estado, 

com o governo. Receber dinheiro do governo, se apoiar no governo... Tanto que agora, 

recentemente, eu estive no Haiti, numa missão de averiguação e apoio ao Haiti, onde há 

muita violência política. E essa comissão, que foi organizada por representantes de 25 

países, mas a escolha não foi por indicação de ninguém, foi uma escolha pela biografias de 

serviços prestados a democracia, aos Direitos Humanos, a cidadania, a comunidade 

organizada. Quem chefiou essa missão foi um Nobel da Paz e nas primeiras reuniões de 

saída eu fui indicado por várias entidades da Argentina [...], porque eu havia há alguns anos 

recebido um título em Lima, no Peru, [...] de Lima, onde haveria uma reunião, não chegou a 

haver porque o Fujimore, num ato de poder cortou. Mas seria uma reunião bianual, onde foi 

conferido a mim e a outros um título. Essa organização, essa missão, não aceitou nenhum 

apoio dos governos, dos Estados que ela representava, foram só as pessoas, a independência. 

E essa questão foi muito discutida lá. Então se reconheceu a impossibilidade de você exercer 

um cargo, uma função crítica da violência, da violência policial, das forças armadas, se você 

é de uma certa forma vinculado ou apoiado financeiramente por isso. Daí a grande 

dificuldade dos Direitos Humanos. Então eu acho que não se consegue dentro de um poder 

não democrático praticar democracia, vai encontrar barreiras. Minha experiência em 

Direitos Humanos antes da Corregedoria eram de apelos e pressões, relatórios... No sentido 

de que eu não fizesse investigações de Direitos Humanos em outras Secretarias do Estado, 

principalmente a de Segurança, mesmo que tivessem [...] de alguma violação, sem antes fazer 

uma negociabilidade com aquelas autoridades. E se eu decidi várias interferências aqui, 

algumas delas eu gravei para documentação para estudo posterior... Você esta condenando a 

prática de Direitos Humanos à impossibilidade. Se eu tenho uma denúncia concreta de um 

torturador, que está torturando e matando, eu devo antes procurar os torturadores: “escute, 

eu vou investigar vocês no dia tal, as tantas horas; por favor, preparem, limpem o campo que 

eu vou lá”. Há uma inviabilidade nisso. Então há época eu queria colocar em discussão e 

não consegui, e agora eu estou recebendo de resposta, eu sou processado criminalmente... 

Agora eu tomei conhecimento de um processo contra mim, que o secretário de Administração 
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Penitenciária (Astério Pereira dos Santos), porque eu disse, e eu sustento até hoje que, no 

caso daquele chinês Chan Kim Chang, houve uma preferência pela tortura. É claro, numa 

Secretaria o chinês é torturado e morre e o Estado diz que é um autoflagelo e eu digo que há 

indícios de tortura, quem sai é o secretário. Se saiu o secretário que denunciou o sinal é 

que... Talvez eu tenha sido infeliz na maneira de falar e eu estou respondendo a um processo 

criminal. Se você quiser incluir na sua tese eu posso passar uma cópia para você... Então é 

isso, com essa coisa eu acredito que vai se manipulando a ação da Corregedoria. Há uma 

forma, eu tenho mil formas de impedir você de fazer uma coisa. Eu posso dizer: “você não 

faça essa dissertação! Se você escrever vai ter essa conseqüência”. Eu posso dizer também: 

“escreva”. Ou então eu posso desestimular você, dizendo: “esse é um tema complexo, não 

adianta, não vale a pena”... Agora eu posso até fingindo encorajar você te tirar os meios, se 

você está na minha universidade. Eu não conheço a bibliografia, eu não te dou tempo de 

trabalho, eu não te dou equipe, não te dou computadores, fecho todos os seus espaços de 

pesquisa e te condeno ao fracasso. Eu acredito que a Corregedoria, se ela tivesse sido 

vivenciada mesmo democraticamente, como era a intenção original, ela poderia prestar um 

grande serviço ao Estado porque ela serviria de uma exemplaridade. Por quê? Porque eu 

tenho a lei a meu favor, eu tenho todos os recursos como elementos do Estado para impor 

uma ordem, eu não preciso da violência, eu não preciso da brutalidade. Então acho que isso 

se condenou ao fracasso e eu me lembro, me recordo bem... Eu até mesmo num desses 

relatórios que você vai ver, eu cheguei até saldar essa fusão de uma Corregedoria com a 

Secretaria de Direitos Humanos não é uma coisa muito salutar. É uma coisa muito salutar. A 

própria Secretaria de Direitos Humanos afirmando valores como se fosse uma grande 

julgadora, do julgamento de consciência. Ela com possibilidades de se abrir para a 

sociedade civil organizada e com possibilidade de controle dos mecanismos policiais. Mas 

nós acreditamos que isso falhou, falhou, porque isso não se conseguiu, só se conseguiu a 

incompatibilidade pessoal, eu fui afastado, processado, humilhado... E eu considero isso na 

longa vida um erro na minha longa vida, de ter aceitado, de acreditar que poderia ser 

possível isso... Tanto que no meu livro (Longas Noites) eu trato disso, tanto que eu acho que 

um homem de Direitos Humanos só fica dentro do poder enquanto não descobre que ele é 

nocivo, a arbitrariedade. Que não poderá ter práticas que levará às últimas conseqüências. 

Você vê esses [...] da CPI, esses panos quentes, a mesma coisa que se mantém, justamente 

porque a gente não tem uma consciência democrática, de valores. Um exemplo disso, que 

está dentro do seu tema é a recusa do judiciário ao controle. Você pode até ampliar isso, os 

recursos judiciários. Por exemplo, o controle externo da magistratura teve a maior reação 
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contra. A OAB lutou 14 anos, e esse você quiser colocar como meu depoimento eu não 

consegui publicar isso no [...], e eu assisti, com a Ordem dos Advogados e meu amigo do 

Conselho, eu assisti o atual presidente do Supremo Tribunal fazendo a instalação, porque 

pelo organograma, pela estrutura, o Conselho Nacional de Justiça, que é integrado por 

representantes da sociedade civil, ele é... Instalado, digamos assim, dentro das instalações do 

próprio judiciário e a presidência do presidente do Supremo Tribunal. Mas eu notei no 

discurso, que eu achei autoritário e discriminador, do Nelson Jobim, eu percebi claramente 

uma afirmação de poder, de [...], contra poderes que a sociedade civil tem direitos de ter, 

contratualmente tem direito de ter porque ela é anterior e superior a formação do Estado. 

Então ele afirmava como se ele estive dando ordem as seus subordinados, e eu me lembro que 

eu disse: “pergunte ao presidente se ele não vai protestar, tem que pegar o microfone e 

protestar agora, em plenário”. “Não, hoje é dia de festa”. Mas eu disse: “entre violência e 

os Direitos Humanos não há festa, há luta. Então você protesta! Que isso aqui é um trabalho 

de 14 anos da OAB e nós não vamos ser bonecos de encontro, molequinhos de recado de 

presidente de Supremo Tribunal nenhum né”. Aí não quiseram, porque não seria oportuno. 

Mas eu digo: “mas isso aqui é um ato democrático, nós estamos aqui escalando, não pode ter 

essa mágoa, ele ta fazendo uma afirmação nazista, fascista de poder, ele tem que ter um 

pensamento contrário ao Rei”. Aí disseram: “mas para mim não fica bom expressar”. Aí eu 

dei uma saída de advogado criminal: “faz o seguinte, você me designa para eu falar, aí eu 

falo, se der muito problema você me faz advertência, mas eu falo. Eu faço a crítica que isso 

não é controle do conteúdo da decisão é controle administrativo”. Então eu acho que esse é 

um dilema presente em Estados que não são democráticos, ou melhor, Estados que são 

formalmente democráticos, apenas em figuração, não são conteudisticamente democráticos, 

não na prática democrática a prática valorativa. Eu chamo esses Estados, como eu acho o 

Estado do Rio, Estados liberticidas ou necrófilos. Amam a morte. Você vê as estatísticas de 

morte aqui no estado do Rio, é uma coisa impressionante! São governos necrófilos, eles 

amam a morte. Eu botei no meu livro letíferos, para não colocar mortífero. Letífero é a 

mesma coisa, que gera a morte, que conduz a morte. Então é isso! Essa é a questão básica, a 

teórica. Agora a questão prática, não dá, porque o cara tira os seus meios de... Tira os seus 

esquemas de ação. É uma prática suicida, uma prática suicida. 

É todo um aparato... Todo o sistema judiciário, inclusive, o legislativo... Ninguém têm 

interesse de discutir esse assunto... Tanto que essas idéias eu apresentei em vários 

congressos, mas não tem desdobramento... Ou seja, a idéia de segurança não é uma idéia 

de... Bala de pressão de violência. A segurança é antes de tudo ela deve ser um exercício 
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ético. Eu tento fazer uma distinção, ou que ninguém dá valor, ou não sei... A diferença entre 

política... Eu já fiz isso em artigos... A diferença entre política de segurança pública e 

política pública de segurança. Há uma diferença abissal, colossal. Quer dizer, política de 

segurança você sai atirando, sai matando todo mundo que está ali... Agora política pública 

de segurança seria você mexer nas condições sociais e públicas de recorrer a ética, a 

educação, a religião, a todos os mecanismos de trabalho e de lazer, no sentido de você evitar 

as situações de conflitos... Aí é que está! Evitar as situações de conflito. 

Se você tiver tempo... Eu não poderia citar aqui... Parece mentira, mas essas idéias 

são tão milenares... Platão num [...] de seus diários deve ser na República... Platão dizia que 

a função não é você combater o mal e sim impedir que o mal exista. Platão em 427 antes de 

Cristo expressou essas idéias. Então eu tenho... Você pode procurar nos anais da Ordem dos 

Advogados, pode ser fácil para você... Eu tenho uma defesa desse pensamento num trabalho 

que eu fiz entitulado “Segurança, Ética e Cidadania”... Se você não encontrar eu posso 

arranjar uma cópia para você. Eu tinha a até bem pouco tempo, mas os alunos chegam aqui 

e vão levando. [...] Quer dizer, é uma idéia nova, quer dizer nova nesse sentido, nova agora, 

mas Platão em 427 já dizia isso. Quer dizer, não vai você chegar lá e dar tiro, matar as 

pessoas... É você impedir que as pessoas fiquem em condições... 

 

Leonardo: Isso que você está falando são idéias milenares, mas nós temos que inserir no 

debate... 

 

Pinaud: Elas estão atualíssimas... É o antiguíssimo atual, né? 

 

Leonardo: Mas você estava abordando aí essa questão externa à política de segurança... 

Por exemplo, o que aconteceu na Corregedoria Geral Unificada, que ela era 

subordinada a Secretaria de Segurança Pública, depois foi para Governadoria e agora 

está na Secretaria de Direitos Humanos... 

 

Pinaud: Isso é mecanismo de despistamento... De esfacelamento do poder. É uma dificuldade 

você conseguir... 

 

Leonardo: Ou seja, quando a gente analisa a Corregedoria Geral Unificada, ela está 

agora na estrutura da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, que é externa... Que é 

uma outra Secretaria que não a Secretaria de Segurança Pública, mas que tudo faz 
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parte do governo, tudo faz parte do Executivo. Mas que o órgão está sujeito ali as 

mesmas pressões como se tivesse dentro da Secretaria de Segurança, ou na 

Governadoria, ou se estiver em qualquer lugar dentro do Estado... É o que você está 

falando, ou seja, essa falta de autonomia... 

 

Pinaud: Até espacial... A minha Corregedoria, ela ficou no mesmo prédio da Segurança 

Pública... Inclusive eu tive um caso curiosíssimo, que poderia ser... O sujeito era um 

camarada do crime, com várias entradas ligadas ao crime organizado... Ele tinha muito 

atrito... Ele corrompia policiais, ele dava dinheiro, ele participava de tudo aquilo... Mas aí 

ele foi colocado num dilema... Ele foi preso, apanhado, espancado, torturado... Ele não se 

queixou de nada... Até que um dia, não me lembro detalhe, um policial estuprou a filha dele 

de 14 anos, uma criança... E ele ficou muito indignado com isso e disse: “agora é o meu 

limite, eu vou denunciar, eu vou mesmo!” Aí mandaram ele na Corregedoria e ele foi falar 

comigo. E eu estranhei a coragem dele e disse: “mas vem cá... Você está me dizendo que você 

tem uma coisa, [...] você tem processos e você tem a sua prisão preventiva decretada... Isso 

vai resultar também para você... Eu quero só te colocar a par disso”. Ele disse: “sim. Eu sei, 

mas eu acho que ele tem que responder pelo que ele fez para minha família”. Ele estava 

disposto... Então um homem que venceu o medo do policial que o torturou, da polícia, 

denunciar... Aí desce, e vem com aquela deliberação depois ele não me procura mais... Eu 

estranhei e tal, até que acidentalmente um colega que trabalhava lá e que por acaso era 

policial... E disse: “eu tenho uma história engraçada para te contar”. Eu tava entrando e o 

cara falando para o outro: “falam tanto desse tal de Pinaud que ele foi agredido aí por 

policiais”. Porque ele tinha visto... Quando eles saíram do meu gabinete... Ele viu os 

policiais que o tinham torturado ali, trabalhando ali... Porque ali tinha seção de polícia e o 

cara estava lá a vontade, batendo papo... Ele achou que ele estava em outro [...] de violência, 

que eu não era um homem de Direitos Humanos... De modo que ele saiu [...]. 

 

Leonardo: Um dos problemas que se coloca é o problema espacial... De que não só a 

Ouvidoria [...] A pessoa lá da sociedade vai denunciar, reclamar... Ela denúncia no 

mesmo prédio da Secretaria de Segurança Pública, ou seja, isso causa um outro 

constrangimento... 

 

Pinaud: Eu não sei se é verdadeiro... Eu tive a informação... Essa eu não chequei, não sei se 

é verdadeira... Informação de que quando você oferece uma denúncia de uma violação 
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policial... “Me dá seu endereço, me dá seu telefone”... Você não tem que se qualificar assim, 

você tem que ser protegido por um código, né?... Um outro departamento... Quer dizer, o que 

interessa não é quem denuncia... Isso é para uma apuração posterior. O que interessa é o 

conteúdo, a veracidade dessa denúncia... Se vai produzir alguma coisa. E nós lá na 

Corregedoria tivemos o caso de uma senhora que foi lá se queixar na Corregedoria, e era 

questão de vans... E ela tava sendo ameaçada, por estar dirigindo van, teria um certo 

pedágio... E ela foi se queixar... Ela se queixou a um coronel PM lá, que era o meu ajudante 

na Corregedoria... Então ele foi investigar. Ela pôs um sobrinho para dirigir a kombi, e ela 

foi encorajada pela Corregedoria a levar a frente a denúncia. No momento em que a 

Corregedoria estava lá investigando na casa dela o sobrinho dela estava sendo assassinado, 

a tiros... Ele estava na kombi... E ele tinha uma gravação dizendo o nome do sargento que 

tinha matado. Foi gravado... E isso foi adiante... Quer dizer, nem o fato de... Vai se queixar 

no covil do lobo, né? Vai se queixar do lobo no covil. Eu acho que se houvesse um outro 

espaço, se as pessoas não fossem identificadas... O medo era esse... Identificadas... O 

denunciante vai inibindo, é um mecanismo de inibir a sociedade para denunciar. Se você tem 

a consciência da sua cidadania você vai até as últimas conseqüências. Você repara que para 

alguém afirmar uma denúncia tem que ter uma coragem suicida. [...] Eu vou te contar com 

franqueza! As denúncias que eu assumi eu estou pagando um preço sério... Só para você ter 

uma idéia eu estou sendo processado em várias coisas... Quer dizer, eu passei a minha vida 

toda... Depois de 74 anos eu começo a me [...]. É tão engraçado isso... Um dia eu vou deixar 

isso gravado... Porque tem que ser dito assim que é quase que de brincadeira, porque é tão 

ridículo isso... Um desembargador meu amigo, meu colega de ginásio, hoje é desembargador 

aqui no Estado do Rio... Ele me ligou e perguntou: “Pinaud, eu vim aqui... João Luiz Pinaud 

é você?”. “Sou eu”. “Algum parente seu porque tem um processo criminal”... Eu disse: 

“calma! Sou eu. Depois que eu servi aí o governo do Garotinho-Rosinha to cheio de 

processos criminais”. “Porque esse é em Caxias. Eu to aqui para te tranqüilizar”. “Eu não 

cometo crimes em Caxias, eu só cometo crimes em Niterói, onde eu moro e no Rio onde eu 

trabalho. Eu não saio da minha jurisdição... Caxias, Nova Iguaçu, coisa e tal”. Aí ele riu, 

coisa e tal... “Contrata um advogado!” E hoje eu recebo uma intimação, um processo 

criminal movido pelo secretário, Astério, por causa desse negócio do Chan Kim Chang. Quer 

dizer, qual foi o meu crime nessa história? Eu disse não, eu nem disse que o cara tinha sido 

torturado... Eu sou um bom advogado e quando a repórter me disse: “a hipótese da tortura 

está descartada”. Bastou! O mundo desabou em cima de mim. Eu tenho meus enteados 

processados, meus filhos... Meus filhos não saem de noite, têm medo... 19, 20 anos não sai à 
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noite. Uma vez, eu e minha mulher viajamos para o Carnaval, fomos para uma fazenda e nós 

esquecemos de avisar... Aqueles recados que tem que dar, não faça isso, não faça aquilo. [...] 

Mete na cadeia, prende, bate...Isso é uma consciência da inutilidade da cidadania... É uma 

cidadania que não para valer, entendeu? E por outro lado não é só o poder não, é o 

judiciário que é alheio a isso... 

 

Leonardo: Uma das questões que se colocam nessa abordagem do controle da atividade 

policial é a omissão do Ministério Público? 

 

Pinaud: Eu, por exemplo, eu me lembro que quando estava na Secretaria de Direitos 

Humanos, eu tenho a impressão... Você pode pesquisar isso... Eu cheguei a mandar para o 

Ministério Público mais de 40 denúncias de violências, de tortura contra presos, algumas até 

com fotografias... Eu não sei de dizer, mas eu não vi nenhum processo dessa [...]. Então eu 

acho que é um alheamento, uma adesão... Eu acho que se teria que criar uma consciência... 

Por exemplo, aqui, eu leciono em duas faculdades, e esse é também meu soldo... Eu faço 

conferências, e oriento também monografias e uma moça, uma aluna minha, escolheu uma 

monografia sobre sistema penitenciário. Aí eu estranhei, uma moça jovem, bonita... Vai se 

meter nesse ambiente... “Ah! Eu quero fazer uma pesquisa de campo”. Eu disse: “Não, não 

faz isso!”. Eu não encorajei ela, não. Aí depois ela me diz: “professor eu vi que o senhor não 

ficou empolgado com minha tese”. Eu disse: “É que eu acho muito complicada, você vai ter 

que pegar muitos dados, se você não fizer uma boa pesquisa de campo... Você tem pouca 

coisa publicada sobre esse tema... E uma pesquisa de campo seria muito arriscada para você, 

como realmente foi”. Bom, para encurtar a conversa. Ela: “Então o senhor me dá dentro do 

sistema penitenciário um assunto interessante”. Então havia um fato positivo no sistema 

penitenciário que era a saúde, que é bem organizado, o sistema de saúde. “Então faça uma 

pesquisa, tem relatórios bons sobre isso, eu lhe darei acesso aos médicos”. Era mais fácil 

para ela. Ela foi, mas ela foi muito humilhada dentro dos presídios quando viram o meu 

nome, esse negócio todo. Então num dado momento, ela casada com um advogado, colega 

nosso, e ele recebeu um telefonema: “Você é marido de fulana? Então fala para sua mulher, 

para ela mudar o tema dela”. Olha! Uma coação sobre a menina aqui... A menina há um mês 

da sua defesa da monografia. “Como é que eu vou mudar professor?” Aí ela ficou muito 

nervosa e o marido pegou o bina e viu que vinha do Palácio a ameaça. O telefone do 

Palácio... 
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Leonardo: Palácio Guanabara? 

 

Pinaud: Aí ele veio aqui: “você quer levar isso adiante? Isso é muito grave, isso é denúncia 

até para ONU. Eu trabalho numa associação americana de juristas... Isso é denúncia para 

ONU”. Aí ele virou assim: “Não. Eu não quero me expor... Nós temos um bebezinho...”. Aí 

eu vi que eu não tinha direito de expor, aí ficou por isso mesmo... Mas não parou aí, porque 

na defesa da monografia eles armaram como se fosse um... Uma entrevista para filmar a 

defesa de tese dela, porque ela levou avante a idéia... Aí o coordenador aqui foi procurado e 

disse: “Não. Só com o orientador”. Aí eu senti que tinha perigo, eu tenho uma larga 

experiência disso, chamei a menina e disse: “Não. Eu não quero. Eu não vou deixar”. Então 

não só eu não deixei, como eu chamei... Naquele tempo eu trabalhava em Brasília, eu era 

assessor do Lula... 

 

Leonardo: Na Comissão? 

 

Pinaud: Na Comissão de Mortos e Desaparecidos. Aí eu pedi ao Márcio (Márcio Tomaz 

Bastos), que é meu colega há muitos anos: “Márcio, eu preciso de seguranças que não sejam 

policiais do Rio de Janeiro”. E o Márcio me mandou vários seguranças da Polícia Federal, 

que ficaram aqui na faculdade, nesse andar aqui dentro da sala como se fossem estudantes 

para garantir a segurança da garota. Para não deixar filmarem, porque eu não poderia usar 

os seguranças que eu tenho, porque são conhecidos. Mas não tinham [...] e tal... Então essas 

coisas mostram, não é conspiração não, mas há um contexto para impedir a realização de 

Direitos Humanos. Você vai ler no meu livro... 

 

Leonardo: Você acha... Por exemplo... Que a causa dos Direitos Humanos é 

desprestigiada pelo Executivo, pela Governadoria? 

 

Pinaud: Eu acho, eu acho... Eu acho que não seja o fator determinante, porque, realmente, eu 

não tinha nenhuma ajuda federal nenhuma... E eu falei isso lá em Brasília... Anúncio de 

ajuda, mas não houve efetivamente ajuda... E uma coisa eu coloquei para a governadora, é 

que quem é dos Direitos Humanos é muito impaciente, entendeu? E isso me quebrou, eu sou 

muito impaciente... Eu quero ver... E saí também... O Lula me colocou num [...], ligado a um 

gabinete na Secretaria Especial de Direitos Humanos e eu bati de frente com ele por causa 

disso... 
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Leonardo: O Nilmário Miranda? 

 

Pinaud: O Nilmário era meu amigo de tempos... Mas aí eu falei: “Nilmário, eu não posso ser 

amigo de uma pessoa que ta omissa...”. Ele era omisso em relação... Aquilo não era um valor 

de vida para ele. É diferente quando aquilo é valor para você... 

 

Leonardo: Você diz a causa? 

 

Pinaud: Ah! Aí pronto... Eu, por exemplo, na minha vida pessoal, eu tenho um cunhado, um 

cara que eu admiro muito, nós somos ideologicamente diferentes, e ele é muito agressivo... 

Ele diz horrores para mim... Nunca nós tivemos um acordo... Em 20 anos de convívio nós 

nunca tivemos um acordo... Até que um dia que ele tinha me dito: “esse negócio de Direitos 

Humanos é besteira!” Minha mulher ficou espantada... Eu fiquei feroz, eu virei bicho ali. 

Parti para ofensa pessoal. Ele entendeu depois que porque eu disse que Direitos Humanos 

era minha opção de vida... Então eu acho que quem não é não valoriza, não aplica verba, vê 

outras coisas mais importantes... E eu fui para lê porque eu era um homem de Direitos 

Humanos, eu sempre fui militante, desde rapazinho, não sei porque cargas d’águas... Uma 

loucura como outra qualquer... E eu sempre levei isso a ferro e fogo, e hoje eu tenho uma 

cautela tremenda... Eu não quero passar para os meus filhos, os meus netos, os meus 

bisnetos, essa minha... Vamos dizer assim, obsessão por Direitos Humanos... Por que eu não 

sei em que mundo eles vão viver, eu não sei... Eu me julgava muito forte e percebi que você 

está muito sozinho nessa história. 

 

Leonardo: E quando você ficou lá na Secretaria de Direitos Humanos... Eu pesquisei, 

participando de muita coisa lá e sei que lá deve ter sido uma experiência enorme para 

você... Deve ter sido muita carga de humanidade... Porque você recebe demandas ali... 

As coisas mais fortes... Muito fortes... É isso que faz vir a paixão pela causa? 

 

Pinaud: O meu enriquecimento humano com isso não tem preço, eu só posso um dia falar 

sobre isso ou escrevendo, ou falar para um grande escritor fazendo um livro, uma música... 

Eu não sei... O preso que fez aquele quadro ali... Você está vendo aquele quadro ali? Esse 

camarada, eu tenho uma carta dele que eu vou publicar em livro. Esse rapaz é negro, ex-

presidiário, ele teve com 18, 19 anos, ele teve... Eu não sei quais os crimes que ele cometeu 
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porque eu não vi isso... Mas sei que quando ele veio para mim lá na Secretaria de Direitos 

Humanos ele já era um cara com a vida penitenciária dele estabilizada, já tinha cumprido 

pena e conseguiu os direitos penitenciários dele, ele já saía... Como ele era pintor ele se 

recuperou através da pintura... Ele começou a ensinar aos outros, ele inventou uma 

disciplina, ele conseguiu a simpatia dos próprios agentes penitenciários porque através da 

pintura ele se auto disciplinou... Em suma, um cara inteligentésimo, cultíssimo, fez curso de 

direito preso e tudo mais. Aí um dia ele passou a pintar, fazer encomendas, tem quadros dele 

na Assembléia Legislativa, tem aqui na minha... Tem em vários lugares... Quando era coisa 

de Natal, Natal... Eu o chamei: “Ricardo, eu estou pensando”... Eu gosto muito desse 

quadro, eu tinha comprado esse quadro dele. E eu tinha um retrato dele pintando o quadro, 

então eu pedi a um fotógrafo meu, do Jornal do Brasil, e ele foi fazer vários quadros... E um 

quadro, era um presidiário negro pintando uma índia e o pincel que na hora que o cara 

procurou depois, tava na cabeça de um garoto no colo da índia, e ao fundo você via uma luz 

e era uma grade entreaberta... Então eu achei aquilo simbólico, lindo... Aí alguém lá sugeriu: 

“vamos colocar isso como cartão de Natal da Secretaria”. E pusemos lá: “Sem a liberdade 

interior não há espaço que comprima”. Aí eu chamei o Ricardo: “Ricardo, eu vou colocar o 

seu retrato, colorido, no cartão e vou mandar. Tem problema para você?”. “Não senhor”. 

“Ricardo, eu nunca vi os seus processos, eu nunca  examinei... Eu como homem de Direitos 

Humanos não me interessa a sua vida pregressa, me interessa você agora, a sua reinserção... 

E eu quero te dizer como advogado que se você deve algo a alguém, se você tem algum crime 

não apurado, alguém vai ver seu retrato, isso vai sair em revista, eu sou um homem 

relacionado no mundo inteiro... Com as organizações internacionais, a ONU... Escritores, 

jornalistas do mundo inteiro... Se você cometeu alguma coisa, você ta ferrado. Se você é um 

homem em recuperação bom, se você não é eu não vou apurar. Não to querendo apurar, se 

você não quiser fala que boto outra fotografia onde não apareça sua cara”. Ele disse: “vai 

ajudar essa obra do senhor?”. Eu digo: “vai”. E eu considero isso um dos pontos altos. Aí 

tudo bem. Eu fiz não sei quantos cartões, todo mundo se mobilizou, coloriu... Eu mando um 

para você... Ficou lindo de morrer, ficou lindo... Em suma, ele ficou um garoto propaganda 

dos Direitos Humanos, um preso que se recuperou, fez curso de direito, se formou em direito. 

E quando nós fizemos uma coisa na Feira da Providência, ele foi para lá e com ele foram 

outros meninos que pintavam, faziam artesanato e tudo mais, com vigilância... Aí os garotos 

vieram disseram assim: “Nós podemos comer um sanduíche por aí”. Eu disse: “Olha, eu não 

vou poder vigiar vocês”. E saíram todos para comer sanduíche na Feira da Providência. Aí 

eu fiquei nervoso, eu disse: “não vão fugir... Garotos... Não vão fugir”. Aí eles estavam num 
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bar comendo sanduíche mesmo... Bom... Ele começa a liberdade, ele começa a dar aula de 

pintura e eu arranjo para ele um trabalho num escritório de advocacia, mas o negócio dele é 

pintura... Ele vai à Copacabana com os desenhos dele, entra num edifício... Tinha um cara 

que comprava desenhos e tal... O cara não estava, ele não chegou a ver o cara, saiu, nesse 

momento há um assalto no edifício... Nesse momento a polícia chega e a mocinha da porta: 

“quem assaltou?”. “Um negro e um branco”. Aí a polícia desce e vê ele num ponto com os 

quadros dele, um negro... Acharam que era ele, era negro, se ele fosse branco... E não era a 

polícia, era a guarda municipal... Aí ele disse a maior besteira, quando ele viu ser preso, e 

ele já tinha conseguido com a ajuda de todo mundo [...], todo mundo ajudou a ele conseguir 

aquelas vantagens, a juíza, e tal... Ele virou: “pelo amor de Deus... Eu sou ex-presidiário”. 

Quando ele disse isso: “ah! Bandido”, isso os caras meteram a mão, os caras bateram tanto 

nele, mas bateram tanto nele... E depois, nesse momento, ele tinha ligação... Se ele tivesse 

ligado para mim eu teria agido tecnicamente, mas ele ligou para pessoas de Direitos 

Humanos e é todo mundo emocional... Tinha um monte de gente lá... Viram o cara espancado 

e viram que o cara não tinha nada... Não era ele e eles tinham que justificar a prisão, então 

disseram que ele puxou uma arma, mas ele não tinha arma nenhuma. Aí puseram essas 

chamadas [...] que tem um nome que eu esqueço... E puseram. E ele fechava a mão: “eu não 

vou pegar a arma”. “Escuta, nós vamos amassar sua mão. Pega a arma”. Ele disse: “não. 

Vai ficar minha impressão digital aí... O Pinaud vai ficar sabendo”. Ele me disse depois que 

fez isso por minha causa. Eu disse: “era só você olhar nos meus olhos e dizer que você não 

era o autor daquilo que eu acreditaria”. E ele disse: “não abro a minha mão”, e não abriu. 

Os caras pisavam de bota na mão dele fechada... Eu tenho isso escrito em carta. “Você não 

vai pintar mais porra de quadro nenhum”. Aí eu disse: “que isso! Por que você não pegou?”. 

“Ah, não doutor, o senhor ia pensar que eu era um traidor e eu não sou um traidor... Eu não 

ia trair o senhor, eu não ia trair os Direitos Humanos”. Ele disse isso, “trair os Direitos 

Humanos”. “Eu nunca pensaria isso”. “Não, o senhor teria dúvida, e quero que o senhor 

tenha certeza. Aquela arma não é minha, eu nunca peguei numa arma e eles puseram minha 

mão na arma...” Apesar disso ele não tem prova nenhuma, não chegou laudo... O juiz... Eu 

mandei uma carta para o juiz com esse relato. O juiz foi transferido, não sei porque, e foi 

uma juíza que o condenou há oito anos... Esse rapaz está condenado a oito anos... É um cara 

que se estivesse aqui estaria trabalhando comigo aqui e na hora que você viesse me 

entrevistar eu te diria: “espera um pouco, você marca com o Ricardo que ele vai te dar uma 

aula...”. Uma aula de tudo, de todos esse conteúdo, ele vai te dar um relato que ninguém 

tem... Genial! Genial! Além de um grande pintor ele é um intelectual, a carta dele fala sobre 
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história da arte, discute o impressionismo, é uma coisa... Eu ainda quero fazer um filme sobre 

ele, eu tenho um amigo que é cineasta, inglês, eu já contei para ele e ele ficou 

impressionadíssimo... Eu vou fazer um filme sobre ele... E o que ele sabe da vida, o que ele 

penetra, um homem muito sereno... Eu fui visitá-lo na prisão, ele disse: “doutor não sofre por 

isso não, eu estou tranqüilo, vou cumprir a minha pena. Só que a gora eu vou ter mais 

cautela. Eu não sou branco, eu não posso deixar de ser preto e eu não posso deixar de ser 

egresso”. Eu disse: “mas tem recursos”. “Eu sei hábeas corpus preventivo”. Em suma, aí foi 

a grande compensação... “Embora eu tenha sofrido, eu não abri a mão, porque senão eles 

iam colocar a arma e ia ficar com a impressão digital, para o senhor não pensar que eu era 

traidor dos Direitos Humanos, e eu não sou”. Porque ele tinha sido garoto propaganda e ele 

ficou muito orgulhoso disso, ele arrumou uma namorada que depois o abandonou, e ela 

encantada com aquilo... Ele fazia exposições... Aí vem uma juíza, horrorosa, esses caras 

arbitrários e ele é condenado há quatro anos... Olha eu não acredito, eu acredito na 

capacidade dele, mas um homem comum, sairia ali para se vingar com a sociedade. Eu aqui 

trabalho com egressos, muitos egressos aqui... Eles vem para pedir emprego para eles... Eles 

agora fazem artesanato e eu vou fazer uma exposição lá pros meus alunos na Evandro Lins e 

espero [...]... Agora só em março... Aí ele virou e disse: “só em março? Eu to com vontade de 

assaltar”. Eu digo: “não diga um negócio desses cara, você já está há 2 anos na prisão”. No 

final ele prometeu: “antes de você ir assaltar você vem falar comigo”. Então a gente faz 

assim, dá um dinheiro para isso, paga remédio, e tal porque eles: “doutor, eu admiro muito o 

senhor, o senhor é um homem sério, não fica me dando dinheiro não, porque quando eu bebo 

me dá vontade de pegar uma arma e eu tenho uma arma e eu pego um 38 aí e pego um 

dinheiro”. Ele está assim, vai não vai, vai não vai... “Não faz isso, eu não vou te ajudar! Se 

você for para o lado do crime você vai negar tudo que eu luto. Meu argumento é homens 

como você que estão resistindo”. Então nós vamos fazer agora, em março, uma exposição 

onde o artesanato que eles fazem... Maravilhoso... Com garrafas... É um poder que eles tem, 

criatividade não desenvolvida no presídio... Então eu vejo isso... [...]. Sei lá, fica difícil, 

vagueando... Aí eu vejo meus filhos querendo se empregar com dificuldade, meus filhos 

estudam, sabem e tem dificuldade de arrumar emprego... 

  

Leonardo: Uma outra questão interessante que eu abordo é sobre a permanência 

autoritária... Porque existe uma polícia da ditadura e depois... De 88... fica existindo uma 

polícia de um Estado democrático de direito. Como é que você acha que isso se dá? Até 

porque existem policiais, hoje, que serviram a ditadura... 
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Pinaud: Não há nenhuma cultura... Não há uma cultura cidadã... Por exemplo, eu observei 

na Inglaterra, eu observei lá que o policial inglês, o “Bobby”, ele não pensa na ação física, 

ele conta com o apoio comunitário... Ele apitou, vem muita gente... O policial representa o 

equilíbrio, um juiz, um magistrado... Todo mundo auxilia, todo mundo auxilia... Eu perguntei 

para um “Bobby” em Londres onde era um ônibus e tal e ele explicou com muita segurança e 

eu fui andando... E eu fui andando uns 3 quarteirões e ele me alcançou: “eu informei errado 

ao senhor, já mudou a linha. O senhor é um estrangeiro, ia se perder”. Eu acho que ele 

correu os quarteirões para me avisar que ele tinha se enganado. Você acha que um policial 

aqui ia fazer isso? Para me avisar... [...]. Então lá ele não tem essa presença forte, não é 

necessário, não é necessário... Eu acredito que com educação você consegue suas coisas... 

O Chan Kim Chang é um caso bom... O do morro da Providência é incrível também... 

Todos esses casos são... [...]. E o Chang é um caso que vai dar muitos desdobramentos, 

porque tem uma inglesa, ela me telefonou outro dia... Eu sou consultor jurídico... Eles estão 

fazendo um filme sobre o Chang na Inglaterra... Esse caso que causou a minha saída teve 

uma repercussão internacional... Porque depois disso eu fiz conferências em vários lugares 

do mundo sobre outros temas, dívida externa, mas ninguém me perguntava sobre o assunto... 

Só queriam saber do Chang... Aí eu passei a levar o material... [...]. A discussão ia para 

tortura, morte... Depois há uma outra coisa no caso que não foi divulgado pela imprensa, ele 

morreu, ele tava livre, ele tinha o hábeas corpus... O hábeas corpus e ele tava sendo 

assassinado na outra sala... A polícia foi lá cumprindo o hábeas corpus, “ele não está aqui, 

está no hospital tal...”. Os caras foram para lá, ele tava apanhando na outra sala... E isso os 

jornais chineses souberam e eu dei uma entrevista para jornais chineses... Então é isso, teve 

uma repercussão danada, é um caso cheio de riquezas, onde a violência... E outra coisa... 

  

Leonardo: A violência foi praticada por agentes penitenciários? 

 

Pinaud: Isso! E por policiais federais também... Bateram muito e foram ao Instituto Médico 

Legal para examinar o Chang... Aí ele começou a gritar, já tinha apanhado muito, começou a 

gritar e não viram lesão, ele tinha lesão... E a polícia, os agentes penitenciários, a polícia do 

Estado, muito burra, e eles assumiram aquilo... Bateram nele de 6h30 até... Aí eu fui ao 

hospital e um assessor meu muito jovem, que tinha feito jornalismo... Aí eu falei para a 

médica para ver o Chang ela disse que ele tinha sido operado e não seria possível... Mas 

continuei, foi quando ela me chamou e disse que ele ia fazer uma outra cirurgia para drenar 
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a cabeça. “Se o senhor quiser entrar aqui para fotografar...”. Aí meu assessor disse que 

estava com uma máquina aqui, aí eu pedi para ele tirar as fotografias... Eu aprendi muita 

coisa, nenhum torturado tem ferimentos no peito, porque o torturado sempre toma uma 

posição fetal [...]. E ele tirou todas as fotografias, a prova que eu tinha de que ele tinha sido 

torturado, depois eles cometeram a imbecilidade... Esse caso é difícil... Cometeram a 

imbecilidade, como eles saíram batendo por todo o presídio eles deixaram sangue por todo 

lugar... Eles lavaram a penitenciária. Aí depois fizeram o teste “Luminol” e apareceu 

sangue... Eles até estão presos por causa da minha ação, eu fiz uma investigação porque o 

secretário não fez... Eles levaram azar em tudo porque o médico que fez o exame tava na 

Linha Vermelha ou Linha Amarela e eles foram buscar para atender o Chang e geralmente 

estão lá médicos jovens e não grandes médicos, mas esse era uma exceção, ele era o Luis 

Carlos Prestes Sobrinho, era professor de medicina legal, quando eu falei com ele, ele tinha 

vindo da Bahia, num congresso... O cara era um “bambambam”, era independente, 

corajoso... Então quando ele atendeu o Chang ele descreveu tudo, o depoimento dele é o 

laudo pericial... (FIM DA ENTREVISTA). 
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8. JORGE DA SILVA – coronel da Polícia Militar, professor e secretário de Estado de 

Direitos Humanos. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 13 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: O senhor poderia relatar um pouco da sua carreira como policial e como 

pesquisador? Depois a gente começa a falar da sua experiência na Secretaria de Estado 

de Direitos Humanos e da atuação da Ouvidoria da Polícia e da CGU... 

 

Jorge da Silva: A minha trajetória é que entrei na polícia militar muito cedo, aos 17 anos, e 

essa questão da necessidade de um controle maior na polícia ela começa a aparecer num 

momento em que a criminalidade aumenta muito também e a repressão se faz mais 

necessária. Alguns anos, uns 30 anos atrás a missão da polícia era mais de manter a ordem, 

manter a tranqüilidade pública com a presença, para infundir o sentimento de segurança na 

população. Com esse adensamento populacional, com os problemas de uma grande cidade 

como o Rio de Janeiro e demais capitais do Brasil, aí você começa a perceber que a missão 

da polícia passa a ter uma conotação mais repressiva no sentido de virar uma força de 

combate ao crime. Essa expressão “combate ao crime” ela começa a ganhar força e as 

pessoas começam a erigir a polícia, não como uma força de controle, não de instrumento de 

mediação social e sim num instrumento de combate. E quando ela se transforma em 

instrumento de combate, é preciso escolher quem combater e aí fica claro o que 

historicamente se quer dizer como combate e o que se quer dizer como combatido. Enquanto 

você conviver numa sociedade estratificada socialmente em que, em princípio, na prática, 
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cada um sabe o seu lugar, então não havia grande problema para a polícia. Quando você 

vem com o jogo democrático e a promoção da cidadania há uma complicação tremenda. 

Como é que você pode ter uma polícia igualitária, cumprindo a institucionalidade legal e 

constitucional, numa sociedade que não funciona nesse marco? Então os policiais ficam com 

a cabeça totalmente fundida. Porque uma escola que diz que todos são iguais quando eles 

sabem que na rua se tratarem todos igualmente eles estão ferrados. Muito bem. Paralelo a 

isso, em função até do medo da violência, do medo do crime há uma grande legitimação por 

parte da sociedade as medidas e as ações violentas da polícia. A palavra repressão passa a 

ter uma conotação muito diferente do que é somente a repressão. A repressão é uma coisa 

necessária, mas de que modo é feita essa repressão. Então, do momento que as pessoas 

começam a legitimar uma repressão sem freios, a retórica é da repressão do marco da lei. 

Ninguém tem coragem, ninguém na mídia, nenhum empresário. Ninguém tem coragem de 

dizer que há repressão a qualquer custo. Repressão por repressão. Mas aqueles discursos 

subliminares são sempre discursos de que a repressão se deva fazer de qualquer maneira. E 

aí nós temos um grande problema, em torno do qual eu venho trabalhando há muitos anos, 

que é a simbiose entre a truculência policial, quer dizer, é a ação repressiva e violenta à 

margem da lei ou contra lei e a corrupção policial. Essas duas coisas andam juntas. Toda vez 

que se é condescendente com a repressão policial está se alimentando a corrupção policial. 

Esses dois elementos são duas irmãs siamesas. E se nós não conseguimos distinguir isso 

claramente, nós ficamos imaginando que essas questões sejam usadas como uma receita de 

bolo. A receita de bolo começa no sentido de concertar a polícia. Eu estou usando essa 

palavra consertar porque lamentavelmente, na cabeça de pessoas que tem uma visão muito 

simplista nessa questão, a solução para a violência policial, a solução para a corrupção 

policial e a seguinte. É uma receita de bolo. É selecionar melhor policiais, treinar melhor, ter 

uma Ouvidoria e uma Corregedoria. Se você fizer isso, no dia seguinte você tem uma polícia 

cidadã respeitadora dos Direitos Humanos. Aí eu fico imaginando uma polícia no Brasil, 

numa cidade como o Rio de Janeiro, com uma história de discriminação muito forte, com 

uma sociedade que diz que é harmoniosa e que cada um tem que ocupar o seu espaço, um 

não pode ocupar o espaço do outro, é uma segregação clara. Eu fico imaginando como você 

mantém a ordem, essa ordem desigual com uma polícia igualitária. Isso é uma contradição 

insuperável. As pessoas acham que uma Ouvidoria e uma Corregedoria, numa seleção vão 

resolver isso. Daí você pergunta vem cá, você acha que não se deve ter uma boa seleção, uma 

boa Ouvidoria, uma boa Corregedoria, um bom treinamento? Isso eu cultivo em qualquer 

lugar do mundo, isso é rotina. O que não se pode imaginar que a rotina seja um projeto de 
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mudança. Rotina é rotina. Não é um projeto de mudança e esse é o grande equivoco. Então 

no caso da minha atuação na Secretaria de Direitos Humanos na relação com a 

Corregedoria externa, em relação a Ouvidoria, no caso aqui do Rio de Janeiro, um auto 

elogio a nossa estrutura, mas você que está fazendo essa pesquisa não deve concluir sobre o 

que é o Rio de Janeiro, sem comparar o Rio de Janeiro com outros lugares do Brasil e com 

outros lugares do mundo. Pra você saber o tamanho do esforço que se faz aqui e se esse 

esforço é o suficiente para fazer o que muitas pessoas acham, pra consertar a polícia, como 

se a polícia fosse um veículo escangalhado, que precisasse chegar numa oficina e ser 

consertado. Agora eu aqui, na minha condição de acadêmico sendo entrevistado, eu situaria 

o que você me falou que é o objeto da sua pesquisa dentro da sua pesquisa, tendo a sua 

pesquisa está inserida num processo que se chama controle externo da atividade policial. Em 

algum momento você vai ter que dizer que Ouvidoria e a Corregedoria são instrumentos de 

uma coisa chamada controle externo da atividade policial e se é controle da atividade 

policial, é preciso saber qual é o tamanho institucional do controle externo. Aí você vai 

verificar quais são os instrumentos que uma sociedade tem para exercer o controle da 

atividade policial. Isso varia de lugar pra lugar. Então, você tem o Ministério Público que é 

um instrumento público da atividade policial. No caso do Rio de Janeiro você tem uma 

Secretaria de Estado de Direitos Humanos que é a única do Brasil, voltada somente para 

esse mister que é um instrumento de controle externo da atividade policial, você tem dentro 

da Secretaria, uma Corregedoria Geral Unificada externa às polícias, com autonomia para 

fiscalizar, adotar procedimentos, avocar procedimentos das corregedorias internas, você tem 

a Ouvidoria da Polícia, você tem o Disque-Denúncia, que já faz parte do controle externo 

com supervisão civil da polícia, é um outro conceito, de supervisão civil da polícia. Então 

você tem alguns instrumentos como é o caso do Disque-Denúncia, as cartas que são dirigidas 

as autoridades, você tem as organizações não governamentais, que se encarregam de lutar 

pelos Direitos Humanos, pra denunciar a busca por isso. Então você tem essas duas coisas, o 

controle externo, que também é exercido por esses instrumentos que eu estou falando e 

também tem supervisão da sociedade civil. É nesse contexto que você vai situar a Ouvidoria e 

a Corregedoria Geral Unificada. Se isso não for feito a gente fica imaginando por exemplo, 

recentemente, em Nova Iguaçu as organizações não governamentais que estão interessadas 

em trabalhar aquele problema da violência e extermínio na baixada fluminense, elencaram 

um número enorme de providencias, de recomendações etc. as pessoas que fizeram isso só 

esqueceram de uma coisa que o extermínio na baixada conta com a participação de políticos 

na baixada, que tem até um livro que você não deve deixar de ler, que fala do extermínio na 
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baixada. Eu estava dizendo que nós estamos aqui com um problema, o extermínio que 

acontece na baixada, que a gente sabe que tem envolvimento de policiais, quer dizer, é uma 

coisa isolada. Essa região é conhecida como uma região violenta, como a região do 

extermínio histórico que aqui sempre há carreiras políticas assentadas no extermínio. Aqui 

há comerciantes que contratam policiais para lhe dar segurança privada, particular e de 

forma clandestina. Esta associação de políticos, empresários e comerciantes, como é que a 

gente está falando em controle externo da polícia e supervisão da polícia, a gente deixa isso 

de fora e acha que vai consertar a polícia que alguém vai chegar e vai concertar com uma 

Ouvidoria e uma Corregedoria ou com alguém que vai dar um curso e vai concertar a polícia 

é preciso compreender também quais são os instrumentos que existem na sociedade e que 

realmente que querem resolver ou que fingem que querem resolver essas questões. 

 

Leonardo: Você acha que no estado do Rio de Janeiro qualquer atividade ilícita, tem 

alguma participação de policiais? 

 

Jorge da Silva: Claro que não. Qualquer atividade ilícita em que sentido?No sentido do 

tráfico de drogas.Por exemplo, se você estiver falando de grandes fraudes, eu acho que não. 

Quando você fala em qualquer atividade criminosa você incorreu num vício na sua pergunta 

que é imaginar que o crime só existe na base, ou seja, você falou de uma coisa chamada 

crimes convencionais. Você só está se referindo a eles. O que são: são crimes geralmente 

praticados por pessoas das camadas populares e você está inferindo que nesses crimes que 

são praticados pelas camadas populares de forma organizada sempre haveria 

condescendência de policiais. Mas como você fez a pergunta de uma forma genérica, você 

limita a sua pergunta por diferentes níveis de criminalidade. Fraude ou crime organizado 

mesmo em determinado nível. A partir de um determinado mês a gente sabe que ninguém tem 

acesso a esses níveis e quando você vê as grandes falcatruas, grandes crimes, crimes de 

homicídio mesmo, mortes que acontecem e será que em todas essas mortes há policiais 

envolvidos? Eu digo a você categoricamente que não. O crime que acontece por aí na cidade 

tem sempre participação de policial e isso é uma temeridade.  

 

Leonardo: Eu estou fazendo isso até pra fazer um contraponto porque muitas pessoas 

dizem que qualquer atividade ilícita no Rio de Janeiro teria envolvimento de policiais... 
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Jorge da Silva: Mas veja bem, por que no estado do Rio de Janeiro e em qualquer cidade 

teria participação de policiais e esse raciocínio não é valido pra outra cidade. Quando houve 

um escândalo na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro,  sinal de que isso aí seria todos 

deputados, essas generalizações são muito perigosas, no caso da Polícia Militar e da Polícia 

Civil, nós estamos falando na ativa de quase 50 mil pessoas. Se você tiver envolvimento de 

5% seria um escândalo. A gente sabe que não é bem assim. Uma coisa eu te garanto, os 

crimes praticáveis dentro da Assembléia Legislativa não há policiais militares, nem civis 

envolvidos. Eu queria discutir com você a relação entre a Corregedoria Geral Unificada e as 

corregedorias internas, que são os braços da Corregedoria Geral. E se o corporativismo de 

certa forma, poderia influenciar nas investigações e nas sindicâncias? Nós estamos 

trabalhando com conceitos. O que você entende por corporativismo? O que eu entendo por 

corporativismo? Pela minha experiência não convivo bem com esses atos irregulares, 

tortura, roubo, esses desvios praticados por policiais e não só por policiais, pelas pessoas do 

sistema de uma maneira geral, a experiência que eu tenho é de que as corregedorias internas 

e o caso de ter corregedoria externa é muito mais rigorosa que os mecanismos civis 

existentes na sociedade em geral. Não me consta que as demais organizações públicas, 

quando a gente falava da atividade policial é preciso compreender que a polícia não existe 

no vácuo. A polícia faz parte de um sistema de justiça criminal. Que tem o Judiciário, o 

Ministério Público, principalmente na esfera criminal, você tem aí um subsistema carcerário, 

você tem atuação dos advogados criminais. Isto forma um sistema, a minha pergunta é a 

seguinte: como estão os mecanismos de controle desses órgãos do sistema? Nesses órgãos 

todos, proporcionalmente qual é o órgão que mais pune? E se pune mais, é por que há mais 

desvios, ou se pune mais por que há mais rigor? Eu estou propenso a acreditar que há mais 

rigor. Na relação que a gente vê entre a nossa corregedoria e a corregedoria interna, eu 

acho que o rigor é muito grande. A visão que eu tenho é que você é mais duro com os seus do 

que com os outros. A visão que eu tenho é essa 

. 

Leonardo: Na sua visão você diz que a CGU e a Ouvidoria da Polícia não são para 

consertar a polícia e sim pode ser um instrumento cidadão para minimizar esses abusos 

por parte de servidores ou desvio de conduta. Como você acha que esses órgãos podem 

melhorar? O que eles precisam? 

 

Jorge da Silva: As corregedorias e no caso aqui da Ouvidoria, eles precisam de tecnologia, 

vamos falar de forma diferente porque aqui no Rio de Janeiro as atribuições são diferentes. A 
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Ouvidoria precisa possivelmente de mais tecnologia, apoio não é o caso que nós temos uma 

estrutura de Secretaria para ajudar. No caso da Corregedoria eu acho que nós temos um 

esquema muito bem estruturado. Agora, é muito comum falar-se na impunidade do policial, é 

preciso verificar qual é a relação da impunidade dos policiais em relação à impunidade geral 

da sociedade brasileira. Não estou falando em termos de grandes escândalos não, crime 

comum mesmo. Quando você tem uma pesquisa que eu mandei fazer quando era presidente 

do Instituto de Segurança Pública nas 10 delegacias que tinham maior quantidade de 

homicídio. Quando você tem que a taxa de esclarecimento, de elucidação de homicídios, ou 

seja, você saber quem foi, não passava de 4%. Para explicar melhor, de cada 100 homicídios 

cometidos a polícia, só se conseguia apurar 4. Eu estou dizendo que 96 ficam impunes. Numa 

sociedade cuja tônica é a impunidade, seria uma coisa muito estranha que não houvesse 

impunidade também entre policiais. Ou seja, a impunidade também na polícia é muito 

grande. Mas isso não depende de ter uma Ouvidoria ou uma Corregedoria mais forte. Nós 

estamos falando aqui de toda uma estrutura social, de toda uma cultura das corporações, de 

uma cultura corporativa. Você tem o dado de um caso aqui na favela da Providencia em que 

dois indivíduos estavam presos ali no chão, daqui a pouco eles foram para um local e 

voltaram mortos. Ali há uma grande suspeita, uma dúvida quanto ao fato de pessoas que 

estão rendidas e logo depois serem apresentadas mortas. Quando que aconteceu isso, ora, 

vamos apurar. Só que a apuração foi feita com rapidez relâmpago, a promotora recomendou 

a absolvição de uma rapidez relâmpago e o juiz também mandou arquivar com rapidez 

relâmpago. Aí pergunto: como você não considera todo esse contexto cultural, quando você 

tem, por exemplo, nós temos a Corregedoria pra trabalhar nesse caso, fui lá pra 

acompanhar. Mas o que a Corregedoria vai fazer. Quando você tem o próprio sistema 

naquele momento, me pareceu muito apressado. Não estou dizendo que tenha sido 

tendencioso, mas eu achei que a pressa foi uma pressa muito estranha. Quando você tem uma 

sociedade em que uma pessoa, acusada de ter roubado uma senhora é preso pela polícia, ele 

é fotografado na hora que está sendo conduzido para a delegacia, protestando que não tinha 

sido ele. Entra na delegacia, meia hora ele sai com a cara toda amassada. O jornal O Globo 

publica as duas fotos dele entrando normal e saindo com o olho todo inchado. Até não fez 

grandes críticas a polícia porque não mostrou que aquilo era uma coisa errada e as cartas 

dos leitores foram cartas criticando o jornal e apoiando a polícia. Uma sociedade que apóia 

isso que é contra seu próprio jornal do qual às vezes é assinante, porque está denunciando a 

tortura, é preciso considerar isso. Nesse mesmo jornal, policiais estavam com pessoas 

detidas no chão de bruços, um foi olhar pro lado o PM veio com a bota e pisou na cara dele. 



 

  

250

 

E novamente os leitores do jornal O Globo mandaram 24 quartas, 22 condenando o jornal 

achando que a polícia estava certa. Então você vê que isso não é muito simples. Como você 

pode, é o caso de consertar a sociedade? Não, estou aqui me fixando nos limites de uma 

Corregedoria, nos limites de uma Ouvidoria, de uma própria Secretaria de Direitos 

Humanos. Aqui dessa posição de secretário de Direitos Humanos, o que eu tenho visto muito, 

é que as pessoas gostam de se aproveitar do tema. O que existe, em nossa sociedade, são 

muitos abutres dos Direitos Humanos e muito poucos defensores sinceros. No caso o fato 

desses dois órgãos agora estarem subordinados a Secretaria de Direitos Humanos e não a 

Secretaria de Segurança você acha que dá primeiro uma autonomia maior a esses órgãos e 

segundo as pessoas. 

 

Leonardo: Os cidadãos sentem mais confiança nesses órgãos para dar as notícias? 

 

Jorge da Silva: O que nós temos observado é o seguinte. Indiscutivelmente a retirada da 

Ouvidoria da Polícia e da CGU do âmbito da Secretaria de Segurança e tendo sido 

colocadas essas duas na Secretaria de Direitos Humanos com independência, deu uma 

grande autonomia a esses dois órgãos. Eu costumo dizer a eles que não são subordinados  à 

Secretaria, são vinculados, que são órgãos criados por lei e tem toda autonomia. E você pode 

ouvir isso deles. Isso realmente representa aos olhos dos policiais, acho que você deveria 

ouvir policiais, pra ver o que eles acham dessa atuação, eu acho que a preocupação dos 

policiais aumenta. Primeira, porque as apurações feitas pela Corregedoria ou que chega 

pela Ouvidoria, isso não se faz em detrimento das apurações internas agora tem um detalhe, 

elas tem que convergir para um mesmo ponto. Ao mesmo tempo em que você tem uma 

possibilidade de investigação maior, você também está fazendo um controle de quem apura 

dentro das organizações. Agora mesmo nós estamos diante de um caso, você me perguntou se 

as pessoas tem mais confiança. Eu tenho ouvido com muita freqüência e só vem aqui por que 

ouviu dizer que aqui as pessoas vão ser protegidas, não vai haver problema. E esse caso que 

estamos tratando, do rapaz que teria sido torturado por policiais militares lá de São 

Gonçalo, só veio aqui porque sabia que nós íamos levar a coisa com seriedade, que se tivesse 

que levar na polícia ele não levaria. 

  

Leonardo: O que o senhor acha sobre a questão de dar mais publicidade ao trabalho da 

Ouvidoria e da CGU? Você acha que isso é importante, que valorizaria e daria mais 

força a esses órgãos? 
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Jorge da Silva: Nós temos feito aqui folhetos, panfletos, sai no Diário Oficial, contra-cheque 

dos policiais, já tem cartazes para as comunidades, a gente pede para que os meios de 

comunicação divulguem o telefone. O grande problema é que existe o 190, toda vez que 

alguém tem alguma necessidade, primeira coisa que a pessoa pensa é no 190. E além do 190, 

você tem também o telefone do Disque-Denúncia. Então, a idéia que se isso der mais 

publicidade, e isso vai aumentar, acho que se isso fosse verdadeiro, teria aumentado e muito, 

desde o momento que nós chegamos aqui a publicidade da existência da Ouvidoria é uma 

coisa que tem sido feita maciçamente. O pressuposto de que se você fizer isso é uma grande 

coisa a pessoa verifica se é verdadeira, mesmo por que você tem que medir o tamanho dessa 

publicidade. Senão você vai ficar a vida inteira pensando de ter que fazer mais; faz um 

esforço do tamanho X, e faz um esforço do tamanho 5X, e do tamanho 100X, e preciso mais. 

Há quem fique a vida inteira é preciso, porque estão com uma premissa falsa. A premissa de 

que as coisas não acontecem porque você não fez isso ou aquilo. Eu acho que com relação a 

esse ponto é preciso sempre disponibilizar os instrumentos a população sempre, mas não na 

esperança de que não seja por isso que as pessoas às vezes não procure, mesmo porque a 

experiência que estamos tendo aqui é de que elas procuram sim. E tem procurado numa 

intensidade cada vez maior. Agora por que tem procurado? Tem procurado por causa da 

divulgação? Não, porque já souberam que aqui tem seriedade e que aqui as pessoas são 

ouvidas, todas são ouvidas pacientemente. É isso que faz com que as pessoas procurem, 

agora fazer propaganda formal, marketing até pode ser feito também, não vejo problema. 

Agora com que finalidade? Eu falei agora com relação aos abutres dos Direitos Humanos, as 

pessoas que apenas pegam esse tema como nicho de mercado, eu estou aqui nessa posição e 

às vezes fico muito desiludido com as pessoas que querem transformar a área da segurança 

pública e Direitos Humanos em indústria e querem se apresentar como pessoas que querem 

mais segurança que querem mais controle da polícia, mas o que elas querem realmente é um 

nicho de mercado, elas querem participar do mercado, ganhar dinheiro, isso muito me 

entristece. A maior tristeza é ver que nem todas as pessoas que atuam nessa área atuam com 

altruísmo. Muitas são interesseiras. (FIM DA ENTREVISTA). 
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9. JOSÉ VERCILO FILHO – delegado de polícia e corregedor geral unificado. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 5 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: Eu gostaria que você fizesse um balanço da sua carreira. Depois de quando 

começou a atuar em órgãos correcionais e em especial na CGU... Falando de alguns 

dilemas e experiências que o senhor tem vivido aqui... 

 

Vercilo: Bom falar da minha carreira... Eu teria que falar desde que eu entrei para o 

Estado... Eu entrei como escrivão de polícia, em 1964 e durante 17 anos fui escrivão de 

polícia, depois 2 anos como [...] das delegacias. Dali fiz o curso para delegado de polícia, 

que acessava para ser delegado de polícia, que era um concurso interno que nós fazíamos. 

Trabalhei em diversas delegacias como delegado, inclusive dirigi o Departamento Geral de 

Polícia do Interior, da Baixada e tantos outros serviços... E trabalhei muitos anos na 

Corregedoria Interna da Polícia, na época era Corregedoria Geral da Polícia Civil, mas com 

a criação dessa Corregedoria Geral Unificada, as corregedorias gerais internas das 

corporações passaram então a ser denominadas corregedorias internas. E na corregedoria 

interna, entre idas e vindas, eu trabalhei, posso acreditar entre 8 ou 9 anos... Hoje, eu já 

exerci quase todos os cargos desde assistente, diretor da [...], o homem de recepção da 

corregedoria, o diretor da divisão de [...] e correção, responsável pela inspeção das 

delegacias... sub-corregedor, já fui 2 vezes corregedor geral da polícia civil, um período de 3 

anos e meio, quatro anos... Saindo da Polícia Civil, eu fui convidado para ocupar o cargo de 

corregedor auxiliar, [...]. Nós temos aqui na CGU, nós temos atribuições com relação às 
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corporações – civil, militar e bombeiros. Isso por quê? Até por força de lei, porque cada um 

tem que praticar suas atividades no âmbito da sua corporação. Por exemplo, quem pode 

apurar responsabilidade do policial civil, no caso é delegado de polícia... Então a lei definiu 

atribuições às corregedorias auxiliares... Com a criação da Secretaria de Estado de Direitos 

Humanos, a CGU passou a estrutura da Secretaria, teve que haver uma redução dos cargos 

da CGU para transformação de cargo da Secretaria para que não houvesse aumento de 

despesa... Então, por isso, nós tivemos a diminuição de 3 corregedorias auxiliares. Então nós 

temos aqui 2 corregedorias para tratar da Polícia Civil, uma para o Corpo de Bombeiros e 3 

para Polícia Militar, porque a Polícia Militar tem um volume muito grande, até porque a 

Polícia Militar tem um efetivo de 40 mil... Então se o efetivo é maior, os problemas também 

são maiores e são muito mais crescentes... Então o secretário entendeu e nós também 

entendemos que poderia então ficar com 3 corregedorias da Polícia Militar, porque a 

demanda de serviço é muito grande... Eu fiquei como corregedor auxiliar, por algum tempo, 

na época era o doutor Aldney, que era o corregedor geral e fiquei quase um ano como 

corregedor auxiliar... E com a vinda do secretário Josias Quintal, ele entendeu que fosse 

coordenar a área do interior, seriam aquelas 72 delegacias que vem de Campos a Volta 

Redonda, excluindo Niterói, excluindo a Baixada Fluminense e a cidade do Rio de Janeiro... 

Passei a coordenar o interior, mas naquela ocasião, em razão do momento político, até 

mesmo querendo me afastar um pouco, eu peço a minha aposentadoria, mas nisso eu fui 

novamente convidado para trabalhar aqui na Corregedoria como corregedor auxiliar, agora 

já na gestão do doutor Pinaud... E até aqui, com a saída do doutor  Pinaud, e com a entrada 

do coronel Jorge da Silva, eu fui convidado para assumir o cargo de corregedor geral. Era 

mais um desafio na nossa vida funcional, nas nossas atividades, de tantos outros que nós 

temos aqui praticamente na área disciplinar, cerca de 12 anos... A gente procurou arrumar a 

casa, nós encontramos uma quantidade muito grande de serviços, nós encontramos aqui 

cerca de 3 mil expedientes... Resolvi, então trazer as pessoas em que a gente confia, para 

trabalhar, com quem a gente tem capacidade para trabalhar... Eu trouxe, então, o doutor 

Wagner, que na minha opinião é uma das maiores autoridades de polícia do Estado do Rio 

de Janeiro, um dos maiores delegados, pela sua competência, pelo conjunto de 

comportamento, pela sua competência, pelo exemplo, pela honestidade, pela dignidade e pelo 

conjunto de comportamento e pelo homem que é, e por ser meu amigo... E trouxe o doutor 

Marcelo, também muito competente, que trabalhou comigo na corregedoria interna, 

professora Ivanete, corregedora interna também, que trouxe o doutor Valentim e o major 

Valdir, que são assessores jurídicos e mantive os coronéis que estavam já desempenhando as 
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atividades auxiliares como corregedores auxiliares. Só houve modificações posteriormente, 

não pela minha vinda para cá, que foi o do coronel do Bombeiro. E nós estamos aqui 

exercendo as nossas atividades. 

 

Leonardo: Como se dá à relação da CGU com as corregedorias internas da polícia? 

 

Vercilo: Olha... O nosso relacionamento profissional é muito bom... Evidentemente que nós 

temos as nossas atribuições de fiscalizar... Nós temos a atribuição aqui, em lei... Os 

procedimentos que eu faço na corregedoria interna, nós temos até a atribuição e a 

competência para [...] esse procedimento... Nós atuamos aqui, em fatos graves, e fazemos a 

acompanhamento, evidentemente, que nem todos os casos porque são muitos procedimentos 

nas corregedorias internas, mas nós fazemos também o acompanhamento dos casos que estão 

sendo julgados lá e fazemos também uma apuração paralela. Muitas das vezes nós não temos 

a atribuição de polícia judiciária, nós temos atribuição administrativa disciplinar, muitas das 

vezes o inquérito policial é feito nas corregedorias internas e nós aqui fazemos a atuação 

disciplinar, que seria através de um instrumento próprio, que é a sindicância, a sindicância 

administrativa disciplinar, e nós trabalhamos em comum acordo e temos que manter 

intercâmbio entre as corregedorias, para que não haja duplicidade de procedimentos... Então 

nós estamos bem afinados com as corregedorias, há um perfeito entrosamento, tudo visando 

o trabalho das... Cada um nas suas atribuições, nas suas atividades fins... E a coisa tem 

ocorrido muito bem... 

 

Leonardo: Quanto ao trabalho da CGU, você considera a CGU, que é uma experiência 

única no país, [...] você acha uma experiência boa e democrática no tocante, inclusive a 

redução da corrupção, a inibição de... Atos ilegais de agentes públicos policiais... Você 

considera que a CGU inibe e é um instrumento democrático de efetivar justamente essa 

minorização da corrupção e dos ilícitos policiais? 

 

Vercilo: Com certeza, eu entendo que a CGU já não é uma experiência boa, já é uma 

realidade... É uma realidade... [...]. E dentro da Secretaria seria um órgão externo às 

corporações das forças policiais e do Corpo de Bombeiros... Eu acho que isso aqui inibe 

sim... Porque agente trabalha com a filosofia de procurar agir de maneira séria, de maneira 

rigorosa, até porque, para inibir que as pessoas venham praticar desvio de conduta. A 

princípio eu até achava que a CGU, não deveria pertencer a Secretaria de Direitos Humanos 
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e sim a Secretaria de Segurança Pública, mas com essa mudança que foi feita... Eu entendi 

que a coisa funciona melhor... Porque você fala polícia, segurança, repressão... Repressão, 

às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas, às vezes de não querem comparecer a uma 

delegacia, às vezes não querem comparecer... A gente até endente porque, mas quando a 

gente trata de uma corregedoria que pertence a um órgão de Direitos Humanos a leitura do 

povo é diferente... Parece que a pessoa adquire mais confiança em vir aqui e ser tratada... 

Evidentemente, a gente tem que entender que a credibilidade do órgão independe de qual seja 

o órgão... Eu acho que a credibilidade do órgão está nas pessoas que trabalham naquele 

órgão, no serviço que estão prestando, que vai dar credibilidade aquele órgão... Hoje, graças 

a Deus, o nosso órgão aqui tem muita credibilidade, perante o povo, perante a justiça, 

perante o Ministério Público, perante as empresas da atividade privada, e nós temos tido um 

bom resultado com a população... Com relação à repercussão das atividades da CGU, 

aumentou muito o volume de trabalho, aumentou muito os pedidos, os endereçamentos de 

denúncia, de reclamações, de pessoas que aqui comparecem para comunicar qualquer fato... 

Aumentou muito... 

 

Leonardo: Então você vê a CGU, depois da vinda para a Secretaria de Direitos 

Humanos, assim como a Ouvidoria da Polícia como uma política de direitos Humanos 

do Estado... 

 

Vercilo: Perfeito, perfeito... Porque muda uma filosofia, praticamente muda o discurso que 

você bolou [...]. Eu acho que a polícia tem uma função eminentemente social, uma atividade 

de relevância social muito grande... Porque você praticar uma assistência a uma pessoa 

necessitada também é segurança, segurança não é só prender, não é só combater o bandido 

não... Ainda mais você somando essa atividade, a relevância social da polícia propriamente 

dita, somando as atividades de uma Secretaria de Direitos Humanos voltada para isso... Eu 

acho que a coisa atinge uma amplitude muito maior com relação à prestação desse serviço a 

sociedade. Agora, a experiência é tão boa porque pessoas de outros estados procuram saber 

como é o funcionamento da nossa Secretaria até, talvez, para implantar no estado deles. 

Então eu acho que vale a pena, eu acho que funciona muito bem. 

 

Leonardo: Uma outra questão que eu queria abordar é sobre... O que você acha que 

poderia ser feito para melhorar o trabalho da CGU? 
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Vercilo: Eu acredito que pelas peculiaridades da CGU, por exemplo, nós podemos dizer que 

não é bem a polícia da polícia, a corregedoria é mais a justiça da polícia, a gente aqui 

procura praticar justiça, nós não somos o julgador, nós não criamos o fato, nós apuramos o 

que acontece... Hoje nós temos uma evolução muito grande da criminalidade, da 

marginalidade e evidentemente a CGU é composta por pessoas que vêm ajudar a sociedade... 

Então a nossa clientela é a polícia, e a polícia tem desvios de comportamento para isso existe 

os órgãos de execução da polícia. Agora, a Corregedoria é um órgão especial, deveria ter um 

tratamento diferenciado, ela deveria ter uma maior disponibilidade de recurso, ela deveria 

ter mais autonomia... Se bem que a Secretaria de Direitos Humanos, com a administração do 

coronel Jorge da Silva, a gente têm perfeita autonomia, dentro da lei e perfeito apoio do 

secretário e do gabinete do secretário. Se nós fizermos uma comparação, a Corregedoria da 

Polícia de Nova York, a corregedoria tem lotação própria, eles tem um número muito grande 

viaturas, eles tem helicópteros, eles têm... Todos os funcionários da Corregedoria são os 

funcionários mais onerados, mais procurados. Todos os cursos, os funcionários da 

Corregedoria de Polícia têm prioridade para exercer aquele curso... E essas coisas [...] 

muito aqui no nosso estado... O critério de promoção ele é injusto com relação aos 

funcionários da Corregedoria da Polícia, porque dificilmente os funcionários que trabalham 

em órgãos de repressão, embora mereçam, tanto mais quanto os outros, eles não merecem 

tratamento de promoção que mereciam. Dificilmente você vê um funcionário que trabalha na 

corregedoria receber promoção... Essas coisas todas deveria haver nesse sentido... Mas esse 

sentido... Deveria haver uma compensação financeira pelo trabalho que desempenham... 

Todas essas coisa iriam estimular o funcionário... Porque quando um funcionário trabalha 

na Corregedoria da Polícia, ele tem dificuldade para depois exercer uma atividade fora do 

órgão da Corregedoria, mesmo dentro da polícia. Porque ele passa a ser visto como um 

policial que atua no órgão da repressão contra os policiais que praticam desvio de conduta... 

[...]. Então essas coisas todas iriam ajudar a trazer o funcionário para a Corregedoria da 

Polícia e eles teriam a garantia. Então essas coisas todas deveriam ser vistas, deveriam ser 

revistas porque o que deve interessar a instituição policial é uma corregedoria forte... Não no 

sentido só de punir, mas no de orientar, normatizar... E essas coisas eu entendo que deveriam 

ser revistas porque iriam ajudar muito a corregedoria na sua atividade...Porque com certeza, 

a instituição policial que não tem uma corregedoria forte, uma corregedoria de 

credibilidade... (FIM DA ENTREVISTA). 
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10. JULITA LEMGRUBER – ex-ouvidora da polícia. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 11 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: Eu gostaria que a senhora contasse um pouco da sua experiência à frente da 

Ouvidoria da Polícia desde a sua criação... 

 

Julita: O Projeto de Lei já estava pronto quando eu fui convidada para ser Ouvidora da 

Polícia. Bom, o deputado Carlos Minc já tinha elaborado, nós até tentamos fazer algumas 

alterações, mas basicamente o projeto já estava pronto quando eu assumi. Aliás, quando 

começou o governo eu já estava convidada para ser Ouvidora da Polícia e o projeto ainda 

não tinha sido sancionado pelo governador, então logo que foi sancionado pelo governador, 

eu fui indicada e ganhei a posse. A minha experiência como ouvidora da polícia foi muito 

gratificante por um lado, muito frustrante por outro, porque na verdade o governo Garotinho 

acabou por não proporcionar os meios necessários para que a Ouvidoria pudesse funcionar 

realmente com independência, com autonomia. Em primeiro lugar, havia graves limitações 

de espaço, de recursos para compra de materiais mais básicos. Então, montar a Ouvidoria 

foi um caos. Teve que pedir doações de computadores, doação disso, doação daquilo. Fui ao 

depósito público pegar móveis para mobiliar as salas que tinham me dado, havia outro 

problema que era a Ouvidoria funcionar no prédio da Secretaria de Segurança na época (no 

edifício do Detran-RJ). Havia me oferecido um imóvel na Rua Buenos Aires e eu fui até dar 

uma olhada, mas era um imóvel que demandava uma obra enorme e não havia recursos para 

isso. Enfim, começou mal. Começou em local inadequado, as pessoas tinham... (Telefone 

tocou) 
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Leonardo: Você acha que não havia interesse na época do governo Garotinho em 

fortificar a Ouvidoria? 

 

Julita: A Ouvidoria foi uma proposta legislativa do Minc, o Luiz Eduardo não é que foi o 

formulador de política de segurança pública. No início do governo Garotinho apostaram na 

Ouvidoria. Ia como uma estratégia eficaz de controle da polícia. Então, claro que havia uma 

boa vontade de princípio. Logo, logo, nós começamos a ter problemas no governo pra 

começo de conversa. Quer dizer, logo, logo a gente percebeu que a segurança pública não 

seria encarada com seriedade, como prioridade que nós imaginávamos. 

 

Leonardo: Só uma curiosidade. Por que a sua indicação para ser a primeira Ouvidora? 

Você já tinha uma história de pesquisa na área? Por quê? 

 

Julita: Quem me convidou foi Luiz Eduardo Soares, o Garotinho aceitou a indicação de Luiz 

Eduardo. E principalmente, Luiz Eduardo acreditava que esse cargo como era uma coisa 

nova, precisava de uma pessoa com que já tivesse uma história. O Luiz Eduardo queria que a 

pessoa que ocupasse esse cargo fosse alguém que fosse respeitado dentro da área de Direitos 

Humanos. Tivesse um trabalho, enfim... Eu tinha sido diretora do sistema penitenciário. 

Figura que tinha um papel necessário. Muito cabotino a gente ficar se elogiando, não acha? 

E isso é interessante, a escolha de Luiz Eduardo, houve uma demonstração de ser uma 

decisão acertada que logo no início muita gente ia procurar a Ouvidoria, porque 

basicamente quem vai procurar a Ouvidoria é pobre, são aquelas pessoas que se sentem 

intimidadas pela polícia, são aquelas pessoas que tem medo e acham que não vai resolver ir 

lá na Ouvidoria fazer queixas da polícia. Então viam na Ouvidoria uma coisa diferente. É 

muito interessante que muita gente ia me procurar dizendo que me conhecia da época do 

sistema penitenciário. Ou eram familiares de pessoas que estavam presas naquele momento e 

de uma maneira ou de outra elas tinham uma referência de alguém em que elas podiam 

confiar. Principalmente pela minha passagem pelo sistema penitenciário. Acho que houve no 

início boa vontade, eles acreditavam que isso realmente podia vir a se concretizar como 

medida que estivesse alguma eficácia. Mas o problema é que logo, logo a gente percebeu que 

o governador Garotinho não era aquilo que a gente imaginava e a reação das polícias foi 

enorme, sempre a reação a controles externos é muito grande, basta ver aí toda a discussão 

em relação ao controle externo do judiciário e a polícia não ia ser diferente. A idéia de um 
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ouvidor da polícia incomodava muito. Então isso já era um problema enorme. Nós tentamos 

em algum momento propor a alteração Legislativa e com a Ouvidoria se portando direto ao 

governador, na Governadoria. Mas não conseguimos e eu acho que realmente essa seria a 

estrutura ideal em que o Ouvidor deve-se reportar diretamente ao governador. E o ideal 

realmente é que seja uma indicação da sociedade civil. O ideal, o que acontece em São 

Paulo, embora ele sempre consegue um meio de driblar um pouco essa coisa, mas em alguns 

estados são entidades de Direitos Humanos, principalmente, os estados que tenha um 

conselho estadual do direito da pessoa humana que indica uma lista tríplice para o 

governador e ele escolhe o nome. Eu acho que esse é o caminho adequado e a Ouvidoria 

deveria ser reportada diretamente ao governador. Não é o caso das Ouvidorias da Polícia 

nesse País. 

 

Leonardo: Hoje, no caso, ela está subordinada à Secretaria de Direitos Humanos. O que 

você acha disso? 

 

Julita: É um pouco melhor, mas inadequado. Eu acho que não deve estar subordinado a 

Secretaria nenhuma, tem que ser reportado diretamente ao governador. Para que realmente 

tenha independência, autonomia administrativa, autonomia financeira, tem que gerir seu 

próprio orçamento. É preciso que a Ouvidoria se transforme numa unidade orçamentária 

dentro do Estado. Quando o Estado prepara seu orçamento tem que estar lá uma rubrica, 

Ouvidoria da Polícia, em seu próprio orçamento, ter um quadro próprio. O que acontece 

também é que tem pessoas cedidas de outros órgãos, então freqüentemente quando as 

pessoas aprendem a funcionar dentro da Ouvidoria, são transferidas para outro lugar ou 

acham que aquilo ali não era o que elas gostariam de fazer. Então eu acho que deveria haver 

concurso público para formar o quadro da Ouvidoria. A Ouvidoria precisa ter orçamento 

próprio, autonomia administrativa e dentro da estrutura do Estado e no contato com o 

governador. 

 

Leonardo: E a questão de policiais trabalharem na Ouvidoria. O que você acha disso? 

 

Julita: O ideal seria que não houvesse. Você pega a Ouvidoria da Irlanda do Norte, pra mim 

é a melhor coisa que existe no mundo. Eu visitei e fiquei fascinada. Agora a Ouvidoria da 

Polícia da Inglaterra também melhorou muito e guarda alguma semelhança com a Ouvidoria 

da Polícia da Irlanda do Norte. Tanto que foi a Ouvidoria da Inglaterra que trabalhou no 
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caso do brasileiro morto no metrô de Londres e se não fosse eles aquilo lá estava muito 

abafado até hoje. Eles vazaram o relatório para imprensa e então eles vazaram de propósito. 

Eles têm 110 investigadores, a Ouvidoria da Irlanda do Norte tem 80 investigadores. 

 

Leonardo: São policiais? 

 

Julita: Alguns ou muitos são policiais, mas o que eles fazem é o seguinte. Eles contratam 

policiais aposentados e não podem ser daquele país. A Irlanda do Norte, por exemplo, tem 

policiais aposentados canadenses, australianos, ingleses, mas não podem ser policiais 

aposentados da Irlanda do Norte e no caso da Ouvidoria da Polícia da Inglaterra tem 

alguma coisa semelhante no Brasil. No Brasil é muito difícil, a gente não vai conseguir 

contratar policiais aposentados portugueses. Acho que não vai escapar tão cedo dessas 

amarras. Você vai ter que ter um policial civil e um policial militar um pouco para 

decodificarem para o ouvidor um pouco o que acontece. Chega alguém faz uma denúncia, 

que muitas vezes há nuances desta denúncia que se você não for policial, não conhecer bem 

aquela instituição, pode te passar despercebido. Tem que ter por enquanto, não vamos nos 

livrar disso, as Ouvidorias terem um policial civil e um militar. Pode ser que sejam policiais 

reformados, não seja policias da ativa. Que pudesse realmente traduzir um pouco o 

significado das denúncias e das queixas contra os policiais para quem trabalha na 

Ouvidoria. É uma questão fundamental. A outra questão fundamental é a Ouvidoria poder 

investigar por contra própria. Acho que enquanto as Ouvidorias da Polícia no Brasil 

depender das Corregedorias, a gente não vai caminhar.  

A idéia da Corregedoria Geral Unificada, era acabar com as duas corregedorias. 

Essa idéia foi uma idéia que eu e Luiz Eduardo discutimos ainda no primeiro ano de governo 

Garotinho. Porque o Ceará tinha acabado de criar uma Corregedoria Geral Unificada, 

então a gente tinha proposto isso ao Garotinho. Então a idéia era acabar com a corregedoria 

da PM, acabar com a corregedoria da Polícia civil. Ter uma corregedoria com policiais civis 

e militares, mas o número 1 desta Corregedoria Geral Unificada não seria policiais, essa é 

que é a grande questão. No Ceará é um juiz... Essa Corregedoria Geral Unificada que a 

gente tem aqui é uma brincadeira... Ta lá só para dizer que existe, porque na verdade o que 

está funcionando hoje para controle interno é a Inspetoria Geral de Polícia. Você devia 

entrevistar o coronel João Carlos que é o inspetor geral, porque realmente isso foi uma 

criação do Garotinho para ter alguém com um pouquinho mais de independência e não 

amarrados a estruturas de duas corregedorias. E todas essas operações, Navalha na Carne, 
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etc e tal, tem a ver com a atuação do coronel João Carlos que é um coronel da Polícia 

Militar. Quando a gente fala em punição a Polícia Militar... Muitas dessas prisões são semi-

administrativas, prisão por 10 dias, prisão por 15 dias e até por 30 dias que é o máximo que 

os comandantes podem dar. Agora a maioria dessas punições, o cara fica por 15 dias preso 

lá no Batalhão e pronto, volta e continua a perpetuar as barbaridades e as irregularidades. 

 

Leonardo: Você ficou quanto tempo na Ouvidoria? 

 

Julita: Fiquei 1 ano porque o Garotinho exonerou Luiz Eduardo e realmente a gente 

percebeu que não havia a seriedade que a gente esperava no tratamento dessa questão. Então 

quando Garotinho exonerou Luiz Eduardo, nós todos, eu e pessoas que trabalhavam em 

outras áreas, dentro dessa proposta do Luiz Eduardo, nós todos saímos. 

 

Leonardo: O ano de 1999 foi o ano que houve menos mortes provocadas pela Polícia. A 

que você atribui isso? 

 

Julita: Evidente que isso aqui não é o resultado só do trabalho da Ouvidoria. Isso aqui é o 

resultado de uma política de governo. Mas certamente, a existência de uma Ouvidoria forte, 

uma Ouvidoria que se fazia respeitar mesmo dessas limitações todas, enfim, eu acho da 

existência de uma Ouvidoria que se fazia respeitar, uma Ouvidoria agressiva, uma 

Ouvidoria, por exemplo, a atual Ouvidoria ninguém sabe que ela existe, você volta e meia, os 

jornalistas vinham conversar comigo e eu falo, vai entrevistar a Ouvidora? E eles dizem, e 

existe? Não acabou a Ouvidoria do Rio de Janeiro, mas muita gente acha que acabou. 

Porque a Ouvidora jamais, ninguém nesse estado conhece a cara da Ouvidora. Ninguém 

conhece a doutora Maria do Carmo, ninguém jamais viu uma fotografia dessa mulher, 

enquanto que eu estava na mídia o tempo todo. É claro que isto tem um custo. Tem um custo 

de ameaças, um custo de intranqüilidade para a pessoa. Agora, eu não acho que você possa 

exercer um cargo como esse, escondida dentro de um gabinete. Realmente a coisa não 

funciona. A própria lei diz que o ouvidor tem que divulgar trimestralmente os resultados dos 

trabalhos da Ouvidoria. Eu nunca vi essa senhora e ela está lá há quatro anos, sei lá... Nunca 

houve uma divulgação pública. Ela nunca convocou uma coletiva para divulgar os resultados 

da Ouvidoria. Isto é um equívoco, porque você imagina se o jornalista que trabalha na área 

não sabe que a Ouvidoria está funcionando, imagina a população. Isso é muito ruim, é 

lamentável. Isso está muito por trás desses números de 1999. Quando nessas séries históricas 
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aí teve um menos número de pessoas mortas pela polícia. É claro tem um grau de inibição 

que é resultado do estilo da Ouvidoria mesma coisa em São Paulo. São Paulo a gente 

percebeu esse fenômeno. Agora, o que eu acho importante é isso. Enquanto as Ouvidorias 

não puderem fazer as investigações preliminares, veja só para as Ouvidorias fazerem o 

trabalho da polícia como fazem na Irlanda do Norte e na Inglaterra teríamos que ter uma 

mudança legislativa e até uma mudança constitucional. Embora alguns advogados que eu 

consultei acham que, enfim não precisaria tanto, só fazer alguns ajustes no legislativo que 

permitiria. De qualquer maneira, mesmo com a legislação atual, as Ouvidorias poderiam 

fazer levantamentos preliminares para que você pudesse ter material que vem da 

Corregedoria. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, houve um determinado 

momento em que nós tínhamos freqüentemente, recorrentemente uma denúncia de policiais 

que participaram de um grupo de extermínio na Baixada Fluminense e que se reuniam toda 

segunda-feira em um determinado bar e davam o endereço do bar. Então eu passei isso para 

Corregedoria da Policia Militar, eram policiais militares e eles me informaram que 

mandaram pessoas lá para ficar... É quando eles ficam observando de longe durante duas 

segundas-feiras e que aquilo não era verdade, que aquilo não acontecia, que ninguém se 

reunia naquele bar e que nada acontecia. Só que nos jornais no dia seguinte sempre havia 

algum problema naquela área de alguma morte que tinha característica de grupo de 

extermínio, que tinha característica de chacina. Naquele momento resolvi que nós devíamos 

fazer uma pequena investigação por conta própria, para ver onde é que nós podíamos ir com 

isso. Então nós fizemos alguns dos policiais militares da minha confiança foram a esse bar 

duas segundas-feiras seguidas e fizeram o relatório que efetivamente isso acontecia. Essas 

pessoas se reuniam nesse tal bar. Vários policiais se reuniam nesse tal bar. A pessoa não 

ficou sentada do lado para ver, mas as mortes aconteciam. Evidentemente aquilo tinha 

ligação, aquilo era como a pessoa estava denunciando. Na época eu apresentei na Secretaria 

de Segurança o resultado dessa nossa pequena apuração paralela, as pessoas ficaram muito 

impressionadas, mandaram a Corregedoria refazer todos os procedimentos investigatórios 

etc e tal. Mas eu não consegui que isso fosse aceito formalmente dentro da estrutura, evidente 

que os policiais que trabalham na Corregedoria eles tem a proteção da instituição, então eles 

podem ser odiados pelos colegas, mas os colegas entendem enquanto aqueles policiais estão 

ocupando aqueles cargos na Corregedoria é um jogo. Eles têm que engolir aquilo. Agora, 

outra coisa aqueles policiais que não tem a proteção da instituição ficarem fazendo 

investigação para a Ouvidoria da Polícia. Ou o governo assumia isso com um pouco mais de 

coragem ou não dava para fazer e não deu para fazer. E depois desse incidente, eu realmente 
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me convenci que não tem como, as corregedorias são corporativas, as corregedorias têm um 

volume de trabalho enorme. A Corregedoria da PM aqui no Rio é uma vergonha, são 

algumas dezenas de policiais. Na época, pra você ter uma idéia a PM aqui no Rio tinha 

28.000 policiais e tinha 110 policiais eu acho lotados na Corregedoria da Polícia. A 

Corregedoria de Polícia de SP tinha 80.000 policiais, não era 3 vezes maior e tinha 600 

policiais lotados na Corregedoria. Quer dizer cinco vezes mais integrantes da Corregedoria, 

sendo que não era 5 vezes maior, nem 3 vezes maior era. Então, claramente havia um 

interesse nessa instituição em coibir o comportamento irregular ou ilegal, coisa que aqui no 

Rio claramente não havia naquela dimensão. Por outro lado, sabe as Ouvidorias da Polícia 

pecam apenas correrem atrás do prejuízo. Essa coisa de sentar e ficar sentado esperando as 

denúncias chegarem e aí tentar fazer alguma coisa. Precisam ser pró-ativas, quando a gente 

terminou no primeiro ano, toda a minha programação era para que realmente ao final do 

primeiro ano a gente começasse um trabalho muito mais pró-ativo, agora acabei saindo. Mas 

não tem como, uma Ouvidoria da Polícia precisa ser pró-ativa, precisa realmente a partir do 

mapeamento do que acontece, precisa propor. Precisa propor correção de rumo, precisa 

propor correção alteração de política. Precisa propor alteração de padrões de policiamento 

no dia-a-dia. Tem uma série de coisas que as Ouvidorias, se forem pró-ativas e se forem 

sérias e tiverem recursos podem fazer. Então realmente acho que as Ouvidorias no Brasil, 

hoje como uma ou outra rara exceção. A Ouvidoria de Minas Gerais é uma Ouvidoria que 

tem feito um trabalho bom, Ignácio Cano pode falar sobre ela, ele está fazendo um trabalho 

com eles. É uma coisa muito, muito ainda embrionária. E eu acho que nós vamos levar muito 

tempo para que isso se torne uma estratégia eficaz. A gente está agora num projeto da União 

Européia, a gente está com o Ignácio nisso, a gente vai preparar um manual de orientação 

das Ouvidorias da Polícia. Pequenas modificações aqui e ali para fazer as Ouvidorias mais 

eficazes. Enquanto, por exemplo, o governo Lula tinha dentro do seu Plano de Segurança 

Pública uma das prioridades estimular a criação de Ouvidorias pelo Brasil. O governo não 

está fazendo nada nessa área. Agora com esse projeto da União Européia, o governo federal 

começa a fazer alguma coisa que é o apoio das Ouvidorias. Mas eles não criaram as 

Ouvidorias da Polícia Federal. O que tava lá no programa do Lula, a criação da Ouvidoria 

da Polícia Federal que até hoje não criaram. Ou seja, há uma reação estúpida ao controle 

externo. E o que eles puderem ir empurrando essa coisa aí, eles vão empurrando e fica esse 

arremedo do controle externo e a população, principalmente a população pobre, 

absolutamente desassistida e refém de uma polícia violenta e corrupta que é a realidade 

infelizmente nesse país. (FIM DA ENTREVISTA). 
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11. LEONARDO DE SOUZA CHAVES – Subprocurador Geral de Justiça, Direitos 

Humanos e Terceiro Setor. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 16 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: Gostaria que o senhor contasse sobre sua carreira profissional até chegar 

nessa posição de Subprocurador Geral de Justiça, Direitos Humanos e Terceiro Setor, 

aqui no Ministério Público. 

 

Leonardo Chaves: Eu entrei no Ministério Público, em 1983 e atuei como promotor criminal, 

promotor civil, como promotor de família, em todas as áreas do Ministério Público, 

praticamente em todas as áreas eu atuei. Agora em meados de 80 em torno de 84, eu já era 

um promotor voltado para os Direitos Humanos. Eu integrei a primeira assessoria que o 

Ministério Público teve sobre o tema, na época criou-se a assessoria de Direitos Humanos e 

eu fui um promotor destacado para essa assessoria, e a partir daí se deu o meu envolvimento 

com a defesa de Direitos Humanos, prática da defesa dos Direitos Humanos. E agora em 

2005, quando assumiu o cargo de Procurador Geral da Justiça o nosso companheiro Marfan 

Martins Viera, que é o criador da Subprocuradoria Geral de Justiça, Direitos Humanos e 

Terceiro Setor, convidou-me para o cargo de Subprocurador Geral, então eu aceitei o cargo 

e  estamos aqui desde janeiro de 2005. 

  

Leonardo: Como tem sido o seu trabalho e atuação à frente da Subprocuradoria? 
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Leonardo Chaves: Tem sido uma experiência positiva para a sociedade e para o próprio 

Ministério Público, porque o Ministério Público não pode ser somente uma instituição de 

reprodução do pensamento pequeno  burguês. Ele deve ser uma instituição voltada para as 

demandas sociais que se radicam na maioria delas, nesses bolsões de miséria, que abundam 

na cidade do Rio de Janeiro. E essas demandas vêm sendo canalizadas para o MP: 

associações de moradores, que  nos procuram diretamente, quando necessitam de um auxílio 

do Ministério Público. Por exemplo, em casos de violação de Direitos Humanos, os  excessos 

praticados em  uma diligência policial no morro, ou em outra localidade. As pessoas vêm nos 

procurar diretamente, até porque nós estamos indo pessoalmente a esses lugares. Eu tenho 

ido pessoalmente a algumas dessas comunidades e vou mediante convite das comunidades e 

vou mediante convite das lideranças comunitárias, para falar e, sobretudo, para ouvir as 

demandas, as queixas, as reclamações, que são muitas sobre os excessos praticados por 

alguns policias militares. 

  

Leonardo: Especificamente no caso da atuação da Ouvidoria da Polícia e da 

Corregedoria Geral Unificada, que estão subordinadas a Secretaria de Estado de 

Direitos Humanos; como você vê o papel desses órgãos?  

  

Leonardo Chaves: Esses órgãos são muito úteis, todos esses órgãos que têm por  finalidade 

esse contato direto com a população. Aqui no Ministério Púbico, nós temos uma experiência 

muito enriquecedora, como a criação da Subprocuradoria Geral dos Direito Humanos e 

Terceiro Setor. O Procurador Geral, Marfan, também criou a Ouvidoria do Ministério 

Público, que é vinculada à minha pasta. A Ouvidoria do Ministério Público recebe inúmeras 

reclamações de variados temas, inclusive de Direitos Humanos e o ouvidor se encarrega de 

encaminhar no âmbito interno do Ministério Púbico, para qual órgão de execução deve ser 

encaminhada àquela demanda. Essa experiência tem sido muito enriquecedora, porque  as 

pessoas das comunidades, estão ligando para  o telefone da Ouvidoria, que é o numero 127, 

ligam e fazem suas reclamações, quando se trata de violência institucional, de Direitos 

Humanos. O ouvidor algumas vezes, encaminha diretamente a mim, às vezes encaminha ao 

órgão de execução e essas experiências são enriquecedoras, na medida em que abre o canal 

do poder público com a comunidade. Certamente, o mesmo se dá com a Ouvidoria da Polícia 

e com a Corregedoria Geral Unificada. Aqui na nossa pasta de Direitos Humanos, nós temos 

contado direto com o corregedor geral unificado, que nos atende e nos recebe de uma forma 

muito ágil nas nossas demandas e vice-versa, quando eles precisam de nós estamos sempre 
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aqui, rápidos nas informações prestadas. Eu acho que, essas Ouvidorias, a Corregedoria 

Geral Unificada, essas preocupações com as demandas sociais, elas tem um destinatário que 

é o povo, que não tem muitas vezes nem cidadania e isso importa realmente em colocar o 

poder público à disposição do cidadão comum, pois o homem necessita de uma orientação e 

de um apoio no campo jurisdicional. 

  

Leonardo: Outro tema que é muito discutido é sobre a questão do papel do Ministério 

Público no controle externo da atividade policial. Inclusive alguns autores são pesados 

na crítica ao Ministério Público, dizendo que são omissos. Gostaria que o senhor falasse 

um pouco sobre essa questão do controle externo por parte do Ministério Público, 

especificamente da atividade policial. 

  

Leonardo Chaves: Em toda sociedade democrática há controle, não pode haver instituição 

sem controle, se houver uma instituição sem controle é uma instituição que está acima das 

leis, está acima da democracia, ou seja, democracia pressupõe controle. No caso da 

atividade da polícia judiciária, a Constituição garante o controle externo e este controle 

externo é feito pelo Ministério Público. Se alguns autores, eles dizem que este controle não é 

feito, mas isto não corresponde a verdade, pois o Ministério Público exerce o controle. É  

preciso identificar bem, separar o controle interno do controle externo. O que a Constituição 

garantiu, foi o controle externo, não o controle interno. O Ministério Público, não pode 

ingerir nos assuntos administrativos da Polícia Civil, da polícia judiciária, esse controle 

interno é feito pelos órgãos internos da polícia, agora o controle externo da polícia é feito 

através do inquérito policial. O Ministério Público controla a atividade policial, fiscalizando, 

promovendo o inquérito policial, essa é a forma de controle em vigor hoje no país.  E alguns 

autores confundem controle externo com o controle interno. O controle externo é feito pelo 

Ministério Público, através do inquérito policial. O controle é feito até quando o Ministério 

Público requisita  a instauração do próprio inquérito policial. Isso significa que o Ministério 

Público recebeu informações, notícia de crime, antes mesmo da polícia judiciária, e quando 

recebe aquela informação, se essa informação está madura para oferecimento de denúncia o 

promotor de justiça a oferece e se não estiver madura para a ação penal o promotor de 

justiça requisita da autoridade policial a abertura do inquérito policial, de modo que o 

controle começa por aí. Agora, passa também pelas diligências, requisitadas investigações a 

autoridade policial não pode deixar de fazer, não pode resistir a executar as diligências, que 

quando requisitadas pelo Ministério Público, terá que fazê-las. Passa também pelo 
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arquivamento, pelo requerimento de arquivamento do inquérito policial feito pelo Ministério 

Público e passa  também pela independência do promotor, de dar ao fato uma classificação 

penal diferente daquela dada pela autoridade policial. Então esse controle é plenamente 

exercido, pois a lei fornece os instrumentos para tanto. (FIM DA ENTREVISTA). 
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12. LUIS SARTI NETO – delegado de polícia e assessor da Polícia Civil na Ouvidoria da 

Polícia. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 6 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: O senhor poderia fazer um histórico da Ouvidoria da Polícia e um relato de 

suas experiências nesse órgão? 

 

Sarti: Bem Leonardo, eu comecei a trabalhar na Ouvidoria desde o início, em março de 

1999. A Ouvidoria de Polícia do nosso Estado foi criada pela lei 3.168 de 2 de janeiro de 

1999. Foi uma das primeiras leis, então, sancionadas na época pelo governador Anthony 

Garotinho, mas efetivamente ela só foi implementada em março de 99. Naquela época, eu 

estava trabalhando na chefia de gabinete da Polícia Civil, o chefe da Polícia Civil era o 

doutor Carlos Alberto de Oliveira, e quando surgiu essa possibilidade de vir para cá, eu fui 

indicado por um colega para ser o representante da Polícia Civil na Ouvidoria da Polícia. A 

princípio eu não quis e por que eu não quis? Porque durante a minha trajetória profissional, 

eu fui titular em uma delegacia na Zona Oeste, e em virtude do meu trabalho eu tive que 

atuar contra dois grupos de extermínios compostos basicamente por policiais civis, inclusive 

dois deles estavam lotados na minha própria delegacia. Em virtude disso eu fui ameaçado de 

morte, a minha família foi ameaçada de morte, os meus filhos ficaram sob proteção policial 

por dois meses ininterruptos... Foi um transtorno na minha vida, porque eu era muito jovem, 

tinha 30 anos, muitos na minha rua, onde eu morava, nem desconfiavam que eu era policial, 

muito menos delegado de polícia. Enfim, isso estigmatizou muito minha família, e depois que 

eu consegui sair desse problema eu falei: “Eu não quero mais me envolver com o aspecto 
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disciplinar, porque é complicado. Mas enfim, a insistência foi muito grande, na época, da 

chefia da Polícia Civil para que eu viesse para cá, que eu era uma pessoa talhada para o 

cargo, uma pessoa, que apesar de ser novo, já tinha uma experiência profissional, já era 

delegado de polícia desde os 28 anos de idade, sempre atuando no front... E para cá vim”. E 

a Ouvidoria da Polícia, a primeira ouvidora foi a professora Julita Lembruger, socióloga, 

ficou até março de 2000. Depois veio o doutor Mário Lúcio, defensor público, perdão... 

Depois da professora Julita, foi a procuradora de justiça Celma Alves. Depois foi substituída 

pelo defensor público Mário Lúcio de Andrade Neves. Depois entrou a doutora Maria do 

Carmo, no primeiro mandato dela, era no final da gestão do PT, foi exonerada. Colocaram o 

professor Valdecir Nicácio Lima... Posteriormente, com a governadora Rosinha Garotinho, a 

doutora Maria do Carmo foi reconduzida ao cargo e continua até a presente data... 

Particularmente, estar na Ouvidoria da Polícia, para mim, delegado Sarti, foi e está sendo 

uma experiência muito gratificante... Por quê? Me trouxe um crescimento não só 

profissional, mas também pessoal... Por quê? Por causa do nosso trabalho, infelizmente, você 

lida com reclamações envolvendo policiais civis ou militares, o nosso somatório de elogios é 

bem pequeno, a maioria esmagadora é de denúncias. E você vê que muitas pessoas que nos 

procuram, não tem a quem procurar, vem aqui na Ouvidoria como se fosse a última salvação 

para os seus problemas... Eu acho que a nossa responsabilidade aumenta muito. Porque são 

pessoas que não tem condições de contratar um advogado, são pessoas que não sabem o que 

é uma defensoria pública... Que quando vão para lá ficam horas e horas e muitas vezes não 

são sequer atendidas, porque o excesso de serviço lá é muito grande. E as pessoas chegam 

aqui e querem que você resolva os problemas delas, elas não querem saber se vai ser a 

corregedoria interna, a CGU... Elas querem o problema delas resolvido e de uma forma mais 

rápida possível. Isso nós começamos a notar, principalmente, depois de 2002 para cá. Foi 

quando nossas denúncias começaram a ter um volume maior de identificação... Porque as 

pessoas que ligavam autorizavam a sua identificação e também as próprias pessoas 

passaram a freqüentar mais a nossa sede aqui... Porque a lei que criou a Ouvidoria da 

Polícia, ela autoriza ao anonimato do denunciante... 

 

Leonardo: A Ouvidoria tem que garantir o anonimato? 

 

Sarti: Não só o anonimato, mas a pessoa que quer formular uma reclamação aqui na 

Ouvidoria, não há necessidade da mesma se identificar, o tratamento tem que ser igual, tanto 

para os protocolos identificados, quanto para os protocolos não identificados. Evidentemente 
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que aquele protocolo no qual a pessoa autoriza a identificação à probabilidade de maior 

êxito é maior no final, porque ela pode ser ouvida, pode apresentar maiores detalhes que nem 

sempre o anônimo tem. Tanto é que no início do nosso trabalho, entre 80% e 90% dos nossos 

protocolos eram anônimos. Hoje essa média caiu para 70%, nós temos 30% de protocolos 

identificados... É uma marca satisfatória, o ideal seria se todos os nossos protocolos fossem 

identificados, mas não é a nossa realidade. Em alguns estados como Minas Gerais, lá é 

exatamente o oposto do que ocorre no Rio de Janeiro e em algumas Ouvidorias de estados 

que existem na federação, são 14 Ouvidorias que nós temos no país. Lá em Minas Gerais, 

pelo o que eu fiquei sabendo e tive a oportunidade de ouvir em algumas palestras, é 

justamente o contrário, a maioria é de denúncia identificada. 

 

Leonardo: Isso quem decide é o denunciante? 

 

Sarti: Isso fica a livre arbítrio dele... Nós temos uma vantagem, porque a nossa Ouvidoria foi 

criada por lei... Algumas Ouvidorias são através de decretos, do próprio governador, uma 

parte menor, mas ainda tem Ouvidorias que ainda são criadas por meros decretos 

governamentais, que, enfim, não tem a estabilidade de uma lei, que obedece ao trâmite 

constitucional, né? E uma coisa que nós notávamos muito, de uma coisa que acontecia, era 

que as pessoas não tinham resposta dos seus protocolos. Evidentemente, aqueles protocolos 

que não são identificados, fica difícil a Ouvidoria entrar em contato com os mesmos. Se bem, 

Leonardo, que apesar de muitos protocolos serem não identificados, os contribuintes ligam 

com freqüência para saber o andamento dos mesmo aqui na Ouvidoria da Polícia. Eles não 

querem aparecer, mas eles querem o resultado... E freqüentemente ligam, muitas vezes, mais 

até do que aqueles que autorizam a identificação... E os protocolos identificados como é que 

nós tentamos trabalhar? Geralmente nós encaminhamos, como são identificados, para os 

órgãos respectivos, com o nome da pessoa e o telefone de contato, nós nunca encaminhamos 

o endereço da pessoa, só nos casos de extrema necessidade, onde há requerimento dos 

órgãos, aí sim, mas mesmo assim com as cautelas de praxe... E quando há o retorno do 

protocolo e o mesmo é arquivado aqui na Ouvidoria, nós entramos em contato com esses 

clientes, digamos assim, ou por telefone, ou expedimos aerogramas. As pessoas ficam muito 

satisfeitas com essa nossa atitude. Inclusive, aqui na Ouvidoria, nós temos uma estagiária, a 

senhora Marly, que está conosco há bastante tempo, é uma simpatia, e ela é responsável pelo 

contato com nossos clientes, e ela tem histórias realmente... Às vezes você liga para uma 

pessoa diz: “Seu protocolo foi arquivado como denúncia não confirmada na Ouvidoria”. E a 
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pessoa fica satisfeita pelo retorno, pela consideração que nós tivemos com ela, ou com ele... 

A Marly tem... Talvez seja até interessante você bater um papo com ela para ela te contar um 

pouco como se desenrola esse contato direto com o cliente... No retorno... Grande parte das 

nossas reclamações são envolvendo policiais militares. É porque o efetivo é bem maior do 

que o da Polícia Civil... Se não me engano a Polícia Militar está com 40 mil homens e a 

Polícia Civil, aproximadamente, com 11 mil... Com relação à Polícia Civil a maior 

reclamação é sobre a qualidade de atendimento e quando eu falo em qualidade de 

atendimento é o que: a pessoa chega numa delegacia é mal-tratada, os procedimentos não 

andam como deveriam andar... Enfim, resume-se mais nisso. Em relação à Polícia Militar, 

nós temos muitas reclamações de solicitação de policiamento para o local. É impressionante 

como as pessoas querem a polícia, apesar de todos os seus problemas, enfim, as mazelas que 

todos conhecemos, mas as pessoas querem, procuram o policiamento... 

 

Leonardo: Solicitando o policiamento em determinadas áreas? 

 

Sarti: Exatamente... 

 

Leonardo: E nesse caso qual é a conduta da Ouvidoria? 

 

Sarti: Nós fazemos... Abrimos o protocolo e encaminhamos, tem um órgão específico na 

Polícia Militar, é o Comando de Policiamento da Capital, o CPC, e nós encaminhamos esse 

protocolo a esses órgãos. Eles redistribuem aos batalhões e geralmente os batalhões, quando 

recebem confirmam aquilo fazem uma ordem de policiamento e põe alguém reforçando o 

policiamento naquele local, devolve o expediente para a Ouvidoria e o mesmo é arquivado. É 

um procedimento que, ás vezes, apresenta resultado, porque muitas vezes o próprio comando 

da localidade não está sabendo que aquela área está com uma necessidade maior de 

policiamento e esses protocolos até auxiliam mesmo na arquitetura do policiamento ostensivo 

do local... Nós temos por hábito, e por lei, porque nós temos que apresentar um relatório 

trimestral, esse relatório trimestral diz o quê? Demonstra de uma forma bem cristalina, 

descritiva, o que ocorreu na Ouvidoria nesse período. O nosso relatório trimestral é bem 

extenso, apesar de nós não termos um sistema de informática ideal, são feitas umas planilhas 

aí, com o esforço do nosso colega Marinho, que é um inspetor de polícia, formado em direito 

e administração, tem pós-graduação em Economia, ex-oficial da Marinha... Então é um 

rapaz que realmente nos ajuda muito e conseguimos fazer um relatório bem legal, com quase 
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quarenta folhas, ele é difundido no Diário Oficial do Estado. Ele encaminha a diversas 

autoridades públicas e também divulga no nosso site [...]. Além do trimestral nós achamos 

por bem criar um relatório mensal, para ter um panorama mais rápido. Não só esperar 3 

meses; por que 3 meses? Vamos fazer um relatório também mensal. [...]. Nós terminamos o 

ano, agora, com quase 1300 protocolos. Nós estamos iniciando agora o relatório trimestral, 

deve estar pronto no início de fevereiro... 

 

Leonardo: Sarti, o profissional, no seu caso delegado de polícia, ele, trabalhando num 

órgão disciplinar, ele fica estigmatizado perante os demais colegas? 

 

Sarti: Aí Leonardo, é uma questão que eu sempre debati sobre isso... Eu acho fundamental, 

quando se fala da autonomia das Ouvidorias, autonomia para as Corregedorias, sejam elas 

internas ou externas, é fundamental você também pensar nos integrantes desses órgãos, 

principalmente, aqueles que tem carreira de policial... Porque o policial que trabalha num 

órgão disciplinar, é evidente que ele não vai conseguir agradar a todos e nem está ali para 

agradar, ele está ali para fazer o trabalho dele... E em qualquer Corregedoria, qualquer 

Ouvidoria, você vê o quê? Não há nenhum suporte legal para os mesmo... Por exemplo, o 

meu caso... O meu e de muitos colegas em corregedorias internas, onde nós temos vários 

delegados lá, até mesmo na corregedoria interna da Polícia Militar também... Eu estou aqui 

desde 99, desde que eu vim para cá eu não fui mais promovido... Eu já estou há quase 10 

anos como delegado de 2ª e não consigo chegar ao ápice da minha carreira... Assim... Talvez, 

se eu tivesse na atividade fim, provavelmente, eu teria mais possibilidade de ter sido 

promovido ou... 

 

Leonardo: Qual é o critério? 

 

Sarti: É por atividade ou por merecimento... Eu tenho muitos colegas com idade avançada 

que estão sendo [...] por atividade... Então eu concorro por merecimento... Na realidade é 

quem tem o indicador maior... Eu acho que tendência é isso mudar também, vai chegar um 

ponto que vai chegar um limite que as pessoas, “nós temos que investir em não só criar 

Ouvidorias...”. Porque criar Ouvidorias... Não é tão fácil assim, nós temos só 14, e temos 27 

estados e só 14 estados tem Ouvidoria da Polícia... Mas essa questão de uma valorização do 

policial corregedor é uma questão inevitável, mais dia menos dia, vai ter que ser enfrentado, 

porque com isso eu posso garantir a você que vai melhorar e muito a produtividade. Porque 
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hoje um colega sai de uma corregedoria e se não tiver alguma retaguarda ao redor dele, se 

ele não for de primeira, por exemplo, ele pode tirar plantão numa delegacia onde ele 

investigou os algozes... Então isso tem que ser visto. 

 

Leonardo: Sarti, eu queria que você fizesse uma abordagem agora, sobre... Por que a 

Ouvidoria foi criada no âmbito da Secretaria de Segurança Pública... E eu queria que 

você fizesse uma análise dessa saída... Se a vinda dela para a Secretaria de Direitos 

Humanos fez com que a Ouvidoria seja encarada como uma política de Direitos 

Humanos... 

 

Sarti: A Ouvidoria da Polícia foi criada, como você mesmo disse, desde o início ela integrava 

a estrutura organizacional da Secretaria de Segurança Pública... Se não me engano, foi em 

2003, com a recém criada Secretaria de Direitos Humanos, a Ouvidoria e também a CGU 

passam a integrar a estrutura organizacional da SEDH. O que eu acho que a melhor e a 

maior lição disso aí é o quê? Demonstra a vontade do governo de levar a sério a questão dos 

direitos fundamentais... Porque realmente, uma Ouvidoria na estrutura de uma SSP, no 

prédio de uma SSP... Como é que fica o cidadão que gostaria de comparecer aqui? A cabeça 

dele fica meio complicada... Qual é a autonomia, será que não tem gerência de cima dentro 

da Ouvidoria? Isso realmente... Para mim, eu acho que essa mudança foi extremamente 

produtiva... Não em relação aos integrantes da Ouvidoria, nós aqui, porque o nosso trabalho 

sempre foi de uma forma, independente da SSP ou SEDH... Eu nunca, falo com toda a 

franqueza a você, quem me conhece sabe, nunca aceitei ingerência de ninguém no meu 

trabalho, como também a doutora Maria do Carmo, que é uma procuradora de justiça, uma 

pessoa respeitável, enfim... Uma pessoa competente no mundo jurídico... Agora, não resta a 

menor dúvida, para a sociedade, para as pessoas que nos procuram, é muito melhor saber 

que a Ouvidoria pertence a uma SEDH do que uma SSP... Isso foi um ganho incrível, para 

todos nós... 

 

Leonardo: Como a minha dissertação faz uma análise não só da Ouvidoria, mas também 

da Corregedoria... Como é que se dá essa relação? 

 

Sarti: A CGU, também, se não me engano, só no estado do Ceará tem uma Corregedoria 

Geral Unificada, mas não é da forma que a gente tem aqui, e lá eles também não tem uma 

Secretaria de Direitos Humanos, como nós temos aqui... E a CGU, ela foi criada, para 
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apurar aqueles fatos graves... E nós temos um bom relacionamento com a CGU não só por 

ela integrar a Secretaria, mas também porque o corregedor geral, o doutor Vercilo, ele é um 

delegado de carreira, um colega, conheço há bastante tempo... Já foi corregedor interno da 

Polícia Civil, na época quando a Ouvidoria da Polícia foi criada, ele era corregedor interno, 

já tem uma experiência boa na matéria... E o que nós fazemos? Aqueles casos que nós 

achamos mais graves, nós encaminhamos, fazemos o protocolo e encaminhamos diretamente 

à ele, inclusive com o próprio comunicante... Porque a CGU tem o que a Ouvidoria não tem... 

Ele tem um aparato operacional, que nós não temos... Então o doutor Vecilo lá, com a equipe 

operacional, tem como instrumentalizar e sair em campo e até mesmo prender em fragrante 

quem quer que seja... Isso é muito legal, nós tivemos algumas passagens de sucesso, dessa 

união entre CGU e Ouvidoria da Polícia, algumas prisões em fragrante ocorreram... E eu 

acho que é por aí... Agora, não também desmerecendo o trabalho das corregedorias internas, 

que também, dentro do possível, colaboram conosco... Num instante o volume de serviços é 

muito grande, eu acho que a tendência é que a CGU, também a Ouvidoria de Polícia, sejam 

criadas nos estados da Federação... Eu acredito piamente nisso... 

 

Leonardo: O que você acha que deveria ser feito... O senhor já falou da questão da... Do 

pessoal, do profissional, mas da questão material para a Ouvidoria da Polícia... O que o 

senhor acha? 

 

Sarti: Eu acho que nós precisamos investir mais na divulgação, mas não essa divulgação que 

nós, dentro das nossas parcas limitações fazemos, de encaminhar folderes, encaminhar 

prospectos nossos para igrejas, universidades... Isso nós fazemos e fazemos bem, mas eu acho 

que nós precisamos de uma divulgação maciça e isso requer dinheiro... Precisamos investir 

mesmo, com propagandas em televisão, em jornais... Isso eu acho que estão faltando... 

 

Leonardo: Para a população conhecer o trabalho e saber... 

 

Sarti: E isso realmente custa muito dinheiro... Porque você divulgando isso em jornais de 

massa, pega um jornal O Dia, o Extra, bota no RJ TV... Mas [...] mesmo, com pessoas 

falando sobre o nosso trabalho... Eu acho que isso seria de grande valia para as nossas 

atividades... 
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Leonardo: E você acha que essa divulgação e o trabalho feito pela Ouvidoria e pela 

própria Corregedoria Geral Unificada... Você acha que isso realmente inibe a 

ilegalidade policial, de certa forma? 

 

Sarti: Olha... Eu vou te falar pela nossa Ouvidoria. A nossa lei não nos deu poder 

requisitório, nem poder investigatório, mas se você for ver os nossos protocolos tem um 

retorno de 70%, 80% dos órgãos... Eu acho que isso demonstra a credibilidade no órgão. 

 

Leonardo: E você acha que seria interessante para a Ouvidoria ter tanto poder 

requisitório quanto poder de investigar? 

 

Sarti: Isso é uma grande discussão. Muitos entendem que a Ouvidoria deveria ter poder 

investigatório. Algumas Ouvidorias no exterior possuem poder investigatório, inclusive com 

investigadores não pertencentes ao quadro da polícia, particularmente no Rio, eu acho que 

nós estamos bem divididos, Ouvidoria e CGU, nessa matéria porque a CGU tem esse poder 

requisitório e investigatório. Eu acho que, talvez, poderíamos pensar no poder requisitório 

para a Ouvidoria da Polícia já estaria de bom tamanho. 

 

Leonardo: Ocorreram vários fóruns de ouvidores e você deve ter participado... Como 

foi? Quais as discussões? O senhor poderia dar um relato sobre esses encontros? 

 

Sarti: Eu já tive a oportunidade de acompanhar a doutora Maria do Carmo em alguns fóruns 

nacionais de ouvidores da polícia... Recentemente... O último eu não acompanhei... E a 

discussão primordial é justamente essa: valorizar, aprimorar o serviço das Ouvidorias. O 

distanciamento de nivelamento entre as Ouvidorias do país é muito grande, tem Ouvidorias 

que tem um, dois computadores para trabalhar... Tem ouvidorias de tem 5, 10 funcionários 

para trabalhar... 

 

Leonardo: Questão de padronização de dados... 

 

Sarti: Isso é uma reivindicação. Tanto é que nós estamos vivenciando uma nova fase, foi feito 

um convênio entre a União Européia e o governo brasileiro visando difundir os trabalhos das 

Ouvidorias da Polícia. Inclusive um dos tópico é exatamente esse, a padronização dos 

relatórios, porque cada Ouvidoria tem um relatório, fica difícil assim você comparar e ver 
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qual a que está em pior ou melhor situação, a que está desenvolvendo um trabalho melhor ou 

não tão bom... E outras coisas também, aprimoramento da equipe técnica, não só dos 

ouvidores, mas também da equipe técnica que o acompanha. Porque o Ouvidor é apenas uma 

pessoa, não funciona sem o seu “staff”, é importante você aprimorar o seu “staff”. A questão 

de fazer fóruns regionais para demonstrar para a sociedade o que é a Ouvidoria e como nós 

funcionamos... Isso tudo está previsto no convênio com a União Européia que já está com o 

cronograma bem atrasado, mas os trabalhos já estão sendo iniciados. Inclusive, na próxima 

semana, nós vamos receber aqui um consultor da UFMG relacionado a essa questão do 

sistema de informática. 

 

Leonardo: São só policiais que trabalham na Ouvidoria ou tem civis? 

 

Sarti: Atualmente nós estamos com 20 servidores, são 5 estagiários e o restante que são 

policiais. Nós temos policiais militares, apenas dois policiais civis, apenas eu e o inspetor 

Marinho. Temos a ouvidora, que é uma procuradora de justiça aposentada, a chefe de 

gabinete, que é assistente social do DESIPE, a senhora Leila, temos o representante da 

Polícia Militar, que é o coronel da reserva Horsae... Enfim, e 5 estagiários... É importante 

dizer que as informações são feitas pelos estagiários, não há nenhum policial no primeiro 

contato das reclamações, sejam elas pessoal ou por telefone... E, como a equipe é pequena, 

aqui os nossos motoristas também trabalham internamente... Então apesar de ser uma equipe 

pequena eu diria para você que a equipe é bem coesa, até porque muitos já estão conosco há 

muitos anos... E temos recentemente, no ano passado eu fiz uma especialização e conheci 

uma cabo PM, formada em direito, com pós-graduação em didática do ensino superior, [...], 

e nós também conseguimos trazê-la para cá. Então é uma pessoa que estuda, que pretende se 

aprimorar e que está nos ajudando muito, na parte de confecção de ofícios, na assessoria 

mais jurídica do órgão... Enfim, aos poucos nós estamos tentando... A maior dificuldade é em 

relação a Polícia Civil, trazer alguém para cá, porque a nossa saída da Secretaria de 

Segurança Pública teve esse viés que não foi tão positivo, os policiais que vieram para cá, ou 

estavam aqui não podem ser promovidos por merecimento, porque não é considerado de 

interesse para serviço policial. Tanto é que a doutora Maria do Carmo e eu fizemos uma 

minuta de decreto para o nosso secretário, para tentar encaminhar à governadora para 

tentar resolver essa situação, porque aí nós vamos poder trazer outros policiais civis que 

queiram vir para cá. Porque nós precisamos ter pessoas gabaritadas que também gostariam 

de estar aqui. (FIM DA ENTREVISTA). 



 

  

277

 

13. LUIZ CARLOS CASTANHEIRA – coronel da Polícia Militar e corregedor auxiliar da 

Polícia Militar. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 24 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: Coronel, o senhor poderia contar um pouco da sua trajetória na instituição 

até a sua chegada na Corregedoria Geral Unificada? 

 

Castanheira: Minha história na polícia foi desde da época de formação, me formei oficial, foi 

sempre na área operacional. Trabalhei exclusivamente na área operacional chegando a 

chefiar um órgão que ao meu entender é o órgão mais importante a nível operacional que é 

um órgão do Estado Maior que chama-se Planejamento e Operações, que na sigla é PM3. É 

o órgão responsável por toda a parte operacional da polícia de todo o Rio de Janeiro. Então 

a nível operacional eu me considero devidamente compensado de ter tido essa oportunidade 

de trabalhar em 3 comandos gerais e sai de lá com a certeza de que fiz um bom serviço. A 

minha vinda para a Corregedoria se deu num momento em que eu achei que já estava 

completo o meu ciclo dentro da Polícia Militar e na ocasião eu recebi um convite que não 

poderia recusar, do doutor Pinaud, então secretário de Direitos Humanos e corregedor 

geral. Tive a honra de vir trabalhar com ele onde estou até hoje e me sinto feliz e satisfeito 

pela missão que estou fazendo aqui. 

 

Leonardo: Como você vê a atividade da CGU, você acha que é uma atividade 

importante? Como você acha que poderia melhorar o trabalho? 
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Castanheira: Posso falar com bastante clareza e tranqüilidade, tive oportunidade de 

participar de reuniões em outros estados do Brasil em razão de alguns estados não terem 

Corregedoria Geral. E lá verificamos, São Paulo, Minas e outros lugares, que eles carecem 

muito disso. A Corregedoria Geral é um órgão externo as corregedorias internas. Nas 

instituições policiais e corpo de bombeiros, ela tem uma transparência maior, não querendo 

dizer com isso que as corregedorias internas não tenham transparência. Mas o público se 

sente mais à vontade de vir para uma Corregedoria Geral do que às vezes ir a uma 

corregedoria interna. Por ser um órgão de dentro da corporação para apurar dentro da 

corporação. Então o público se sente um pouco inseguro. Acho que a decisão do governo de 

criar a Corregedoria Geral Unificada foi uma decisão muito feliz, com certeza o serviço que 

a Corregedoria Geral vem prestando ao estado como um todo e em particular ao cidadão, é 

um serviço muito bom e principalmente às próprias corporações. Nós trabalhamos aqui com 

pessoas que se dedicam efetivamente ao serviço, gostam de suas instituições e querem que 

elas sejam o mais transparente possível. Eu acho que é excelente o trabalho, os outros 

estados que não tinham já estão implantando as suas corregedorias com a nossa experiência. 

Nós vimos isso em Brasília que inclusive participou até a Ouvidoria e nós verificamos que 

eles pegaram muitas informações nossas para criar uma Corregedoria Geral aos nossos 

moldes; o que pra gente é gratificante. 

 

Leonardo: O que você acha que poderia melhorar na estrutura material ou em algum 

aspecto legal? 

 

Castanheira: Acho que talvez o que deveria existir, o mais ligado a minha Corregedoria em 

nível de Polícia Militar, acho que é o que diz respeito ao apoio logístico. Acho que a gente 

carece de material, acho que a gente trabalha com material que não é atual, são uns 

materiais já cansados, que não tem os recursos desejados. Às vezes a necessidade de 

operacionalizar diligencias e nós temos que recorrer a pessoas de outros órgãos para 

conseguir. Eu quando tenho que fazer uma diligencia, sou obrigado a ir a Polícia Militar 

pedir viatura pra fazer isso. Nós trabalhamos, temos vontade de trabalhar e às vezes temos 

dificuldades de exercer atividade na plenitude dela, porque faltam meios logísticos pra isso. 

Agora com relação ao material humano, eu posso dizer que hoje eu considero como excelente 

na parte jurídica e na parte operacional. Acho que atende a nossa necessidade. Talvez se 

fosse aumentado o numero de corregedores da Polícia Militar e da Civil, do Corpo de 
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Bombeiros daria mais agilidade aos procedimentos. Mas eu acho que o que está sendo feito 

está tendo bons resultados. 

 

Leonardo: E a relação da Corregedoria Geral Unificada com a Ouvidoria da Polícia? 

 

Castanheira: Eu posso dizer com certeza que não poderia ser melhor. O relacionamento que 

nós temos com a Ouvidoria, com a doutora Maria do Carmo, com o delegado Sarti, com o 

coronel Horsae, não poderia ser melhor. A única diferença que existe é o andar que nós 

funcionamos no prédio, mas a interação e o entrosamento é o mais perfeito possível. 

 

Leonardo: Mas no trabalho deles enviarem algumas notícias, algumas denuncias, o 

senhor acha que muitas delas procedem ou carecem de dados para se investigar? 

 

Castanheira: Não, em nível de Ouvidoria houve uma melhora muito grande, os dados quando 

chegam, as coisas emergenciais que chegam pra gente, muitas vezes tem dado resultados 

porque os dados vêm completos. É lógico que às vezes não depende do operador que recebe a 

notícia, depende de quem está passando a notícia de ter dados que possam alicerçar uma 

investigação imediata. Mas normalmente quando é de pronta atuação, de pronta resposta 

atende prontamente ao que a gente precisa. 

 

Leonardo: E a relação da CGU com as corregedorias internas? 

 

Castanheira: Isso aí eu já vejo um entrave maior. Principalmente, o que diz respeito a 

resposta de procedimento. Ou seja, às vezes queremos uma velocidade no procedimento e a 

gente vê que o procedimento e aquela velocidade que a gente quer implementar na 

Corregedoria Geral não é a mesma velocidade que foi implementada nas corregedorias 

internas. Às vezes a gente está com um processo aqui, tentando andar com ele e não consegue 

andar porque os procedimentos em nível de corregedoria interna não estão sendo levados na 

mesma velocidade. Às vezes a gente carece e isso poderia ser melhorado com certeza. Mas 

para isso talvez precisasse que houvesse um investimento das próprias corporações dentro 

das corregedorias, ou seja, aumentar o seu potencial de emprego e trabalho. Mais pessoas e 

maior apoio logístico também, talvez a demanda fosse melhor. 
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Leonardo: Você acha que a Corregedoria Geral Unificada exerce um controle externo 

da gestão da segurança pública e que hoje ela representa uma política de Direitos 

Humanos e os policiais que trabalham aqui se incorporam nisso? 

 

Castanheira: Entendo perfeitamente a natureza da pergunta, mas o que vai nortear o 

trabalho da CGU é a liderança que ela tem, o chefe que ela tem. Não importa diretamente a 

que Secretaria ela esteja subordinada, o importante é a maturidade, a responsabilidade e a 

competência de quem a dirige. Mas eu acho que ela hoje está num órgão que ela deveria 

estar em nível organizacional, porque ela está num órgão externo a Segurança Pública, então 

é o aspecto da confiabilidade. As pessoas por ser uma Secretaria de Direitos Humanos e hoje 

estar na mão do coronel Jorge da Silva, o pessoal vem mais à vontade. Se for a uma 

Secretaria de Segurança falar contra as pessoas subordinadas a ela, não ficaria bom. A 

pessoa pode se sentir mal, sentir de alguma forma coagida. Mas eu acho que hoje para efeito 

a que se destina a Corregedoria Geral Unificada, eu acho que ela está na Secretaria certa. 

(FIM DA ENTREVISTA). 
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14. LUIZ EDUARDO SOARES – professor, ex-subsecretário de Segurança Pública e ex-

Coordenador de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro, de 1º de janeiro de 1999 a 17 

de março de 2000. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 26 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: Queria que você contasse, Luiz Eduardo, da sua passagem da vida 

acadêmica, para vida política relacionada a esse tema de segurança. Eu acho 

interessante registrar isso... 

 

Luiz Eduardo: Eu vou falar rapidamente sobre isso até porque, os detalhes documentados e 

expostos você encontra no meu livro “Meu casaco de general”, que fala justamente sobre 

esse relato todo em detalhes. Só para recapitular, eu comecei a trabalhar com esse tema na 

metade dos anos 80, na vida acadêmica, realizando pesquisas, estudos, teses, orientações e 

aos poucos passei a assessorar movimentos sociais. Eu já tinha vinculações com ONGs, 

movimentos sociais, sempre tive. Mais adiante, assessorei a própria Policia Militar do Rio de 

Janeiro, quando suas lideranças eram mais abertas e esse elo com a universidade, com os 

setores ligados a Direitos Humanos. 

 

Leonardo: E nessa época quem comandava? 

 



 

  

282

 

Luiz Eduardo: O coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira, que foi uma figura muito 

importante, um homem certíssimo, da maior dignidade, que introduziu inclusive algumas 

mudanças democráticas e racionalizadoras, modernizantes na Polícia Militar. Então eu 

tenho muito orgulho de ter convivido com ele e ter colaborado com ele, em alguma medida 

durante algum tempo. Também trabalhei no exterior, acompanhando experiências na área de 

segurança pública. Aos poucos o trabalho acadêmico foi me conduzindo  para  a pratica e 

mais ou menos naturalmente, por circunstâncias que são as da vida, as mais diversas da vida 

política, da militância política, eu acabei elaborando a proposta de governo e participando 

da campanha de Garotinho, quando ele era candidato da esquerda, da coalizão, esquerda em 

98. Nós ganhamos as eleições com bandeira muito clara e um programa muito agressivo no 

bom sentido, politicamente nessa área, um programa que afirma Direitos Humanos e uma 

nova perspectiva de tratamento da questão política e da questão de segurança pública. 

Surpreendemos o César Maia, cujo discurso conservador, ficou bastante acuado e ficou 

surpreendido pelo caráter propositivo das nossas intervenções. Nós abandonamos o discurso 

reativo e meramente denuncista, para uma dimensão propositiva. Com isso, surpreendemos 

adversários, que estavam já  acostumados com o discurso realmente unilateralmente 

denuncista, e ou, evasivos que apontavam para causas genéricas estruturais, sem indicar  os 

meios práticos de fazer o processo caminhar, avançar e sem oferecer alternativas imediatas 

que pudessem de qualquer forma reduzir os danos e alterar aquelas condições que afetam os 

mais pobres, que são os que pagam o preço, evidentemente, maior pela insegurança que nós 

vivemos. Ela é uma insegurança que se concentra entre os mais pobres e particularmente 

entre os mais jovens e em especial os negros das favelas e periferias. Então, nós 

surpreendemos apresentando uma versão progressista e democrática da questão segurança 

pública, não evitando o tema, mas ao contrário o incorporando e o apresentando, sobre 

outra forma, com uma nova linguagem, de uma maneira bastante clara e propositiva. Com 

essa vitória, para o qual essa bandeira e essa postura colaboraram, eu acabei sendo 

convidado para assumir uma posição de gestão ou na gestão, uma posição de gestor. Então, 

tive o privilégio de colocar em pratica as propostas que havia com um grupo formulado. E 

esse grupo que me ajudou a formular essa proposta, por outro lado, traduzia, filtrava, 

incorporava, propostas e concepções que amadureciam na sociedade civil e nas experiências 

nacionais e internacionais, evidentemente. Nós todos, aprendíamos com o que estava em 

curso no Brasil, nas lutas sociais e em estágios mais avançados e amadurecidos em outros 

paises. Claro que sempre com as diferenças que são próprias aos contextos históricos, 

sociais, políticos etc... Começamos a implementar um projeto amplo e ambicioso de reforma 
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e conseguimos os resultados, que eu diria que foram significativos, ainda que não suficientes, 

longe disso, a situação ainda era dramática no final de 99, mas os resultados positivos foram 

aparecendo. Nós conseguimos o número mais baixo de morte por ações policiais dos últimos 

15 anos, era alto ainda, mas de longe mais baixo. Os crimes letais foram mantidos, 

patamares mais baixos nos últimos 15 anos e iniciamos um projeto muito agressivo de 

intervenção nas policias para alterar as praticas brutais, de desrespeito aos Direitos 

Humanos, as torturas, a uma fobia ao racismo e a corrupção. Implementamos projetos 

preventivos nas favelas com a juventude, mobilizamos vários governos e a sociedade, 

iniciamos movimentos de desarmamentos, criamos centros de referencia contra homofobia, 

misoginia, defesa das mulheres, defesa de meio ambiente, vários centros de referencia. 

Criamos a área integrada de segurança pública, e a Delegacia Legal que era muito mais do 

que acabou sendo, era um projeto de reestruturação da  Polícia Civil. Ainda há possibilidade 

de que ela venha ser isso, porque ela oferece instrumentos para essa revolução, mas ela não 

foi implementada nesse sentido, foi mantida mais só em um nível superficial. Mas de qualquer 

forma, enfim, as reformas diversas nas perícias e nas diversas áreas policiais. Foi 

empreendido ao lado de projetos sociais preventivos sempre com muita participação, com a 

criação de 35 conselhos no Estado, envolvendo a participação direta da cidadania e um dos 

programas importantes era o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas 

(PROVITA-RIO). E a Ouvidoria da Polícia, que não pode ser entendida de modo algum fora 

do âmbito de políticas complexas e multidimensionais, intersetoriais, transversais etc. Para 

que ela pudesse cumprir algum papel, era preciso que ela tenha autonomia, mandato, 

instrumentos legais, práticos de investigação autônoma, recursos, autoridade, liderança, 

capacidade de se comunicar e com credibilidade de fazê-lo, junto com a população. Isso 

tudo, a Julita tava construindo com o guarda chuva que eu criei em torno dela, inserindo 

aquele programa no conjunto das nossas políticas. Então, foi um processo contraditório de 

muita luta, de muita resistência, colaboração com o Ministério Público, com o Judiciário e 

muito envolvimento da sociedade, na medida do possível, dentro das nossas limitações e o 

modelo que nós começamos a implementar, visava esses ingredientes, esses objetivos, 

ingredientes que eu mencionei. Mas, nós estamos engatinhando, dando nos primeiros passos. 

A Ouvidoria foi criada antes mesmo que ela fosse formalizada legalmente. 

 

Leonardo: Até porque foi um projeto de lei do Carlos Minc... 
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Luiz Eduardo: Foi. Nós trabalhamos juntos com o deputado Carlos Minc. Ele apresentou o 

projeto a partir do nosso plano e nós fomos constituindo na pratica antes inclusive da 

formalização legal. Julita viajou o Brasil, na época havia 4 ou 5 Ouvidorias no país, ela foi 

conhecer essa experiência em São Paulo, Rio de Grande do Sul, não sei se já no Pará, enfim 

ela foi conhecer 3 ou 4 experiências. Viajou para o exterior, trabalhou durante meses para 

que nós já começássemos o trabalho já de um modo articulado, portanto os ouvidores 

brasileiros foram convidados para a posse de Julieta, nós fizemos uma posse com uma 

celebração no próprio Palácio Guanabara, para mobilização etc., para que ela tivesse 

visibilidade e força também e assim fomos avançando mais aos poucos, na briga de todos os 

dias até porque para montar os espaços, essas coisas que você sabe. O processo envolveria 

autonomização, atribuição da autoridade, recursos legais e investimentos, autonomia etc. O 

nosso horizonte, evidentemente, a experiência mais bem sucedida do mundo e que envolve 

ampla autonomia, muita força popular, estávamos longe disso, mas enfim damos alguns 

passos pelos menos com orientação clara. O que eu saliento é a importância de inscrever a 

Ouvidoria para a transformação no rumo da democracia, da cidadania, do respeito dos 

Direitos Humanos e das evidencias no zelo pelo cumprimento das responsabilidades 

constitucionais. 

 

Leonardo: Como você vê a questão da Ouvidoria não ter essa autonomia de investigar? 

 

Luiz Eduardo: Eu acho que, a história recente do Rio de Janeiro, nos ensina muita coisa. 

Não existe mais Ouvidoria. Ela deixou de ser parte de um programa muito ousado, muito 

ambicioso e até radical. E se tornou uma peça que não poderia ser abandonada do nosso 

programa, restou o discurso, aqui e ali, mas basicamente o discurso, que foi esvaziado, 

drenado de substância. Conosco no governo, com a força que nós tínhamos, com a 

capacidade que nós tínhamos de mobilizarmos outros setores no governo, e a sociedade e a 

mídia etc., e no bojo de um programa amplo e sistêmico, imagina depois que deixa de haver a 

liderança, o programa amplo e sistêmico, o compromisso, a capacidade de mobilização. A 

Ouvidoria ficou tutelada e inteiramente perdida, independente da boa vontade dos ouvidores 

individualmente de avançarem de tentarem fazer seu trabalho, mas é totalmente impossível 

tanto que não pode ir a qualquer favela. Eu sou procurado aqui, em casa no telefone, pelos 

movimentos sociais, pelos moradores de comunidade até hoje, eles não tem a menor idéia que 

eles poderiam recorrer a Ouvidoria, não acreditam, quando eu digo. Eles se recusam a fazê-

lo, não há credibilidade, não há trabalho junto à comunidade, não há divulgação, não há 
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experiência, não existem, as comunidades estão sofrendo brutalidades policiais sem paralelos 

históricos: 1195 pessoas foram mortas por ações policiais em 2003; 983 em 2004; 1098 em 

2005. Os nossos números chegaram próximos a 300, imagina a desproporção hoje, mais de 3 

vezes. O negocio é inacreditável ao ponto que nós chegamos em onde estão as Ouvidorias, 

guias são os canais da comunidade. A comunidade tenta mobilizar ONGs, os partidos 

também esvaziados, não estão presentes, o Rio de Janeiro vive em uma situação dramática 

nessa área, as comunidades estão sendo submetidas ao terror de todo tipo e não só da 

polícia, terror também do crime que nós sabemos o duplo despotismo, do qual eu falo já no 

“Meu casaco de general” e tanta gente fala de despotismo imposto pelo segmentos corruptos 

e brutais da polícia. Então é uma situação lamentável, independente da boa vontade 

individual daqueles que estejam ali apostando a sua vida na Ouvidoria, fazendo seu trabalho 

como podem. Mas não funciona, ela não esta rendendo, ela não tem credibilidade, não tem 

profundidade, não tem instrumentos, não há. Eu queria saber, que casos, quantos e qual o 

peso relativo desses casos foram resolvidos pela Ouvidoria em 2005, diante das catástrofes 

dos 1098 casos.  A polícia que participa do sistema criminoso, não tem Corregedoria, ela 

pode fazer o trabalho que fizer, esse trabalho estará sendo completamente insuficiente diante 

no escândalo que nós temos no Rio de Janeiro, uma tragédia, então o instrumento é 

importante, uma Corregedoria Geral Unificada e nós gostaríamos na nossa época de 

combinar a esse esforço a participação do MP, a participação se possível de algum tipo de 

representação do próprio Judiciário e da sociedade civil. Nós gostaríamos de dar realmente 

eficiência, alguma transparência, como exige respeito de quem esta sendo acusado, para não 

pré-julgar etc. Mas nós imaginávamos alguma coisa que evidentemente pudesse ultrapassar 

aqueles entraves burocráticos,  o corporativismo, a ineficiência. A Polícia Civil que existe e 

não cumpre o seu papel minimamente, como é que nós vamos esperar que a polícia cumpra o 

seu papel nos crimes que ela própria perpetua. Realmente se não há policia para fora, como 

é que vamos esperar que haja para dentro. Então o caso do Rio de Janeiro é tão catastrófico 

que nós não temos instituição policial. Elas não soam instituições no sentido próprio da 

palavra, porque não há organicidade que a diverge, a partir definições de muito claras, 

oriundas de uma regulação constitucional. Nós temos a inércia de funcionários públicos, 

muitos deles bravos, honrados, que estão aí arriscando suas vidas por salários insuficientes, 

mas em um contexto de degradação tremenda. Analisando hoje a Corregedoria e como você 

tivesse analisando, fazendo um diagnóstico de um organismo que agoniza e você fosse os 

rins, mas a falência é múltipla dos órgãos. Você não está em um ambiente saudável, para 

analisar o mau funcionamento de sua correção. O sistema não funciona, o sistema está 
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degradado, e isso com promete o conjunto. Eu tive a oportunidade de testar na prática, por 

exemplo, a Inspetoria esse ano, levando para lá, pedindo auxílio, levando para lá, uns casos 

terríveis que surgiram, não me diz respeito, mas eu fui procurado, porque às vezes as pessoas 

me procuram achando que eu posso ajudar e eu encaminhei um desastre completo e é uma 

situação que exigia intervenção imediata com mínimo de autoridade, cumplicidade completa, 

uma velha postura. Então, a corrupção atravessa esse alto escalão. Como é que você pode 

trabalhar se há compromisso com o dinheiro que circula entre seguimento policiais, 

corrompidos. 

  

Leonardo: Luiz, só uma questão que eu tenho curiosidade, você na época via o interesse 

do governador Garotinho de implementar essas propostas? 

 

Luiz Eduardo: Se deu que a implementação foi um fracasso. Foi um fracasso sim, porque foi 

uma derrota, mas muitos elementos permaneceram, no sentido que eles se difundiram na 

consciência da opinião pública, qualificaram de qualquer forma debates. E as propostas de 

políticas públicas que agora estão presentes em outras experiências nacionais de alguma 

maneira estão sendo incorporadas. E acho que agente esta aí na luta né, mas ouve derrota 

sem dúvida. Eu acho que o objetivo das 500 páginas do “Meu casaco de general” era 

exatamente discutir isso em detalhes, o que acontece, porque que o governador apóia aqui e 

não apóia ali, como é que é a polícia reage, até que ponto a correlação de forças permitia e 

porque a correlação de forças não permitia... Então são tantos elementos que se exigiria 

muita reflexão. A Ouvidoria em particular não avança porque ela é ponto muito sensível, 

então ela seria certamente o último ponto do nosso complexo de ações e de programas a 

manter pleno êxito. Ela seria, digamos: o ponto mais sensível, frágil, vulnerável. Porque é um 

ponto mais avançado também, porque uma Ouvidoria com a capacidade de uma Ouvidoria 

Irlandesa faz uma revolução, por conta de seu extraordinário potencial de conexão com a 

população, com a vontade popular de interferência direta na policia, de autonomia de ação. 

Na área da Ouvidoria não é possível fazer isso, não é possível dar a Ouvidoria os elementos 

básicos para que ela funcione. E depois lutar contra ela porque vai estar constituindo ali um 

animal feroz e depois vai estar livre e vai estar atuando com uma força extraordinária, então 

preciso matá-lo na origem, limitá-lo e circunscrever desde o inicio né, em um contexto que eu 

tinha convivido. Uma pessoa como a Julita, que é uma pessoa corajosa e independente dando 

sinal claro de que nós não íamos compactuar com coisa alguma, então nós trabalhamos com 

absoluta liberdade e supondo que evidentemente quando a correlação de forças pendesse 
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para reação; nós não teríamos como avançar. Alguns momentos são difíceis, porque ou você 

dá o passo ou você acaba se acomodando e recuando, você tem que enfrentar contradições 

de conflitos e aí viver as contradições, esse processo está sendo muito difícil, muito 

arriscado. E o que pesou decididamente, definitivamente na decisão negativa de correlação 

de força, foi a decisão de governador de se candidatar a Presidente. O que só foi autorizado, 

só foi viabilizado, pelo sucesso do primeiro ano, ele termina o primeiro ano com 80% de 

ótimo e bom, o maior sucesso do país. E a nossa modesta contribuição era parte também 

desse acúmulo e desse sucesso. É o que acaba significando a nossa derrota, porque 

alimentado por esse êxito, ele resolve candidatar-se para presidência, com isso ele tem que se 

redefinir seus compromissos, seus objetivos e seus aliados; tem de ampliar suas alianças, 

modificar seus parceiros, tem que deixar o PT; tem de deixar a esquerda e caminhar para o 

centro, tentar constituir uma nova frente que seria a frente possível para que ele se opusesse 

ao Lula na disputa. O presidencial, quando ele faz esse movimento quem é que ele encontra, 

os personagens fisiológicos da política tradicional que estão associados aos setores mais 

atrasados e que resistiam a nossa política e que faziam o possível para boicotar a nossa 

política. O governador resistira sempre às pressões políticas oriundas dessa área que 

expressaram também as pressões policiais mais atrasadas, ele resistira a isso, porque seu 

compromisso era avançar, isso era interessante até politicamente sua coalizão. Quando ele 

tem de re-calibrar de outra maneira as forças, pressões e seus passos, ele tem que recompor 

suas alianças. Ele vai para a direita, para o centro e encontra esses personagens que existe 

na nossa política e tem de aliar-se a eles, tem de incluí-los na coalizão, tem de ceder a eles. 

Ele começa a ceder gradualmente de um ponto que fica muito claro que o interesse do 

governador passa a ser o seguinte, já fizemos algumas reformas marcantes, daqui para frente 

vamos manter o que fizemos e vamos tentar combinar uma no prego e outra na estopa, vamos 

tentar combinar uma cá outra lá, uma prática feroz da policia tradicional com o discurso de 

Direitos Humanos modernizantes do grupo da coordenadoria, da Subsecretaria etc... E 

vamos tentar buscar o equilíbrio, porque assim vamos nos dar bem com todas as expectativas 

e vamos empurrando o barco, integrando agora aos grupos mais conservadores, preservando 

os grupos policiais, não ferindo seus interesses, indo com suas reformas, portanto só até 

certo ponto para que elas não atinjam os nervos dos problemas e vamos manter o discurso 

simpático do programa de Direitos Humanos, e de eficiência, e de modernização, e de 

racionalização que é bem  progressista que tem feito sucesso. Isso se traduziu no convívio 

que ele desejava manter entre mim e... Chegou ao ponto que o conflito tinha que se resolver, 

porque eu não estava disposto a apenas conviver aceitando condições que mutilavam o 
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programa na sua essência, particularmente, na área da Ouvidoria, evidentemente que era o 

ponto mais sensível, e então a partir de um certo momento ficou claro que ele teria tomado 

uma decisão. O preço para que eu ficasse no governo seria assunção conseqüente dos 

compromissos, que ele próprio já defendera, aí naquele momento ficou claro que ele não 

estava disposto a avançar e preferiu preservar as outras alianças. E nós saímos do governo 

etc... E a partir daí essas tentativas de equilíbrio aos poucos vai se diluindo e infelizmente o 

Jorge da Silva não consegue manter essa polaridade. Ele começa a recuar, recuar, recuar, 

recuar e concilia interesse  e acaba... Então, o Jorge da Silva que tem um passado honrado, 

valoroso, intelectual e politicamente, eu acho que ele acaba aderindo as posições dominantes 

do governo e admitindo demonstrar que sua Secretaria e que as instituições que ele 

representa foi um mero instrumento da reprodução do mesmo. Ele evitou as contradições, 

evitou enfrentamento que seria o indispensável para que o processo andasse. E hoje a 

sociedade civil do Rio de Janeiro, não reconhece esse instrumentos governamentais como 

expressivos de fato na luta dos Direito Humanos. Esses não tem sido positivamente canais 

valiosos e afirmativos desse exercícios da cidadania, da defesa dos Direitos Humanos, não 

tem sido positivamente. Então, hoje, a maquina brutal da policia mais tradicional não tem 

nenhum pudor do governo em demonstrar claramente a sua face, não há mais nenhum poder, 

os números são de enlouquecer, né? (FIM DA ENTREVISTA). 
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15. MARCELO FERNANDES RODRIGUES – delegado de polícia e corregedor auxiliar da 

Polícia Civil. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 10 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: O senhor poderia contar um pouco sobre a atividade de corregedor, nessa 

área de atividade disciplinar? 

 

Marcelo Rodrigues: Aqui na Corregedoria Geral Unificada estou há quase dois anos. Vim 

pra cá em abril de 2004, a convite do doutor Vercillo e do doutor Wagner, corregedor geral e 

chefe de gabinete, com quem eu já trabalhei na corregedoria interna da Polícia Civil em 

2001. Eu tenho 8 anos e meio como delegado de polícia, mais da metade desse tempo na área 

correcional, eu tive uma passagem na corregedoria interna em 1999 como delegado 

sindicante, é o delegado que apura o desvio de conduta, preside inquérito, sindicância, isso 

dentro da corregedoria interna. Depois eu retornei para a corregedoria interna na condição 

de assistente do corregedor em 2001. Trabalhei com o doutor Vercilo como corregedor 

interno. Depois trabalhei como assistente da doutora Ângela Virgínia, corregedora e depois 

do doutor Jorge Abreu, todos corregedores internos. Fiquei na assistência da corregedoria 

por 3 anos como assistente. De lá eu vim pra cá e já estou aqui há quase dois anos. A 

experiência aqui é muito boa, primeiro pelo ambiente de trabalho, são pessoas conhecidas 

que acreditam no meu trabalho. E o doutor Vercilo, não por ser amigo meu, mas por ser uma 

pessoa que tem uma história na área disciplinar. Todo movimento da Polícia Civil sabe quem 
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é doutor Vercillo e ele trouxe essa bagagem, essa experiência dele pro órgão. Assim, ele 

procurou se cercar de pessoas conhecidas. E nós desenvolvemos aqui, no caso na 

corregedoria auxiliar na Polícia Civil, são dois corregedores, eu e a doutora Ivanete, que 

também tem larga experiência na área disciplinar. As atribuições são menores, mais restritas 

que na corregedoria interna. Primeiro que a gente aqui não faz inquérito, a gente trata só de 

sindicância, apesar de ser um órgão de execução, de poder apurar desvio de conduta, a 

atribuição é mais limitada a casos de repercussão. 

 

Leonardo: De natureza grave? 

 

Marcelo Rodrigues: É, então embora a carga seja menor, na verdade são casos de 

repercussão, a gente vem trabalhando com seriedade, com responsabilidade, a gente 

consegue dar a resposta. 

 

Leonardo: E como a relação da CGU com as corregedorias internas? 

 

Marcelo Rodrigues: No caso a corregedoria interna da Polícia Civil, dentro do possível, é 

uma ligação boa, porque o doutor Vercillo já teve uma passagem lá na corregedoria interna 

e o Wagner também já teve, a doutora Ivanete e eu também. Então nós já conhecemos muitos 

servidores de lá. O corregedor interno da Polícia Civil, o doutor Paulo Passos é da minha 

turma, da turma do Wagner. Então na medida do possível há um intercâmbio, há uma troca e 

por vezes já fizemos diligências conjuntas, já fizemos bons trabalhos. 

 

Leonardo: Diligência que você diz é para efetuar o flagrante? 

 

Marcelo Rodrigues: É, quando nós recebemos a notícia, às vezes em razão do fato que requer 

um aparato maior, nós fazemos contato com a corregedoria interna e já fizemos algumas 

diligências na rua que resultaram em bons trabalhos. O próprio inquérito lá quanto a 

sindicância aqui. 

 

Leonardo: Quais são as diferenças de atribuições entre CGU e as corregedorias 

internas? 
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Marcelo Rodrigues: Para ser bem objetivo. Quando o servidor ele desvia, pratica um desvio 

de conduta, ele responde em 3 áreas: na civil, que é bem abrangente; na área disciplinar; e 

na área administrativa que já é uma relação dele com o Estado, resultante do poder 

hierárquico disciplinar e esse desvio dele pode configurar um crime. Para você apurar o 

crime, o instrumento próprio, é o inquérito policial, para apurar o desvio de conduta na área 

disciplinar é a sindicância. A Corregedoria Geral Unificada não tem cartório, então na há 

inquérito. Os inquéritos só são trabalhados no âmbito da Polícia Civil. Então quando nós 

temos aqui uma notícia de desvio grave, geralmente se faz, se esse individuo repercute pode 

em tese configurar um crime, é formalizado o expediente, é encaminhado para a corregedoria 

interna para instauração de inquérito e aqui muitas vezes ocorre a sindicância correlata 

daquele inquérito. Nesse aspecto que eu digo que a atribuição é um pouco mais limitada. 

 

Leonardo: Mas você acha que nesses termos funciona bem? Ou você acha que a CGU 

talvez poderia ter essa atribuição? 

 

Marcelo Rodrigues: Não por um impedimento legal. Legalmente a gente não poderia ter 

inquérito aqui. Mas acho que funciona bem, porque a Corregedoria Geral Unificada, esse 

tempo que eu estou aqui, a gente consegue entender o seguinte. Como eu posso te explicar, 

tem uma conotação política maior. Exatamente por estar vinculado à Secretaria de Direitos 

Humanos. Conotação política que eu digo no bom sentido, de você utilizar a política pra 

atingir o interesse público. Hoje em dia você vê, muito se fala das falhas da polícia, muitos 

abusos da polícia. Você, através da Corregedoria, abre um canal, faz um papel de chegar 

mais junto das comunidades. Um exemplo bem prático disso. A vítima quando procura a 

Corregedoria, você vê até pelo aspecto físico do prédio já impressiona, não desmerecendo o 

trabalho da corregedoria interna. Mas vamos supor, uma pessoa vítima de um desvio grave 

de um policial, pra ela noticiar aqueles fatos ela procura a corregedoria interna da Polícia 

Civil que fica localizado no prédio da chefia da Polícia Civil. Pode ser que essa pessoa até 

encontre o suposto servidor lá no prédio. Já a Corregedoria Unificada a pessoa quando vem 

aqui, já é afastado já não integra mais a estrutura da Secretaria. Quer dizer, é Secretaria de 

Direitos Humanos, é um trabalho até pioneiro da Secretaria de Direitos Humanos, a única no 

Brasil. Eu acho que politicamente nesse sentido, você está conseguindo incutir na sociedade 

esse trabalho de Direitos Humanos, como o coronel Jorge da Silva sempre fala: é direitos 

humanos para todos. Não só para a sociedade, mas como para o próprio policial civil. Então 

eu acho que a grande sacada da CGU é essa, ela poder fazer aquela propaganda no bom 
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sentido. O que ocorre muito às vezes com as pessoas mais humildes, elas sabem que têm o 

direito, mas não têm o instrumento, elas não sabem como vão conseguir atingir aquilo. E a 

CGU vem fazendo nessa administração esse trabalho, nós temos aqui, muito embora a gente 

trabalhe também na estrutura da Secretaria, trabalhe numa parceria legal com a Ouvidoria 

da Polícia, que na verdade recebe e nos repassa, nós aqui também temos um telefone onde 

nós recebemos notícias, esse tipo de coisa. Acho que o importante da CGU é esse tipo de 

coisa, fazer a “propaganda”. Acho interessante a gente aqui compartilhar dessa idéia. Qual 

a nossa atribuição básica: tratar de casos graves e de repercussão. Mesmo quando a pessoa 

vem aqui não trazendo um caso grave a gente obviamente, como todo servidor público, você 

tem que atender bem a pessoa. Mas nas entrelinhas a gente deixa a nossa propaganda, na 

medida que a gente pode, o nosso telefone é esse, se precisar pode ligar. Que a gente sabe 

exatamente isso, que não adianta você ter um órgão forte, jamais será tão forte assim se não 

tiver divulgação, que nosso público-alvo são pessoas que não tem muito acesso a informação. 

Então você tem que facilitar, você tem que tornar esse canal mais fácil, em cima da 

propaganda no bom sentido, o bom trabalho feito pela Corregedoria, ele deve repercutir com 

cuidado, obviamente que você está tratando com um servidor. Quando você faz a propaganda 

da Corregedoria, você tem que ter muita responsabilidade pelo outro lado, você como 

servidor público, tem um histórico funcional, você tem a família do servidor, na medida do 

possível você tem que entender que isso é básico pra todo mundo, até que se prove o 

contrario a pessoa é inocente. Mas dependendo do caso, das provas e das circunstancias eu 

acho positivo você divulgar o trabalho da Corregedoria quando há uma prisão, sempre 

preservando o servidor. Acho que há como fazer isso. Pode muito bem noticiar o caso 

concreto na mídia reservando o nome do servidor, dando só a delegação. Por outro lado tem 

o caráter educativo, um outro policial vai ler aquilo ali, a própria pessoa que está envolvida 

vai ler também a notícia e vai ver que foi feito um trabalho. As pessoas têm aquela idéia de 

corporativismo, muito se fala né. Eu posso te dizer que dessas instituições todas, que eu 

conheço a fundo todas, mas conversando com diversos colegas, tenho conhecidos professores 

e de outras áreas do serviço público, eu posso te afirmar que onde eu vejo menos 

corporativismo é na polícia. Você não percebe outras instituições com essas noticias que nós 

damos da polícia. Corregedoria prende policial. Geralmente você vê isso só na polícia, o 

desvio de conduta está em todo serviço público. Você não ganha um destaque grande na 

imprensa de um médico servidor público, de um professor ou de outros profissionais na área 

jurídica, não tem destaque na imprensa como o do policial tem. Então, outra coisa que a 
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gente também procura conversar com as pessoas é mostrar que não tem corporativismo. A 

partir do momento que você tem a certeza que houve desvio, você vai tentar corrigir.  

 

Leonardo: Eu já acho que existe um grau de corporativismo dentro da polícia, como 

existe em todas as outras... 

 

Marcelo Rodrigues: Eu também não estou dizendo que é tudo perfeito, o que eu estou dizendo 

que é onde eu vejo menos corporativismo. O corporativismo está em toda parte, você vê sim, 

e acho que a gente tem que ser honesto a ponto de admitir isso. Mas eu vejo também muita 

punição, às vezes, a atividade da corregedoria nesse aspecto é dura. Vêm colegas seus aqui, 

vem responder procedimentos, se esse corporativismo fosse tão grande a gente não tinha uma 

quantidade de punição que tem. Até a estatística da Corregedoria mostra isso, a própria 

corregedoria interna, você vê muita punição, mas não vamos dizer que não haja, porque 

ninguém vai tampar o sol com a peneira. E tem o outro lado, que nós aqui já trabalhamos em 

plantão. Às vezes você está aqui e recebe a notícia, isso é muito comum, as pessoas reclamam 

de um posicionamento de um delegado de plantão de delegacia. Só quem passou e só quem 

tem experiência em plantão sabe como é difícil decidir na hora. Uma coisa é eu sentar aqui, 

cuca fresca e receber um papel, diante desse caso concreto, o colega interpretou mal ou ele 

não deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, mas eu sentado aqui é muito fácil chegar e 

“julgar” o cara que ta lá. Agora, no calor dos acontecimentos você tem que decidir, muitas 

vezes no meio da madrugada, você às vezes não tem um colega pra trocar uma idéia. Eu 

recebo uma sindicância, eu estou com dúvida, atravesso o corredor e vou lá na Ivanete, vou 

lá no gabinete, pego uma idéia. Tenho minha autonomia para trabalhar, a minha decisão 

dentro da sindicância é minha. Eu é que vou assinar embaixo. Mas você tem: “pô, não 

encontrei a solução pra esse caso, vou dar mais um ou dois dias, converso com outros 

colegas para ver se tenho uma solução melhor”. O colega no plantão às vezes não tem isso, a 

ocorrência está ali embaixo, o “couro está comendo” no plantão, ele vai ter que decidir às 3 

horas da manhã e vai ligar pra quem? Às vezes o colega toma uma atitude equivocada. Aí o 

problema cai aqui, quantas vezes eu já não me vi numa situação dessas? Aí você tem de ser 

razoável. Às vezes as pessoas não entendem e falam que fui corporativista. Não fui, eu fui 

razoável, peguei um caso concreto e você viu que diante das circunstâncias, viu que errou, 

mas tem uma justificativa. Às vezes tem esse conflito, essa diferença, mas bate na 

Corregedoria e não acontece nada. Não é isso. Pra você punir um servidor, divulgar uma 

prisão, você tem que ter muita certeza do que você está falando. Muita certeza do que você 
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está escrevendo, que é a vida funcional do colega. Às vezes uma função tem um efeito muito 

pior, entende? As vezes é um servidor bom, tem 20 anos de trabalho, a ficha do cara não tem 

nada e às vezes ele errou e você tem que ser razoável. Você jamais pode contrariar a lei. 

Agora dentro da lei você tem aquela discricionariedade, quando você pode decidir por um 

lado ou por outro, eu acho que você tem sempre que ponderar isso, tem que ser muito 

razoável. Tem de ter um alcance de verificar de repente uma punição muito grave, mais 

severa nesse servidor agora, ela vai ter efeito exatamente pela culatra. De repente, só o fato 

do servidor responder a uma sindicância, nos casos mais leves, ele capta o recado. E a 

Corregedoria pelo nome está aqui pra corrigir, não está aqui pra “arrancar o fígado” de 

ninguém. Da mesma forma que a gente tem essa razoabilidade eu chego pros colegas e falo, 

doutor Vercilo sabe meu perfil. Quem trabalha comigo sabe, não troco de lugar com 

ninguém. Se você errou consciente de que você errou você vai segurar isso mesmo. A gente já 

teve um caso concreto, quando eu sugeri a punição de um colega, de um par meu, de um 

delegado de polícia que quando eu nasci ele já era servidor público. Mais de 30 anos como 

servidor público e não tinha uma punição na ficha dele, mas diante do caso concreto não teve 

jeito. Você não vai jamais contrariar a lei em razão do histórico funcional do servidor. Tive 

que pedir a punição do servidor e foi punido. 

 

Leonardo: Como o profissional da área disciplinar dentro da polícia é visto pelos 

outros? 

 

Marcelo Rodrigues: Há existe. Não tenho a menor dúvida, eu tenho certeza que todo mundo 

da Corregedoria já ouviu uma piada de mau gosto. Um colega que você não encontra há 

muito tempo, pergunta onde você está e fala que está na Corregedoria, fala brincando, mas 

brincando ele fala a verdade. Isso demonstra que você tem um estigma, é complicado. Mas 

por outro lado, você fazendo o seu trabalho com seriedade pode muitas vezes ganhar amigos. 

Aquele servidor que mesmo no erro, vê a seriedade, vê a responsabilidade com que o caso 

dele foi tratado. Ele pode até ganhar uma punição aqui, mas sai fazendo aquela boa 

propaganda da Corregedoria. Errei, fui punido, mas me trataram com dignidade, em nenhum 

momento eu senti que forçaram a barra na Corregedoria, mas que há um estigma há, não 

tenho a menor dúvida. E do modo geral, são colegas, são inspetores, oficias de cartório, todo 

mundo, é uma regra. Muita gente não vai te diferenciar porque você trabalha aqui. 
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Leonardo: Tem alguma história da relação entre a Ouvidoria da Polícia e a CGU? Se 

algumas denúncias que já foram concretas... 

 

Marcelo Rodrigues: A ouvidoria desenvolve um trabalho muito bom, no caso a atual 

ouvidora, a doutora Maria do Carmo, é uma pessoa muito sensata e o Sarti, um delegado 

excelente e há um intercambio. Por vezes o fato está acontecendo e a Ouvidoria faz um 

contato e você parar na rua na hora. Há essa ligação boa e pode até melhorar, eu vejo por 

esse lado. Eu às vezes até em razão do volume de trabalho, acredito até que seja um volume 

muito grande para a Ouvidoria e do nosso volume de trabalho a gente deixa até de trocar 

idéias. De repente um caso concreto de maior repercussão, de maior gravidade, acredito até 

que isso deva ser feito em nível de gabinete do corregedor geral com a ouvidora. O doutor 

Vercillo tem, pelo que eu tenho conhecimento, uma boa ligação com a doutora Maria do 

Carmo. Eu acho que poderia melhorar é no caso, eu sei o funcionamento da Ouvidoria, isso 

aí até a gente pode tomar iniciativa, mas aquilo que eu te disse, mas em razão do volume de 

trabalho a gente deixa de fazer. Como funciona a Ouvidoria, naturalmente a gente sabe por 

auto como funciona. Agora, talvez se a gente compreendesse aqui melhor a gestão do órgão, 

talvez uma coisa ou outra a gente poderia melhorar. Como a Ouvidoria faz essa difusão, isso 

é importante. A partir do momento que você recebe a informação, como você vai difundir, 

essa gestão a Ouvidora tem autonomia, porque tem casos que ela recebe, direciona ao titular, 

às vezes ela direciona pro corregedor interno, pra um diretor de departamento, para cá, de 

repente se a gente compreendesse melhor essa gestão, talvez pudesse melhorar em alguma 

coisa, é uma hipótese. 

 

Leonardo: E aqui dentro da CGU o que você acha que poderia ser melhorado? 

 

Marcelo Rodrigues: O que nós temos aqui, que eu acho é o nosso departamento operacional, 

ele é carente. Apesar de todos os esforços do corregedor, a gente sabe que é complicado você 

tirar um servidor da instituição dele pra trazer pra cá. Nós temos o Carvalho que foi uma 

conquista do doutor Vercilo, um delegado que é assistente do departamento. Ele é uma 

pessoa pra receber todo tipo de reclamação, ele faz inúmeras oitivas por dia, mas em razão 

do volume de trabalho, tem carência de pessoas. Acho que nosso departamento poderia ser 

maior. No mais você tem que aceitar as limitações no serviço público. Se você for perguntar 

a gente vai sempre querer mais. Querer botar mais dois corregedores auxiliares, pra você se 

dedicar mais à carga. Eu vejo os próprios corregedores da PM, eles têm, em razão do efetivo 
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deles ser maior, só são 3, eles tem uma carga grande. Se for conversar com eles, talvez eles 

colocassem mais 2 corregedores, mas a própria estrutura, a lei se não me engano são 9. A lei 

que criou a CGU prevê 9 corregedorias auxiliares, que seriam 3 da PM, 3 da PC e 3 do 

Corpo de Bombeiros. Obviamente, por carência de pessoal, de recurso, você não tem essas 9 

e a gente vai trabalhando. Aqui tem 1 do Corpo de Bombeiros, 2 da Polícia Civil e 3 da PM. 

Acho até que hoje reflete exatamente a demanda. A demanda do Bombeiro é bem menor. Só 

tem um corregedor auxiliar pro Bombeiro. Da Polícia Civil já é um pouquinho maior, somos 

dois. O ideal era colocar 4 pra PM, 3 pra Polícia Civil e 2 para o Bombeiro. A divisão exata 

até seria essa. Mas isso aí passa por outros aspectos. Há uma dificuldade de você trazer 

essas pessoas pra cá. No mais eu acho que o trabalho aqui, com todas essas dificuldades é 

muito bom. Aqui eu encontrei só gente boa, todo mundo é muito bom. Não falo só da 

corregedoria auxiliar, você tem a oportunidade de se aproximar com outros colegas, do 

Bombeiro e da PM. O entrosamento entre os corregedores é excelente. Eu acho muito 

positivo essa idéia da Corregedoria Unificada. 

 

Leonardo: Como é a questão do desvio de conduta e a relação entre os corregedores? 

 

Marcelo Rodrigues: A importância da Corregedoria Unificada é exatamente isso. Muitas 

vezes ocorre o desvio de conduta praticado pelo policial civil em conjunto com o policial 

militar. A resposta do Estado, ela vem melhor, ela vem mais rápida a partir do momento que 

você tem um órgão unificado e por isso nós temos sindicâncias aqui em conjunto. Ocorre o 

desvio praticado por um policial civil e um policial militar ao mesmo tempo, o corregedor 

geral vai e instala uma sindicância que é presidida de forma conjunta e se faz uma instrução 

muito mais rápida. Tem aqueles detalhes da instituição que eu tenho, em razão de ser 

delegado e os detalhes que o coronel PM tem na instituição. Então você tem essa troca de 

informações, esse intercambio, você preside de forma conjunta uma sindicância e dali a 

instrução é mais rápida quando você tem elementos para  fundir. Você pune de forma mais 

rápida, até no recebimento de uma notícia. Chega uma notícia, por hipótese, policial civil e 

militar estão praticando um desvio de conduta assim, você tem um pré-nome, aqui no 

departamento operacional o diretor é um coronel da PM, o assistente é um delegado de 

polícia. Quando a notícia chega às vezes você tem como identificar ou levantar dados de um 

PM porque o diretor do departamento é uma pessoa que conhece. E o assistente é um 

delegado de polícia, que tem conhecimento de como funciona a instituição. Então esse 

intercambio facilita na hora de você tomar uma atitude, providência. Por isso que eu disse 
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que a Corregedoria Unificada ela veio pra ficar. E hoje em dia compreendo a importância 

dela estar vinculada a Secretaria de Direitos Humanos. 

 

Leonardo: Você vê a CGU como uma política de direitos humanos? 

 

Marcelo Rodrigues: Isso. E além do fato de você ter autonomia. 

 

Leonardo: Em relação a gestão da segurança pública? 

 

Marcelo Rodrigues: Exatamente. É separado. 

 

Leonardo: Você acha que se a CGU fosse da estrutura da Segurança Publica que tipo de 

vantagens teria? 

 

Marcelo Rodrigues: Você teria vantagens e desvantagens. Talvez no direcionamento de um 

procedimento. É inegável que a autonomia de um corregedor geral é maior. Se ela fizesse 

parte da Secretaria de Segurança, não sei se ele ocuparia um status de subsecretário, não sei 

se lá teria esse status, ou se a autonomia dele com gestor do órgão seria maior ou menor. 

Acredito que aqui a autonomia dele seja maior. Por isso que eu te digo, é importante ela 

estar vinculada à Secretaria de Direitos Humanos nesse aspecto. (FIM DA ENTREVISTA). 
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16. MARCELO FREIXO – ONG Justiça Global. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 18 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: Marcelo, você como militante dos Direitos Humanos, qual a sua experiência e 

o que você acha do desempenho que tem esses dois órgãos: a Ouvidoria da Polícia e a 

Corregedoria Geral Unificada? E qual o papel delas na defesa dos Direitos Humanos? 

 

Marcelo Freixo: Na verdade, a existência de Ouvidorias no setor da polícia, de uma 

Corregedoria Geral Unificada que possam ser independentes é um avanço na estrutura mais 

moderna da polícia no Brasil. A experiência especificamente no Rio de Janeiro, que começou 

fundamentalmente no governo, no primeiro governo do Garotinho, até mesmo com a própria 

Julita à frente da Ouvidoria. Ela foi uma experiência bem sucedida, mas o que se viu no 

decorrer desse processo é que a Ouvidoria foi perdendo o espaço político dentro do Rio de 

Janeiro, ela foi perdendo o peso político, perdendo de uma maneira a autonomia. E muitas 

vezes se confundem, para a população nem é um pouco clara, qual é a diferença da 

Corregedoria para Ouvidoria. Na maioria das vezes, quando você conversa principalmente 

com as principais vítimas de violência policial, se tem idéia de que é a mesma coisa. E na 

maioria das vezes, a versão da população é de que são policiais, que há um corporativismo, 

que essa denúncia não chega. A gente sabe das estatísticas que aponta a violência policial e a 

violação dos direitos cometidos pela polícia, sendo muito fortes. As denúncias que chegam 

nas Corregedorias são muito pequenas referentes a esses números da violência policial 

expressa no Rio de Janeiro. O que falta essencialmente é autonomia política, autonomia 

administrativa e de recursos para esses setores funcionarem. 
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Leonardo: Você acha que o fato de policias trabalharem dentro desses órgãos influencia 

na isenção? Onde você acha que a estrutura desses órgãos deveria ficar subordinada? 

 

Marcelo Freixo: É fundamental sem dúvida alguma, que ela saia da esfera da Segurança 

Pública. Eu acho que, foi um avanço no Rio de Janeiro, tanto a Ouvidoria como a 

Corregedoria Geral Unificada, estaria associada à Secretaria de Direitos Humanos. A 

existência de uma Secretaria de Direitos Humanos é extremamente importante. O Rio de 

Janeiro, senão me engano, é um dos únicos estados que tem isso, não basta isso para dizer 

que o Rio de Janeiro tem uma política de Direitos Humanos. Porque a gente vê por trás das 

ações policias a Secretaria de Segurança e a própria Secretaria de Governo que é a mais 

importante, o próprio Garotinho, não é uma política de Direitos Humanos. Então, não é uma 

existência de uma Secretaria, ela é importante. É importante e dá uma certa autonomia, mas 

não garante uma política de Direitos Humanos para o Estado do Rio de Janeiro. Não garante 

que nossas policias sejam mais respeitosas em relação aos Direitos Humanos. Isso não vem 

acontecendo, muito pelo contrario, o número de violações vêm aumentando 

consideravelmente, o numero de autos de resistência vem aumentando consideravelmente. A 

corrupção policial não tem nem como medir, mas a sensação que nós temos é de que ela 

aumenta consideravelmente. Agora é a própria Secretaria de Direitos Humanos, ela tem 

vínculo  com o governo do Estado e que não a deixa com total autonomia. Sabemos que o 

Estado é o principal violador de Direitos Humanos que existe, seja pela sua ausência, seja 

pela truculência em alguns setores. Essas Secretarias muitas vezes estão vinculadas a 

projetos políticos, que são muito mais fortes que a existência de uma Secretaria. Então a 

existência de uma Secretaria é importante e fundamental, que ela trabalhe junto com a 

sociedade civil organizada é importante que ela seja um instrumento junto à sociedade civil, 

para fazer com que essas denúncias cheguem ao governo e que tenha uma equipe para 

funcionar. Eu já apresentei inúmeros casos para a Corregedoria Geral Unificada, para a 

Secretaria de Direitos Humanos e acompanho os casos, porque sei também que muitas vezes 

funcionam bem. Essa semana eu tive um caso muito concreto, uma violação dramática, sobre 

um garoto de São Gonçalo que foi violentado sexualmente por policiais. A justificativa dos 

policias, foram que eles se confundiram pensando que era traficante, quer dizer, isso mostra 

como esta banalizada a idéia de permissão da violência policial com o trafico. É muito 

dramático isso. E a ação da Corregedoria foi exemplar, o menino já esta protegido, a família 

já esta protegida, foi muito eficiente, foi muito correta é o que a gente quer dizer. Sempre que 

todos os casos encaminhados pela Justiça Global tiveram este resultado? Não tiveram. O 
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caso Wallace foi um caso que nós levamos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

a OEA. Foi o caso que a Secretaria deixou passar todos os prazos, não cumpriu os prazos, 

não respondeu adequadamente. Mas isso faz parte do jogo, agora a gente está muito longe de 

ter uma política de Direitos Humanos desenvolvida, definida no Rio de Janeiro. 

 

Leonardo: E como você vê a publicidade, ou seja, as pessoas conhecem esses órgãos? As 

pessoas que mais sofrem violações são as pessoas de baixa renda, que moram em 

comunidades mais pobres. Você acha que essas pessoas conhecem o trabalho da 

Ouvidoria e da CGU? 

 

Marcelo Freixo: Sem dúvida, primeiramente respondendo a questão, que eu não acabei nem 

respondendo, sobre a existência de policiais nesses órgãos. Eu não vejo problema nenhum, 

depende de qual policial você tem, qual a preparação você tem, qual estrutura de trabalho 

que ele tem. Recentemente eu fiz uma denúncia na Corregedoria, de que uma das pessoas que 

era vítima no interrogatório o coronel, tentou fazer com que ele se transformasse no culpado 

pela ação. Então isso é muito ruim, porque aquela mentalidade policial ainda estava 

prevalecendo, isso não pode. Agora não depende de ser policial ou não ser policial, o 

importante é que você tenha uma autonomia, inclusive ideológica, não só administrativa 

política e de recursos. Agora é muito importante dar publicidade. É ter uma política 

pedagógica sobre as ações da Ouvidoria e da Corregedoria. Hoje eu passo uma parte 

considerável do dia, visitando as favelas, visitando as comunidades, dando palestras nas 

favelas e a visão que se tem hoje do governo é muito... Primeiro porque o único órgão que as 

favelas conhecem é o governo e a policia, que é o único órgão presente, na maioria das 

favelas. Hoje o número de escolas é absolutamente insuficiente, o numero de creches nem se 

fala, a maioria das favelas não tem creche, a saúde pública é extremamente precária. Isso 

para quem esta na favela é o único órgão que é a policia e nas favelas ela é conhecida pela 

sua violência, pela sua corrupção e não pela garantia de sua segurança, a polícia não entra 

na favela para garantir segurança dos moradores, ela entra na favela para combater e para 

garantir a segurança para quem não é da favela, a lógica permitida ela é ainda muito forte. 

Então naturalmente essa população não confia, não vê na polícia um instrumento de garantia 

de direito ou qualquer coisa desse tipo, existe um processo de criminalização do pobre, que 

está muito além da polícia, que esta nas ações  do Estado, no governo, que fazem com que a 

polícia seja essa ponta. Isso de Corregedoria não chega nas favelas. Uma gama de 

moradores nem sabem que existe uma Corregedoria. O único serviço de informações que 
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segundo pesquisas recentes mostrou que a grande parte das denúncias, que chegam ao 

Disque-Denúncia, vem da própria favela denunciando o próprio trafico, que é  muito 

interessante, que mostra que a idéia de uma convivência absoluta, não é também verdadeira. 

E o que a polícia não conseguiu detectar, é uma coisa, é a convivência, outra coisa é a 

conveniência e a Corregedoria tinha que aproveitar isso. Tinha que saber trabalhar com a 

convivência necessária que essa população tem com a violência e com a polícia e ganhar 

essa credibilidade, ganhar essa confiança, então manuais mais didáticos, a presença da 

Corregedoria nas favelas, isso tudo seria extremamente importante. Isso não acontece, as 

corregedorias são estáticas, elas esperam que as denúncias chegam até elas, e aí se você for 

tirar algum percentual que não existe, há essa possibilidade, mas quantidades de violação 

que não denunciadas certamente nós não ultrapassaríamos daí 2% ou 3% que acontece no 

Rio de Janeiro. Então acaba que as ações da Corregedoria e Ouvidorias ficam muito 

fragilizadas, primeiro que existe um processo de incorporação   dessa violência por parte da 

população pobre, muitas vezes eu ouvi nas favelas as mães afirmarem que “se meu filho fosse 

traficante, eu não tava; estou  denunciando, porque não é traficante”. Quer dizer, como se 

fosse traficante, fosse executado, não tendo problema, sabe que boa parte dos autos de 

resistência são práticas de execução sumária e que não se denuncia e que a população não 

denuncia, porque não tem acesso. O acesso à justiça é muito importante, assim com o acesso 

as Ouvidorias, o acesso a Corregedoria Geral Unificada. (FIM DA ENTREVISTA). 
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17. MARIA DO CARMO ALVES GARCIA – ouvidora da polícia e promotora de justiça. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 6 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: Maria do Carmo, eu queria que a senhora fizesse um relato desde quando 

entrou aqui na Ouvidoria da Polícia... 

 

Maria do Carmo: Bem... A Ouvidoria foi criada através da Lei 3.188 em janeiro de 1999... 

Eu fui convidada pelo coronel Josias Quintal e fui nomeada pelo governador Anthony 

Garotinho, no dia 29 de setembro de 2001. E o período de acordo com essa lei seria de 1 

ano, podendo ser renovado por mais 1 ano. Então, quando o governador Anthony Garotinho 

deixou o governo e assumiu a governadora Benedita, eu ainda não tinha terminado meu 

primeiro mandato, e o secretário de Segurança, na época assumiu e ele demitiu todos os 

antigos colaboradores do Garotinho. [...] Eu fui lá e conversei com ele e disse: “Olha...”. 

 

Leonardo: Qual era o secretário na época, o professor Roberto? 

 

Maria do Carmo: Roberto Aguiar... Eu falei com ele: “O cargo de ouvidor é mandato e ainda 

não completou o meu mandato... Meu mandato só termina em setembro e na ocasião eu aviso 

ao senhor”. Ele mandou que eu conversasse com o doutor Ronaldo... 

 

Leonardo: Doutor Ronaldo era? 
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Maria do Carmo: Ele era secretário Administrativo... Então o doutor Ronaldo, no dia 

seguinte acertou, foi publicado no Diário Oficial novamente e saiu o meu cargo, o do doutor 

Sarti e também, na ocasião, o [...], do coronel, que era assessor da Polícia Militar. Quando 

estava vencendo o meu mandado, então procurei o doutor Roberto e avisei para ele: “Olha, o 

meu cargo vai vencer tal dia... Dia 9... No dia 27 de setembro de 2002. E o senhor tem a 

liberdade de escolher outra pessoa e eu estou avisando com antecedência para o senhor 

resolver isso...”. Ele no dia 9 de novembro de 2002, ele me substituiu... Então saí no dia 9 de 

novembro e, então no dia 31 de dezembro, quando a Benedita saiu, ela mesmo exonerou 

todos aqueles que ela havia nomeado. Então a partir do dia 1º de janeiro de 2003, eu fui 

novamente nomeada, já pela governadora Rosinha Garotinho e também tinha como 

secretário de Segurança o coronel Josias Quintal, e fui nomeada e quando chegou em junho 

de 2003, foi criada a Secretaria de Direitos Humanos... Então, na Secretaria de Direitos 

Humanos... Tinha que compor a Secretaria, porque não bastava à Secretaria funcionar 

sozinha... Então tanto a Ouvidoria quanto a Corregedoria Geral Unificada passaram a 

pertencer à Secretaria de Direitos Humanos nesta data. Nessa ocasião o secretário de 

Direitos Humanos era o Pinaud... E o Pinaud acumulava as funções de secretário com a de 

Corregedor até que o próprio Garotinho esteve por aqui e convidou... Eu tinha como 

assessor da Polícia Militar o coronel João Carlos... E o Garotinho reconheceu o coronel 

João Carlos e o convidou para ir ao gabinete dele, conversar com ele, e lá ele fez o convite 

para ele assumir a CGU... Foi quando o coronel se apresentou ao Pinaud e o Pinaud não 

aceitou porque disse que o coronel não tinha o conhecimento jurídico e que para aquela 

função tinha que ter conhecimento jurídico e foi aquela complicação toda e acabou que foi 

criada... Qual é a função do coronel João Carlos agora? Instituto de Segurança Pública 

não... Esqueci a função dele... 

 

Leonardo: Mas ele saiu do âmbito da Secretaria de Direitos Humanos? 

 

Maria do Carmo: Saiu, não assumiu a CGU porque ele não tinha curso de direito, e o Pinaud 

continuou, ainda por um tempo... Até que logo em junho de 2003, quando foi criada a 

Secretaria de Direitos Humanos ele ficou com as duas funções... E depois o João Carlos foi 

convidado para essa função... Num órgão... Eu esqueci o nome... Então eu fiquei sem 

assessor da Polícia Militar... Foi quando o coronel Horsae foi para reserva e justamente 

nessa saída do coronel da Polícia Militar para reserva eu o convidei para assumir o cargo de 

assessor e ele aceitou. Então ficou novamente completo o nosso quadro aqui, o doutor Sarti 
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como assessor da Polícia Civil e o coronel Horsae como assessor da Polícia Militar... E o 

coronel Jorge da Silva tomou posse como secretário no dia 3 de fevereiro de 2004, e quando 

ele tomou posse eu já estava na prorrogação de mandato, eu falei com ele, mas ele disse que 

ia conversar com a governadora Rosinha porque... Aí ele fez uma crítica muito severa de 

uma... Era estrangeira... A função dela eu não me lembro, mas ela criticou muito o mandato 

da Ouvidoria de um ano, porque se quando um ouvidor começa a pisar no chão firme é 

depois de um ano, porque até então ele ainda está tentando se organizar e a entender o 

serviço... Então aquela crítica muito severa e o coronel Jorge disse que ia conversar com o 

governadora Rosinha e fez um projeto para ser mandado para a Assembléia para alterar o 

mandato do ouvidor, então ficaria 2 por 2... Nesse caso como eu entrei no mandato da 

governadora Rosinha, eu sairia no término também da governadora... E assim estamos 

continuando... 

 

Leonardo: Maria do Carmo, a senhora que teve a experiência da Ouvidoria tanto na 

Secretaria de Segurança quanto na Secretaria de Direitos Humanos, você acha que a 

saída da Ouvidoria da gestão da segurança pública dá uma maior autonomia a 

Ouvidoria? 

 

Maria do Carmo: Fica mais fácil, realmente, porque quando era parte da a Secretaria de 

Segurança Pública, ela ficava aqui mesmo no edifício, então qualquer pessoa que vinha aqui 

na Ouvidoria... Dificilmente vem fazer um elogio a um policial... Quando eles fazem um 

elogio, ou eles fazem por telefone ou por e-mail. Eles vêm pessoalmente quando vem fazer 

alguma queixa por desvio de conduta de policial e, evidentemente, por ter a Secretaria de 

Segurança aqui, eles temiam muito... Depois com a Secretaria de Direitos Humanos, eles 

passaram a ter mais confiança e a vir com mais freqüência... Tanto que nós temos além dos 

meios de comunicação que eles usam, carta, e-mail, telefone... Agora tem a secretária 

eletrônica que nós temos aqui há uns 6 meses, mais ou menos, que já melhorou bastante, 

porque durante à noite nós não temos ninguém aqui no expediente... 

 

Leonardo: E tem recebido algumas denúncias na secretária eletrônica? 

 

Maria do Carmo: Temos, temos... Às vezes fica muito difícil, porque fica no meio do 

movimento muito grande, próximo, você custa a entender e às vezes não entende o que estão 
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passando, mas durante à noite, feriado, sábado eles utilizam bastante a secretária 

eletrônica... E aumentou bastante o número também, de pessoas comparecendo aqui para 

apresentar a denúncia contra os policiais. Então eu acho que com a Secretaria de Direitos 

Humanos a Ouvidoria passou a funcionar de uma forma mais tranqüila pelo menos para 

aqueles que nos procuram. 

 

Leonardo: E no caso da relação da Ouvidoria com a Corregedoria Geral unificada, já 

que a função da Ouvidoria seria ouvir e repassar aos competentes... No caso é repassada 

para a CGU, para as corregedorias internas? 

 

Maria do Carmo: Nós repassamos todas as notícias de acordo com a gravidade do caso... 

Quando os casos são mais graves, evidentemente que eles vão para a Corregedoria Geral 

Unificada, e muitas vezes até casos realmente graves vão imediatamente... Um funcionário 

daqui leva para o doutor Vercilo, eu telefono para ele explico o quê que é, e ele diz: “eu 

estou esperando na porta”... Entendeu? Para tomar as providências... E fora disso o nosso 

trabalho não é só de mandar as notícias, mas nós ficamos monitorando também... 60 dias, 

não chegou resposta, já estamos apurando se foi feito, se não foi feito, se estão apurando... 

Agora o que eu sinto aqui não é o poder de investigar, esse poder de investigar é da 

Corregedoria e eles fazem de acordo... O que eu sinto aqui é que nós não temos, a nossa lei é 

muito pequena, dá poderes muito limitados a Ouvidoria, mas nós não temos poder de 

requisição. Quanto a isso eu acho que seria uma necessidade, porque quando você tem esse 

poder de requisição a gente pode determinar prazos, você pode determinar até sanções caso 

os órgãos competentes não respondam no tempo do prazo que foi determinado... Daí, quando 

você não tem esse poder, eles respondem se quiserem... Via de regra, por uma questão até de 

cortesia, eles fazem isso, tem feito... Mas, também quando não respondem a coisa fica 

complicada, porque a gente insiste, e manda outra correspondência, e às vezes relaciona 

aquela porção de protocolos [...] que vai responder... Mas não tem jeito... 

 

Leonardo: A senhora acha que a Ouvidoria deve ter a função de investigar? 

  

Maria do Carmo: Aqui na Ouvidoria, o estado do Rio é o único estado onde existe a 

Corregedoria Geral Unificada. Nós temos a Secretaria de Direitos Humanos e tem a CGU... 

É o único estado... Muitas pessoas criticam, sugerem, esse fato da Ouvidoria poder 
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investigar, mas desconhecem as funções da Corregedoria Geral Unificada. E nós 

trabalhamos com [...], felizmente, o meu relacionamento com a Corregedoria é muito bom, 

eu não tenho do que reclamar... [...]. Qualquer coisa eu ligo e tenho retorno e a gente resolve 

imediatamente... 

 

Leonardo: Então com essa experiência... 

 

Maria do Carmo: Para mim a única coisa que realmente traz prejuízo para a Ouvidoria é 

não ter poder requisitório... 

 

Leonardo: Maria do Carmo, como a senhora integra o quadro do Ministério Público, e 

agora está aqui na Ouvidoria... Como a senhora vê a questão do papel do Ministério 

Público no controle externo da atividade policial? 

 

Maria do Carmo: Olha, eu estive numa reunião em Brasília, em novembro... E inclusive me 

aborreci muito seriamente com uma palestra que eu ouvi do Ignácio Cano... E... Porque ele, 

para um público, onde existiam diversos estrangeiros... 

 

Leonardo: Foi em qual reunião? 

 

Maria do Carmo: Me parece que foi no dia 11, 12... 

 

Leonardo: Mas foi um fórum? 

 

Maria do Carmo: Foi um fórum que eles me convidaram para ir... Mas tinham lá 

representantes da... Itália... Tinha do Chile, daqui da América do Sul... Deixa eu ver se eu 

tenho o nome aqui, porque guardei... E eu fiquei realmente muito aborrecida com o Cano... 

(Procurando o papel)... Ele disse... Ele disse que tinha feito uma pesquisa... No ano de 2003... 

E que a Ouvidoria da Polícia do Estado do Rio era totalmente desconhecida, que poucas 

pessoas conheciam a Ouvidoria e aqueles que conheciam eles não... Deixa eu ver a data... E 

os que conheciam não sabiam sequer para quê a Ouvidoria servia, porque eles tinham total 

desconhecimento... E... Com relação ao Ministério Público, o Ministério Público do Rio não 

cumpria com as suas obrigações no que diz respeito a... A fiscalização externa da polícia... 
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Eu o abordei, ele terminou a palestra e eu fui conversar com ele na presença da doutora Ana 

Paula... Ana Paula Souto Maior... Que é diretora do... Ela é diretora de um Programa da 

União Européia. Então eu falei com ele que eu gostaria que ele me esclarecesse como tinha 

sido feita aquela pesquisa. Ele pegou e ficou meio assim e disse: “essa pesquisa foi feita em 

2001, com base nos elementos de 1999...”. Mas eu disse: “o senhor não disse isso!”. “Por 

um lapso eu não dei a data, eu não me preocupei de divulgar a data que tinha sido feita a 

pesquisa”. Eu peguei e disse assim: “porque a Ouvidoria do Rio de Janeiro, pelo menos, isso 

eu tenho certeza absoluta... A Ouvidoria é divulgada no estado inteiro. Não só na cidade do 

Rio de Janeiro como no interior do estado. No Sul Fluminense eu dei entrevista em jornais, 

eu distribui muitos folhetos, fui a Nova Iguaçu pessoalmente lá no shopping de Nova Iguaçu, 

conversei com a pessoa responsável por essa parte de propaganda, pedi que ele fizesse 

propaganda da Ouvidoria, ele colocou adesivos, conversou, fez uma reunião com todos os 

logistas e colocaram adesivos nas lojas... Principalmente quando ouve aquele massacre em 

Nova Iguaçu, então eu aproveitei e fui lá. Nós distribuímos muito... Fora esses morros, eu 

mando para igrejas evangélicas, principalmente para Assembléia de Deus e para a Igreja 

Universal, que é onde reúne um grupo muito grande de pessoas carentes e que sofrem 

pressão por parte policial... Mandei para as igrejas católicas todas, desde Seropédica até a 

cidade do Rio de Janeiro eu mandei para todas as igrejas folhetos sobre a Ouvidoria... E o 

senhor desconhece o trabalho. E estive na TV Globo por convite deles para dar uma 

entrevista, para falar sobre a Ouvidoria, o doutor Sarti também já esteve na... Na TV... 

Fazendo uma reportagem ao vivo falando sobre a Ouvidoria”. Quer dizer, isso que o Ignácio 

Cano falou não corresponde a realidade... Não corresponde a realidade... 

 

Leonardo: E ele expôs a metodologia da pesquisa dele? 

 

Maria do Carmo: Não! Só disse que tinha feito a pesquisa. Aí eu falei com ele: “e por outro 

lado você foi infeliz, porque você falou do Ministério Público e eu sou promotora de justiça, 

aposentada. E eu, pelo menos, como promotora de justiça sempre cumpri com meu dever de 

fiscalizar, de fiscalização externa da polícia... Inclusive, raríssimas vezes... Durante um mês 

eu ia pelo menos 3 vezes na delegacia... Em 3 semanas, às vezes pulava uma... Em horários 

diferentes, às vezes de manhã, à tarde ou à noite... Nunca cheguei direto ao gabinete do 

delegado, eu ia direto para a carceragem, eu mandava abrir, entrava, verificava o que estava 

certo, o que estava errado... Se eu encontrasse algum preso machucado eu tomava 

providências... Inclusive teve policial que foi processado porque... Agiu de violência contra 
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preso... E sempre eu cumpri com minhas obrigações... E tenho conhecimento que muitos 

promotores de justiça também cumprem com suas obrigações...”. 

 

Leonardo: Essa atividade, de atividade de controle pode se dar assim de maneira efetiva 

como a senhora está falando? 

 

Maria do Carmo: Pode! Você não tem nem idéia do poder do Ministério Público... O 

Ministério Público é um elefante branco... Tem muita força... Muita força... Ele entra aonde 

quer, aonde precisa... Ele tem a liberdade de entrar, de apresentar a carteirinha dele e em 

qualquer lugar ele entra... Quando a autoridade policial encerra suas atividades ele 

encaminha para juízo o inquérito. O inquérito vai ao promotor e ele analisa se realmente o 

processo tem ou não condições para seguir... Às vezes você vê que falta muita coisa, então 

você manda baixar para a delegacia... Faça isso, isso, isso... Para cumprir todas as 

diligências... 

 

Leonardo: Isso também é uma forma de controle? 

 

Maria do Carmo: Você está controlando a atividade policial... E muitas vezes você pega até 

outros processos que você lê, vê a portaria, vê depoimentos da vítima, vê isso e aquilo e você 

percebe, tranqüilamente que alguma coisa errada existiu, porque as pessoas que prestam 

depoimento nada falam e nada viram... Então você já vê que alguma coisa está errada... A 

gente manda baixar, muitas vezes até por fora, porque a gente sempre tem os informantes... 

Que dão informações sobre fatos que acontecem e a gente manda ouvir, mesmo que não 

tenha sido citado no inquérito, a gente manda ouvir fulano, beltrano que tenha conhecimento 

do assunto... [...]. E eu acho muito importante essas visitas que você faz em delegacias, 

porque ali você, principalmente, quando você chega nos horários mais difíceis de se esperar 

alguém... Quantas vezes eu já cheguei em delegacia 9 e meia, 10 horas... Já teve dia de eu 

chegar lá meia noite... Porque eu sabia que tinha alguém lá prestando depoimento que acaba 

sendo... 

 

Leonardo: Poderia estar sendo... 
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Maria do Carmo: Com certeza estava sofrendo abuso de autoridade ali... Então você chega e 

quando você chega de repente a coisa... Toma outro vulto... Você não vai permitir uma... Que 

tome depoimento na forma de tortura... 

 

Leonardo: E muitas vezes o promotor solicita um novo depoimento com ele presente... 

Isso acontece? 

 

Maria do Carmo: Quantas vezes... Eu trabalhei naquele processo do [...] Diniz, eu assisti a 

todos os depoimentos na delegacia... Você pode... Você só não pode falar, não pode se 

manifestar porque ali não é seu lugar... Em tese é inquisitorial, cabe ao delegado não ao 

promotor... Se estiver [...] você pode chegar e sentar, e vai ouvir... Para você é importante, 

porque você já tem uma idéia daquilo que o preso está falando, o que está sendo perguntado, 

o que deixou de ser perguntado... Já tem idéia... 

 

Leonardo: Se o que está sendo dito é o que está sendo escrito?... 

 

Maria do Carmo: Eu, pelo menos, desconheço... Esse fato de dizer que promotor não cumpre 

com as suas obrigações... Eu falei mesmo com o Ignácio Cano, eu desconheço... Eu acho que, 

pelo menos, o que eu posso observar e posso afirmar... Por mim, eu sempre fiz e tenho 

certeza que os meus colegas também fazem... Esse controle externo da polícia... (FIM DA 

ENTREVISTA). 
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18. MARLY RODRIGUES DOS SANTOS – funcionária da Ouvidoria da Polícia. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 6 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: Qual é a função da senhora aqui? 

 

Marly: Aqui eu faço contato com os nossos comunicantes, normalmente, eles fazem as 

denúncias e quando eles fazem um acompanhamento nós temos que verificar se realmente 

eles estão certos ou não. Na maioria dos casos, as denúncias que eles fazem são realmente 

verdadeiras... Mas a maioria não procedem... Quando a nossa denúncia é verificada, nós 

temos por hábito, por ser até elegante com o comunicante, nós retornamos, por telefone ou 

por aerograma... A investigação da denúncia, o que foi investigado para confrontar com o 

que ele falou. 

 

Leonardo: Essas pessoas que demandam pelo trabalho da Ouvidoria têm essa resposta? 

E você tem algum caso? Como é que se dá o contato com o denunciante?... Como é que 

ele se sente? Já teve alguma coisa interessante? 

 

Marly: Tem um caso interessantíssimo! Foi preso um suposto delinqüente, em Queimados ou 

Mesquita... E ele estava jurado de morte... Essa senhora, mãe dele, ligou para cá, muito 

apavorada dizendo que iam matar o filho dela numa delegacia que não me recordo agora... 

O que aconteceu? A Ouvidoria intercedeu de imediato na delegacia para poder verificar o 

que estava acontecendo com o rapaz para averiguar o que estava acontecendo com ele, 

porque ele estava lá... Passaram uns dias... E quando a Ouvidoria entra nessas coisas assim 
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graves ameniza bastante, porque na verdade, a nossa Ouvidoria é muito bem vista aí fora, 

tanto pelas pessoas que estão em perigo quanto por seus familiares... E com esse retorno que 

nós tivemos com essa senhora, saiu tudo direitinho, ele foi transferido para delegacia, 

realmente iriam matá-lo para onde ele iria, estavam esperando para matá-lo, era verdade 

dela... E eu fui dar o retorno... Quando eu ligo, eu achei aquilo muito interessante... Quando 

eu ligo para ela: “Olha, está tudo certinho, eu quero confirmar com a senhora... Aconteceu 

isso mesmo? Aqui está dizendo assim, assim, assim...”. E ela me respondeu: “Olha minha 

filha! Aconteceu muito melhor, pela primeira vez meu filho tomou um cafezinho na 

delegacia...”. Eu quase chorei... Eu voltei a perguntar: “Como? Um cafezinho?”. Ela falou 

assim: “É... Depois que eu liguei para vocês meu filho tomou um cafezinho... Meu filho falou 

que foi tão bem tratado que não queria nem mais sair de lá. Olha, eu fiquei maravilhada!” O 

quê que o ser humano quer? Quer ser tratado como gente... O que aconteceu? Como nós 

entramos e ele foi tratado como uma pessoa normal, com respeito... Isso tem aí anotado, tem 

registrado no protocolo... [...].  Então é isso, se não fosse uma mãe tão maravilhosa, me 

parece que esse rapaz tem 21, 23 anos... Se não fosse a mãe tão maravilhosa que ele tem 

hoje, ele estaria morto... E ele realmente está cumprindo a pena dele lá, tranqüilamente, 

como todos os outros, porque muita gente faz coisa pior... Ele apenas fez, ameaçou alguém, 

alguma coisa desse tipo.. Então isso realmente... Eu fiquei contente. Eu comento com as 

pessoas isso que eu achei muito interessante... 

 

Leonardo: A senhora é policial? 

 

Marly: Não sou... Nós aqui na Ouvidoria não podemos ser policiais e eu vou dizer o porquê. 

Nós temos que ser imparciais na denúncia e no depoimento. Nós não podemos ter nenhum... 

Eu vi a senhora, mas a única coisa que eu posso fazer é registrar o que ela falou é só... Por 

quê? Era uma situação delicada e era para ser tomada toda a providência, independente dela 

ter sido uma mãe maravilhosa. Ele tem que pagar pelo que ele fez... É nessa hora que a gente 

entra, na imparcialidade... Eu não sou policial civil, nem militar, quer dizer, se ele está na 

delegacia ou se ele está num batalhão para nós é indiferente. (FIM DA ENTREVISTA). 
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19. OLÍVIA GALVÃO – professora e ouvidora dos Direitos Humanos. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 13 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: Você poderia fazer um relato de suas experiências e impressões relacionadas 

com o trabalho que desempenha na Secretaria de Estado de Direitos Humanos? 

 

Olívia Galvão: Eu acredito que tenha vindo pra cá para aproveitar minha experiência na 

escola pública. Como professora da rede pública, eu já tinha esses problemas que eu tinha de 

encaminhar e atuar dando uma solução, eu ouvia como desabafo de alguns alunos. Por 

exemplo, o fato de meus alunos terem várias gerações dentro do sistema penitenciário. Até 

então eles falavam do sistema e eu desconhecia. Aí quando vim para a Secretaria, uma das 

coisas que a gente tem que lidar é com a demanda desse grupo, tanto dos internos quanto dos 

familiares. Então isso tudo é muito novo. Por acaso não tenho ninguém do sistema, mas eu 

juntei com algo que eu ouvia e não sabia muito bem como era com uma realidade que agora 

eu tinha que conhecer e tinha que atuar. E tinha que interagir. Cuidar do caso do morro da 

Coroa me marcou. A gente sempre sabe que tem uma série de problemas, a sociedade tem 

seus problemas, a marginalidade, mas você estar diante de alguém que foi torturado e ter que 

atuar dentro de uma rede de proteção daquela pessoa, que aquela pessoa é testemunha de um 

desvio de conduta de policiais militares. Isso para mim foi uma novidade, que era uma área 

que eu nunca tinha atuado. Fiquei muito preocupada de agora estar trabalhando 

institucionalmente e atuando nesse universo porque eu sempre fui vista, professora de escola 

pública, sempre circulei no meio do samba, no meu grupo não é só de ir para quadra e 
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dançar. Alguns rapazes do meu grupo saem na bateria, e a bateria é controlada por 

narcotráfico. Nós tivemos que saber exatamente onde a gente estava pisando. Eu sempre fico 

imaginando que depois que eu passar por aqui, uma vez saindo, eu tenha que voltar para esse 

mesmo grupo. E eu não posso ter uma imagem que gere alguma dúvida. Eu não estou na 

escola pública, mas eu continuo nessa rede de samba. Na rede que está ligada à favela e a 

comunidade. São as alas de comunidade, são pessoas que estão nas escolas de samba há 

muitas gerações 

. 

Leonardo: E você acha que essa sua experiência contribuiu e contribui para o seu 

trabalho aqui, pelo fato de você ter essa ligação? Ou existe algum estigma, dificuldade? 

 

Olívia Galvão: Não, quando acontece alguma coisa a minha trajetória me ajuda no trabalho. 

As histórias são parecidas, eu conheço os códigos. Tirando o sistema penitenciário que era 

tudo muito novo, todo o resto eu já tinha ouvido. Já lidava com as pessoas, vivia em 

comunidade favelada que sofre a perseguição, tortura por parte da polícia, para mim isso 

não era novidade. Dessa vez eu estou numa outra posição. Tendo que atuar, ajudar e dar 

solução. Antes eu ficava mais como expectadora ou como solidária. Hoje eu posso fazer 

alguma coisa e isso pra mim é interessante. Estar no governo tem uma parte que é meio 

virtual. Somente intenções que necessariamente não precisam se realizar. Eu tento não ficar 

só nessa área da verborragia, das propostas, da imagem política. Eu procuro efetivamente 

fazer alguma coisa. Porque senão pra mim seria muito pouco. Eu já não me conformava no 

colégio com as coisas, “é assim mesmo, eles não vão aprender, nada pode ser feito, depois de 

anos de magistério”. Esses discursos que e ouvia na sala dos professores, me incomodava. Já 

era daquele tipo que nosso papel tem que ser outro, que a gente tem de tentar resolver, que a 

clientela mudou e a gente tem que encarar essa clientela. O nosso papel é arrumar uma 

forma de atender as necessidades dessa clientela. Eu já tinha essa atitude de tentar entender 

e já tinha essa atitude de tentar interferir. 

 

Leonardo: E você como ouvidora dos Direitos Humanos, como foi essa experiência ou 

está sendo? 

 

Olívia Galvão: Eu acho que eu já tinha uma habilidade para... Sempre fui muito de ouvir, 

gosto muito de ouvir histórias das pessoas, sempre fui uma boa ouvinte. O que me seduziu na 

questão da Ouvidoria dos Direitos Humanos foi essa possibilidade de ouvir as demandas, 
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encaminhar as demandas e ao mesmo tempo fazer um diagnóstico de que áreas dentro da 

estrutura pública − municipal, estadual, federal e da privada −, e o que nós temos dentro da 

sociedade carioca para atender a essas demandas. E na época da criação da Ouvidoria foi 

dito o seguinte: vamos fazer o diagnóstico para podermos instrumentalizar a política pública. 

Tem uma falha na área de saúde, tem uma falha na educação, no atendimento a população de 

rua. Para ver o que a gente consegue resolver e não consegue, para ver o que o Estado, 

prefeitura, poder público pode fazer ou não pode. E o por quê de não poder. Acho que 

serviria para qualquer governo. 

 

Leonardo: Qual é a relação da Ouvidoria de Direitos Humanos com a Corregedoria 

Geral Unificada, que está dentro da mesma estrutura da Secretaria? 

 

Olívia Galvão: Algumas vezes a gente recebia denúncias que deveriam ser enviadas para a 

Ouvidoria da Polícia. Sempre a rotina era encaminhar para lá. Algumas pessoas diziam: “se 

for para mandar para lá eu não quero”. Porque lá tem policial e a pessoa sempre imagina 

que a corporação é toda de um jeito só. Isso foi fazendo com que a gente tomasse ciência do 

universo da violência policial. 

 

Leonardo: Mas já chegou a acontecer casos de pessoas que foram encaminhadas direto 

para Corregedoria e não para a Ouvidoria da Polícia. Ou sempre se encaminhou para a 

Ouvidoria da Polícia? 

 

Olívia Galvão: Sempre que a gente tratava de violência com relação a policial, foi uma 

orientação não tomar uma decisão sem ouvir algum membro da Corregedoria. 

 

Leonardo: Da Ouvidoria? 

 

Olívia Galvão: Principalmente da Corregedoria, porque na época era o órgão mais próximo 

geograficamente. Estávamos todos no mesmo andar, então criou uma rotina de sempre se 

perguntar para a Corregedoria. Até porque muita coisa a gente desconhecia. É um campo 

cheio de regras e de códigos. A maneira de tomar o termo, a importância do jeito de tomar o 

termo. Você funcionário da Ouvidoria de Direitos Humanos está falando, mas foi o cidadão 

que trouxe a demanda. Buscar no discurso dele o que ele quer e ele tem que se 

responsabilizar com aquilo que ele disse para você. Até por que respalda a gente em alguns 
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momentos, quando isso não foi feito criou-se uma saia justa. Na verdade a gente teve que 

chamar a pessoa, tomar o termo e dizer que não podemos fazer nada a não ser que você 

assine o que está falando. Isso foi fundamentado pelos membros da Corregedoria, que a idéia 

é você ter a uniformidade dos dados. Usar o banco de dados que já existia e que foi 

construído para poder cruzar os dados com os outros 2 setores da Ouvidoria da Polícia e da 

CGU. Isso sempre foi uma orientação e uma preocupação, houve resistência de alguns 

funcionários pela mudança de rotina, mas não foi nada assim tão grave. Os que se recusaram 

mesmo acabaram saindo até da própria Secretaria. Não podiam ficar na Ouvidoria da 

Polícia, não queriam adotar a mudança de rotina da Ouvidoria de Direitos Humanos e não 

podiam ir para a Corregedoria. Então, acabaram desistindo da instituição. Mas sempre 

temos uma preocupação de colher esses dados, colher num formato padronizado para poder 

cruzar uma coisa com a outra. 

 

Leonardo: Você que vivencia aqui dentro, as pessoas que são policiais desses órgãos você 

acha que muitos deles vêem essas políticas como uma política de Direitos Humanos ou 

não? 

 

Olívia Galvão: Da época que entramos aqui até agora, uma coisa que eu não entendia era 

parar toda a Secretaria para fazer um seminário, para que todo mundo assistisse ao 

Seminário. Meu Deus, como você pára um serviço, um atendimento por causa de um 

seminário? Mas aos poucos você vai conversando com as pessoas que estão aqui há muito 

mais tempo que eu, e percebe que as pessoas não têm a noção do que é Direitos Humanos. 

Hoje eu acho que tem que parar tudo. É capacitação. Mesmo assim eu ainda percebo a 

resistência de muitas pessoas. Elas se recusam a entender o que é Direitos Humanos, elas se 

agarram aos preconceitos e se agarram também a uma postura que não atende aos objetivos 

da área de Direitos Humanos. Acha que continua dentro de uma delegacia e não legal. 

Aquela delegacia tradicional que a gente tinha medo de entrar. Acho que algumas pessoas 

não incorporaram isso. (FIM DA ENTREVISTA). 
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20. PAULO BAÍA – professor e subsecretário de Estado de Direitos Humanos. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 24 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: Eu queria que você contasse a sua vinda aqui para a Secretaria de Direitos 

Humanos e falasse um pouco da sua experiência à frente da Subsecretaria... 

 

Paulo Baía: Eu sempre reconheci que eu nasci em Marechal Hermes, subúrbio do Rio de 

Janeiro. Sou filho de um sargento da Força Aérea Brasileira, professor da rede estadual, e 

filho de uma professora primária; e que sou negro. Isso é fundamental para entender a minha 

trajetória profissional e a minha trajetória como cientista social. Porque em função disso eu 

tive uma trajetória de vida na qual eu fiz certas escolhas. A primeira escolha feita foi a de 

que a sociedade brasileira por ter esse grau de discriminação, de desigualdade, de racismo, 

de iniqüidade de toda ordem, eu sempre escolhi ficar do lado dos pobres, massacrados e 

oprimidos. E escolhi isso tanto na minha vida profissional como na minha vida política. Esse 

é um dado importante para entender. Sou mestiço, mulato, brasileiro, em que muitas pessoas 

da minha cor não se consideram negras e eu desde muito cedo me considerei. Como eu tive 

sucesso profissional, o movimento negro sempre teve boa relação comigo também em função 

disso. Eu cheguei aqui na Secretaria de Direitos Humanos em função de uma relação, com o 

Jorge da Silva, que é profissional e de amizade. O Jorge eu conhecia já há muito tempo. Os 

meus trabalhos sobre pobreza, sobre estudo do poder local, estudo do poder e, sobretudo, 

como eu lidava com a questão das desigualdades sociais. Que, aliás, é uma terminologia que 
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eu não gosto muito de usar, mas com a questão da pobreza no Brasil. Mas o Jorge me 

conhecia de longa data e ao mesmo tempo nós havíamos compartilhado de um mesmo 

governo, Leonel Brizola. Na qual eu fui um dos subsecretários de Fazenda e o Jorge era o 

subsecretário da Polícia Militar, chefe do Estado Maior. Na época com o coronel Nazareth 

Cerqueira. Naquela época do segundo governo Brizola eles deram um desdobramento à 

experiência do primeiro governo Brizola, que foi o de introduzir na área da segurança 

pública uma política de segurança pública que tivesse como lastro teórico e objetivo final os 

Direitos Humanos, sobretudo, valorizar o favelado e não reforçar a discriminação ao 

favelado. Então isso me aproximou muito do Jorge em várias questões. Nós entramos aqui na 

Secretaria de Direitos Humanos, o Jorge entrou em outubro de 2003 e eu entrei em janeiro 

de 2004. Fui convidado em dezembro e vim para cá. Nós entramos aqui com duas missões: 

uma de apagar um incêndio, uma crise política. Porque o Jorge entrou na Secretaria com a 

saída do doutor Pinaud. O doutor Pinaud era o secretário anterior, tem uma longa trajetória 

na defesa dos direitos da pessoa humana, militante político de resistência na ditadura militar, 

enfim, uma longa trajetória de bons serviços à pátria, a nação, ao povo brasileiro. Mas nós 

entramos aqui numa crise porque o doutor Pinaud bateu de frente com o doutor Astério 

Pereira dos Santos, secretário de Administração Penitenciária e nesse embate entre ele e o 

Astério, por uma certa inabilidade interna ele levou essa questão para a mídia. Ele inclusive 

ecoou uma frase que é muito usada até hoje: “a turma da tortura está vencendo a turma dos 

direitos humanos”. Quando na verdade estava acontecendo divergências de natureza mais 

pessoal do que política. O que acontece, como toda crise, sobretudo, que já escrevi um 

trabalho sobre a política como boato, o que vale na política não são os fatos, são as versões. 

A versão era de que a turma da tortura teria vencido a turma dos Direitos Humanos. A 

governadora muito preocupada com isso queria dar um perfil mais agressivo a política de 

Direitos Humanos que se tinha no Estado do Rio de Janeiro. Eu como vinha há algum tempo 

sendo um crítico da política de Direitos Humanos, como uma política centrada 

exclusivamente nos direitos civis, sobretudo, na questão de que Direitos Humanos resumia-se 

a questão de prisão, polícia, bandido, presídio, prisão, e curiosamente essas minhas falas 

cruzavam em apoio ao que o Jorge da Silva vinha falando. A proposta apresentada pelo 

Jorge para mim em conjunto com a governadora era que nós montássemos uma Secretaria de 

Direitos Humanos que desse uma idéia de que Direitos Humanos são direitos de todos. A 

governadora quer implementar o que estava previsto no primeiro e no segundo Plano 

Nacional de Direitos Humanos, que foi feito em 1998, pelo Paulo Sérgio Pinheiro, que foi 

secretário Nacional de Direitos Humanos no governo Fernando Henrique Cardoso. Isso é 
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importante porque no governo do Fernando Henrique Cardoso, o Brasil assinou os pactos 

internacionais de Direitos Humanos com a Organização dos Estados Americanos (OEA) e 

com a Organização das Nações Unidas (ONU). E esses pactos foram aprovados pelo Senado 

Federal e pela Câmara dos Deputados, portanto passando a ser lei interna. Então o Estado 

brasileiro se subordina a Corte Interamericana dos Direitos Humanos da OEA e se 

subordina ao Tribunal Penal Internacional, o que, a meu ver, é um grande avanço para o 

país. E fez com que os governantes começassem a se preocupar com a questão dos Direitos 

Humanos. A governadora e o Jorge da Silva na discussão que fizeram comigo para eu chegar 

aqui, disseram exatamente isso que iam implantar uma Secretaria de Direitos Humanos que 

trabalhasse a noção de Direitos Humanos da ONU, de que direitos são indivisíveis e que 

Direitos Humanos incorporam, sobretudo, os direitos sociais, direitos econômicos, direitos 

difusos, além dos direitos civis, os direitos de primeira geração, segunda geração, terceira 

geração e de quarta geração. Concordo mais com a visão do Habermas que fala em  direitos 

indivisíveis. Então, você não tem como hierarquizar os direitos. Sobretudo dar ênfase aos 

direitos sociais e econômicos, que são geradores de direitos civis. Embora em termos 

históricos a gente saiba que foi a conquista dos direitos civis que asseguraram a conquista 

dos direitos sociais e econômicos. Mas enfim, como já estamos numa fase posterior a essa 

que existem direitos civis, direitos sociais, direitos econômicos, a ênfase que passamos a dar 

na Secretaria foi exatamente essa, que direitos humanos são direitos de todos e que nós 

daríamos ênfase aos direitos sociais e direitos econômicos, sem descuidar dos direitos civis. 

Acho que isso foi positivo, porque a primeira medida que nós fizemos foi desfocar a 

Secretaria da questão exclusiva do controle policial. Você já tinha na Secretaria uma 

Ouvidoria da Polícia, uma Corregedoria Geral Unificada das Polícias vinculada. Nós 

criamos, aqui com a nossa entrada, uma Ouvidoria dos Direitos Humanos e uma 

coordenação de combate à discriminação e articulação comunitária. Mas a sua tese é sobre a 

Ouvidoria da Polícia e a CGU, nesse ponto tem um tema muito importante, essa nova visão 

que nós passamos a ter dos Direitos Humanos do Rio de Janeiro. A partir dessa visão de 

Direitos Humanos de todos e indivisíveis nós pudemos influenciar na política de segurança 

pública, sobretudo na criação da delegacia de proteção à criança vítima. Porque você tinha 

as delegacias de proteção à criança, que se transformaram exclusivamente em delegacias 

para crianças e adolescentes em conflito com a lei, quando você tem outros aspectos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que devem ser observados em defesa da criança. 

E você não tinha um equipamento policial adequado, uma repartição policial. Então sai da 

Secretaria a idéia de criação de uma delegacia especializada para proteção da criança 
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vítima, separando dentro do Estatuto, a criança do adolescente em conflito com a lei, da 

criança que é vitima de agressão, de abuso sexual. Isso foi um avanço a meu ver. Outra 

questão foi fortalecendo a idéia, que entrou em vigor no ano passado, o Estatuto do Idoso, a 

criação de uma delegacia especializada na defesa de idosos. 

 

Leonardo: Especificamente sobre o caso da Ouvidoria e da Corregedoria e da relação 

entre elas, no seu ver elas realmente estão representando uma política de Direitos 

Humanos no Estado. Como você vê a atuação delas como controle externo da atividade 

policial? 

 

Paulo Baía: A Ouvidoria da Polícia e a CGU eu vejo como atividades de controle externo a 

polícia e de controle interno do Poder Executivo. Entretanto, eu vejo que essa função do 

controle externo da polícia é muito limitada. Não apenas por aspectos de natureza legal, mas 

pelo próprio gerenciamento da Ouvidoria da Polícia e da CGU. A Ouvidoria da Polícia a 

meu ver é muito policial para meu gosto, embora seja coordenada por uma pessoa do 

Ministério Público e a CGU eu vejo como muito formal, muito cartorial. Ela traz os vícios de 

uma visão da inquisição católica. A CGU se vê como uma delegacia de polícia que vai 

policiar policiais. E isso tem feito com que ao longo desses 2 anos, que eu estou aqui, eu 

tenha tido como subsecretário conflitos com a CGU, sobretudo, e menos com a Ouvidoria. 

Porque a Ouvidoria, por ser dirigida por alguém do Ministério Público, entende as críticas 

que eu faço sobre a questão do corporativismo e do controle externo. Eu acredito que se 

avançou muito na Ouvidoria e na CGU como sistemas integrados de Direitos Humanos no 

Estado, mas vejo que falta avançar mais ainda. Em primeiro lugar, a própria Ouvidoria da 

Polícia e a própria CGU se considerarem de Direitos Humanos. Que uma das brigas que eu 

tenho aqui é que a CGU se considera CGU, e a Ouvidoria da Polícia se considera Ouvidoria 

da Polícia. Como se estivessem soltas e não coordenadas dentro de uma política de Direitos 

Humanos. A segunda é que mais a CGU e menos a Ouvidoria da Polícia, ela por se 

considerar um organismo policial acaba reproduzindo as práticas da Polícia Civil e Militar. 

Mais da Civil do que da Militar, que ela é cartorial e nós exigimos da CGU não uma prática 

cartorial e sim uma prática vinculada ao mundo real. Nesse sentido a Ouvidoria da Polícia 

tem avançado mais, porque a Ouvidoria têm participado dos conflitos sociais que nós fomos 

mediadores. Tem participado de várias empreitadas com a gente. Só mais recentemente que a 

CGU tem começado a perceber que seu papel não é cartorial, não é inquisitorial, é mais 

vinculado a uma visão de defesa dos Direitos Humanos. Portanto a CGU só nos últimos 3 ou 
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4 meses tem sido encaminhada. Mas eu acho que é uma questão de gestão mesmo. A meu ver, 

a CGU deveria ter a participação de procuradores de justiça do Ministério Público, 

defensores públicos e uma participação mais ativa da comissão de Direitos Humanos da 

OAB, além de entidades de Direitos Humanos tanto na CGU quanto na Ouvidoria da Polícia. 

Eu não citei a Ouvidoria de Direitos Humanos porque lá nós temos isso, nós temos uma 

integração muito grande com as entidades sociais de defesa. Eu vejo e não vejo a CGU e a 

Ouvidoria da Polícia como órgãos de Direitos Humanos porque caminha na direção de 

serem órgãos de Direitos Humanos, ao mesmo tempo em que existem retrocessos nesse 

percurso. Para uma política pública é importante criar base de permanência. Eu hoje não 

teria coragem de afirmar a você, se a política de Direitos Humanos que está sendo 

implantada nesse momento será mantida pela Ouvidoria e pela CGU como uma nova 

concepção de governo. Nós temos em Brasília com o Conselho Nacional de Direitos da 

Pessoa Humana e o Conselho Nacional de Combate a Discriminação, que já tem uma longa 

trajetória de vida em defesa dos Direitos Humanos e dos discriminados. Independente do 

governo e por mais paradoxal que possa parecer, desde o período da ditadura militar, eu 

hoje não sei se uma mudança de governo afeta essa estrutura, ela está muito pessoalizada. 

Nesse sentido eu tendo a concordar um pouco com as críticas que a professora Julita 

Lemgruber faz a Ouvidoria da Polícia, embora discorde do que ela fala na questão de 

capacidade de estrutura, isso eu discordo dela, porque a Ouvidoria tem bastante estrutura. 

Também discordo dela em relação às condições investigativas, porque eu acho que o modelo 

do Rio de Janeiro que tem uma Ouvidoria e paralela a ela uma Corregedoria e que se 

comunicam você tem uma função mais completa. A Ouvidoria escuta, ao mesmo tempo a 

CGU investiga e pune. Então você tem um modelo mais completo. Agora a armadilha desse 

modelo é a gente não conseguir fugir da visão inquisitorial da segurança pública. Temos que 

romper com a visão e com a estrutura da segurança pública para pensar uma Ouvidoria da 

Polícia e uma CGU que sejam vinculadas a uma política de Direitos Humanos. 

 

Leonardo: Quando você fala em inquisitorial o que você quer dizer? 

 

Paulo Baía: Há uma tradição do direito brasileiro que foi para a organização policial da 

estrutura da igreja católica romana, da estrutura do tribunal da inquisição. Por isso que no 

Brasil se valoriza tanto a confissão. A capacidade investigativa das estruturas policiais é 

pequena e a capacidade investigativa da CGU passa a ser pequena. Eles acreditam que está 

no inquérito policial e no inquérito da CGU, no que está no papel, enquanto que a vida real 
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está em outro lugar. Como eles tem uma visão policial e uma visão muito centrada nas 

normas do direito, eles reproduzem uma estrutura de pensamento que influencia muito o 

direito brasileiro que é o direito canônico. Portanto, quando a CGU começa a investigar ele 

faz igual ao inquisidor fazia, ele pergunta aquilo que ele já sabe que vai perguntar. Ele parte 

de uma certeza e quer ver se você está falando verdade ou mentira. Com felicidade eu assisto 

que o Ministério Público começa a romper esse paradigma, por isso que eu valorizo tanto o 

Ministério Público e que tem grande impacto na CGU e na Ouvidoria da Polícia aqui do 

Estado. O Ministério Público do Estado criou uma Subprocuradoria Geral de Justiça, 

Direitos Humanos e Terceiro Setor. O fato de o Ministério Público ter criado uma 

Subprocuradoria Geral de Justiça, Direitos Humanos e Terceiro Setor, o MP tem obrigado a 

CGU a ter uma nova dinâmica e funcionar como controle externo da polícia, porque o 

Ministério Público tem feito esse papel de controle externo da polícia embora ainda 

timidamente. Mas com essa criação da Subprocuradoria Geral de Justiça, Direitos Humanos 

e Terceiro Setor no MP estadual, que eu acho que você deve entrevistar o titular de lá, doutor 

Leonardo Chaves, você deu uma pressionada externa para que a CGU passasse a ser um 

órgão de controle externo da atividade policial e não um órgão complementar a estrutura 

policial, embora externa a ela. (FIM DA ENTREVISTA). 
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21. PAULO RAMOS – policial militar e deputado estadual. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 25 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: O senhor poderia fazer explanação sobre o que acha sobre a temática que eu 

abordo em meu trabalho? Ou seja, sobre Ouvidoria da Polícia, Corregedoria Geral 

Unificada, controle externo da atividade policial... 

 

Paulo Ramos: Eu sou oriundo dos quadros da Polícia Militar. Permaneci nos quadros da 

corporação durante 22 anos, de 1964 ao final de 1985. Posso dizer que conheço bem as 

questões ligadas à Polícia Militar e ligadas à segurança pública como um todo. 

Principalmente, ligadas ao controle externo e interno. Sou da Polícia Militar da antiga 

Guanabara e sou de uma fase onde os padrões eram outros, não só para ingresso e 

formação, de remuneração, mas outros padrões ligados à política de emprego da polícia, o 

modelo de segurança pública. É preciso registrar que mesmo no regime autoritário, a Polícia 

Militar foi um instrumento na segurança pública, mas com uma visão preventiva e não 

repressiva e principalmente com a visão do confronto. Pode parecer incrível isso, mas como 

é que a Polícia Militar estava inserida no aparato da ditadura? A Polícia Militar, como ela 

estava credenciada junto à população, era uma corporação estimada até, até hoje lembram 

com saudade do Cosme e Damião. O que fez o regime autoritário? Deu a partir de 1969 a 

exclusividade do policiamento ostensivo fardado para a Polícia Militar e aproveitando esse 

credenciamento a Polícia Militar distribuía carteirinhas de colaboradores, relações públicas. 

A Polícia Militar passou a ser um elo institucional da comunidade de informações, porque 
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buscava junto com a comunidade com o credenciamento que tinha, informações políticas. 

Era natural ter reuniões freqüentes com esses grupos de colaboradores. Cada unidade 

reunia. E qual era a colaboração deles? Às vezes até como inocentes, eram informações 

políticas. Entretanto, o policiamento saía com a determinação de fazer a investigação 

política. Como? Se tinha reunião nos clubes, nas igrejas, se o sindicato estava se reunindo. A 

Polícia Militar cedeu quadros para a repressão política. Mas ela como instituição, ela não 

participou diretamente da repressão política, salvo no recolhimento de informações, para 

que os órgãos da repressão DOI-Codi (Destacamento de Operações de Informações-Centro 

de Operações de Defesa Interna), Cisa (Centro de Informações de Segurança da 

Aeronáutica), esses órgãos agissem diretamente contra aqueles que eram vistos como 

adversários ou inimigos do regime, ou seja, resistência democrática. E o controle interno era 

feito também com muito rigor. Havia mecanismos de controle interno, especialmente no 

concernente às atribuições. É uma corporação que é baseada na hierarquia e na disciplina 

militar e a hierarquia se baseia numa estrutura. A cadeia hierárquica não significa dar 

nomes aos postos e graduações, além do nome tem as funções correspondentes. Então eu 

dizia aos oficiais, qual era atribuição específica do oficial? Era instrutor e supervisor, não 

era executor, fiscalizava. A partir daí, já tinha o controle interno. Eram supervisões e a 

fiscalização. O Estatuto diz, alicerces básicos: hierarquia e disciplina, e existem em todas as 

instituições. Na iniciativa privada, só que não tem a conotação militar, a carreira não tem a 

progressão igual a que tem nas corporações militares, porque a carreira é conduzida dentro 

de um sistema. Na iniciativa privada tem a carreira, mas ela é conduzida dentro de um 

sistema. Na iniciativa privada tem a carreira, mas ela é conduzida em função de outros 

critérios, tanto que existe hierarquia e disciplina. Mas o que aconteceu com o passar do 

tempo? Até a progressão na carreira foi esculhambada, é promoção por bravura, por 

escolha, exclusivamente por critérios subjetivos. Ao mesmo tempo em que jogaram aqueles 

que eram responsáveis pelo controle interno na rotina do dia-a-dia. Tinha os conselhos de 

disciplina, conselhos de justificação, comissão de revisão disciplinar, tinha a seção de 

informação que trazia informações sobre o procedimento que era a segunda seção que 

exercia um controle interno. Além do critério de promoção ter sido assim degradado, eles 

alteraram o modelo, a polícia deixou de ser preventiva. A visão exclusivamente militar se 

adequou à estrutura da corporação. Ela passou a ser as operações policiais, as operações de 

grande vulto, isso foi tomando conta. Na medida em que a polícia deixou de ser preventiva e 

passou a ser repressiva, sem que cuidassem da hierarquia, foi surgindo a necessidade de 

mais controle. E hoje, o que acontece? Cada unidade tem a sua corregedoria, depois tem a 
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Corregedoria Geral Unificada, depois tem a Inspetoria, depois tem os Disques-Denúncias e 

tem as ouvidorias. Me dá a impressão que há uma desorganização do que eles chamam de 

controle externo. Não tem controle interno mais, porque a promiscuidade passou a ser muito 

grande. Imagina o seguinte: você é oficial e você sai de uma operação policial repressiva 

numa comunidade carente com todos os riscos e com estresse. E um sujeito colega de farda 

salva sua vida, mas ele hierarquicamente é subordinado. Ele comete um desvio de conduta, 

como é que fica a consciência? Isto vem acontecendo com freqüência, porque além de eles 

confundirem o processo de progressão na carreira, eles também eliminavam as funções. 

Porque numa operação policial não tem hierarquia. O risco é muito grande e é impossível no 

comando. Isso virou rotina, a Polícia Militar hoje não faz um policiamento ostensivo fardado 

com regularidade. Não há diferenças de função. Sem falar de todos os exemplos que vem de 

cima de todos os lugares. E tem o Disque-Denúncia, como que o Disque-Denúncia é um 

instrumento particular, é uma ONG? Tem que ser um instrumento público. Como que 

controla isso, quem seleciona as denúncias? Qual é o poder que tem isso, qual a autoridade 

que tem uma instituição privada para exercer esse tipo de conduta? Nenhuma, não há 

controle. Há um excesso de mecanismos agindo às vezes de forma injusta, porque a 

corporação foi sendo desacreditada, uma forma de responder a esse tipo de pressão é 

fazendo injustiça, exclui, ganha na justiça depois. Os conselhos são montados de forma a 

cumprir a legislação, mas a decisão já está tomada. Aí ganha na justiça e volta. Então 

colocam pessoas que não tem autoridade política e nem autoridade moral com um excessivo 

número de mecanismos todos funcionando ao mesmo tempo. O controle interno está precário 

e o controle externo pulverizado. Ninguém se entende. Eu sou favorável ao controle externo e 

interno desde que sistematizado de modo a fazer com que o profissional saiba que ele é alvo 

de fiscalização, de que ele tem deveres para com a sociedade. E que se ele se desviar de 

conduta ele será responsabilizado. Agora é o seguinte, eu posso falar isso, para ele ser 

delegado de uma delegacia tem que ser indicado de um deputado. Para comandar um 

batalhão tem de ser indicado por um deputado. Sem falar umas coisas graves, que a gente 

não consegue comprovar, mas fica aí no dia-a-dia do conhecimento. Às vezes tem que 

mandar um dinheiro ao final do mês por ter conseguido através da indicação, exercer aquele 

cargo. E aí, como vai existir qualquer forma de controle quando o exercício das funções 

maiores já vem viciado. Então eu sou um critico de enfrentar essa mentira, porque eu acho 

que se por ventura esses mecanismos estivessem funcionando, todos seriam santos na 

instituição. A prova de que não está funcionando, é o dia-a-dia da informação. A cada dia a 

gente encontra e sem falar as leviandades. Dizer que tem o envolvimento, diz a hipótese antes 
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para investigar depois. Não reúne as hipóteses para investigar e depois do resultado 

apresentar conclusão. É possível, admite a participação de policiais?  Quem vai dizer que é 

impossível? O comandante admite a participação de policiais. Claro que admite, isso não 

pode ser dito, aí a desmoralização é completa. A polícia foi perdendo outros mecanismos. Eu 

sou a favor da interação com a universidade, no curso superior de polícia não pode ser feito 

na universidade, tem que ser feito num estabelecimento da Polícia Militar. Ter uma interação 

com a universidade não significa transferir o curso para a universidade. Isto torna precário, 

elimina valores, a formação do soldado. Soldado é formado nas unidades, não é no centro de 

formação. O batalhão está formando e simultaneamente deformando. Eu olho isso tudo com 

muita preocupação por que o que se discute hoje não é a segurança pública é a insegurança 

pública. E esses mecanismos controlados por pessoas que não tem grandes 

responsabilidades. Para ser um cara titular do Disque-Denúncia, quem é essa figura? Só um 

exemplo, vê o Viva-Rio, se apresenta como grande formulador e é contratado pelo Estado por 

uma série de projetos e de programas sem licitação. Prevalece a esculhambação e não há 

controle. Existe a mentira, a simulação do controle, ninguém respeita nada, nem controle 

externo nem interno. Eu propus aqui, para estabelecer esse debate, acabar com a Ouvidoria 

da Polícia. É muito mais para estabelecer um debate. Alguém tem de ter coragem de 

enfrentar essa hipocrisia. Aí fica essa impressão, de que é o corporativismo que está 

querendo proteger os indivíduos. Não, é pra demonstrar que tem muitos órgãos, não só a 

Ouvidoria, tem a Corregedoria Geral, a PM tem a corregedoria da PM, da Civil, tem a 

Corregedoria Geral Unificada, Inspetoria, é demais. 

 

Leonardo: Mas quanto a esse projeto, houve a discussão? Foi derrubado? 

 

Paulo Ramos: Estou tentando, ainda está tramitando. Eu tenho prestígio suficiente e 

experiência em exercício de mandato para saber como se acelera a votação de um projeto 

meu. Se eu não quiser que vote não vota, se eu quiser que vote rápido, eu tenho como fazer, 

mas eu quero manter isso latente, que é uma maneira que eu tenho de negociar essa mentira 

que está aí. Como se a Ouvidoria significasse um canal de comunicação com a sociedade... 

Tudo mentira. Eu compreendo o papel de uma Ouvidoria, mesmo que o sistema fosse outro. 

 

Leonardo: Você acha que talvez outro tipo de sistema, cabe uma discussão? Você acha 

que esses mecanismos são positivos de uma certa forma? 
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Paulo Ramos: Mas desde que eles fossem sistematizados e não da forma que está. São papéis 

iguais, papéis distintos, muita coisa para tratar da mesma coisa.  

 

Leonardo: Como se as atribuições batessem cabeça? 

 

Paulo Ramos: Exatamente, as atribuições e os interlocutores. Imagina, a PM tem a sua 

Corregedoria, a Civil tem a sua, aí tem a Corregedoria Geral Unificada, depois tem a 

Inspetoria Geral, aí tem a Ouvidoria, Disque-Denúncia, tem os disques unidades que 

distribuem na área. Se esses mecanismos tivessem realmente funcionando não haveria tanto 

desvio de conduta. A prova é aquela música do cálice: “de tão usada / a faca já não corta”. 

Só que não é uma faca só, são várias facas, todas cegas, e a sociedade se prejudica com isso. 

O governo sinaliza como se ele estivesse exercendo um controle através desses mecanismos e 

não está exercendo controle nenhum. A sociedade está sendo enganada. Para citar um fato 

grave, aquela chacina na Baixada Fluminense foi uma investigação toda montada para 

apresentar resultados, não quiseram investigar se houve mandantes. Não quiseram investigar 

as motivações para o crime, não. Faz uma investigação em cima da perna e apresenta o 

maior número possível de culpados, mesmo tendo dentro dos culpados, alguns 

reconhecidamente inocentes. Como fica? Aí você se apresenta para demonstrar isso, está 

defendendo os chacinadores. É o rótulo quando comprovado, até  que eu prestei depoimento 

em juízo que em razão do meu depoimento houve a reconstituição do crime. Como é que um 

crime dessas proporções não tem a reconstituição? Quando fizeram a reconstituição, de 8, 2 

foram inocentados. Pode ter outros inocentados que devem ser inocentados 

 

Leonardo: E essa questão da emenda constitucional que foi aprovada sobre a questão da 

perícia? 

 

Paulo Ramos: Um equívoco. A Polícia Civil se chama polícia judiciária repressiva. E 

reprimir significa processar, criminal ou de investigação. Tudo é investigação, como é que a 

perícia vai ser um órgão paralelo com total autonomia funcional e administrativa? Acontece 

um crime tem que um perito ir fazer a perícia, mandam ofício pedindo um perito ou tem que 

estar na estrutura da Polícia Civil? O perito tem que ter a independência para fazer o laudo, 

mas ele não pode ter a independência funcional. Ele vai a hora que quer? Em todos os países 

do mundo a perícia está incorporada à policia de investigação. Mas não ter meios, isso é 

outra questão. O Estado não dá meios a perícia dentro da Polícia Civil, fica sufocada porque 
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o instituto de criminalística está caindo aos pedaços. Isso é problema do governo. A estrutura 

policial não pode ter a perícia independente. A perícia é pela rotina, a polícia não vai ter 

condições de ter instrumentos das perícias muito mais sofisticadas. Depende de laboratório e 

tal, isso é outra questão, mas a perícia para a rotina tem que estar incorporada e 

subordinada na cadeia de comando; delegado tem que ter autoridade para determinar que o 

perito vá fazer a perícia. Eles não podem dizer o que eles querem, isso é outra coisa. Todo 

mundo quer autonomia, é autonomia administrativa. Eu sou signatário da Constituição de 

1988. Era uma outra expectativa, todo esforço da redemocratização experimentou um 

retrocesso pós-constituinte, da constituição que foi elaborada com a participação da 

sociedade. Com pressão da sociedade organizada, elabora uma Constituição que não entra 

em vigor, não foi regulamentada. O presidente foi eleito na contramão, não era o Collor que 

tinha de ser eleito, teria de ser alguém que tivesse lutado contra a ditadura. A Rede Globo 

elege o Collor e a Constituição foi elaborada. O Brasil foi um dos precursores, esse 

movimento da América Latina para a esquerda nossa é da Constituição progressista, como 

também preservando a inserção do Estado na economia. O papel público do Estado, as 

funções públicas tá tudo aí degradado. Daqui a pouco o governo vai ser um escritório, tudo 

terceirizado. Vai ser uma grande agência reguladora. O problema policial é o que mais 

aflora porque o resultado dessa tragédia é a insegurança pública que está aí no dia-a-dia. O 

policial militar perde por arma de fogo, morte ou ferimento que torna o policial incapaz, 

perde a cada 2 anos um batalhão médico de 550 homens, imagina chegar num batalhão em 

Jacarepaguá, bota em forma, quantos tem? 550, tá legal, 2 anos ou 3 todos vocês estarão 

mortos. A polícia do Rio é a que mais mata e a que mais morre. A situação de descontrole é 

tão grande, que se é um policial que tem que fazer um infrator ficar sub judice como tem 

tantos policiais respondendo a processo que a Polícia Militar foi obrigada a criar um 

batalhão prisional, ainda chamou de batalhão o que não podia. Na estrutura organizacional, 

batalhão tem outro sentido. Não é um nome para funcionar qualquer coisa. Aí criam um 

presídio e chamam de batalhão. O número cresceu tanto, de presos à disposição da justiça, 

que não dá mais para cumprir o Estatuto. 

 

Leonardo: Você está dizendo os custodiados? 

 

Paulo Ramos: É uma prerrogativa do policial militar quando cumpre uma decisão judicial, 

cumprir em unidade da Polícia Militar. Está no Estatuto, prerrogativa, além de esculhambar 

o nome de batalhão, batalhão não é presídio. Qualquer dia vai ter rebelião, os vícios de um 
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presídio vão sendo incorporados àquele presídio. Qualquer dia vai ter um matando. PM hoje, 

no Rio de Janeiro, tem mais 2 mil sub judice. Não com privação da liberdade. Os condenados 

que continuam sendo policiais militares que às vezes cometem um crime que não é 

degradante, não perdem a condição de policial militar, mas tem de cumprir a sentença ou 

então com prisão preventiva, aguardando o julgamento. Quer dizer, uma inversão. Qualquer 

dia o criminoso vai estar prendendo o policial. Às vezes eu falo em tom de desabafo. É 

demais o que fizeram, destruíram a instituição, os valores. (FIM DA ENTREVISTA). 
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22. PAULO SOUTO – delegado de polícia e subsecretário de Estado de Segurança Pública do 

Rio de Janeiro. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 20 de dezembro de 2005. 

 

Leonardo: O senhor poderia relatar sobre a relação entre a Subsecretaria de Segurança 

Pública e a Secretaria de Direitos Humanos... 

 

Paulo Souto: A relação é muito boa. Nós temos um programa, que não é institucionalizado, 

em que realizamos uma parceria quando um fato grave ocorre e precisa de atenção imediata. 

A Secretaria de Estado de Segurança Pública ou até a de Direitos Humanos aciona a 

Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional, coordenada por mim, 

determinando que se tomem às providências necessárias e imediatas para abrigar e proteger 

as pessoas em risco. As ações imediatas são direcionar esses cidadãos para hotéis, onde 

nesses locais de moradia e abrigo provisório estejam em segurança e com condições de 

higiene e alimentação asseguradas, além de apoio suplementar, disponibilizando cestas-

básicas, acompanhamento psicológico e médico. Muitas dessas ações precederam a entrada 

de clientes no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (PROVITA-RIO). 

A nossa ação imediata a essas pessoas em risco iminente tem contribuído com o trabalho da 

Secretaria de Direitos Humanos e, em especial, com o PROVITA-RIO. (FIM DA 

ENTREVISTA). 
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23. RICARDO MAGALHÃES – ouvidor geral do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do 

Programa Fala-Cidadão. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 10 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: Eu gostaria que você contasse um pouco de como foi criada e quando foi 

criada a Ouvidoria Geral do Estado do Rio de Janeiro? Como ela funciona? 

 

Ricardo Magalhães: O Projeto Fala-Cidadão foi criado em 2001 pelo então governador 

Anthony Garotinho. Foi projetado para atender toda a demanda dos cidadãos com 

problemas, denúncia, queixas. O Fala-Cidadão tem hoje cerca de 50 funcionários, faz 

receptivo, chamadas que chegam até nós, através do nosso centro de operações, que é o (21) 

2554-2000. Tem através de e-mail e atendimento pessoal. Hoje nós contamos com 50 

funcionários divididos em centros de operações e triagem. A denúncia chega, o cidadão liga 

para esse número que falei, esse pessoal on line transfere para o setor de triagem. O setor de 

triagem, depois de feita toda análise de documento é encaminhado para os órgãos que deram 

origem a essa reclamação ou a essa denúncia ou a essa sugestão. Feito isso, retorna, tem um 

prazo de 5 a 15 dias para que esse material retorne com sua devida resposta e nós 

encaminhamos para o usuário, para o cidadão escrito ou por e-mail a resposta que ele está 

querendo. 

 

Leonardo: Vocês têm poder requisitório? 
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Ricardo Magalhães: Temos, até por questões de hierarquia. Hoje a Ouvidoria Geral fica 

ligada diretamente ao gabinete da governadora. Tem uma força grande que pode exigir que 

as respostas sejam dadas. 

 

Leonardo: Vocês fazem o receptivo? 

 

Ricardo Magalhães: Temos duas partes, o receptivo e o ativo. O ativo consiste na realização 

de pesquisas, por exemplo, nós temos uma pesquisa de avaliação dos nossos programas 

sociais. Pesquisa que geralmente é feita pelo nosso estatístico, nosso funcionário. Ele monta 

a pesquisa dentro do que a gente quer e a gente inicia através do nosso centro de operações. 

Nós temos hoje um banco de dados com mais de 4 milhões de números de telefones em todo o 

estado. A gente divide de acordo com o nosso interesse e realiza a pesquisa, já estamos na 

oitava pesquisa. Fizemos do emissário submarino, cultura, programas sociais, a gente 

executa também divulgação, campanhas educacionais pelo call center. São várias formas de 

ação. 

 

Leonardo: E quando vocês emitem essas respostas para as pessoas, qual é a 

receptividade?  

 

Ricardo Magalhães: O cidadão fica feliz, porque ele não está muito preocupado se a resposta 

é sim ou não, ele fica contente porque houve uma resposta. Esse é o nosso objetivo maior, é 

responder ao cidadão. 

 

Leonardo: A sua experiência na Ouvidoria, como você avalia? Como você avalia esse 

período desde a criação do governador Garotinho, até agora como você avalia a 

atividade e o papel da ouvidoria? 

 

Ricardo Magalhães: Uma das coisas extremamente importantes em todo esse complexo, que 

seria as ligações que chegam. A gente já tem uma gama diária de 300 a 400 informações dia. 

Com isso avalia não só os programas do nosso governo como propicia ao próprio gabinete 

da governadora de cunho demonstrativo, por exemplo, a área X está com determinado 

problema, mais do que a área Y. Houve um caso interessante que detectamos que o nosso 

governo era muito conhecido pelas obras sociais, restaurante popular, farmácia e tal. Ele é 

tachado como populista, isso nós vimos na nossa pesquisa. A partir desses resultados, 
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fizemos um ofício para a Secretaria de Comunicação, que tem outros aspectos do nosso 

governo que não são informados. Por exemplo, o pólo gás-químico, a produção naval. E nós 

não éramos conhecidos por essas obras e sim pelas populares. Foi feita uma grande 

campanha na época, mostrando que o pólo é da nossa administração, que a parte naval 

também e numa segunda pesquisa que a gente fez, vimos que essa diferença diminuiu. Tinha 

mais gente sabendo que o governo do Estado faz obras que criam emprego. (FIM DA 

ENTREVISTA). 
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24. ROBERTO DE MARCO – coronel do Corpo de Bombeiros Militar e corregedor auxiliar 

do Corpo de Bombeiros Militar. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 12 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: Fale sobre a sua experiência como corregedor auxiliar... 

  

Roberto: Tudo começou dentro da corporação. Após me formar bacharel em direito, formei-

me pela faculdade Augusto Motta. Depois fiz mestrado e pós-graduação também na 

Universidade Estácio de Sá, no Rio Comprido. E após isso, o meu comandante na época, 

precisando de corregedor interno me convocou para a função na corregedoria e após fui 

para DGP pessoal e 1 ano depois de criada a Corregedoria Geral Unificada, eu fui 

designado para exercer funções aqui na Corregedoria. Na época o corregedor era o doutor 

Aldney Peixoto, procurador de justiça. Fiquei aqui 1 ano e meio, mais ou menos, depois com 

a mudança de governo, eu fui designado pelo comandante atual para trabalhar em Brasília 

na parte de assessoramento junto ao Congresso e depois voltei. Fui designado para 

comandar a área serrana, foi quando o então corregedor aqui do Corpo de Combeiros, 

coronel Ubiratan, teve problema de saúde e me convidou para assumir as funções, isso foi no 

ano passado, 2005. Dessa forma foi que eu entrei nessa área de Corregedoria, área jurídica 

basicamente. O trabalho na Corregedoria eu considero muito avançado, porque as questões, 

principalmente as questões que envolvem mais de uma instituição, essas questões passavam a 

ser decididas unificadamente. Até então uma corporação fazia uma apuração e a outra 

também. No final você geralmente tinha 2 decisões diferentes e ficava difícil você tomar uma 
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iniciativa mais rápida. Aqui não, a apuração é muito mais agilizada, já que envolve 3 

corporações e os números de eventos que envolvem mais de uma corporação vem toda ela 

pra cá. E é um marco inicial, na parte disciplinar para todas as corporações. Já está sendo 

copiada em outros estados. O nosso objetivo, o Corpo de Bombeiros tem um efetivo estimado 

hoje de 18 mil homens, a PM tem quase 3 vezes mais, é natural que a PM tenha um número 

maior de processos administrativos disciplinares do que em relação ao Corpo de Bombeiros. 

É um efetivo bem maior, como falei anteriormente. A função do Corpo de Bombeiros é um 

pouco diferente, é mais dedicada ao salvamento e proteção dos bens. É natural também, que 

os casos de desvios de conduta sejam menores, também em razão disto. Está acontecendo um 

certo aumento nesses casos talvez em relação às dificuldades do nosso dia-a-dia no meio 

social, principalmente, em relação a bombeiros que apresentam uma certa dificuldade em 

conseguir levar adiante o trabalho e também acredito pela situação precária no nosso meio 

social. Aqui na CGU, quando acontece algum desvio de conduta praticado por mais de um 

servidor e por mais de um servidor e por corporação distinta, esse procedimento é único. 

Mas é designado um corregedor de uma corporação, no nosso caso, um bombeiro se esse se 

envolveu em alguma ocorrência com um PM, também será designado um corregedor da PM 

para atuar conjuntamente nessas apurações. E no final é feito um relatório único chegando à 

decisão. Então a decisão é encaminhada ao corregedor geral que cabe dar a palavra final. 

As estatísticas nós podemos sugerir que deva procurar na divisão cartorária porque eles têm 

o número mais preciso. (FIM DA ENTREVISTA). 
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25. SÉRGIO ANTUNES BARBOSA – coronel da Polícia Militar e corregedor auxiliar da 

Polícia Militar. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 12 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: O senhor poderia falar sobre a sua experiência na área correcional, dentro 

da Polícia Militar, como também na Corregedoria Geral Unificada? 

 

Sérgio Antunes: Eu iniciei a minha atividade na polícia praticamente há 30 anos. Meu ato de 

nomeação é do dia 26/02/1976, agora, daqui a um mês eu completo 30 anos. A minha 

experiência na área da correição, na verdade, a vida militar impunha o oficial, todos os 

oficiais, a partir do momento que se inicia a vida profissional propriamente dita, a partir do 

período de formação, todos pelo regulamento disciplinar tem um nível de competência 

correcional menor ou maior dependendo do grau hierárquico. Aquela coisa de estrutura 

militar, todos tem um “nivelzinho”, tem a competência de aplicar a sanção prevista num 

determinado nível até chegando em nível maior, que compete ao próprio governador do 

Estado, que está no rol de autoridades que podem aplicar sanções aos servidores da PM. 

Elas são previstas num regulamento da PM. Um decreto estadual que prevê, que vai dar 

advertência, apreensão, detenção, prisão e até no máximo a perda da função pública, que é a 

sanção. Todas são sanções administrativas que é uma peculiaridade da vida militar. Só nós 

temos essa previsão de sanção restritiva de liberdade de caráter administrativo que a nenhum 

outro cidadão existe. O servidor público civil, ele tem um rol de punições administrativas que 

não inclui prisão nem detenção, suspensão e perda de salário, coisas dessa natureza ou 
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perda da função também, mas prisão, detenção, não existe administrativamente. Eu tive uma 

experiência de 3 anos numa corregedoria interna na PM e exatamente a partir do dia 

01.01.2003, exatamente, há 3 anos estou nomeado na função de corregedor auxiliar. Nós 

somos 6 corregedores, a CGU tem um corpo de 6 corregedores auxiliares e nós temos como 

braço operacional dentro da CGU, o departamento operacional. Nós temos toda competência 

de realizar qualquer ato operacional de diligência, investigação. Assim como podemos 

requisitar que, departamentos com ou sem corpo de agentes, façam aquela diligência que nós 

pedimos em casos muito graves, nos emergenciais, como recentemente, nos dias próximos, 

teve um caso. Eu estava anteontem numa diligência na área de Niterói. Eu pessoalmente 

coordenando, junto com o departamento operacional. Dado a gravidade dos fatos, 

efetivamente esse braço dentro da CGU, que é o departamento operacional, então na 

verdade, diretamente desde a minha formação, até hoje, o oficial exerce de alguma forma 

competência operacional especificamente dentro da corregedoria interna. Eu acho que a 

corregedoria externa aos órgãos policiais e ao Corpo de Bombeiros é profundamente válida, 

tanto no controle social quanto dando mais espaço e mais confiança ao cidadão. Não que 

essas instituições não sejam confiáveis, mas por motivos óbvios e eu acho que é um dever do 

Estado, abrir maior quantidade de canais possíveis para o cidadão e que ele possa escolher 

aquele que melhor lhe convier, por um motivo ou por outro que se sinta mais à vontade de 

assim fazê-lo. Eu não tenho um convencimento formado que deveria ter uma corregedoria 

externa ao serviço público, eu não tenho esse convencimento. Externo ao Executivo, eu não 

tenho. Externo até mesmo, poderia até ser, que estamos num mundo que as organizações não 

governamentais ganham, eu não tenho isso ainda, eu não admitiria isso, não digo isso porque 

o mundo muda muito a toda hora. Eu nem sei o que vou pensar amanhã. A CGU é uma 

Corregedoria que integra a estrutura do Poder Executivo estadual, o Corpo de Bombeiros e 

a Polícia Civil. Ela é externa a gestão da Segurança Pública e da Defesa Civil. Visto o 

movimento que na verdade a CGU, ela é um órgão novíssimo, foi criada em 2000, ela tem 5 

anos. Ela tem 5 anos de existência, um órgão muito novo. Agora eu entendo que é muito 

importante estar dentro da Secretaria de Direito Humanos e acho que a escolha foi feliz, 

sinceramente. Eu acho que dá uma tranqüilidade ao cidadão. A gente percebe que ele se 

sente mais à vontade e por mais, repito, eu sou um policial há mais de 30 anos e eu jamais, 

eu atesto, que os órgãos policiais, eles são idôneos, independentes dos erros e de partes de 

seus funcionários, mas os órgãos, as instituições em si, elas são idôneas como todas as 

instituições públicas assim são. Agora, mas sem dúvida, nós vivemos num mundo da mídia, 

num mundo do marketing, então realmente os títulos são muito importantes; independente da 
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essência. Porque a Secretaria de Direitos Humanos também é mais uma pasta do executivo 

estadual, com missões específicas. Mas, sem dúvida, a missão dessa pasta, a missão dessa 

Secretaria, ela passa ao público em geral essa tranqüilidade que é muito importante para 

aquele que vem buscar um tipo de apoio, especialmente, na reclamação que envolve na 

notícia, que envolve um erro, um possível erro cometido pelo servidor da polícia ou do Corpo 

de Bombeiros. Ele tem que ter... Ele se sente mais... E exatamente pela, aí o título pesa, o 

título de Direitos Humanos pesa, ele pesa profundamente. Mais ou menos, já falei quando 

falei do regulamento, já falei das sanções, se houver uma falta reconhecida, essa falta pode 

gerar uma sanção administrativa independente das sanções judiciais, das sanções criminais 

que podem as duas coisas acontecer cumulativamente, ele pode ser condenado num processo 

criminal e ao mesmo tempo ou paralelamente a uma sanção administrativa. Por exemplo, se 

há uma notícia de um desvio de conduta, então há um procedimento, tem que haver um 

procedimento, ninguém até por regras de Direitos Humanos, garantias do indivíduo, haverá 

uma investigação e ele responderá a um processo administrativo disciplinar sendo servidor. 

Processo administrativo com garantia de ampla defesa, de contraditório, de ser assistido por 

advogado, é um processo administrativo, não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Poderá 

isentá-lo ou até mesmo fazer com que ele perca a sua função, o seu cargo público, se esse 

desvio de conduta também se constitui como um crime penal, também, paralelamente, 

acontece um inquérito policial e isso chega ao Poder Judiciário e ele será julgado. Ele pode 

ser, em regra, a sanção administrativa chega na frente porque o processo judicial ele é mais 

lento, ele é muito mais moroso, minucioso, até pela gravidade da sentença que pode advir 

daí. Então, em regra, isso não quer dizer ao tempo, a questão temporal, a sanção 

administrativa, chega mais rápido e ele poderá também, independentemente, sofrer a sanção 

de ordem judicial relativa ao possível crime cometido. Então pode acontecer, é possível 

também acontecer, há previsão na legislação penal, de que se ele de alguma forma, por 

algum motivo, a falha dele não foi captada no ambiente administrativo e ele responde a um 

processo, mais e essa falta é crime, ele respondeu a um processo criminal, a sentença judicial 

pode conter uma determinação de perda da função. E essa decisão, ela será, ele perde 

imediatamente, independentemente de qualquer outro processo administrativo. É uma outra  

via na verdade, a sentença criminal condenatória pode conter como seus efeitos a perda da 

função. Eu entendo que nós temos no corpo do serviço público dessas organizações, 

especialmente, funcionários com muita experiência, especializados em diversos setores que 

possam colaborar. Acredito que realmente nós vivemos, não é na CGU, não é só no serviço 

do Estado, no país, nós vivemos deficiência tecnológica. Hoje, investigação, os meios 
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tecnológicos. A tecnologia aplicada à investigação é uma coisa fantástica. Então, nós temos a 

carência tecnológica. O segundo aspecto nessa correição, enquanto não surge um grave 

problema, parece que ela fica um pouco esquecida, digamos assim, e quando surge torna-se 

muito importante não naquele caso. Aquele caso foi encaminhado tal... Pronto. Até o próximo 

caso ela fica ali andando, com as pernas que tem, então não há, digamos, essa área devia 

ser, sofrer um processo de valorização do seu corpo de pessoal, do conjunto de tecnologia 

que poderia ser disposto. Tecnologia não é só questão material, é questão de se conhecer e se 

usar a tecnologia, de se criar e se adquirir. A questão também de ser valorizada nesse 

sentido. Eu vejo que há deficiências, nós temos um corpo de pessoal aqui e que poderia ser 

melhorado com outros profissionais já do corpo do Estado, de funcionários públicos muito 

bons. Mas vejo nessa questão uma certa desvalorização, quer dizer, desvalorização não é a 

palavra certa. Eu vejo que os olhos só se voltam quando o problema surge. Quando 

deveríamos antes do problema, reconhecer a importância das atividades e melhorar. Eu 

particularmente e com toda sinceridade considero o trabalho de Ouvidoria muito importante 

porque é o primeiro momento, é o canal de entrada. Eu acho que a atividade é 

profundamente importante, por esse momento, daí, partindo daí, vem críticas. Que 

considerando que é essencial, importantíssimo, vem minhas críticas e aí entendo e vou fazer 

uma análise do que nós temos e se pensar até pra dizer daí se conclui que eu acho o que 

deveria ser. Eu entendo que a Ouvidoria é limitada por receber notícias curtas. Ela não tem, 

eu acho que não há uma consciência da atividade, de que a investigação é aquele primeiro 

contato e tem que ser esgotado naquele primeiro contato. Se possível no primeiro contato 

resolver o problema. Como resolver no primeiro contato? Seria conseguir tudo que puder, 

porque investigação é concepção de informação. E a tradução dessa informação em 

documentos, em provas materiais, que serão encaminhadas aos outros departamentos e 

organismos, até o fim desejado daquele procedimento iniciado. Aonde? Com quem ouviu? 

Então, eu entendo, as notícias da Ouvidoria, são anotadas. Essa é a palavra. É por isso que 

não gosto, de esquecer que eu disse, que é um órgão importante, daqui a pouco está 

chamando de recepção de recados, não é isso! Ele tem que existir e é muito importante. Um 

velho companheiro que não existe mais, ele foi um policial muito experiente, ele pegava um 

processo assim, e dizia: “pelo peso e cheiro eu já sei se tem ou não tem nada nesse 

processo”. E é verdade. Uma notícia de 4 linhas, sem avaliar o conteúdo, já dá para afirmar, 

não tem nada. Fulano matou sicrano. Quem recebe lá tem que ter um conhecimento, tudo que 

vai acontecer, por exemplo, uma notícia de crime até uma possível sentença condenatória. 

Ele tem que conhecer esse ciclo todo, para poder explorar o máximo que ele puder naquele 
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momento. Essa é a primeira crítica, eu acho que as notícias são muitas, a questão da 

recepção é curta, são muito resumidas. Quem está ali está recebendo uma “noticiazinha” e 

anotando, não está ouvindo uma pessoa para os fins processuais. É diferente. Eu levo aqui, 

eu não sei se sou mole, se sou lento e tal, eu não consigo tomar um depoimento em menos de 

3 horas. Como eu recebo em 5 minutos uma notícia? A segunda crítica que eu faço. A partir 

do serviço dique denúncia 2253..., criado lá no início da fase de seqüestro de grandes 

empresários, é uma outra história que provavelmente não interessa aí. O Disque-Denúncia, 

ele trouxe, como o Disque-Denúncia, foi criado sob o manto da redução do seqüestro. Ele 

passou, houve um marketing muito grande em cima desse serviço, importante isso, é um canal 

muito importante, essencial. Isso eu não estou falando, é a pura verdade. Só que traduziu na 

sua propaganda uma inverdade, quer dizer, “diga e traga nominalmente, que nós 

resolvemos”. Isso é uma inverdade! “Todas as notícias poderão ser repassadas 

anonimamente que serão encaminhadas”. Isso é inverdade! O canal anônimo ele é 

importante, porém, é um canal secundário. O canal principal não pode ser substituído pelo 

canal secundário. O canal principal é quando uma pessoa vem, fala e assina, porque isso é 

prova. A notícia anônima não é indício não é nada, ela é uma notícia anônima. Então o 

serviço próprio a essa notícia é que tudo se resolve anonimamente, não! Ela serve para 

alguns casos. O cidadão que liga deveria ser informado. “Esse seu caso não posso receber 

anonimamente”. E isso não é dito. Aí, começa a circular papel, há um engarrafamento de 

papéis e no final nada se apura, mas é claro, não vai apurar nada. Aquele canal não é 

próprio para aquilo. Mas baseado na premissa inicial de marketing, de que tudo se resolve 

anonimamente, não. Não se resolve. Tem notícias que não podem ser anônimas e que teria 

que ser corajosamente... O serviço teria que informar corajosamente ao cidadão. Porque eu 

citei o caso do seqüestro? Para o caso de seqüestro o canal anônimo é importantíssimo e 

resolve. Até convém que seja anônimo para não deixar ninguém em risco. O Estado não quer 

colocar nenhum cidadão em risco. Para resolver um problema criar um outro problema.  O 

canal anônimo para anunciar um local de cativeiro, é interessante. Agora, não é pra tudo, 

tem situações, tem notícias que chegam anonimamente e o crime independe de representação, 

nem todo crime é ação pública. Como eu posso receber um crime de representação 

anonimamente. Se a lei diz que ele é por representação. Eu tinha que informar na hora: 

“senhor, eu não posso, esse canal não se presta”. Mas o medo, aí entra a questão de 

marketing. Mas eu acho que o marketing foi equivocado e gerou a crítica que eu falo. Agora, 

a importância de um canal importantíssimo é o canal que não substitui, que tem que co-

existir com o canal principal que é a pessoa se apresentar, declarar, assinar, prestar o 
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depoimento, isso daí integra o processo. Aquela notícia é uma notícia vaga e é sobre isso 

também a última crítica sobre o Disque-Denúncia. É o que comete o mesmo erro da 

Ouvidoria, notícias lacônicas e curtas, não há esgotamento, as notícias do dique denúncia 

são curtíssimas, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas de coisas gravíssimas. Entendeu? Eu 

acho que o cidadão tem que ser... E aquilo dali é anotado e bate para a polícia investigar, aí 

o investigador pega. Nada mais aborrecedor para o investigador do que uma notícia vazia. 

Ele não sabe o que vai fazer com aquilo. Adivinhar ele não adivinha. Não tem elementos por 

onde começar. Entendeu? E ele no final das contas faz o que pode fazer e responde que nada 

foi confirmado. E ainda entra numa estatística que diz, X por cento não chegou à solução. 

Umas estatísticas ingratas, ingratas, dentro desse processo. O problema nasce no 

recebimento da notícia. Agora, todos esses serviços precisam existir. Só que quem está lá, ele 

é tão investigador como quem conclui, ou quem realiza o inquérito, ele que está ali atendendo 

ao cidadão. (FIM DA ENTREVISTA). 
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26. VÍTIMA DE TORTURA. 

 

Entrevista realizada no dia 11 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: Você poderia me contar como foi o fato de que foi vítima?... 

 

Vítima: No dia 7 de janeiro de 2006, por volta das 6 horas da tarde. Eu saí de casa com 

destino a ir jogar bola, no campo de futebol, com alguns amigos meus que eu jogo 

freqüentemente no final de semana. E chegando lá ao local onde haveria a partida de futebol, 

por uma questão de falta de sorte ou de destino que aconteceu isso que eu vou contar. Fui 

abordado por cerca de 10 policiais, de 10 a 15 policiais, numa blitz de rotina. Eles fazendo o 

trabalho deles. Quando no meio dessa blitz, eu fui confundido com o traficante local de 

drogas. Levando uma dura, uma blitz, fui revistado e comigo não foi encontrado nada, 

absolutamente nada. Em momento algum. Chegando, me revistaram, viram que não tinha 

nada a ver. Perguntaram onde eu morava. Eu falei que já tinha residido na localidade por 

volta de 10 anos e conhecia todo mundo, que era um rapaz amigo de todo mundo e que todo 

mundo me conhecia. Eles chegaram dizendo que havia uma denúncia contra a minha pessoa, 

com o meu nome. Que eu era o traficante da vez. O cara do bairro. Eles me abordaram e, 

sem mais nem menos, eu pedi que eles me dirigissem a delegacia para onde eles iriam me 

levar. Inclusive, alguns colegas meus tentaram argumentar alguma coisa, eles alegaram, que 

se alguém ali seria meu advogado porque todos os meus companheiros e amigos 

perguntaram para onde eles iriam me levar. Por que eles estavam me levando? Para qual DP 

eles iriam me levar? Fui abordado, algemado como se eu fosse um marginal, e me 

conduziram. No meio do caminho eles me perguntavam o que eu teria para perder, que 

queriam desenrolar comigo, desenrolar uma situação. Que seria da seguinte forma... Eles 

alegaram se eu gostava de arrumar um dinheiro que eles gostariam de receber um dinheiro, 

levando para... Como se eu fosse um traficante de drogas e querendo me “mineirar”, me 

achacar. E a todo o momento eu falava que era um trabalhador, pai de família, que não tinha 

envolvimento nenhum com drogas nem traficante, que eu apenas era conhecido no bairro e 

que há 30 dias eu havia voltado a morar em Tribobó, que é um bairro próximo e porque eu já 

estava há 6 meses morando em Maricá. Não tinha contato nenhum com o bairro e nem com 

traficante nenhum daquele local. Nesse caminho eles conversavam comigo pedindo para 

desenrolar onde estava a carga, onde estaria o dinheiro, quanto que eu tinha pra perder. Eu 

sempre alegando que meu pai seria funcionário público federal, meu avô é advogado, que eu 
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tinha familiares e para onde eles estavam me levando. E eles, a todo o momento, gritavam 

dizendo que perdeu, perdeu, perdeu que amanhã você vai sair bonito na foto. No caminho 

que eu pensei que eles estavam me levando para DP, não estavam me levando para DP, eles 

me levaram para o primeiro ponto, as duas viaturas me levaram para o primeiro ponto. 

Nesse primeiro ponto eles aguardavam um terceiro carro que já era um carro particular. 

Não eram viaturas legalizadas da polícia. Nesse primeiro ponto eles esperaram um terceiro 

carro chegar. E vendo que ali não tinha como eles ficarem os 3 carros próximos um do outro 

para eles resolverem o que eles iam fazer comigo, eles me levaram para o segundo ponto que 

seria um lixão. Não sei distinguir onde seria, deveria ser um local de desova. Chegando lá, 

eu sofri vários tipos de torturas e vários tipos de ameaças. Inclusive moral, psicológicas, 

agressivas de todas as maneiras. Apanhei com pedaços de pau, apanhei com garrafas, sofri 

tiro sem munição, tiro falso, paulada, muito soco, me torturaram com alicate de pressão, 

tentaram introduzir uma garrafa no meu ânus. Mas, a todo o momento, eu dizendo que era 

pai de família, que era trabalhador. Eles tentaram introduzir uma garrafa no meu ânus. 

Mandando eu ficar de quatro, fizeram eu comer capim e a o todo momento eles estavam 

perguntando quanto que eu poderia levantar. Passei pelo menos por esse determinado tipo de 

tortura por volta de 2 horas sendo torturado. Eles me agrediam, fechavam a caçapa e abriam 

a caçapa, me agrediam de novo. Riam, chacoteavam de mim e numa hora acho que eles se 

convenceram que eu não era traficante de drogas, que eu não teria qualquer envolvimento 

com tráfico de drogas e eu sempre alegando que meu pai era funcionário público federal, que 

meu pai trabalhava com a senadora Heloisa Helena, com o deputado Babá, que tinha muito 

conhecimento, que meu avô é advogado, que a única coisa que eu tinha era a minha família, 

até porque eu não tinha como levantar dinheiro porque eu não era traficante. E eles 

começaram a estipular uma quantia para me deixar vivo.  

 

Leonardo: Eles estavam fardados? 

 

Vítima: Todos eles fardados. No primeiro momento, eles perguntaram quanto eu poderia 

levantar para eles. Eu no desespero, depois que eu já havia sofrido vários tipos de torturas: 

pauladas, garrafada, tentaram me molestar sexualmente querendo me diminuir, e eu falando 

que era sujeito homem. No desespero eu falei R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 500,00. Eles 

fecharam a caçapa e começaram a rir de mim: “o que é isso! Você está de sacanagem? Está 

de brincadeira? Você está zoando com a minha cara?” Alegaram, perguntando se eu possuía 

ouro. Eles ficaram sabendo que eu tinha “ourinho” ou uma “pecinha”. Eu falei a o todo 
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momento que traficante é esse que anda com um chinelo colado com “cascola” e com R$ 

36,00 no bolso. E até esse dinheiro eles levaram. E que “pecinha”, que eu não sabia em que 

sentido seria essa “pecinha”. Nem seta eu tinha, atiradeira, imagina arma de fogo, alguma 

coisa... A todo momento eu sofri todos os tipos de torturas. Um deu um tiro no meu ouvido 

sem bala, outro deu um tiro com arma de fogo que eu não consegui vê-lo. Deu um disparo 

com arma de fogo, fez um barulho na minha cabeça, parecia que eu estava morrendo. Mas 

tinha sido um tiro, tiro sem bala, tiro de pistola sem bala, eu só escutei o barulho: tec, tec, 

tec... na minha cabeça. Eles me torturaram psicologicamente e no desenrolar que eu acho 

que eles viram que realmente eu não era traficante, eles no final marcaram um encontro 

comigo, dizendo que se eu não conseguisse levantar esse dinheiro até o dia 10 de janeiro, às 

4 horas da tarde, no Bob’s do Colubandê, em São Gonçalo, próximo a minha residência, que 

eles iriam procurar a mim e a minha família. Não sei como, mas eles sabiam que eu tinha 3 

filhos, uma esposa e onde eu residia. E eu com isso, com medo, no primeiro momento fiquei 

muito preocupado com medo e procurei ajuda dos meus familiares, que graças a Deus eu tive 

uma educação imensa. Peço a Deus que a educação que meu pai e minha mãe me deu, apesar 

deles serem separados. Mas o meu pai, meus amigos, todo mundo procurou conversar 

comigo, me deixar tranqüilo. E num primeiro momento eu não queria denunciar. Eu fiquei 

com medo porque a gente sabe hoje em dia como é que é a polícia, como é que são as coisas, 

porque eu tenho filhos, minha casa não tem tanta segurança, é em um local aberto. 

Entendeu? E graças a Deus com a ajuda dos meus familiares eu tive força, e de alguns 

amigos, para denunciar e coagir esses maus elementos. Denunciando eles, do mesmo jeito 

que eles fizeram comigo, eles já fizeram isso com dezenas de pessoas, nem todos tiveram a 

coragem que minha família me deu para eu tomar uma decisão dessa. Eu sei que é muito 

perigosa, é uma decisão que é um estopim do limite de vida que você pode ter. Você tem que 

deixar sua casa, você tem que deixar tudo. Viver com medo.  

 

Leonardo: Depois que você decidiu denunciar qual foi o seu procedimento? 

 

Vítima: Eu entrei em contato com o meu pai, ele trabalha no meio político com a senadora 

Heloísa Helena, com o deputado Babá, deputado Chico Alencar que são amigos dele. Eles se 

juntaram e pediram para eu recorrer a Corregedoria Geral Unificada que é um órgão que 

está aí para ajudar a sociedade. Até então o próprio coronel Antunes que atendeu a meu pai 

primeiro e depois me atendeu, foi muito educado.  
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Leonardo: O que você achou do atendimento na CGU? 

 

Vítima: O atendimento foi ótimo, com muita preocupação e dedicação em dar total 

tranqüilidade a mim e a minha família. Até então não tenho nada a falar, só tenho a 

agradecer a todos eles, a equipe toda. Dos inspetores, dos policiais que me acompanharam, a 

equipe que me atendeu, ao exame de corpo de delito que levaram pra eu fazer. Foi um 

atendimento maravilhoso.  

 

Leonardo: Como foi organizado o flagrante com a equipe operacional? 

 

Vítima: Foi montado um “bote” no dia 10/01/2006, terça-feira, 4 horas da tarde. O coronel 

Antunes, junto com o coronel operacional, montaram uma equipe para dar o flagrante neles 

junto com o pessoal interno da Corregedoria lá. Nós fomos com várias viaturas base. 

Ficamos em pontos estratégicos. Eu fiquei no ponto de encontro, mas os policiais viram que 

eu não era traficante, não tinha envolvimento nenhum com isso e não apareceram no ponto 

de encontro. Então nós fomos para outra linha de... Eles seguiram a outra linha deles para 

procurar resolver o meu problema.  

 

Leonardo: Qual foi a linha? 

 

Vítima: Uma outra fase. A fase de reconhecimento de policiais. Primeiro o acompanhamento 

que mantém em sigilo total com relação aos policiais porque mantém os policiais... Para não 

prejudicar os bons policiais, nós podemos dizer que temos bons policiais. Sigilo total, só por 

foto. Depois, cara a cara. Foi montado um esquema que ninguém me viu chegar no quartel, 

no batalhão. O pessoal estava lá para ser atendido, lá eles colocaram. Graças a Deus, nesse 

grupo de 14 a 15 policiais, eu consegui reconhecer convicto, 7 policiais. Uma sala, eles ficam 

lá, eu os vejo e eles não me vêem. Muito bem bolada, uma sala espelhada e me deram a 

maior atenção, o maior apoio. Me deram a maior tranqüilidade para eu ficar tranqüilo, não 

me induziram a nada, foi espontâneo, me perguntando se eu podia dizer o que fizeram 

comigo. Porque eu passei por vários tipos de torturas. Um me fez comer capim, um me bateu 

com madeira, um me deu tiro sem bala no ouvido. Eu lembrava disso tudo e está gravado na 

minha cabeça. Esse momento, esse fato ficou marcado. E vai ficar marcado pelo resto da 

minha vida.  
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Leonardo: Mas o que você achou do “bote” operacional? 

 

Vítima: O “bote” foi muito bem bolado, discreto. Eles foram muito discretos. Tinham 

policiais lá que a gente nem sabia que eram policiais. Até mesmo perto de mim. Acontece que 

o esquema foi muito bem bolado, pena que os policiais não apareceram para podermos dar o 

flagrante. Que seria um flagrante. A sentença deles, mas foi uma experiência que vai ficar 

marcada na minha vida, no resto da minha vida. Acho que nem tão cedo não vou esquecer 

este momento. 

 

Leonardo: Você pode contar em detalhes como foi a tortura? 

 

Vítima: No final da tortura eles deram um tiro tanto de verdade quanto sem bala no meu 

ouvido. Mas iniciou a tortura com alicate de pressão, eles amassando minha orelha com 

alicate de pressão, e tentando introduzir uma garrafa de “long neck” em meu ânus e 

conforme eu não deixei, eu apanhei com pedaços de pau. Fizeram eu comer capim: “mastiga, 

engole e o caramba”. E depois disso aí tudo, eles deram um tiro que eu comecei a chorar, 

que nenhum homem nenhum naquele estado já num lixão que só tinha mato e lixo, eu já 

estaria morto, eu pedi então que me mate, se for para vocês me molestar e fazer um negócio 

desse comigo, eu quero que vocês me matem. Eles tiraram fotos minhas tanto de máquina 

fotográfica digital como de celulares, pegando números da minha casa, telefone fixo e 

número do meu celular, endereço da minha casa que na hora do desespero a gente dá. Me diz 

aonde que mora, que já é o estopim de tudo. Nessa questão todinha, eles falaram que a coisa 

mais fácil que tinha que se eu não fosse lá pagar o dinheiro deles, a propina lá onde eles 

estipularam. Eu falei a todo o momento que eu não tinha como arrumar. Mesmo vendendo 

tudo de dentro da minha casa, não conseguiria. Porque primeiro nem que a gente queria 

vender tudo que a gente tem dentro de casa pra levantar uma quantia, porque ninguém 

compra coisa de segunda mão. A coisa mais fácil que seria é eles me pegar. Que eu ia tomar 

um tiro que eu não ia saber da onde saiu. (FIM DA ENTREVISTA). 
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27. WAGNER RAMOS PEREIRA – delegado de polícia e chefe de gabinete da Corregedoria 

Geral Unificada. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 5 de janeiro de 2006. 

 

Leonardo: Eu queria que você me falasse, do ponto de vista jurídico e técnico, o que 

pode acontecer com um policial civil que comete tortura ou que tenha sido acusado de 

tortura ou de um policial militar que tenha sido acusado de execução?... 

  

Wagner Ramos: Bom... A tortura e a execução são ilícitos de natureza grave. Todo ilícito 

praticado por um servidor público tem 3 vertentes: ele pode sofrer uma coação sob a ótica 

civil, que vai visar uma indenização pecuniária; e pode sofrer um processo sob a ótica penal, 

que vai visar uma pena, podendo chegar até a pena de prisão; e sob a ótica administrativa, 

até chegar à última instância sendo a infração de natureza grave, chegar a exclusão do 

servidor do quadro do serviço público. O policial civil quando comete um ilícito de natureza 

penal e administrativa, e a tortura e a execução são de natureza grave... Primeiro, se ele for 

pego em flagrante, ele estará preso sob uma prisão processual de natureza cautelar, e, por 

conseguinte também responderá a uma sindicância administrativa disciplinar. Essa 

sindicância, depois de concluída, confirmando todos os elementos que o servidor praticou 

aquele fato, será encaminhada para a instalação de um processo administrativo. Se for uma 

transgressão, mesmo grave, mas que não leva a pena de demissão ou uma pena superior a 

pena de suspensão a 60 dias. Ele pode ser punido no âmbito da própria sindicância, desde 

que seja garantido a ampla defesa e o contraditório... Isso servidor público policial civil. O 

policial militar, ele pode responder ao procedimento criminal, que também pode ser gerado 
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por uma prisão em flagrante, [...], e vai também responder um procedimento administrativo, 

e, os procedimentos administrativos no âmbito militar podem ser averiguação, sindicância e 

processo administrativo, propriamente dito. Para a exclusão de um servidor militar, qualquer 

um, com estabilidade ou não, é necessário que haja um processo administrativo disciplinar, 

nos mesmos moldes do servidor civil. Enquanto que para o policial civil o processo 

administrativo disciplinar chama-se inquérito administrativo; para o servidor militar o 

processo administrativo se chama conselho; para o oficial conselho de justificação; para o 

praça com estabilidade conselho de disciplina; e para o praça sem estabilidade é comissão 

de revisão de disciplina. Ocorre que, no caso do militar, o oficial, a última instância 

administrativa, absurdamente não é do Poder Executivo, em que [...] há um membro do 

Poder Executivo... Será um tribunal de justiça, por força de lei. Já para o praça, com 

estabilidade ou sem estabilidade, a decisão final fica no âmbito do Poder Executivo, do 

secretário de Segurança, do comandante-geral da Polícia Militar. Existem formas de 

afastamentos preventivos, o policial civil pode ser afastado preventivamente mesmo não 

estando preso, ele pode ser afastado preventivamente administrativamente. Inclusive o 

policial civil, quando ele é imputado e existem elementos fáticos da autoria de uma 

transgressão disciplinar de natureza grave, ele é removido para o setor de pessoal de 

situação adversa quando agente e quando autoridade policial para o setor de administração 

e finanças. E não pode prestar serviço em órgão operacional, ou se for atividade meio, não 

pode onde ele tenha sido removido. Já o policial militar ele pode ser preso 

administrativamente porque no âmbito militar ainda existe a prisão administrativa, ele pode 

ser preso administrativamente até por 72 horas e posterior a isso só por decretação da prisão 

judicial... Ocorre que em razão do artigo nono do código penal militar, qualquer crime 

cometido com a arma da corporação é considerado de natureza militar, entretanto mudou... 

Esse artigo foi mudado e hoje, o crime de homicídio é julgado pela justiça comum. Então, no 

tocante ao militar você tem que distinguir que existem dois tipos de crimes, ele cometer um 

crime de natureza militar e um crime de natureza comum. O crime de natureza militar é 

julgado no âmbito do Estado pela auditoria da justiça militar; o crime de natureza comum, 

pela justiça comum... Os crimes militares são processados antes da deflagração da ação 

penal militar e da polícia judiciária militar. Já os crimes comuns, pela própria polícia civil 

pelos seus órgãos de execução. No tocante a polícia civil não há como falar em crime militar, 

somente o crime comum e é julgado pela justiça comum. Como que se dá esse controle no 

âmbito do Estado do Rio de Janeiro? O Estado do Rio de Janeiro é o único ente da federação 

que possui uma pasta exclusiva para tratar de Direitos Humanos, e que hoje compõe a sua 
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estrutura uma Corregedoria Geral Unificada e uma Ouvidoria da Polícia e uma Ouvidoria 

de Direitos Humanos. [...]. A Corregedoria tem competência para apurar sob a ótica 

administrativa a conduta dos policiais civis, militares e do Corpo de Bombeiros, e isso quer 

dizer que... Isso [...] transgressão de natureza grave, que não é subtraída a competência das 

corregedorias internas de cada corporação, são então competências para as transgressões de 

natureza grave, competências concorrentes. Ao passo que a apuração penal, a CGU há 

limitação do poder dela, limita-se a promover as apurações penais junto aos órgãos de 

execução da polícia civil, se for crime comum; e da polícia militar, se for crime militar. Até 

porque vige o código penal, ou melhor, o código processual penal e o código processual 

militar, e quanto à matéria processual ela é privativa da União... Em razão desses códigos, 

somente sob a ótica penal os fatos podem ser apurados dentro dos órgãos de execução das 

polícias civil e militar. Então a CGU tendo uma notícia de transgressão de natureza grave, 

ela vai deflagrar uma sindicância, a sua apuração será sempre em cima de sindicância 

administrativa disciplinar, que após ser concluída se não restar provado aquele fato será 

arquivado, se [...] aprovado estiver há punição no âmbito da CGU, a punição será aplicada 

pelo corregedor geral e se extrapolar essa competência será encaminhada para o titular das 

respectivas pastas, alvitrando a instalação do processo administrativo disciplinar, ou 

inquérito administrativo, se for policial civil; e os conselhos se forem militares. E aí terão se 

curso normal até a possibilidade da expurgação máxima que é a expurgação do servidor dos 

quadros do serviço público. 

 

Leonardo: Você já deu uma visão geral sobre a Corregedoria... Agora eu queria que 

você falasse um pouco sobre a sua experiência aqui, desde quando você chegou, quem 

estava na gestão... 

  

Wagner Ramos: Eu tenho uma experiência de 20 anos na polícia, onde fiquei 12 anos como 

detetive de polícia e há 7 anos eu exerço o cargo de delegado de polícia, em concurso até 

muito tumultuado, que foram 3 mil e 800 candidatos e eram 70 vagas. Concurso público que 

só passaram 18 pessoas, e há 5 anos que eu exerço minhas atividades, única e 

exclusivamente, em órgãos de atividades disciplinares. Primeiro eu fui para a corregedoria 

interna da Polícia Civil, uma divisão chamada “Divisão de Assuntos Internos”, aonde faz a 

parte de apuração do desvio de conduta do policial civil, seja ele sob a ótica penal ou 

administrativa. Posteriormente, eu fui convidado para compor a assistência da corregedoria 

e fui assistente da corregedoria por mais 2 anos. Posteriormente, eu fui convidado para 
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assumir o cargo de superintendente de inquérito administrativo do Estado do Rio de Janeiro, 

fiquei por lá 1 ano e depois vim para a CGU. Cheguei aqui dia 22 de janeiro, data da minha 

nomeação, 2004, e estou aqui até a presente data. E sempre nesses 5 anos voltados à 

apuração de desvio. O que ocorre é que o desvio de conduta não é um privilégio dos 

mecanismos da segurança pública. Quando cheguei aqui já encontrei o doutor Vercilo como 

corregedor geral, que foi o que me convidou, e encontramos aqui numa situação muito 

complicada porque tínhamos aqui cerca de mais de 3 mil procedimentos tramitando. 

Fechamos o ano de 2004, com uma produtividade e qualidade maior do que toda a história 

somada da Corregedoria. Isso publicado no Diário Oficial, tudo registrado. Estamos hoje 

com cerca de mil procedimentos, é o acervo total da CGU. Então, de 2004 para cá, nós 

saímos de 3 mil procedimentos para mil, e com mais punição, encaminhamentos, também, 

para procedimento administrativo disciplinar. O que ocorre é... Existe uma estigmatização 

muito grande do profissional que trabalha na área disciplinar. Isso não só aqui, mas em 

qualquer parte do mundo. Por conseguinte eu entendo, que os órgãos disciplinares, os órgãos 

correcionais deveriam ter um quadro próprio, já desde o seu ingresso, com cargos próprios, 

gratificações próprias, promoções próprias... Em razão até dessa estigmatização... 

 

Leonardo: Você acha que há uma estigmatização, um preconceito por parte de outros 

profissionais? Colegas? 

 

Wagner Ramos: Com certeza, com certeza. Porque na apuração disciplinar não se cria nada, 

não [...], se apura as notícias que chegam, mas lamentavelmente, em qualquer meio 

apuratório, há uma estigmatização. Até a própria polícia, na sua atividade fim, é 

estigmatizada por uma sociedade e existe até um contra-senso e uma dicotomia, porque ao 

mesmo passo que a sociedade exige uma apuração, exige uma persecução penal, quando 

sofre investidas, e investidas legais dos meios persecutórios, há uma reclamação. Então, a 

atividade persecutória, ela tem essa vertente de preconceito, e preconceito aí numa 

concepção negativa, com uma concepção de estigmatização. E a própria área disciplinar nós 

trabalhamos com uma coisa chamada informação e outra contra-informação. Essa atividade 

persecutória voltada para o público interno ela também sobre uma discriminação, ela sofre 

uma estigmatização, em razão dessa própria população que sofre das suas atividades... Isso é 

muito comum...  E por isso até que deveria ter um aparato voltado... Não privilégio, mas em 

razão... Ter mais prerrogativas em razão das atividades desenvolvidas. 
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Leonardo: Uma outra questão que seria interessante abordar, é [...], se a Corregedoria 

faz incursões, ou seja, ela recebe uma determinada denúncia, se ela faz algum tipo de 

operação para poder pegar em flagrante?... 

 

Wagner Ramos: A Ouvidoria da Polícia, ou as Ouvidorias, elas em regra não tem atividades 

investigatórias, atividades persecutórias... Elas são captadoras, receptoras dessas 

informações para os órgãos investigatórios. Já a Corregedoria não, a Corregedoria ela tem 

a atividade efetiva de investigar, apurar, então quando há uma notícia que demanda uma 

medida imediata investigatória, é desenvolvida essa atividade, e inclusive nós já chegamos 

com um número muito grande de prisões de policiais civis e militares em flagrante. Em que 

pese não ser a atividade de polícia judiciária da CGU, quando o seu agente se depara com 

uma situação de flagrante delito, ele tem o dever jurídico de dar voz de prisão, prender, e 

encaminhar para o órgão competente para lavrar o flagrante delito. Até porque o próprio 

código de processo penal diz que qualquer um do povo, mas o policial militar deve prender 

em flagrante delito. A nossa lotação, o número de servidores que compõem a CGU 

basicamente é formado de policiais civis, militares e bombeiros militares. Então quando a 

corregedoria recebe uma notícia, um fato inédito, chegamos ao passo até de receber 

solicitação de juízes e promotores para auxiliar no cumprimento de um mandato de prisão de 

pessoas que até, não são policiais, em razão da efetividade demonstrada das atividades da 

CGU. 

 

Leonardo: Vocês também fazem algumas incursões em delegacias, de surpresa, ou em 

batalhões?... [...]. 

 

Wagner Ramos: Nós temos aqui um calendário de inspeções. Porque a inspeção é uma 

atividade profilática, é uma atividade que vai evitar a prática do desvio de conduta. Então, 

nós temos aqui, inspeções rotineiras, não são só inspeções em sedes de delegacias e unidades 

militares, como também em viaturas em deslocamento nas ruas. Recentemente, uma incursão 

na delegacia de Magé, a 65 DP, culminou em detectar que a chave da carceragem estava na 

mão de presos; verificou-se e apreendeu vasto material, dentro da própria delegacia, para 

prática de crime dentro da delegacia, para crime de estelionato... Falsificação de talão de 

cheque, falsificação de cartão de crédito... Em que pese as inspeções rotineiras, e essas 

inspeções não são divulgadas para o público externo, nós temos também trabalhos de 
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inspeção permanente, objetivando detectar atividades ilícitas em unidades da Polícia Civil, 

Militar ou dos Bombeiros. 

 

Leonardo: Eu queria falar sobre um assunto muito comentado, o corporativismo dentro 

da instituição, não aqui dentro, mas quando se vai investigar uma instituição, se isso 

pode acontecer? Se algum servidor de dentro da Corregedoria já teve algum problema 

disciplinar trabalhando na própria corregedoria... E também queria que você fizesse um 

balanço da Corregedoria, mas para melhorar... Como se dá essa relação entre 

corporativismo, corrupção e medo da população em denunciar? 

 

Wagner Ramos: Primeiro eu queria fazer um reparo... Porque hoje, a CGU não está nem no 

espaço físico, nem no estrutural da Secretaria de Segurança Pública. Ela está na estrutura da 

Secretaria de Direitos Humanos e hoje ela está afastada até, em uma situação fática, da sede 

local da Secretaria de Segurança. O que ocorre é que realmente a vítima tem esse temor de 

fazer a notícia nos órgãos da polícia e, entretanto, procuram a CGU. Agora é lógico que 

qualquer órgão vai ser procurado... A sua demanda vai ser em razão de sua credibilidade. 

Quando eu falei do aumento da demanda, da credibilidade... O aumento da demanda, da 

procura do próprio judiciário para ações que não afetam diretamente a Corregedoria. Eu 

posso citar exemplos, hoje a CGU é dotada de tal credibilidade que até tivemos casos que 

pessoas que cometeram ilícitos penais, que não são policiais, cometeram crimes e se sentiram 

ameaçadas por policiais e procuraram a CGU mesmo sabendo que iam ser processadas 

pelos seus atos, mas procuraram e ações foram desenvolvidas... Culminando hoje em Niterói, 

existe uma ação penal e um processo administrativo disciplinar, onde policiais estão sendo 

indiciados pela prática do crime de concussão. Nós temos policiais militares que também 

estão sendo processados e que chegaram a serem presos em flagrante pela prática do crime 

de concussão... Então, isso demonstra que não são só as vítimas... Meramente vítimas, mas a 

credibilidade do órgão, leva ao aumento de demanda, de procura por todo o segmento da 

sociedade. No tocante ao corporativismo dentro da CGU, primeiro há de se [...] o seguinte: 

que o órgão que mais pune no Estado é a polícia... É o órgão que mais pune no Estado. E não 

seria diferente na CGU... Inclusive, hoje, [...], a estatística demonstra que a CGU puniu em 

2004 mais do que toda a história da CGU... Isso demonstra que não há corporativismo, o 

nosso corporativismo é com a instituição. Nós primamos pela instituição porque aquele que 

se desvia, ele se desvia também da instituição, ele se desvia também da corporação. O pior 

bandido não é o bandido comum, o pior bandido, no meu ver é o bandido policial... No 
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tocante ao que pode ser melhorado... Para que haja uma melhora maior ainda no serviço 

disciplinar, é de suma importância, também em razão da estigmatização, que o servidor que 

trabalhe na Corregedoria tenha um tratamento diferenciado... Não por privilégio, mas por 

prerrogativa do cargo que ocupa. Por exemplo, eu posso citar a corregedoria de Nova York... 

Ela tem, inclusive, dentro dos seus equipamentos, helicóptero próprio... Os cursos, os 

primeiros a fazerem os cursos são os policiais da corregedoria, porque a corregedoria, que 

trabalha com a contra-informação tem que estar na frente... Então o que eu acho que seria de 

mecanismos para melhorar: primeiro um quadro de pessoal próprio; segundo promoções 

próprias [...]. Quanto aos meios materiais, sempre...  Quanto mais meios materiais, mais se 

pode desenvolver as suas atividades. Hoje a Corregedoria está composta por um número de 

pessoal e material compatível, mas com certeza, se tivesse mais pessoal, mais recurso 

material poderia desenvolver mais atividades. 

 

Leonardo: Uma outra questão é sobre o Ministério Público... e sua função de exercer o 

controle externo da atividade policial... 

 

Wagner Ramos: Constitucionalmente, o Ministério Público tem a função de controle externo 

da atividade policial. Hoje existem várias vozes do Ministério Público, buscando sair desse 

controle para a própria investigação... Porque não se coaduna, primeiramente, quem 

controla externamente, exercer a mesma atividade do fiscalizado, do controlado... Em São 

Paulo tem um promotor, [...], que defende essa possibilidade de investigação direta do 

Ministério Público... Tem também o Amauri Jr, advogado, que também defende essa 

investigação. O que ocorre é o seguinte, primeiro que a gente, para ter um Ministério Público 

investigando corretamente, nós temos que ir ao âmago da questão do sistema processual do 

Brasil... E no Brasil o sistema é acusatório, onde o julgador tem que ser eqüidistante da 

acusação e da defesa, o julgador vai escolher a melhor hipótese dentro das provas 

formuladas. [...]. Você vai ter uma dicotomia, uma hipótese formulada pela acusação e uma 

outra hipótese formulada pela defesa, e o julgador vai escolher uma das hipóteses que mais 

lhe convencer. Mas dentro disso você tem uma coisa chamada princípio da ampla defesa e 

para haver ampla defesa tem que haver uma equidade entre acusação e defesa... [...]. Se você 

permite ao Ministério Público que... Sair da promotoria de justiça para a promotoria de 

acusação, você vai estar ferindo o princípio da ampla defesa, porque vai estar ferindo a 

paridade de armas... A defesa não vai ter a mesma oportunidade de conseguir provas quanto 

à acusação, e com isso você vai poder ter julgamentos injustos, vai poder ter a condenação 
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de pessoas inocentes. Então o controle externo do Ministério Público deve se dar, até porque 

o Ministério Público é o [...], e ele já se desenvolve através do inquérito policial, porque toda 

vez que o inquérito é instaurado, tem seu prazo de conclusão e ele tramita diretamente 

polícia-Ministério Público, Ministério Público-polícia... E é nessa tramitação que o 

Ministério Público fará o controle da sua atividade. O que muitas vezes não se verifica 

porque o inquérito tramita entre polícia-Ministério Público durante anos, diligências não são 

feitas ou não são cumpridas, ou ao menos descritas... E muitas vezes o inquérito vai ao MP e 

volta do MP para a delegacia com o simples... Com o simples despacho de remeta-se para lá, 

remeta-se para cá, e... Aí fica demonstrado que esse controle externo não está sendo 

exercido, porque é aí que ele deveria estar sendo exercido. (FIM DA ENTREVISTA). 
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28. ZECA BORGES – coordenador do Disque-Denúncia. 

 

 
 

Entrevista realizada no dia 1º de fevereiro de 2006. 

 

Leonardo: Fale-me sobre o Disque-Denúncia... 

 

Zeca Borges: O Disque-Denúncia é uma parceria entre a Secretaria de Segurança do Estado 

do Rio de Janeiro e uma ONG chamada Movimento Rio de Combate ao Crime, e essas duas 

instituições gerenciam uma entidade, que nem entidade é, apenas uma marca, que é o 

Disque-Denúncia. O Disque-Denúncia não tem personalidade jurídica, é apenas uma marca 

e funciona como uma central comunitária destinada a receber ligações sobre atividades 

criminosas no Rio. 

 

Leonardo: Você pode traçar um perfil histórico de como surgiu a idéia da criação do 

Disque-Denúncia? Se foi motivada por um determinado tipo de crime, seqüestro, por 

exemplo?... E se você era o presidente da ONG, foi você quem criou? Você pode fazer 

um balanço disso? 

 

Zeca Borges: Aconteceu da seguinte forma, desde meados dos anos 90, até 95, havia uma 

tentativa da sociedade civil de organizar alguma instituição que pudesse dar suporte as 

autoridades no combate ao crime. A situação era muito grave, principalmente na área de 

seqüestros de personalidades públicas no Rio de Janeiro. Aquilo estava assustando a 
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população como um todo. Foram feitas várias tentativas e somente a partir de janeiro de 

1995, com a entrada de um novo governo, de Marcello Alencar, o governador aceitou que 

grupos da sociedade civil organizassem uma forma de suporte a ação das autoridades 

focadas principalmente no combate ao seqüestro. Foi quando eu fui chamado por um grupo 

de banqueiros e empresários que me conheciam por outras atividades minhas para gerenciar 

esse projeto. Foi baseado na experiência dos Estados Unidos, que é uma entidade, uma ONG 

destinada a receber ligações. Baseado em dois princípios: a garantia do anonimato para 

afastar o medo que as pessoas tem em se envolver em atividades criminosas e o pagamento 

de recompensas para aquelas pessoas que são mais apáticas ou cínicas ou que não teriam 

outra motivação senão a recompensa para participar do programa. Então criamos os 3 

pilares: as comunidades que trazem informações e recursos, a mídia que divulga a atuação e 

a polícia que faz as investigações. O nosso projeto então [...] nós iríamos através da mídia à 

população, as comunidades informar que elas tinham um canal novo para trazer 

informações, receber as suas indagações e de forma que com essas informações a polícia 

fizesse investigações e os resultados eram levados a mídia, que por sua vez informava as 

comunidades e aí se iniciava o ciclo. Começamos dessa forma em 1º de agosto de 1995. É 

uma parceria dessa ONG com o governo do Estado por todas essas motivações.  

 

Leonardo: Mas Zeca e a relação do trabalho, agora com a experiência consolidada pelo 

Disque-Denúncia, com dois órgãos que estão subordinados a Secretaria de Direitos 

Humanos, a Corregedoria Geral Unificada e a Ouvidoria da Polícia... Você pode dizer se 

existe um intercambio, se existe uma relação e o que você acha desses órgãos? 

 

Zeca Borges: Olha, o que nós fazemos é no caso de denúncias que envolvam desvio de 

conduta, ao mesmo tempo que, nós enviamos para delegacias especializadas para investigar 

o assunto − roubo de cargas, tráfico de drogas, roubo e furto de veículos −, e se numa 

denúncia desse tipo existe além dessa denúncia uma informação sobre a participação de 

policiais, desvio de conduta, uma série de outras coisas desse tipo, nós também enviamos a 

Corregedoria ou a Ouvidoria para que elas, a partir daquelas informações também iniciem 

as investigações. Nós descobrimos que as informações que chegam ao Disque-Denúncia elas 

necessariamente não são desconhecidas da polícia. A polícia normalmente já sabe o que está 

acontecendo. Muitas vezes o que nós fazemos ao enviarmos para a Corregedoria ou para 

Ouvidoria, no fundo, nós estamos enviando uma pecinha de um quebra-cabeça que eles lá 

tem e estão tentando montar sobre uma determinada atividade. 
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Leonardo: Você tem tido boas respostas desses órgãos? Porque vocês encaminham a 

denúncia e logicamente vocês querem uma resposta, até para analisar, para ver se foi 

resolvido... Como você vê se os órgãos estão atuando bem ou não? Como você vê? 

 

Zeca Borges: Nós temos duas linhas de atuação desses casos, nós enviamos a informação 

sobre o assunto, tipo de crime para a delegacia especializada ou para uma unidade policial. 

E o desvio de conduta para a Corregedoria. A Corregedoria, eventualmente, é um processo 

demorado que nós não estabelecemos esse tipo de cobrança, porém nós cobramos na área 

criminal, que é a que nos interessa e interessa ao nosso denunciante, aquele tipo de 

atividade. Eu posso dizer a você que nós não temos uma relação de execução junto à 

Corregedoria ou Ouvidoria. (FIM DA ENTREVISTA). 


