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RESUMO 
 
 
 
 
 
 
O Estado realiza seus fins através de três funções em que se divide sua atividade: legislativa, 
administrativa e jurisdicional. É certo, porém, que nenhum dos Poderes estatais exerce de modo exclusivo 
a função que nominalmente lhe corresponde, mas sim têm nela sua competência predominante. Dessa 
forma, além de suas atribuições típicas, desempenham, também, funções secundárias. Seguindo este 
raciocínio, é preciso ressaltar que as atividades dos órgãos legislativos não se esgotam na função de 
legislar. Integram a substância da atuação do Parlamento, inclusive, funções de natureza representativa e 
fiscalizadora. A ênfase da atuação do Legislativo tem recaído, efetivamente, na fiscalização, ou seja, na 
investigação e no controle dos atos do Poder Público e, um dos instrumentos pelos quais o Legislativo 
exerce seus poderes de fiscalização, controle e investigação é a instituição de comissões parlamentares de 
inquérito. Essas comissões são um valioso instrumento de exercício da função fiscalizadora do 
Legislativo. Suas competências são amplas, mas não podem exceder os poderes da Casa Legislativa. 
Essas comissões destinam-se a investigar atos do Poder Público e fatos relevantes para o interesse 
público, excluindo aspectos da vida privada das pessoas, ou seja, somente de órgãos públicos e de seus 
agentes. Assim como previsto na CF-1988 as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciais atribuindo competências instrutórias amplas, que incluem 
a possibilidade de determinar diligências, convocar testemunhas, ouvir indiciados, requisitar documentos 
públicos, determinar a exibição de documentos privados, convocar autoridades públicas e realizar 
inspeções pessoais, transportando-se aos locais necessários. Seus inquéritos possuem caráter imperativo 
impondo obediência inclusive por meios de coerção, quando necessários. Porém, deve-se servir do 
Judiciário para obter a execução coativa de suas decisões, diligências de busca e apreensão ou quebra de 
sigilo telefônico, bancário e fiscal, decretar prisão ou impor indisponibilidade de bens. Havendo 
necessidade, deverá solicitar ao Poder Judiciário. Levando-se em conta as prerrogativas e os 
impedimentos, as comissões, na teoria, se mostram ser um instrumento fundamental para a fiscalização da 
política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, fiscalizando, entre outras coisas, as instituições 
e os agentes referentes à segurança pública, e esse é o objeto desta pesquisa observado a influência deste 
instrumento na administração desta política. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
The state conducts its goals through three functions that divide their activity: the legislative, 
administrative and judicial review. Admittedly, however, that none of the powers of state has the 
exclusive function that corresponds to it by name, but it has jurisdiction predominant. Thus, in addition to 
their typical assignments, play also secondary functions. Following this reasoning, we must emphasize 
that the activities of legislative bodies are not exhausted in the function of legislating. Incorporate the 
substance of the action of the even functions of a representative and inspecting. The emphasis of the work 
of the legislative branch has fallen, effectively, to monitor, or in research and control the acts of the 
Government and one of the instruments by which the Legislature exercises its powers of surveillance, 
control and research is the establishment of committees parliamentary inquiry. These committees are a 
valuable instrument to pursue the monitoring role of the legislature. His powers are broad, but can not 
exceed the powers of the legislative house. These fees are intended to investigate the acts of the 
Government and relevant facts to the public interest, other aspects of people's private lives, that is, only 
government agencies and their agents. As provided in the CF-1988 parliamentary committees of inquiry 
have investigative powers as judicial authorities giving broad investigative powers, including the 
possibility of determining steps, to call witnesses, hear defendants, ordering public documents, determine 
the display of private documents, convene public authorities carry out inspections and personal, moving 
to places needed. His investigations have imposed the mandatory compliance including by means of 
coercion when necessary. However, it should serve the Judiciary for the coercive enforcement of its 
decisions, measures of search and seizure or breach of confidentiality, telephone, banking and tax, or 
impose prison terms unavailability of goods. As appropriate, shall request the Judiciary. Taking into 
account the prerogatives and the impediments, commissions, in theory, seem to be a key tool for the 
monitoring of public security policy of the State of Rio de Janeiro, overseeing, among other things, 
institutions and agents related public safety, and that is the object of this study observed the influence of 
this instrument in the administration of this policy. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

A política de segurança pública brasileira e, em particular a do estado do Rio de 

Janeiro, vem demonstrando ser incapaz de conter um aumento significativo da 

criminalidade em todos os seus segmentos. Partindo de pequenos delitos e 

contravenções, como a prática dos apontadores de jogo do bicho ou de vendedores de 

produtos piratas, até os crimes mais graves como no caso do tráfico de drogas. O 

tráfico, por exemplo, se destaca pelo tipo de organização, potencial financeiro e poderio 

bélico, sendo este último fator o mais importante na consolidação da sensação de medo 

e insegurança que assola nossa sociedade, principalmente a carioca que inevitavelmente 

se encontra no meio do fogo cruzado entre a polícia e criminosos. Os três fatores 

mencionados acima deveriam fazer parte da política de segurança pública de nosso 

estado, se fossem aplicados nos setores e agentes de segurança, mas depende de ações 

do Executivo para se alcançar este objetivo. 

A definição da política pública de segurança que um estado venha a adotar, ou o 

seu sucesso depende, em parte, da política adotada pelo governo federal relativa ao setor 

e a legislação vigente. Os códigos de justiça brasileiros são iguais para todo o país, isto 

favorece o insucesso das políticas que são adotadas em cada uma das unidades 

federativas que possuem, cada uma delas, características específicas no que tange aos 

crimes realizados em cada região.  

É preciso levar em conta uma série de fatores que provocam estas dificuldades 

para se implementar uma política pública de segurança eficaz, uma delas é como o 

Estado procederá para penitenciar os criminosos e como fará a prevenção de crimes.  

Todo o conjunto de políticas públicas referentes aos outros setores do governo, 

como saúde, educação e habitação, também influenciam o desenvolvimento da violência 

e, conseqüentemente, a política de segurança. Algumas questões surgem quando se 

observa o quadro em que se encontra a segurança pública no Rio de Janeiro, tais como: 

Quais as perspectivas que o Estado tem com a atual política de segurança? Quais as 

conseqüências de seu emprego?  

Essas são algumas das questões que se apresentam com mais importância para 

serem investigadas.  

A estrutura policial que existe no Brasil é um fator que representa bem a 

carência e a importância que o Estado dá na formulação de suas políticas de segurança, 
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suas estratégias e sua logística para a efetivação. Porém, não é só este aparato do 

Executivo que influência ou determina as ações de combate ao crime, como já dito 

anteriormente, o comprometimento da sociedade é de suma importância para isto e, 

como vivemos em um Estado Democrático de Direito, a representação popular deve ser 

considerada por sua relevância, ou seja, a sociedade é a maior interessada em uma 

política de segurança que seja efetiva, garantindo a proteção dos direitos individuais e 

assegurando o pleno exercício da cidadania.  

A Assembléia Legislativa tem esta incumbência de formular leis e fiscalizá-las. 

Um dos instrumentos que este poder tem são as Comissões Parlamentares de Inquérito 

que são investigações conduzidas pelo Poder Legislativo que tem poderes próprios para 

tal como o Poder Judiciário. O Legislativo tem a possibilidade de, através de suas 

investigações e resultados, propor leis que possam minimizar o problema da segurança 

pública, além de ser mais um agente capaz de contribuir para a redução de crimes. 

As Comissões Parlamentares de Inquérito são um importante instrumento do 

Legislativo que favorece ao Executivo como um meio de se identificar quais são as 

falhas na área de segurança, como um todo, e traçar planos para estabelecer qual a 

melhor política a ser adotada para o bem estar de toda a sociedade. 

O que se busca nesta pesquisa é analisar como as CPI’s (Comissão Parlamentar 

de Inquérito) influenciam no combate a criminalidade e a aplicação e efetividade das 

políticas públicas de segurança desenvolvidas no Rio de Janeiro visando fortalecer a 

presença do Estado na manutenção da ordem, proteção do patrimônio e defesa da vida. 

Levando-se em conta, principalmente, os trabalhos da Comissão de Segurança Pública e 

Assuntos da Polícia, a qual compete se manifestar sobre assuntos referentes ao sistema 

de segurança pública em geral, planos e programas de segurança da população do 

Estado do Rio de Janeiro, bem como qualquer proposição que se refira à segurança 

pública. O resultado desse estudo pode identificar qual a real influência dessas 

comissões para investigação e seus desdobramentos, punições, contribuição ao Poder 

Executivo para que este tenha o melhor aparato e pessoal para a administração do 

Estado e ao Poder Judiciário dando material para as sansões civis e criminais. As 

instituições responsáveis por estas atividades atuam no sentido de inibir, neutralizar ou 

reprimir a prática de atos socialmente reprováveis, assegurando a proteção coletiva, o 

bem público e a vida. 

A hipótese geral que norteia a realização deste trabalho é se o poder Legislativo 

local investigando algumas ações praticadas por agentes públicos de segurança ou 
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mesmo membros do parlamento, através das CPI’s, pode influenciar, de alguma forma, 

estes agentes ou órgãos que administram a segurança pública do Estado do Rio de 

Janeiro, na formulação, porém, sem determinar o planejamento e a implantação do 

Poder Executivo nas políticas de segurança. 
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1.1 - O ESTADO E SEUS AGENTES 

 

 

O Estado realiza seus fins através de três funções em que se divide sua atividade: 

legislativa, administrativa e jurisdicional. É certo, porém, que nenhum dos Poderes 

estatais exerce de modo exclusivo a função que nominalmente lhe corresponde, mas sim 

têm nela sua competência predominante. Dessa forma, além de suas atribuições típicas, 

desempenham, também, funções secundárias. 

Seguindo este raciocínio, é preciso ressaltar que as atividades dos órgãos 

legislativos não se esgotam na função de legislar. Integram a substância da atuação do 

Parlamento, inclusive, funções de natureza representativa e fiscalizadora. A ênfase da 

atuação do Legislativo tem recaído, efetivamente, na fiscalização, ou seja, na 

investigação e no controle dos atos do Poder Público e, um dos instrumentos pelos quais 

o Legislativo exerce seus poderes de fiscalização, controle e investigação é a instituição 

de comissões parlamentares de inquérito (CPI). 

Essas comissões são um valioso instrumento de exercício da função 

fiscalizadora do Legislativo. Suas competências são amplas, mas não podem exceder os 

poderes da Casa Legislativa. Essas comissões destinam-se a investigar atos do Poder 

Público e fatos relevantes para o interesse público, excluindo aspectos da vida privada 

das pessoas, ou seja, somente de órgãos públicos e de seus agentes.  

Assim como previsto na CF-1988 as comissões parlamentares de inquérito 

possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais atribuindo 

competências instrutórias amplas, que incluem a possibilidade de determinar 

diligências, convocar testemunhas, ouvir indiciados, requisitar documentos públicos, 

determinar a exibição de documentos privados, convocar autoridades públicas e realizar 

inspeções pessoais, transportando-se aos locais necessários.  

Seus inquéritos possuem caráter imperativo impondo obediência inclusive por 

meios de coerção, quando necessários. Porém, deve-se servir do Judiciário para obter a 

execução coativa de suas decisões, diligências de busca e apreensão ou quebra de sigilo 

telefônico, bancário e fiscal, decretar prisão ou impor indisponibilidade de bens, 

devendo solicitar ao Poder Judiciário, quando houver necessidade. 

Levando-se em conta as prerrogativas e os impedimentos, as comissões, na 

teoria, se mostram ser um instrumento fundamental para a fiscalização da política de 

segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, fiscalizando, entre outras coisas, as 
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instituições e os agentes referentes à segurança pública, e esse é o objeto desta pesquisa 

observado a influência deste instrumento na administração desta política. 
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2 - SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 

As forças de segurança buscam aprimorar-se a cada dia e atingir níveis que 

alcancem à expectativa da sociedade como um todo, imbuídos pelo respeito e à defesa 

dos direitos fundamentais do cidadão e, sob esta ótica, compete ao Estado garantir a 

segurança de pessoas e bens na totalidade do território brasileiro, a defesa dos interesses 

nacionais, o respeito pelas leis e a manutenção da paz e ordem pública.  

Paralelo às garantias que competem ao Estado, o conceito de segurança pública é 

amplo, não se limitando à política do combate à criminalidade e nem se restringindo à 

atividade policial.  

A segurança pública enquanto atividade desenvolvida pelo Estado é responsável 

por empreender ações de repressão e oferecer estímulos ativos para que os cidadãos 

possam conviver, trabalhar, produzir e se divertir, protegendo-os dos riscos a que estão 

expostos.  

As instituições responsáveis por essa atividade atuam no sentido de inibir, 

neutralizar ou reprimir a prática de atos socialmente reprováveis, assegurando a 

proteção coletiva e, por extensão, dos bens e serviços.   

Há uma grande deficiência nas chamadas Políticas de Segurança aplicadas em 

nosso sistema e convém neste ponto, realçar que em todo o país a manutenção da 

segurança interna, deixou de ser uma atividade monopolizada pelo Estado.  

Atualmente as funções de prevenção do crime, policiamento ostensivo e 

ressocialização dos condenados estão divididas entre o Estado, a sociedade e a iniciativa 

privada.  

Entre as causas dessa deficiência estão o aumento do crime, do sentimento de 

insegurança, do sentimento de impunidade e o reconhecimento de que o Estado apesar 

de estar obrigado constitucionalmente a oferecer um serviço de segurança básico, não 

atende sequer, às mínimas necessidades específicas de segurança que formam a 

demanda exigida pelo mercado.  

Diversos acontecimentos provam que é impossível pensar num quadro de 

estabilidade com relação à segurança pública de tal maneira que se protegesse por 

completo dos efeitos da criminalidade em sentido amplo. Porém, isso não significa que 

o Estado tenha de lavar as mãos e conformar-se com o quadro, devendo, portanto, tomar 
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medidas sérias e rígidas de combate à criminalidade e à preservação da segurança 

nacional, adotando novas soluções tanto no quadro jurídico e institucional como no 

operacional que estejam à altura da sofisticação da criminalidade.  

Não se pode sustentar em políticas de combate à criminalidade deficitária e que 

não atingem o bem comum, em procedimentos lentos e sem eficácia, pois não 

configuram respeito aos direitos fundamentais. 

Os investimentos em segurança pública estão muitíssimo aquém do que seria 

necessário para se começar a pensar em oferecer segurança. Uma grande prova é o 

crescimento dos gastos dos estados e municípios para combater a violência em 

contraposição aos investimentos federais que caem paulatinamente.  

  Com o surgimento do chamado Estado de Direito, o poder de polícia, incorporou 

valores sociais, podendo a ser definido como sendo a atividade administrativa que 

envolve o Estado na finalidade de impor limites e educar o exercício dos direitos e das 

liberdades dos cidadãos, objetivando, em proporções capazes de preservar a ordem 

pública, o atendimento aos valores mínimos inerentes da convivência social, 

destacando-se a segurança pública, a saúde, a dignidade e outros valores.  

O combate à violência é parte de um contexto onde há um clamor social intenso 

tornando necessária A implementação de uma série de ações governamentais voltadas à 

solução desse problema.  
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2.1 - SEGURANÇA PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

 

 

Em maio de 2007, o Governo do Rio de Janeiro encaminhou ao Presidente da 

República pedido para que o Governo Federal empregasse as Forças Armadas na 

execução de políticas de segurança. O pedido foi negado. Em junho do mesmo ano, o 

Governo Estadual determinou a ocupação do “Complexo do Alemão”. Para realizá-la, 

utilizou mais de 1200 homens, policiais civis e militares, além de 150 membros da 

Força Nacional de Segurança. Outras operações vêm sendo realizadas em diversos 

locais da cidade, também habitados pelas parcelas mais pobres da população.  

No primeiro semestre de 2007, as mortes em confronto com a polícia 

aumentaram em 33,5%, ao passo que as prisões diminuíram em 23,6%; a apreensão de 

armas, em 14,3%; e a apreensão de drogas, em 7,3%. O Governo Estadual claramente 

adota uma estratégia de guerra, e isso é reconhecido pelo próprio Governador: 

“Qualquer ação da criminalidade terá uma reação da polícia. Ao mesmo tempo não só 

uma ação passiva (...), mas um trabalho de combate permanente e estratégico para 

ganhar essa guerra. (...) Nós vamos ganhar essa guerra com muita seriedade” 1.  

O contexto presente simboliza a orientação geral que vem prevalecendo nas 

últimas décadas. Apesar de passados mais de 20 anos do fim do regime militar, as 

políticas de segurança pública ainda são concebidas como estratégia de guerra e não se 

submetem ao programa democrático da Constituição Federal de 1988.  

A Constituição de 1988 reservou um capítulo específico sobre segurança publica 

(art. 144), em que a caracteriza como “dever do Estado” e como “direito e 

responsabilidade de todos”, devendo ser exercida para a “preservação da ordem pública 

e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. A história constitucional brasileira está 

repleta de referências difusas à segurança pública. Mas até a Constituição de 1988, não 

havia capítulo próprio, nem previsão constitucional mais detalhada, como agora se 

verifica.  

Por ter “constitucionalizado” 2, em detalhe, a segurança pública, a Constituição 

de 1988 se individualiza ainda no direito comparado, em que também predominam 

referências pontuais. 

                                                 
1 Cabral reitera política de combate à criminalidade (notícia de 16.06.2007). Disponível em: 
http://www.imprensa.rj.gov.br. 
2 Em outro estudo, elaborado em co-autoria com Santos de Mendonça, procuramos esclarecer os diversos 
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A constitucionalização traz importantes conseqüências para a legitimação da 

atuação estatal na formulação e na execução de políticas de segurança. As leis sobre 

segurança, nos três planos federativos de governo, devem estar em conformidade com a 

Constituição Federal, assim como as respectivas estruturas administrativas e as próprias 

ações concretas das autoridades policiais. O fundamento último de uma diligência 

investigatória ou de uma ação de policiamento ostensivo é o que dispõe a Constituição. 

E o é não apenas no tocante ao art. 144, que concerne especificamente à segurança 

pública, mas também no que se refere ao todo do sistema constitucional. 

Devem ser especialmente observados os princípios constitucionais fundamentais 

– a república, a democracia, o estado de direito, a cidadania, a dignidade da pessoa 

humana –, bem como os direitos fundamentais – a vida, a liberdade, a igualdade, a 

segurança. O art. 144 deve ser interpretado de acordo com o núcleo axiológico do 

sistema constitucional, em que se situam esses princípios fundamentais – o que tem 

grande importância, como se observará, para a formulação de um conceito 

constitucionalmente adequado de segurança pública.  

A partir da afirmação da prevalência normativa dos princípios fundamentais, o 

presente estudo busca apresentar um conceito constitucionalmente adequado de 

segurança pública.  

Preliminarmente, enfatiza-se apenas que as práticas policiais ainda não se 

submeteram ao programa democrático instituído pela Constituição de 1988. Não são, 

nesse sentido concreto, práticas constitucionalizadas, comprometidas com a construção 

de uma república de cidadãos livres e iguais e com a promoção da dignidade da pessoa 

                                                                                                                                               
sentidos em que o termo “constitucionalização do direito” é empregado: “A primeira acepção 
constitucionalização-inclusão – é imediata. Determinado assunto, antes tratado pela legislação ordinária, 
ou simplesmente ignorado, passa a fazer parte do texto constitucional. É a ‘constitucionalização-elevação’ 
de Favoreu, transferência, para a Constituição, da sede normativa da regulação da matéria. (...). A 
segunda acepção – constitucionalização-releitura – só veio a receber maior atenção nos dias de hoje. 
Desde que a Constituição passou a ser compreendida como norma jurídica dotada de superioridade 
formal e material em relação às demais, era questão de tempo até que se passasse a denominar como 
‘constitucionalização do Direito’ a percepção, mais ou menos difusa, de que todas as normas 
infraconstitucionais deviam pagar algum tributo de sentido à norma máxima. O fenômeno, no Brasil, vem 
sendo descrito e justificado em diversos estudos, com ênfase nas pesquisas recentes sobre a ‘filtragem 
constitucional’, a eficácia privada dos direitos fundamentais e a formação de um Direito Civil-

Constitucional.” (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; MENDONÇA, José Vicente Santos de. 
Fundamentalização e fundamentalismo na interpretação do princípio constitucional da livre iniciativa. In: 
SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel [orgs.]. A constitucionalização do direito: 
fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006). Cf. ainda: 
FAVOREU, Louis. La constitutionnalisation du droit. In: L'unité du droit: Mélanges en homage à Roland 
Drago. Paris: Economica, 1996; BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização 
do direito (o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). RDA, vol. 240, abr./jun. 2005, p. 20. 
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humana. No campo da segurança pública, a constitucionalização efetiva da ação 

governamental ainda figura como objetivo a ser alcançado pelo inconcluso processo 

brasileiro de democratização. 
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2.2 - PARÂMETROS PARA A CONCEITUAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  

 

 

Há duas grandes concepções de segurança pública que rivalizam desde a 

reabertura democrática e até o presente, passando pela Assembléia Nacional 

Constituinte: uma centrada na idéia de combate; outra, na de prestação de serviço 

público
3. 

A primeira concebe a missão institucional das polícias em termos bélicos: seu 

papel é “combater” os criminosos, que são convertidos em “inimigos internos”. As 

favelas são “territórios hostis”, que precisam ser “ocupados” através da utilização do 

“poder militar”. A política de segurança é formulada como “estratégia de guerra”. E, na 

“guerra”, medidas excepcionais se justificam. Instaura-se, então, uma “política de 

segurança de emergência” e um “direito penal do inimigo” 4. O “inimigo interno” 

anterior – o comunista – é substituído pelo “traficante”, como elemento de justificação 

do recrudescimento das estratégias bélicas de controle social. O modelo é remanescente 

do regime militar, e, há décadas, tem sido naturalizado como o único que se encontra à 

disposição dos governos, não obstante sua incompatibilidade com a ordem 

constitucional brasileira. O modelo tem resistido pela via da impermeabilidade das 

corporações policiais, do populismo autoritário de sucessivos governos e do discurso 

hegemônico dos meios de comunicação social5. 

Com os atentados de 11 de setembro, voltou a ser praticado no plano 

internacional. Elevado à condição de única alternativa eficaz no combate ao terrorismo, 

                                                 
3 Cf. CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. O futuro de uma ilusão: o sonho de uma nova polícia. 
Freitas Bastos, 2001; DORNELLES, João Ricardo Wanderley. Violência urbana, direitos da cidadania e 
políticas de segurança..., cit.; SULOCKI, Vitória Amélia de B. C. G. Segurança pública e 

democracia...,cit.; MUNIZ, Jacqueline; PROENCA JUNIOR, Domínio. Os rumos da construção da 
polícia democrática. Boletim IBCCrim, v. 14 , n. 164, jul. 2006; SOUZA, Luis Antonio Francisco de. 
Polícia, Direito e poder de policia. A polícia brasileira entre a ordem publica e a lei. Revista Brasileira de 

Ciências Criminais, v.11, n. 43, abr./jun. 2003; SILVA, Jorge da. Segurança pública e polícia: 

criminologia crítica aplicada. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 189 ss. 
4 Cf.: ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 2007; JACKOBS, 
Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel. Derecho penal del enemigo. Madri: Civitas, 2003. 
5 Cf. CERQUEIRA, Carlos M. Nazareth. Remilitarização da segurança pública: a operação Rio. 
Discursos Sediciosos: Crime, Direito e Sociedade, n. 1, 1996; SILVA, Jorge da. Segurança pública e 

polícia..., cit., p. 532 ss.; MORETZSOHN, Sylvia. Imprensa e criminologia: o papel do jornalismo nas 
políticas de exclusão social. Covilhã: Universidade da Beira Interior, 2003. 
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tem justificado violações sucessivas aos direitos humanos6 e às normas mais básicas que 

regem o convívio entre as nações7. 

A segunda concepção está centrada na idéia de que a segurança é um “serviço 

público” a ser prestado pelo Estado8. O cidadão é o destinatário desse serviço. Não há 

mais “inimigo” a combater, mas cidadão para servir. A polícia democrática, prestadora 

que é de um serviço público, em regra, é uma polícia civil, embora possa atuar 

uniformizada, sobretudo no policiamento ostensivo. A polícia democrática não 

discrimina, não faz distinções arbitrárias: trata os barracos nas favelas como “domicílios 

invioláveis” 9; respeita os direitos individuais, independentemente de classe, etnia e 

orientação sexual; não só se atém aos limites inerentes ao Estado democrático de direito, 

como entende que seu principal papel é promovê-lo.  

A concepção democrática estimula a participação popular na gestão da 

segurança pública; valoriza arranjos participativos e incrementa a transparência das 

instituições policiais. Para ela, a função da atividade policial é gerar “coesão social” 10, 

                                                 
6 Nos Estados Unidos, após os atentados de 11 de setembro, foi editada legislação de emergência, 
chamada USA Patriot Act, que prevê, dentre outras medidas, a ampliação da possibilidade de prisão para 
investigações, de buscas em domicílio e de escutas telefônicas, além de restringir os contatos dos 
investigados com seus advogados. Cf. ACKERMAN, Bruce. The Emergency Constitution. Yale Law 

Journal, vol. 113, n. 5, 2004; VIANO, Emilio. Medidas extraordinarias para tiempos extraordinarios: 
política criminal tras el 11.09.2001. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 52, 2005. 
7 Após os atentados de 11 de setembro, os EUA têm iniciado uma “guerra global contra o terrorismo”, em 
que se incluem “ações preventivas”, sem declaração formal de guerra, em qualquer lugar no globo, e o 
uso corrente operações clandestinas. Cf. FOLLIS, Luca. Laboratory of war: Abu Ghraib, the human 
intelligence network and the Global War on Terror. Constellations, vol. 14, n. 4, dez., 2007, p. 636: “A 
resposta da administração foi a elaboração da ‘Doutrina Bush’ e a implementação da guerra global contra 
o terrorismo. Desde setembro de 2002, o Presidente Bush procura distingui-la de qualquer outra guerra 
em que os EUA tenham se engajado no passado, enfatizando que ela (1) não se apóia em nenhuma 
declaração formal de guerra ou de fim das hostilidades; (2) não tem nenhum inimigo claramente definido; 
e (3) não está confinada a nenhuma região geográfica particular. Talvez mais importante, o Presidente 
tem freqüentemente enfatizado que, ao lado das operações convencionais, a guerra contra o terror 
demanda operações secretas e clandestinas.” 
8 Pode-se argumentar que a segurança pública não pode ser definida como serviço público, mas como 
atividade de polícia administrativa, já que serviria à restrição da liberdade individual. O exercício do 
poder de polícia seria “função exclusiva de estado”. Contudo, a garantia da segurança pública exibe  
9 A condição de “domicílio inviolável” já foi reconhecida aos casebres das favelas pelo Supremo Tribunal 
Federal, em decisão monocrática. Cf. STF, DJU 15 set. 1997, SS nº 1.203, Min. Celso de Mello. Na 
verdade, aplica-se também aqui o parâmetro geral constituído pelo STF para interpretar o conceito de 
casa para efeito de inviolabilidade domiciliar: “Para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, 
XI, da Constituição da República, o conceito normativo de ‘casa’ revela-se abrangente, por estender-se a 
qualquer aposento de habitação coletiva, desde que ocupado (CP, art. 150, § 4º, II)” (STF, DJU 18 mai. 
2007, RHC nº 90.376, Rel. Min. Celso de Mello). 
10 Como se sabe, a idéia de “coesão social” é qualificada, por importantes publicistas, como a principal 
tarefa a ser exercida pelo Estado quando este presta serviços públicos. A noção tem origem na “Escola do 
Serviço Público”, desenvolvida no início do Século XX, na França. De acordo com Léon Duguit, seu 
principal precursor, serviço público pode ser definido como “toda atividade cuja realização deve ser 
assegurada, regulada e controlada pelos governantes, porque a consecução dessa atividade é indispensável 
à concretização e ao desenvolvimento da interdependência social, e é de tal natureza que só pode ser 
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não pronunciar antagonismos; é propiciar um contexto adequado à cooperação entre 

cidadãos livres e iguais. As CPI’s podem desempenhar este papel de representação 

social, porém, não é a única representação social, mas como objeto deste estudo a 

consideraremos como um dos instrumentos essenciais da representação social, em 

específico, a CPI das milícias.  

O combate militar é substituído pela prevenção, pela integração com políticas 

sociais, por medidas administrativas de redução dos riscos e pela ênfase na investigação 

criminal. A decisão de usar a força passa a considerar não apenas os objetivos 

específicos a serem alcançados pelas ações policiais, mas também, e fundamentalmente, 

a segurança e o bem-estar da população envolvida. Este é o papel fundamental da 

segurança pública, proporcionar a proteção da sociedade de forma indivisível e 

igualitária, mas este é um cenário que podemos observar de forma clara e sem se 

aprofundar em estudos que existem diferenças nas ações do Estado de acordo com cada 

região. Obviamente, as ações policiais permitem identificar onde há menor presença do 

Estado, são as áreas onde menos está presente e sempre tendo a necessidade de agir de 

forma mais incisiva, utilizando-se de mais força. 

A diferença entre as duas concepções revela-se, por exemplo, na forma como 

lidam com o envolvimento de policiais em episódios de confronto armado. 

No mesmo período (de 1995 a 1998), os Governos do Estado do Rio de Janeiro e 

do Estado de São Paulo davam respostas divergentes para esse tipo de evento. No Rio 

de Janeiro, a política de segurança era comandada por um general, que instituiu a 

gratificação por bravura (apelidada de “gratificação faroeste”) 11.  

Esta gratificação se apresentava da seguinte forma: se o policial se envolvia em 

confronto armado, era gratificado pecuniariamente. O resultado foi o aumento da 

truculência policial e a simulação reiterada de situações de confronto, com a elaboração 

de “autos de resistência” fraudulentos.  

                                                                                                                                               
realizada completamente pela intervenção da força governante” (DUGUIT, Léon. Traité de Droit 

Constitutionnel. París: Ancienne Librairie Fontemoing, 1928, T. II, p. 59). Como se vê, o conceito de 
Duguit está fortemente assentado nas idéias de solidariedade e de cooperação. Cf. FARIAS, José 
Fernando Castro. A origem do direito de solidariedade. Rio de Janeiro: Renovar, 1998; Id. A teoria do 

estado no fim do Século XIX e no início do Século XX: os enunciados de Léon Duguit e de Maurice 
Hauriou. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999. Na literatura jurídica brasileira atual, sobre a noção de 
“coesão social”, como a que explica e legitima a instituição de serviços públicos, cf. GRAU, Eros 
Roberto. A Ordem econômica na constituição de 1988. 11.ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 130; 
ARAGÃO, Alexandre Santos de. A dimensão e o papel dos serviços públicos no estado contemporâneo, 
cit. De acordo com este último: “O fundamento último da qualificação jurídica de determinada atividade 
como serviço público foi e é ser pressuposto da coesão social e geográfica de determinado país e da 
dignidade de seus cidadãos” (p. 357). 
11 Decreto nº 21.753/95. 
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Em São Paulo, a Secretaria de Segurança instituiu o PROAR (Programa de 

Acompanhamento de Policiais Envolvidos em Ocorrência de Alto Risco). Quando o 

policial se envolvia em confrontos, era afastado das ruas e submetido a tratamento 

psicológico; não recebia qualquer tipo de gratificação por bravura. O objetivo da 

política era reduzir o arbítrio de autoridades policiais e circunscrever o uso da força aos 

casos de necessidade efetiva. Essas formas de lidar com episódios de confronto armado 

revelam a divergência fundamental entre as duas concepções de segurança pública. 

Enquanto a primeira entende o policial como combatente, que deve ser premiado por 

seu heroísmo, a segunda lhe confere a condição de servidor, que, para dar conta de suas 

importantes responsabilidades, deve estar psicologicamente apto12. 

Quando, no art. 144, tratou especificamente da segurança pública, a Constituição 

não optou, com a precisão desejável, nem por um nem por outro modelo. Por um lado, 

concebeu como finalidade das políticas de segurança a preservação da “incolumidade 

das pessoas e do patrimônio”. Por outro lado, manteve parte importante da polícia 

militarizada. Embora subordinadas aos governadores dos estados, as polícias militares 

continuam previstas como “forças auxiliares e reservas do Exército” (art. 144, §5º).  

A Constituição Federal, no capítulo específico sobre a segurança pública, está 

repleta de conceitos imprecisos. É o caso do de “ordem pública”, que pode ser 

mobilizado, de acordo com as circunstâncias, para justificar um ou outro tipo de 

intervenção policial13. É passível de incorporações autoritárias, como a realizada pelas 

políticas de “lei e ordem”, de “tolerância zero” 14. Mas também pode habitar o discurso 

democrático, ao ser concebida como ordem republicana do estado democrático de 

direito. 

Contudo, apenas uma interpretação apressada poderia concluir que, por conta da 

ambigüidade que exibe no capítulo específico sobre segurança pública (art. 144), a 

Constituição pode justificar tanto políticas autoritárias quanto políticas democráticas. 

Um conceito de segurança pública adequado à Constituição de 1988 é um conceito que 

se harmonize com o princípio democrático, com os direitos fundamentais e com a 

                                                 
12 Os exemplos são lembrados por CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. Políticas de segurança 
pública..., cit.,p. 69 ss, 2001. 
13 Cf. SULOCKI, Vitória Amélia de B. C. G. Segurança pública e democracia..., cit., p. 151. 2007. 
14 Cf. BATISTA, Vera Malaguti. Intolerância dez, ou a propaganda é a alma do negócio. Discursos 

Sediciosos: Crime, Direito e Sociedade, n. 4, 1997; BELLI, Benoni. Tolerância zero e democracia no 

Brasil: visões da segurança pública na década de 90. São Paulo: Perspectiva, 2004; WACQUANT, Loïc. 
A globalização da “tolerância zero”. Discursos Sediciosos: Crime, Direito e Sociedade, ano 5, n. 9 e 10, 
2000. 
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dignidade da pessoa humana. Por conta de sua importância para a configuração de um 

estado democrático de direito, os princípios fundamentais produzem eficácia irradiante 

sobre os demais preceitos que compõe a Constituição, inclusive sobre aqueles 

especificamente relacionados à segurança pública. Por essa razão, apenas as políticas de 

segurança pública alicerçadas em concepções democráticas, comprometidas com a 

observância efetiva desses princípios, são compatíveis com a Constituição Federal. 
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2.3 - A SEGURANÇA COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

 

A segurança pública é um serviço público que deve ser universalizado de 

maneira igualitária. Além de resultar dos princípios fundamentais acima mencionados, é 

a compreensão extraída do fato de o caput do art. 144 afirmar que a segurança pública é 

“dever do estado” e “direito de todos”. Desde o contratualismo dos séculos XVII e 

XVIII, preservar a “ordem pública” e a “incolumidade das pessoas e do patrimônio” é a 

função primordial que justifica a própria instituição do poder estatal.  

Na Era Moderna, a segurança era o elemento mais básico de legitimação do 

Estado, o mínimo que se esperava da política. Na retórica novecentista do laissez faire, a 

segurança chegava a ser concebida como a única função do estado “guarda-noturno”. O 

estado social não só mantém a preocupação central com a segurança, como amplia o seu 

escopo, concebendo-a como “segurança social” contra os infortúnios da economia de 

mercado15. 

O art. 5º da Constituição Federal, em seu caput, eleva a segurança à condição de 

direito fundamental. Como os demais, tal direito deve ser universalizado de maneira 

igual: não pode deixar de ser prestado à parcela mais pobre da população, ou prestado 

de modo seletivo. Além de ser decorrência da titularidade veiculada no caput do art. 144 

(“a segurança [...] direito de todos”) e de sua jusfundamentalidade, a exigência da 

universalização igual da segurança pública, da não seletividade, decorre ainda do 

princípio republicano. Em uma república, o Estado é res pública, coisa pública. Por 

isso, a Administração, em que se incluem os órgãos policiais, deve tratar a todos os 

administrados com impessoalidade, i.e., de maneira objetiva e imparcial
16. 

Segurança pública é um bem indivisível e não pode ser tratada como uma 

atividade privada, o Estado tem a obrigação de amparar toda a sociedade com este bem, 

é claro que o cidadão que tiver condições e sentir necessidade tem o direito de obter 

                                                 
15 O neoliberalismo, relativamente à segurança, empreende um duplo movimento. De um lado, dissolve 
as conquistas do estado social quanto à segurança social. De outro lado, hipertrofia o controle penal, 
como mecanismo de contenção dos excluídos. Daí a percepção de que o estado social transita para o 
estado penal. Cf. WACQUANT, Loïc. A ascensão do Estado penal nos EUA. Discursos Sediciosos: 

Crime, Direito e Sociedade, n. 11, 2002. 
16 No âmbito infraconstitucional, a noção de imparcialidade está expressamente prevista na Lei 8.429/92, 
cujo art. 11 determina: “Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições (...)” 
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serviços extras de forma particular sem que este serviço se sobressaia ao bem comum, a 

segurança pública. 

O fato de haver áreas que recebem menos investimentos do governo acaba por 

gerar não só carências para a população residentes nestes locais, mas também, 

oportunidades para membros das corporações de segurança como policiais civis, 

militares e bombeiros que desviam suas condutas para usufruir do bem público como 

um patrimônio particular destorcendo o princípio da indivisibilidade, impessoalidade e 

isonomia que este bem ampara. Estes profissionais defendem a tese de que farão o 

serviço que o Estado não cumpre, mas que é obrigação destes profissionais, no combate 

ao tráfico de drogas que oprime a população de áreas carentes. 

O administrador não pode conceder benefícios ou onerar os administrados tendo 

em vista seus preconceitos e preferências; não pode estabelecer distinções que adotem 

como critério a classe social, a cor da pele ou o local de moradia (CF, art. 3º, IV). O 

programa constitucional nos impõe a superação da tendência atual de se conceber parte 

da população como a que merece proteção – as classes médias e altas – e parte como a 

que deve ser reprimida – os excluídos, os negros, os habitantes das favelas. 

O tema da universalização igual da segurança pública foi enfrentado pelo STF 

ao examinar uma questão específica de direito tributário. O STF tem entendido não ser 

válida a cobrança de “taxa de segurança pública”. A taxa é um tipo de tributo que só 

pode ser exigido em razão do “exercício do poder de polícia”17 e da prestação de 

“serviço público específico e divisível” (CF, art. 145, I). A instituição de taxa faz com 

que a tributação incida mais intensamente sobre os particulares que efetivamente 

demandam a atuação governamental. Mas a segurança pública não é um serviço público 

que possua beneficiários juridicamente individualizáveis e que possa ser 

                                                 
17 A referência a “poder de polícia” contida no preceito constitucional tributário tem um sentido diferente 
do que recebe no contexto das políticas de segurança pública. Poder de polícia é conceito básico do 
direito administrativo: traduz a noção de que a administração pública tem a faculdade de restringir a 
liberdade dos particulares com a finalidade de realizar o interesse público. Quando a liberdade do 
particular é limitada pela administração pública – quando, por exemplo, o particular se submete às normas 
estabelecidas pela vigilância sanitária –, tem lugar a ocorrência do fato gerador de uma taxa. De acordo 
com o art. 78 do Código Tributário Nacional, “considera-se poder de polícia atividade da administração 
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de 
concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 
direitos individuais ou coletivos”. Não é só isso que ocorre quando o Estado cria estruturas 
administrativas para preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, isto é, para 
prover “segurança pública”. O que há, no contexto particular ora examinado, é a prestação de um serviço 

público. Mas não de um serviço público específico e divisível, como o fornecimento de água ou luz, cuja 
prestação também é fato gerador de taxa. 
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compartimentada de tal modo que se identifique em que medida cada cidadão se 

beneficia. O STF tem entendido que, tanto por sua natureza quanto por imposição 

constitucional (“a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos [...]”), se trata de serviço público inespecífico e indivisível, devendo, por essa 

razão, ser mantido através de impostos, não de taxas.  

Este é mais um agravante que tem contra os milicianos, o fato de cobrar por 

serviços de segurança, não que devessem ser como justiceiros e fazer justiça com as 

próprias mãos, essa é uma função que não cabe nem quando estes profissionais se 

conduzem na forma que é prevista constitucionalmente devem exercer, mas a cobrança 

dessas taxas, que têm valores variados de acordo com serviços, mostra que isso nada 

mais é do que oportunismo de uma situação que “eles” mesmos contribuíram, de certa 

forma, para que se chegasse a este patamar. 

A compreensão inversa legitimaria a prestação do serviço em diferente 

quantidade ou qualidade conforme a capacidade econômica do contribuinte – o que 

seria inadmissível, já que uma distribuição formalmente igual da segurança é talvez o 

elemento primordial de legitimação do estado moderno. Isso não impede, contudo, que 

sejam constituídas empresas especializadas na prestação de serviço de segurança 

privada. De acordo com o art. 10 da Lei nº. 7.102/83 (com a redação dada pela Lei nº. 

8.863/94) consideram-se serviços de segurança privada “proceder à vigilância 

patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos, públicos ou 

privados, bem como a segurança de pessoas físicas” e “realizar o transporte de valores 

ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga”. Tais atividades devem, 

contudo, se circunscrever à prestação do serviço de segurança privada, que não se 

confunde com o estabelecimento de associação de caráter paramilitar.  

A hipótese é expressamente vedada pela Constituição Federal, que, ao garantir a 

“plena liberdade de associação”, proscreve a de “caráter paramilitar” (art. 5º, XVII), e 

determina constituir “crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, 

civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático” (art. 5º, 

XLIV). A Constituição brasileira é, portanto, incompatível com a criação de milícias 

urbanas ou rurais, como vem ocorrendo em diversas localidades brasileiras, em que 

grupos armados se constituem, seja para dar suporte à grilagem, seja para extorquir 

moradores de favelas, sob o pretexto de protegê-los. 

 

 



 27 

 2.4 - A PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA 

PÚBLICA 

 

 

A Constituição Federal, ao caracterizar a segurança pública como “direito e 

responsabilidade de todos” e ao positivar o princípio democrático, estabelece o 

fundamento jurídico dos arranjos institucionais que permitem a participação popular na 

formulação e no controle da gestão das políticas de segurança. É o que ocorre, por 

exemplo, nas experiências de policiamento comunitário ou, ainda, na dos conselhos de 

segurança pública. Tais experiências, particulares ao campo da segurança pública, se 

inserem no contexto atual de ampliação dos espaços de participação popular, no sentido 

da superação dos limites da democracia meramente representativa. 

O policiamento comunitário pressupõe um relacionamento cooperativo entre a 

polícia e a comunidade, através da interação continuada entre policiais e cidadãos, para 

compartilhar informações e para apresentar demandas e possibilidades de trabalho 

conjunto. Ao invés do uso indiscriminado da força, privilegia-se a mediação de 

conflitos e a prevenção da ocorrência de delitos18. O policial se converte em referência 

para a comunidade, participa das reuniões de seus órgãos representativos, reivindicando 

providências, mas também prestando contas. 

Quatro inovações costumam ser apresentadas como essenciais para o 

policiamento comunitário: (a) organizar o policiamento tendo como base a comunidade; 

(b) enfatizar os serviços não emergenciais e mobilizar a comunidade para participar da 

prevenção ao crime; (c) descentralizar o comando da polícia; (d) instituir a participação 

de cidadãos no planejamento e no monitoramento das atividades policiais. Como se 

observa, trata-se de modelo de organização da atividade policial comprometido com os 

propósitos de democratização de que a Constituição Federal de 1988 está amplamente 

impregnada. Por essa razão, inexistem óbices jurídicos à sua implantação.  

As dificuldades que se têm apresentado relacionam-se à estrutura centralizada 

das polícias, típica das organizações militares, e à separação entre a atividade de 

prevenção e de investigação de delitos, provocada pela divisão entre policia civil e 

militar. 

                                                 
18 KANH, Túlio. Velha e nova polícia: polícia e políticas de segurança pública no 
Brasil atual. São Paulo: Editoria Sicurezza, 2002. 
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Outra experiência que se orienta no sentido da democratização das políticas de 

segurança é a instituição de conselhos de segurança pública. Apenas a Cidade de São 

Paulo possui mais de 80 conselhos. Dentre as suas tarefas, está a de “constituir-se no 

canal privilegiado pelo qual a Secretaria da Segurança Pública auscultará a sociedade, 

contribuindo para que a Polícia Estadual opere em função do cidadão e da comunidade”. 

Os conselhos não podem interferir, de modo imperativo, na atuação dos órgãos estatais: 

operam apenas como fóruns de debate e controle deliberativo da gestão governamental. 

Os conselhos buscam elaborar soluções comunitárias para os problemas da segurança, o 

que pode levar não apenas à maior democratização do setor, mas também ao aumento 

da eficiência da gestão pública, que passa a se dar considerando as demandas e 

informações que advêm da comunidade. 

Apesar da pouca participação popular efetiva que ainda caracteriza esse tipo de 

fórum deliberativo, em diversos locais, em que conselhos estão em funcionamento, já se 

observa razoável aprimoramento da eficiência da atuação policial, com a queda do 

número de delitos. 

Em algumas experiências, procurou-se conferir poder decisório às comunidades 

locais, e não apenas funções de deliberação e consulta. A Constituição do Estado do Rio 

de Janeiro (art.183, §4º, b e c) previa que a nomeação dos delegados de polícia 

dependeria de aprovação da população municipal, e que sua destituição ocorreria por 

decisão do Conselho Comunitário de Defesa Social do município. O STF, no entanto, 

tem sido restritivo quanto a essa possibilidade: declarou o preceito da Constituição 

Estadual inválido. A Corte entendeu que a Constituição Federal, no §6º do art. 144, 

submete as polícias estaduais, civil e militar, aos governadores dos estados, razão pela 

qual apenas a eles caberia dispor sobre a nomeação e a exoneração de delegados.  

Apesar de a Constituição de 1988 ter ampliado a autonomia dos entes federados, 

orientando-se pelo objetivo de promover a descentralização das competências 

federativas, a jurisprudência brasileira tem sido pouco afeita a inovações institucionais 

nos planos regional e local de governo, e isso se manifesta também no domínio da 

segurança pública. 
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3 - POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA  

 

 

Poucos problemas sociais mobilizam tanto a opinião pública como a 

criminalidade e a violência. Não é para menos. Este é um daqueles problemas que afeta 

toda a população independentemente de classe, raça, credo religioso, sexo ou estado 

civil. São conseqüências que se refletem tanto no imaginário cotidiano das pessoas, 

como nas cifras extraordinárias a respeito dos custos diretos da criminalidade violenta, 

que muitas vezes poderiam e até deveriam ser empregados em outras necessidades que a 

sociedade possui e que refletiria na redução da criminalidade como educação e saúde. 

Crime, acidentes de trânsito ou delinqüência de menores são alguns exemplos de 

problemas sociais, mas como eles tornam-se problemas públicos? Isto é algo que 

envolve uma atuação mais moralmente empreendedora por parte do Estado, além do 

envolvimento de diversas instituições às quais cabe a responsabilidade de apresentar 

múltiplas possibilidades de resolução. Assim, responder à questão do crime como um 

problema público, remete à discussão acerca das dimensões culturais e estruturais 

envolvidas. Isto implica necessariamente em atribuir responsabilidade a quem cabe 

resolvê-lo: significa decidir quem é seu "proprietário". Quem exerce autoridade no 

encaminhamento de soluções? Governantes, Legisladores, Policiais, Sociólogos, o 

judiciário? São questões a respeito do consenso existente sobre o crime como um 

problema público e sobre as causas e a existência de diferentes instituições e pessoas 

encarregadas da resolução do problema.  

É aspecto marcante do problema do crime no Brasil que ele venha a ser objeto 

da atenção de nossos governantes somente quando ultrapassa os limites estruturais às 

quais está tradicionalmente confinado. Quando se estende à classe média e à zona sul, 

imediatamente soam os alarmes da mídia e a indignação das elites. Nesse momento as 

pessoas põem-se a especular a respeito das causas da criminalidade a fim de combatê-la. 

Uma das teses, bastante recorrente, aliás, é a de como o crime estaria associado à 

pobreza e a miséria, a marginalidade dos centros urbanos e a processos migratórios. 

Este é o argumento da contaminação dos valores das pessoas pela necessidade mais 

premente da sobrevivência a qualquer custo. O crime é algo ruim, portanto, ele deve 

emergir de outras coisas ruins tais como o desemprego, pobreza, crueldade e assim por 

diante. Além disso, a prosperidade deveria conduzir-nos a taxas mais baixas de crime.  
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Em uma pesquisa realizada sobre a implantação de programas de policiamento 

comunitário19, constatou-se que há uma relação entre a disponibilidade de bens, gerando 

a oportunidade e a desigualdade social, que geraria a motivação para o cometimento de 

crimes. Esta base de dados da pesquisa colocou 10 crimes para serem estudados e, 

dentre estes, seis eram ligados a patrimônio. Em outras palavras, a abundância, se por 

um lado diminui os motivos para cometimento de crimes entre os criminosos, por outro 

lado aumenta o número de ocasiões e oportunidades de ganhos com o crime. A 

Abundância também faz com que se aumentem as diferenças relativas entre as classes 

sociais, mesmo que haja um equilíbrio de riquezas, despertando frustração e cobiça, em 

contraste onde a pobreza é comum a todos. O nível de criminalidade depende da 

combinação de fatores como número de criminosos (ou pessoas pré-dispostas ao crime), 

o nível de controle social e fatores de oportunidade. 

Depois de identificada a suposta causa do crime, este seria rapidamente 

erradicado desde que houvesse vontade política. Assim, o messianismo que marca 

outros setores da vida brasileira não poderia estar ausente da formulação de políticas de 

segurança pública. Da mesma forma que a inflação deve ser abatida com um tiro 

apenas, o analfabetismo com uns trocados a mais nos bolsos dos professores, a 

distribuição de renda com alguns golpes de caneta, ou o problema da saúde com um 

pouco mais de recursos, a criminalidade seria combatida mediante políticas de combate 

à pobreza, miséria e de geração de empregos. 

Trata-se de um argumento moralmente ambíguo, pois procura combater a 

pobreza, desigualdade e miséria não pela sua própria existência, que em si mesma é 

injustificável, mas associando-a a uma espécie de ameaça à tranqüilidade das classes 

média e alta. Além disso, ele deveria prestar conta de alguns dados desconcertantes tais 

como o fato da criminalidade e violência não estarem associados ao crescimento do 

desemprego no Brasil, já que desigualdade social e má distribuição de renda são fatores 

importantes que influenciam alguns tipos de crime, principalmente relativos a 

patrimônio.  

A formulação de políticas públicas pode perfeitamente prescindir da 

identificação dessas causas. Políticas devem pautar-se por metas claras e definidas a 

serem alcançadas, por instrumentos de medidas confiáveis para a avaliação desses 

objetivos e pelos meios disponíveis para sua realização de forma democrática. A 

                                                 
19 KANH, Túlio. Velha e nova polícia: polícia e políticas de segurança pública no Brasil atual. São Paulo: 
Editoria Sicurezza, 2002. 
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condição desejável a ser perseguida pode consistir em uma redução de alguns tipos de 

crimes específicos a um custo razoável para sua implementação. Portanto, uma análise 

de políticas públicas em segurança envolveria necessariamente a formulação de 

componentes que informassem a respeito dos programas a serem implementados, bem 

como métodos analíticos de monitoramento e avaliação de seu desempenho. A 

formulação de problemas, alternativas, ações e resultados são essencialmente questões 

de natureza teórica, ao passo que a avaliação, monitoramento, recomendações e 

estruturações são de ordem técnica, envolvendo a utilização de modelos de 

custo/benefício, de efetividade, eficiência e de equidade.  

Detendo-se, por ora, em alguns problemas de natureza conceitual, dado as 

implicações que podem ter nas formulações de políticas públicas de segurança, uma das 

dificuldades em se identificar as variáveis responsáveis pelo crime está no fato de estar 

se tratando de um conceito, a violência, que envolve comportamentos diferentes bem 

como uma diversidade grande de eventos. Quando se fala do “crime” fala-se de 

fenômenos muito distintos como roubar uma revista, agredir uma pessoa, sonegar 

impostos, assassinar a esposa, roubar um banco, corromper políticos, seqüestrar aviões - 

esses e inumeráveis outros atos são crimes. A heterogeneidade de eventos e fenômenos 

encobertos sob o conceito de violência acarreta dificuldades para a formulação de 

políticas públicas que são de ordem cognitiva, pois significa identificar fatores de risco 

distintos a cada situação. Somos levados a buscar soluções para problemas tão distintos 

como o crime das ruas, delinqüência de menores, tráfico de drogas, roubos a mão 

armada, crime organizado, estupros, crimes que envolvem organizações empresariais e 

etc. O caso do crime organizado, que emerge cada vez mais nas grandes capitais ilustra 

os equívocos decorrentes desta conceituação ampla. O crime organizado representa um 

padrão de criminalidade que se distingue da comum por “estar organizada como 

associações empresariais estáveis com objetivos de cometer atos ilícitos e lucrativos, 

que envolvem a participação, por ação ou omissão, de agentes públicos”20. Trata-se, 

portanto, de delitos cujas características específicas envolvem uma relação estreita com 

órgãos governamentais, e com o aparelho do estado.  Esta simbiose conduz 

necessariamente ao controle que possuímos sobre as organizações que compõem o 

sistema de justiça criminal tais como a polícia, a Justiça, o Ministério Público, as 

Penitenciárias, etc. 

                                                 
20 CALDEIRA, Cesar (1998). Apresentação para a Revista Arché s/d. 
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Não dispomos de análises mais detalhadas a respeito da integração funcional das 

diversas organizações do sistema de justiça criminal. O que parece ser uma constante é 

certa desconfiança em relação à integração das várias organizações do sistema de justiça 

criminal, sem que se saiba exatamente a causa desses conflitos de jurisdições. Alguns 

diagnósticos preliminares acerca do sistema de justiça criminal destacam o “caráter 

frouxamente articulado” entre as organizações que compõem o sistema21 que termina 

por operar uma disjunção entre o aparelho policial e a administração da polícia22. Na 

ponta inicial do sistema, as polícias operam de forma igualmente desarticulada, o que 

terminou por ensejar as inúmeras propostas de integração entre elas, seja suprimindo 

simplesmente a força militar, seja unificando seus comandos. 

Existe uma grande ignorância no Brasil em relação ao sistema de justiça 

criminal em geral, e sobre as organizações policiais em particular. Este 

desconhecimento não é um problema decorrente apenas do desprestígio que o tema da 

Justiça Criminal tem nos meios acadêmicos, mas também de certo afastamento das 

próprias organizações do sistema.  Nem todas estão dispostas a serem estudadas e 

avaliadas por razões as mais diversas. No caso das polícias, justamente por serem a face 

mais visível do sistema de justiça criminal, freqüentemente estão presentes na mídia, 

seja através de forma mistificada, seja através das sucessivas crises protagonizadas por 

elas devido às cenas de brutalidade, violência e corrupção. A mistificação ocorre através 

da falsa concepção de que o trabalho policial é dedicado exclusivamente ao combate ao 

crime relegando, a um segundo plano, um sem número de atividades rotineiras, 

assistenciais e de manutenção da ordem em que os policiais estão envolvidos. Da 

mesma forma, a visibilidade dos eventos relacionados à corrupção ou violência policial 

não esgotam as relações que a polícia mantém com o público, embora enfoquem um 

aspecto decisivo da atuação policial em sociedades democráticas.  

Daí, talvez, uma razão do problema da segurança pública estar em pauta através 

dos eventos mais dramáticos de violações dos direitos humanos, o que de forma 

nenhuma esgota a discussão do tema da segurança pública. Da perspectiva do 

formulador de políticas públicas, o diagnóstico das relações interorganizacionais entre 

polícia, ministério público, judiciário e sistema prisional, são igualmente cruciais, da 

mesma maneira que problemas envolvendo a redundância das atividades das 

                                                 
21 PAIXÃO, Antonio Luiz e BEATO F., Claudio C. 1997. “Crimes, Vítimas e Policiais”. Tempo Social; 
Revista Sociologia da USP, S. Paulo, 9(1), maio: 233-248. 
22 COELHO, Edmundo Campos (1986). “A Administração do Sistema de Justiça Criminal”.Dados, n.29, 
v.1: 61-81. 
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organizações policiais, dualidade de seus comandos, dispersão de recursos e estratégias 

de controle interno e externo.  

A falta de conhecimento a respeito do funcionamento das polícias estaduais, 

bem como das organizações do sistema de justiça criminal, e a forma mistificada do 

enfoque dado ao problema policial pode estar na origem de algumas prescrições 

freqüentemente propostas para reforma das polícias. A primeira delas consiste na idéia 

que existe uma estrutura ideal de organização policial, e que a atual estrutura delas não 

se articula com este modelo. No Brasil a definição da estrutura e função das polícias é 

matéria constitucional: cabe à Polícia Federal a apuração de infrações com repercussão 

interestadual e a repressão e prevenção ao tráfico de entorpecentes; a polícia civil exerce 

as funções de polícia judiciária; e às polícias militares cabe a função de policiamento 

ostensivo (Constituição de 1988. Cap.III, art.144). Qual o modelo a ser perseguido, 

entretanto, é algo que não fica claro. Aparentemente, o pano de fundo dessa ordem de 

crítica repousa na idéia de que modelos descentralizados de comando e organização são 

condições necessárias para a transição a um modelo de polícia orientada 

comunitariamente, em contraposição a um modelo orientado profissionalmente que 

parece ainda prevalecer na definição constitucional e como orientação doutrinária em 

muitas organizações policias estaduais, porém, não há uma definição de modelo ideal a 

ser adotado.   

A discussão anterior é mais ampla e envolve o controle que a própria 

comunidade tem sobre a polícia. Os mecanismos de controle podem variar de formas 

exclusivamente externas de controle das polícias como os governantes e políticos, a 

mídia e movimentos de defesa de direitos humanos, até mecanismos internos que 

variam de enquadramentos disciplinares, utilização de tecnologias de comunicação, 

treinamento e socialização em valores da corporação.  

O dilema brasileiro de alguns setores que discutem política de segurança no 

Brasil consiste em equacionar essas várias instâncias de controle sob o mesmo 

denominador do controle exclusivamente externo da polícia. Isto ocorre porque a 

atividade policial envolve uma dimensão moral que diz respeito à questão se a polícia 

está ou não tratando os cidadãos de acordo com os princípios da cidadania. Embora 

formulada de forma direta e simples, o enfrentamento da questão requer reconhecimento 
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de sua complexidade e ambigüidade, pois a permeabilidade da organização policial a 

demandas por soluções extralegais é fenômeno já observado no Brasil23.  

Além disso, parece existir um consenso a respeito da eficácia de formas 

exclusivamente externas de controle sobre a polícia. Acredita-se que isso diminuirá a 

propensão da polícia à brutalidade. Contudo é possível argumentar, e alguns autores o 

fazem justamente o contrário, isto é, que a extinção de instâncias internas de controle 

não diminui a impunidade de crimes cometidos por policiais, mas podem aumentá-la. 

Estamos, claramente, diante de questões empíricas: em que medida mecanismos de 

regulação interna da atividade policial podem ser mais bem informados do que 

mecanismos externos? Poderia se avançar à hipótese de que mecanismos de regulação 

internos, por serem mais completos e extensivos, conseguiriam tratar de vários tipos de 

má conduta policial, e não apenas daquelas mais dramáticas e visíveis para a mídia e 

para a população? De qualquer forma, esses eventos críticos não devem obscurecer a 

natureza complexa da atividade policial e a função que cumprem as organizações 

policias nas sociedades modernas. 

A similaridade de problemas que a polícia enfrenta talvez seja o resultado de 

que, embora contextos sócio-culturais sejam muito distintos, a função das polícias é 

essencialmente a mesma. Classicamente, a função policial distingue-se das atividades 

do exército por dirigir-se a dois aspectos centrais no sistema de segurança pública: o 

primeiro diz respeito as atividade de manutenção da ordem, e o segundo ao aspecto 

simbólico da justiça. A manutenção da ordem se dá mediante a presença visível do 

estado e não se refere exclusivamente aos delitos criminais, que constituem uma 

pequena parte do que é efetivamente realizado pelo policiamento ostensivo, mas a 

atividades de pacificação, mediações de conflitos, inclusive em âmbitos domésticos, 

patrulhamento e, em volume significativo, atividades assistenciais. A presença 

simbólica da justiça, por outro lado, refere-se à implementação da lei, e à certeza de 

punição quando normas sociais são feridas. Trata-se de atividade que requer grande 

apego à legislação e aos procedimentos da legislação penal, ao passo que o policiamento 

ostensivo refere-se mais ao universo da ordem social difusamente e vagamente 

concebido pelas pessoas em seu dia a dia.  

O segundo ponto diretamente relacionado a esta última questão, diz respeito a 

aspectos jurisdicionais na atuação das polícias: quem faz o quê dentre as várias polícias.       

                                                 
23 PAIXÃO, Antonio Luiz e BEATO F., Claudio C. 1997. “Crimes, Vítimas e Policiais”. Tempo Social; 
Revista Sociologia da USP, S. Paulo, 9(1), maio: 233-248 
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Um dos pontos de conflito entre forças policias decorre dos atritos e tensões a respeito 

de onde começa e termina o policiamento ostensivo e a atividade investigatória. Com 

base nestes atritos jurisdicionais, termina-se muitas vezes empreendendo-se ações 

divorciadas, e com pouca articulação de informações e estratégias entre essas 

organizações.  

O terceiro, aparentemente decisivo na explicação dos recentes movimentos entre 

os praças militares observado nos estados, diz respeito à cultura organizacional das 

polícias. Melhor seria dizer às várias culturas organizacionais existentes nas polícias 

civis ou militares. De um lado, temos a estrutura hierárquica e disciplinada idealizada 

pela concepção de seus membros mais graduados. Os ranks superiores da organização 

tendem a uma perspectiva mais gerencial e administrativa delas. Desta forma acreditam 

que o organograma traduz o sistema de hierarquia e o fluxo de comando organizacional. 

De outro, porém, temos uma atividade profissional que é altamente discricionária e que, 

para ser adequadamente realizada, exige um grande grau de autonomia e iniciativa. O 

policial na linha de frente não tem diretrizes genéricas de atuação ou arcabouço jurídico 

e formal a lhe amparar muitas de suas decisões simplesmente porque isto é impossível 

em muitos casos. O que se requer é uma boa dose de senso prático bem como a atuação 

sob a liderança de profissionais mais experientes tais como ocorre em outras profissões 

como, por exemplo, médicos, enfermeiros ou professores. Essa é uma das características 

mais marcantes da atividade policial em relação a organizações puramente militares tais 

como o exército. Disciplina, hierarquia e obediência cega a normas regimentais são 

atributos deste último bem como de concepções idealizadas da organização policial.  

O Brasil possui características particulares em relação a suas forças policiais 

embora o controle formal das polícias estaduais seja formalmente do exército, do ponto 

de vista prático, eles encontram-se subordinados à autoridade do governador dos 

estados, o que sem dúvida nenhuma contribui para a diferenciação existente entre as 

forças estaduais.  

É possível que uma das razões do fracasso e da inexistência de políticas nessa 

área reside num plano puramente cognitivo. A proposição de políticas públicas de 

segurança, no Brasil, consiste num movimento pendular oscilando entre a reforma 

social e a dissuasão individual. A idéia da reforma decorre da crença de que o crime 

resulta de fatores sócio-econômicos que bloqueiam o acesso a meios legítimos de se 

ganhar a vida. Esta deterioração das condições de vida traduz-se tanto no acesso restrito 

de alguns setores da população a oportunidades no mercado de trabalho e de bens e 
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serviços, como na má socialização a que são submetidos no âmbito familiar, escolar e 

na convivência com subgrupos desviantes. Conseqüentemente, propostas de controle da 

criminalidade passam inevitavelmente tanto por reformas sociais de profundidade, como 

por reformas individuais no intuito de reeducar e re-socializar criminosos para o 

convívio em sociedade. A par de políticas convencionais de geração de empregos e 

combate à fome e a miséria, ações de cunho assistencialista visariam minimizar os 

efeitos mais imediatos da carência, além de incutir em jovens candidatos potenciais ao 

crime novos valores através da educação, prática de esportes, ensino profissionalizante, 

aprendizado de artes e na convivência pacífica e harmoniosa com seus semelhantes. 

Quando isto já não é mais possível, que se reformem então aqueles indivíduos que 

caíram no mundo do crime através do trabalho e da reeducação nas prisões. 

De outro lado, a crença igualmente convicta de que a criminalidade encontra 

condições ideais de florescimento quando é baixa a disciplina individual e o respeito a 

normas sociais. Conseqüentemente, políticas de segurança pública enfatizam a 

necessidade de uma atuação mais decisiva do Poder Judiciário e das instâncias de 

controle social. Isto significa legislações mais duras e maior policiamento ostensivo de 

forma tal que as punições dos delitos sejam rápidas, certas e severas. Se necessário, até 

mesmo a atuação das Forças Armadas são requisitadas e aplaudidas pela população.  

Do ponto de vista da modificação de valores das pessoas, reconhece-se hoje 

como isso é extremamente difícil mediante políticas públicas. Os educadores e 

profissionais que lidam com menores infratores sabem muito bem como é árdua essa 

tarefa em relação aos meninos de rua. E isto porque se acena com soluções de médio e 

longo prazo para garotos que obtém satisfações imediatas de sua atividade nas ruas. 

Além disso, sabemos que nem todos os meninos de rua, ou jovens desempregados são 

candidatos naturais a uma carreira criminosa.  

No outro extremo do movimento pendular estão aqueles que acreditam que o 

problema do crime é fundamentalmente uma questão de polícia e de uma legislação 

mais rigorosa e que seja cumprida. A dissuasão do comportamento criminoso, então, 

passaria necessariamente por uma atuação mais intensiva do sistema de justiça criminal.  

Atualmente, a orientação oficial do governo federal tem se apoiado na sociologia 

crítica, cuja concepção de crime passa a basear-se nos direitos humanos. Isto abriu a 

possibilidade de incluir, dentre as modalidades de crime, os crimes cometidos pelo 

estado. Daí a importância de se controlar as organizações componentes do aparato 

repressivo que parece ter sido a tônica do atual política de segurança no nível federal. 
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Uma análise mais detalhada, entretanto, mostra que tais modelos e teorias não 

são necessariamente excludentes, mas complementares. Um modelo de segurança que 

se preocupe com a contenção e controle do estado em relação ao direito dos cidadãos 

não pode furtar-se à constatação de que segurança é igualmente um direito humano que 

é, aliás, consagrado na Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Por outro lado, 

o sistema de justiça criminal em geral, e a atuação policial em particular, serão mais 

eficientes no exercício de suas funções de dissuasão quanto mais amparado pelas 

pessoas e comunidades na qual atua.  

O crime é uma coisa muito séria para ser deixada apenas sob o encargo de 

policiais, advogados ou juízes, pois envolve dimensões que exigem a combinação de 

várias instâncias sob o encargo do Estado e, sobretudo, a mobilização de forças 

importantes na sociedade. O Estado deve não só mobilizar organizações que atuam na 

área da saúde, educação, assistência social, planejamento urbano e de segurança, como 

também deve investir nestas áreas de forma a equacionar a desigualdade existente 

dentro de nossa sociedade. 

Algumas análises podem indicar que o que se propõe é, na verdade, quase um 

modelo de governo ideal. Um Estado que conseguisse simultaneamente responder às 

demandas sociais nesses diversos setores estaria respondendo às atribuições que lhe 

cabem minimamente. Isto é verdade. A diferença está em que a alocação desses 

recursos se daria não em torno de prioridades governamentais (ou a educação, ou a 

saúde, ou a segurança), mas da identificação de locais e grupos no interior da sociedade 

que mereceriam um tratamento prioritário.  

Por outro lado, isto não significaria que o Estado deveria paralisar suas 

atividades nessas áreas em favor do atendimento de populações e áreas assoladas pela 

criminalidade violenta, mas simplesmente reconhecer que o atendimento nessas áreas é 

realmente prioritário. O fenômeno da criminalidade urbana violenta não é distribuído 

aleatoriamente pela área urbana, mas está localizado em alguns poucos grupos e locais 

onde a presença do Estado é deficitária. Daí que não haja combate efetivo ao crime que 

não leve em conta a recuperação das áreas degradadas pela violência nos grandes 

centros urbanos. 

A que nível de governo devem ser prioritariamente tratadas as questões acerca 

de segurança pública? Depende. A maioria dos problemas é local e devem ser definidos 

e tratados localmente. Outras coisas são de competência do governo federal. Além das 

atribuições definidas constitucionalmente, são centrais na formulação e implementação 
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dessas políticas tais a construção e manutenção de um sistema de indicadores sociais de 

criminalidade, ou o estímulo a pesquisas em determinados problemas que preocupam o 

governo federal. Isto seria feito através da inferência à pesquisa sobre estes problemas 

identificados pelo governo federal. Atenção especial deve ser dada não apenas ao 

estímulo às pesquisas, mas cuidar para que elas tenham recomendações práticas, com 

especial atenção aos mecanismos de avaliação de implementação das políticas 

sugeridas. 

Em bases estritamente cognitivas, a formulação de políticas públicas de 

segurança pode perfeitamente prescindir de quaisquer abordagens culturalistas para a 

formulação de programas e projetos. Não é necessário, para controlarmos a 

criminalidade, que tenhamos de reformar a personalidade das pessoas e sim aumentar a 

participação da sociedade na discussão do que é mais adequado para que todos possam 

viver em uma sociedade mais justa e menos violenta e o investimento equânime do 

governo em todas as áreas que representam carência e insatisfação da população e que 

podem influenciar algum tipo de criminalidade como também desrespeito ao poder 

público, principalmente a todo o sistema de justiça, incluindo a polícia. 
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3.1 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA NO BRASIL 

 

 

Aparentemente, uma das razões do fracasso e da inexistência de políticas nessa 

área reside num plano puramente cognitivo. A proposição de políticas públicas de 

segurança, no Brasil, consiste num movimento pendular oscilando entre a reforma 

social e a dissuasão individual.  

A idéia da reforma decorre da crença de que o crime resulta de fatores sócio-

econômicos que bloqueiam o acesso a meios legítimos de se ganhar a vida. Esta 

deterioração das condições de vida traduz-se tanto no acesso restrito de alguns setores 

da população a oportunidades no mercado de trabalho e de bens e serviços, como na má 

socialização a que são submetidos no âmbito familiar, escolar e na convivência com 

sub-grupos desviantes.  

Conseqüentemente, propostas de controle da criminalidade passam 

inevitavelmente tanto por reformas sociais de profundidade, como por reformas 

individuais no intuito de reeducar e ressocializar criminosos para o convívio em 

sociedade. A par de políticas convencionais de geração de empregos e combate à fome e 

a miséria, ações de cunho assistencialista visariam minimizar os efeitos mais imediatos 

da carência, além de incutir em jovens candidatos potenciais ao crime novos valores 

através da educação, prática de esportes, ensino profissionalizante, aprendizado de artes 

e na convivência pacífica e harmoniosa com seus semelhantes.  

Quando isto já não é mais possível, que se reforme então aqueles indivíduos que 

caíram no mundo do crime através do trabalho e da reeducação nas prisões. 

De outro lado, a crença igualmente convicta de que a criminalidade encontra 

condições ideais de florescimento quando é baixa a disciplina individual e o respeito a 

normas sociais. Conseqüentemente, políticas de segurança pública enfatizam a 

necessidade de uma atuação mais decisiva do Poder Judiciário e das instâncias de 

controle social. Isto significa legislações mais duras e maior policiamento ostensivo de 

forma tal que as punições dos delitos sejam rápidas, certas e severas. Se necessário, até 

mesmo a atuação das Forças Armadas são requisitadas e aplaudidas pela população. 

Não se descarta, ainda, o efeito dissuasório que soluções finais, tais como a pena de 

morte, teriam sobre o comportamento criminoso. O argumento diz que não se trata de 

vingança, mas exemplo para que homens de bem não caiam em tentação.  
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Discursos inflamados dão suporte a ambas as versões, cujo grau de combustão é 

maior quanto mais aferrados a questões de princípios ideológicos. Do ponto de vista da 

modificação de valores das pessoas, reconhece-se hoje como isso é extremamente difícil 

mediante políticas públicas. Os educadores de rua e profissionais que lidam com 

menores infratores sabem muito bem como é árdua essa tarefa em relação aos meninos 

de rua. E isto porque se acena com soluções de médio e longo prazo para garotos (às 

vezes nem tão garotos assim) que obtém satisfações imediatas de sua atividade nas ruas.  

Além disso, sabemos que nem todos os meninos de rua, ou jovens 

desempregados são candidatos naturais a uma carreira criminosa. Estudos que 

acompanharam jovens de uma cidade americana ao longo de suas vidas mostram que, se 

um número significativo deles teve problemas com a polícia alguma vez em suas vidas, 

o número dos que reincidiram outras vezes é muito menor, menos de 6%. O mais 

curioso, entretanto, é que este pequeno número de criminosos era responsável por mais 

de 50% das queixas criminais24. Isto significa que apenas uma parcela muito pequena 

desses jovens terminou por seguir uma carreira criminosa.  

No outro extremo do movimento pendular estão aqueles que acreditam que o 

problema do crime é fundamentalmente uma questão de polícia e de legislação mais 

repressivas. A dissuasão do comportamento criminoso, então, passaria necessariamente 

por uma atuação mais intensiva do sistema de justiça criminal conforme discutimos 

anteriormente.  

Mais recentemente, a orientação oficial do governo federal tem se calcado na 

sociologia crítica (Taylor e Young. 1980) 25, cuja concepção de crime passa a basear-se 

nos direitos humanos (Ministério da Justiça, 1996). Isto abriu a possibilidade de incluir, 

dentre as modalidades de crime, os crimes cometidos pelo estado. Daí a importância de 

se controlar as organizações componentes do aparato repressivo que parece ter sido a 

tônica do atual política de segurança a nível federal. 

 

 

 

 

 

                                                 
24 KANH, Túlio. Velha e nova polícia: polícia e políticas de segurança pública no Brasil atual. São Paulo: 
Editoria Sicurezza, 2002. 
25 Taylor, Walton e Young, Jock. (1980). Criminologia Crítica. Ed. Graal. 
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4 - COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO (CPI’S) 

 

 

As Comissões Parlamentares de Inquérito têm exercido, sobretudo nos dias de 

hoje, um importante papel como instrumento de fiscalização e moralização da 

Administração pública nos Estados modernos. Tal instituto vem sendo desprestigiado 

em vista da equivocada compreensão de sua finalidade no sistema político brasileiro.  

Originário do Direito Constitucional inglês e, posteriormente, incorporado pelo 

sistema romano - germânico, a CPI tem por objeto o exercício da função de fiscalização 

do poder público, típica de competência do Legislativo. No Brasil, tal dispositivo foi 

introduzido no Texto Maior de 1934, fortemente influenciada pela Constituição 

populista de Weimar. 26  

Podem ser consideradas, por alguns, como populistas e inúteis, sob a égide de 

que as atribuições investigativas exercidas pela Polícia ou pelos agentes do Ministério 

Público são totalmente desnecessárias.  

O presente estudo busca demonstrar que a função precípua das CPIs transcende 

à investigativa, eis que se erigem como instrumento de controle democrático do 

processo político.  

Ao fazer exame acerca das CPIs buscou-se fazer uma análise histórica do 

instituto em apreço, ressaltando a importância dessas comissões dentro do ordenamento 

jurídico pátrio. Em outro momento, analisar-se-á a estrutura organizacional das 

comissões parlamentares de inquérito, enfocando a tormentosa questão da instalação e 

quebra de sigilo bancário ou fiscal de seus investigados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 A República de Weimar foi instaurada na Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial, tendo como 
sistema de governo o modelo parlamentarista democrático. O Presidente da República nomeava um 
chanceler que seria responsável pelo poder Executivo. Quanto ao poder Legislativo, era constituído por 
um parlamento (Reichstag). Sucedeu ao Império Alemão. 
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4.1 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DAS CPI’S 

 

 

A Comissão Parlamentar de Inquérito é presidida e composta exclusivamente 

por Parlamentares; tal afirmação soa desnecessária, até mesmo óbvia, mas é importante 

para deixar claro que os servidores que atuam por ocasião dos trabalhos da CPI não a 

integram de modo algum, apenas a auxiliam; o corpo de servidores não tem qualquer 

poder de decisão, sua função é executar ordens, no caso dos servidores administrativos, 

e prestar orientação jurídica, no caso dos Procuradores. 

 O primeiro órgão interno da CPI é a Mesa, composta por todos os membros 

efetivos da Comissão, com direito a voto, e dirigida pelo Presidente, Vice-Presidente e 

Relator, aos quais compete a condução dos trabalhos; é a Mesa que detém o controle 

final dos acontecimentos e decide acerca do fluir da instrução probatória que se 

desenlaça (Inquérito Parlamentar), por maioria relativa de votos.  

 Nesse ínterim, ao lado da Mesa, como órgão auxiliar, coloca-se a Procuradoria 

Geral, composta por Procuradores do Poder Legislativo, nomeados em virtude de 

aprovação em concurso público, chamada em alguns Legislativos de Assessoria ou 

Consultoria Jurídica; o nome jurídico não é importante, o que releva considerar é que a 

este órgão incumbe prestar a assessoria jurídica dos atos da CPI, oralmente ou por 

escrito, sempre que provocado pelos Parlamentares; incumbe à Procuradoria, ainda, a 

produção de requerimentos e petições em geral, bem assim a defesa em Juízo dos atos 

da CPI, além da supervisão dos trabalhos dos demais órgãos internos da CPI (exceto a 

Mesa). 

 Subordinada à Mesa da CPI, está a Secretaria Geral, órgão de apoio 

administrativo, a quem incumbe controlar a entrada e saída de documentos, bem assim 

interligar a CPI ao mundo exterior, especialmente advogados e sociedade civil 

organizada, na medida em que requerimentos e demais comunicações à CPI far-se-ão 

mediante o protocolo da Secretaria Geral; são três os protocolos da Secretaria Geral: de 

correspondência; de documentos; de ofícios e mandados. 

 O último ato do Inquérito Parlamentar é o Relatório, no qual se condensarão 

todas as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito, propondo-se as medidas 

políticas, administrativas e legislativas cabíveis; além disso, poderão ser enviadas 

cópias dos autos e dos documentos ao Ministério Público e à Procuradoria Geral do 

Estado, a fim de apurar responsabilidades penais, civis e administrativas. 
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 O Relatório Parcial é produzido pelo Relator, representando parte inalterável do 

Relatório Final. Já o Relatório Parcial, por sua vez, representa um adiantamento da 

opinião final e inalterável do Relator acerca de um ou mais pontos do Relatório Final.  

 Os sub-relatórios são produzidos por Deputados previamente designados como 

Sub-Relatores, acerca das matérias específicas que lhes foram atribuídas, servindo de 

subsídio para que o Relator elabore o Relatório Final; a opinião expressa no sub-

relatório não constará necessariamente do Relatório Final, servindo apenas como mais 

um elemento de convicção do Relator, que pode levá-las em consideração ou não. 

 Compete, privativamente, ao Poder Legislativo a instalação das comissões 

parlamentares de inquérito com âmbito nos três níveis da Federação, a saber: federal, 

estadual e municipal.  

 A Lex Fundamentalis da República Federativa do Brasil estabeleceu um número 

mínimo de um terço de parlamentares do Congresso Nacional, em conjunto ou 

separadamente, como condição sine qua non para criação de comissão parlamentar de 

inquérito a nível Federal.  

 A Constituição, entretanto, impõe limitação às demais Unidades da Federação, 

uma vez que deverão observar o mesmo limite mínimo de um terço dos parlamentares, 

não permitindo que seja quorum maior de um terço, sob pena dos atos da CPI criada não 

produzir efeitos, especialmente os vinculante e obrigatório, o que desafia a intervenção 

do Poder Judiciário, nesse caso em particular, para tal declaração, caso não seja 

reconhecida pela própria Casa Legislativa que a instituiu.  

 Salienta-se que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em casos 

específicos, podem até criar comissões parlamentares com escore maior de um terço do 

Parlamento, mas suas Leis Básicas não podem, jamais, prever escore maior de um terço 

de Parlamentares previsto na Constituição Republicana de 1988.  

 Igualmente, as comissões parlamentares de inquérito, sejam na Câmara dos 

Deputados, Senado Federal ou Congresso Nacional devem absoluto respeito ao 

princípio federativo e, conseqüentemente, à autonomia dos Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios, cujas gestões da coisa pública devem ser fiscalizadas pelos 

respectivos legislativos.  

 O controle exercido pelo Poder Legislativo sobre a Administração se 

desenvolve, basicamente, por duas maneiras: o controle político e o controle financeiro.  

 O controle político aparece de várias modalidades. Menciona-se a possibilidade 

de convocação de ministro de Estado pelo Senado, pela Câmara dos Deputados ou por 
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qualquer de suas comissões para prestar informações em conformidade com o artigo 50 

da CF de 1988.  

 O parágrafo segundo, do artigo supracitado, consigna o encaminhamento de 

pedidos escritos de informação pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado aos 

Ministros de Estado.  

 Em obséquio à autonomia dos Poderes dos Estados e do Distrito Federal, as 

comissões parlamentares criadas a nível federal estão tacitamente impedidas de 

intimarem Governador, vice-governador, deputados e juízes estaduais para depor sobre 

suas atividades específicas.  

 A referida autonomia também se estende aos Municípios, resguardando o 

prefeito, vice-prefeito e vereadores contra intimações expedidas por comissões 

parlamentares criadas pelo Congresso Nacional e Assembléia Legislativa do Estado 

respectivo.  

 É de suma importância salutar que as prerrogativas estendidas às pessoas 

mencionadas não possuem o condão de acobertar investigações sobre fatos ilícitos e 

com eles conexos ou continentes em que parlamentares de qualquer entidade estatal 

estejam de qualquer modo vinculados.  

 Nesse caso, para o processo criminal, necessita de licença da Casa Legislativa a 

que estejam atrelados, com exceção dos vereadores que seguindo a tradição do nosso 

direito constitucional, não houve previsão de imunidades formais, porém em relação às 

imunidades materiais o legislador constituinte inovou, garantindo-lhe a inviolabilidade 

por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do 

município.  

 Dessa forma, o município se auto-organiza através da Lei Orgânica Municipal e, 

posteriormente, por meio de edição de leis municipais. Autogoverna-se mediante a 

eleição direta de seu prefeito, vereadores, sem qualquer ingerência dos Governos 

Federal e Estadual.  

 Por fim, se auto-administra, no exercício de suas competências administrativas, 

tributárias e legislativas, diretamente conferidas pela Constituição da República de 

1988.  

 Um dos problemas mais sérios das comissões parlamentares de inquérito 

consistiu sempre na ineficácia jurídica de suas conclusões, normalmente dependentes de 

apreciação do Plenário da respectiva Casa ou do Congresso Nacional, que, não raro, as 

enterrava nos escaninhos das injunções políticas.  
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 A Constituição traz o remédio para esse mal, ao dizer: sendo suas conclusões, se 

for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade 

civil ou criminal dos infratores – significando que as conclusões de comissões 

parlamentares de inquérito são decisões definitivas, cuja executoriedade independe de 

apreciação ou aprovação de outro órgão.  

 Deste modo, este Relatório da CPI é uma decorrência do desempenho do 

mandato parlamentar, estando abrangido pela imunidade material ("freedom of 

speech")
27

,  que é de ordem pública, irrenunciável e perdura mesmo depois de cessado o 

mandato parlamentar. Assim, não é possível responsabilizar penal, civil, administrativa 

ou politicamente os membros de uma CPI, por suas opiniões, palavras e votos 

proferidos durante o Inquérito Parlamentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Liberdade de expressão. 
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4.2 - FINALIDADES DAS CPI’s 

 

 

É de assinalar que, tradicionalmente, cabe ao Poder Legislativo exercer 

primacialmente a função de produção normativa; no entanto, é de aceitação unânime o 

fato de que o Parlamento não se limita à atividade de elaboração de leis; ele também 

possui a faculdade de fiscalizar e controlar os poderes públicos28. 

Esse poder de investigar “[...] representa um meio auxiliar para que o 

Parlamento possa cumprir as suas finalidades. Por isso é que sempre se considerou o 

poder de diligência uma prerrogativa inerente às Câmaras Legislativas, 

independentemente de consagração em texto legal [...]” 29. Tanto é assim que se tornou 

emblemático anotar que nos Estados Unidos a Suprema Corte, há muito tempo, 

reconhece a faculdade investigadora do Legislativo, mesmo sem existir qualquer 

referência expressa de tal faculdade em qualquer dispositivo da Constituição desse 

País30. 

Portanto, é certo asseverar que o poder de investigar é inerente ou auxiliar ao 

Parlamento ou, no mínimo, desdobramento lógico e natural da função de legislar. Com 

efeito, é prescindível a previsão em dispositivo legal e/ou constitucional de tal 

prerrogativa parlamentar, uma vez que o Legislativo só poderá legislar de forma 

apropriada, pelo menos no plano da idealidade, se conhecer profundamente a matéria 

que precisa ser normatizada, assim como fiscalizar e controlar o cumprimento da 

                                                 
28 “O Controle parlamentar é uma peça central da arquitetura democrática. Com ele se procura evitar que 
a vontade dos legisladores seja desvirtuada, pelo Executivo ou pela burocracia, no momento de ser 
colocada em prática. Em outros termos, trata-se de assegurar que as decisões dos representantes sejam 
corretamente implementadas”. LLANOS, Maria; MUSTAPIC, Ana Maria (Org.). O controle parlamentar 
na Alemanha, na Argentina e no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, 2005. p. 09. 
Destaque-se que quem detém o poder de legislar, estabelecendo receitas e despesas, tem o poder de 
fiscalizar e investigar se tal normatividade está sendo devidamente executada e cumprida. Na mesma 
linha de raciocínio, aduz Bernard Schwartz que “A base fundamental do controle legislativo se origina do 
fato de que toda autoridade exercida pelo Executivo deve provir de algum ato legislativo” SCHWARTZ, 
Bernard. Direito constitucional americano. Tradução de Carlos Nayfeld. Rio de Janeiro: Forense, [s/d.]. p. 
96. 
29 SAMPAIO, Nelson de Souza. Do inquérito parlamentar. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 
1964. p.03. 
30 “Em outros países, [...] não se faz referência direta às comissões de inquérito em seus textos 
constitucionais, mas nos regimentos dos parlamentos ou na legislação ordinária”. NORÕES, Ana Edite. 
Poder judiciário e democracia constitucional: a atividade jurisdicional sobre as comissões parlamentares 
de inquérito. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004. p. 52. 
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normatividade constitucional31 se dispuser de instrumento idôneo, como o inquérito 

parlamentar. 

Destarte, observou José Maria de S. Martinez que “[...] o poder de investigar 

qualquer fato da vida pública do País pertence à atividade parlamentar sem que, para 

isso, haja qualquer previsibilidade expressa em norma escrita”32. Ou, nas palavras do 

ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Paulo Brossard, “[...] o poder de investigar é 

sempre inerente ao Poder Legislativo, ainda quando a Constituição seja omissa e 

omissas sejam as leis”33. 

 Convém lembrar que a fiscalização e o controle da Administração pública, como 

atribuições inerentes ao Poder Legislativo, podem ser exercidos mediante vários 

instrumentos34. Um dos mais importantes mecanismos de supervisão de que dispõe o 

Parlamento, no entanto, é o inquérito parlamentar, por intermédio de comissão 

parlamentar de inquérito, conforme estatui o art. 58, § 3º, da Constituição Federal 

vigente. 

Vale acrescentar que, a rigor, são reconhecidas ao inquérito parlamentar três 

espécies de finalidade. Uma delas é a de colher dados e informações para auxiliar o 

processo de produção legislativa ou para verificar se as normas jurídicas estão sendo 

observadas e cumpridas, pois “[...] um corpo legislativo não pode legislar, de maneira 

sábia e eficaz, sem informação a respeito das condições que a legislação intenta 

modificar”35. Outra é de servir de mecanismo de fiscalização dos atos do Governo e da 

Administração pública, apurando as possíveis irregularidades no uso do dinheiro 

público e os enriquecimentos ilícitos por parte dos outros poderes. A última é de tornar 

a opinião pública conhecedora dos principais problemas de interesse coletivo, de modo 

a possibilitar um controle social destes da maneira mais pluralista e aberta possível, o 

que, sem dúvida alguma, favorece o diálogo democrático entre representante e 

representado. 

                                                 
31 SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton. Comissões parlamentares de inquérito. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2007. p. 01. 
32 COMISSÕES parlamentares de inquérito.JusNavegandi Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=205>. Acesso em: 25 jun. 2007. 
33 BROSSARD, Paulo. Da obrigação de depor perante comissões parlamentares de inquérito criadas por 
assembléia legislativa. Revista de Informação Legislativa, Brasília, nº. 69, jan. 1991. p. 16. 
34 Dentre os instrumentos constitucionais de controle parlamentar, destacam-se os pedidos de informação, 
as convocações e interpelações de autoridades, audiências públicas, apuração de crimes de 
responsabilidade das autoridades executivas e judiciárias; julgamento das contas do Executivo e 
Judiciário com o auxílio dos Tribunais de Contas – da União, no plano federal etc. 
35 BARACHO, João Alfredo de Oliveira. Teoria geral das comissões parlamentares: comissões 
parlamentares de inquérito. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 05. 
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Essa hipertrofia do Executivo realiza-se principalmente pelo aumento de sua 

competência legislativa36 assim como por intermédio do elevado montante de recursos 

financeiros posto à sua disposição. Com efeito, para se fazer frente ao agigantamento do 

Poder Executivo, torna-se necessário que existam instrumentos democráticos que 

viabilizem um controle mais ágil e eficaz por parte do Legislativo.  

E o instrumento que melhor ajuda no equacionamento dessa relação de 

desequilíbrio entre o Executivo e Legislativo é ainda a possibilidade de instituição de 

inquéritos parlamentares, máxime pela profundidade e celeridade que uma investigação 

dessa espécie pode alcançar. Observa-se que os processos políticos do Executivo ainda 

não se realizam com um grau de visibilidade e transparência que satisfaçam as 

exigências da teoria republicana e democrática. Assim, se o Legislativo não dispuser de 

algum meio, como os inquéritos parlamentares, não poderá penetrar os espaços mais 

sensíveis a irregularidades e malversação do dinheiro público da máquina 

administrativa, onde, quiçá, acontecem os processos mais problemáticos da democracia 

brasileira, em matéria de probidade administrativa, “tornando-se um cego 

constitucional, condenado a conhecer apenas o que o governo lhe comunicar ou lhe 

preparar”37. 

Sem embargo, é de se salientar que os benefícios produzidos pelo instituto 

parlamentar de investigação se manifestam antes mesmo da sua criação, visto que a 

simples expectativa de sua implementação já produz importante efeito “profilático” 

sobre as potenciais irregularidades passíveis de ocorrer. Vale dizer: [...] a simples 

possibilidade de ser criada uma Comissão Parlamentar de Inquérito, já é, por si mesma, 

um meio de extraordinária virtude, de enorme alcance, para coibir os agentes executivos 

no desempenho das suas tarefas. A simples possibilidade de que se instale uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito já é um freio para o agente executivo, já é uma 

forma de induzi-lo, de compeli-lo a comportar-se legalmente, com a lembrança da 

possibilidade de amanhã vir a ter os seus atos investigados38. 

Na mesma linha, anota Gilberto Calcagnotto que uma comissão parlamentar de 

inquérito pode alcançar seus objetivos antes mesmo de sua conclusão, ao observar que: 
                                                 
36 FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando. Executivo e legislativo na nova ordem 
constitucional. Rio de Janeiro: FGV, 2001. p. 41-72, em especial o capítulo segundo “Mudanças 
constitucional, desempenho do Legislativo e consolidação institucional”; PESSANHA, Charles. O poder 
executivo e o processo legislativo nas constituições brasileiras. In:VIANNA (Org.). A democracia e os 
três poderes no Brasil. Belo Horizonte: UFMU, Rio de Janeiro: IUPERJ/FAPERJ, 2002. p. 141-194. 
37 BARTHELEMY, Joseph apud BARACHO, João Alfredo de Oliveira, op. cit., 2001. p. 06. 
38 ATALIBA, Geraldo. Comissões parlamentares de inquérito e Poder Legislativo Municipal. Revista de 
Direito Público, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 7, n. 35/36, jul./dez. 1975. p. 286. 
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já no próprio curso da investigação é possível que a publicidade alcançada chegue ao 

ponto de acarretar, por exemplo, demissões ou renúncias espontâneas de funcionários 

suspeitos, ministros incriminados ou presidentes flagrados; a reorganização de grupos 

de trabalho; a reformulação de leis e assim por diante39. 

E não há de se esquecer que, se sobrepondo ao efeito catalizador das CPIs, 

encontra-se o seu papel de órgão parlamentar de repressão indireta das atividades ilícitas 

e criminosas. Diz-se indireta, porquanto não compete, diferentemente do que 

comumente se pensa, às CPIs, processar, julgar, condenar e punir os infratores pelas 

ilegalidades eventualmente encontradas, mas sim investigar os fatos sobre os quais 

pairam dúvidas de irregularidades e, se porventura forem procedentes, informar tais 

vícios ao órgão estatal competente para adotar as providências, ou seja, ao Ministério 

Público, Poder Judiciário ou Poder Executivo, e a outros, conforme o caso. 

Fica desfeita, portanto, a falsa noção de que as CPIs não produzem resultados 

pelo simples fato de que não lhes compete o poder de concretização de suas conclusões. 

Isso é o que ficou assentado de forma clara no relatório final da Comissão Parlamentar 

Mista de Inquérito, lavrado pelo senador Amir Lando, para apurar denúncias do Sr. 

Pedro Collor de Mello, referentes às atividades do Sr. Paulo César Cavalcante Farias. 

Confira-se: 

 

 

“Julgar e punir foge à competência da CPI. 

Este é o mais notável equívoco que tem 

causado graves danos ao conceito, à 

reputação e respeitabilidade do Congresso 

Nacional, como órgão do Poder Legislativo 

Federal. A idéia de que uma comissão 

parlamentar de inquérito é uma entidade de 

caráter punitivo, dotada, para tanto, de força 

e poder para proferir sentenças 

condenatórias que ela mesma se incumbe de 

executar ou de fazer executar, mandando os 

culpados para a cadeia, é uma imagem 

passada talvez involuntariamente pela 

                                                 
39 CALCAGNOTTO, Gilberto. Comissões parlamentares de inquérito no Brasil e na Alemanha: 
semelhanças e diferenças. In: LLANOS, Mariana; MUSTAPIC, Ana Maria (Org.). Controle parlamentar 
na Alemanha, na Argentina e no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, 2005. p. 188. 
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imprensa e que não corresponde à 

realidade.” 40 

 

Diante disto, são totalmente improcedentes afirmações do tipo: “Nada de 

positivo ou conclusivo tem resultado da prática das CPIs [...]. Na maioria dos casos, são 

apenas instrumentos de agitação, prejudicial aos reais interesses da sociedade”41; 

acabando, segundo o lugar comum, sempre em pizza”. Assim sendo, não é demais 

advertir para a noção de que: 

 

 

“por mais morosas e lentas que sejam as 

Comissões de Inquérito, não se pode 

duvidar de sua eficiência e importância, 

pois, se outros méritos lhes forem negados, 

subsistiriam aqueles decorrentes do 

esclarecimento da opinião pública, através 

dos depoimentos das testemunhas e 

indiciados, reveladores de atos ilegais 

praticados pela Administração (quando 

esse, em particular, tivesse sido o objetivo 

da investigação). Adespeito, por 

conseguinte, dos defeitos e falhas que lhes 

possam apontar, as Comissões de Inquérito 

são de grande relevo na supervisão exercida 

sobre o Governo pelo Poder Legislativo.” 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo do requerimento nº 52/92, conhecida 
na imprensa por CPI do PC Farias, publicado pelo Centro Gráfico do Senado Federal, Brasília, agosto de 
1992, p. 33. 
41 SATYRO, Ernani. Comissões parlamentares de inquérito: seus limites jurídicos e políticos. Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, ano 20, n. 79, p. 123-128, jul./set. 1983. 
42 VASCONCELOS, Wilson Accioli. O controle da legalidade da administração pelo Poder Legislativo. 
Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 2, n. 8, p. 27-38, out./dez. 1965. p. 37. 
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4.3 - EVOLUÇÃO DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO NA 

HISTÓRIA CONSTITUCIONAL DO BRASIL 

 

 

No Brasil, ainda é incipiente o acúmulo histórico da prática constante e efetiva 

das comissões parlamentares de inquérito. De início, a Constituição Imperial de 1824 

não vislumbrou o instituto. Nem por isto se negou às Câmaras o poder de criá-las, e ao 

contrário do que se tem afirmado, àquele tempo foram nomeadas comissões de 

inquérito. Malgrado o regime constitucional à época inviabilizasse um controle 

independente e eficaz do governo imperial pelo Legislativo. 

Segundo Nelson de Souza Sampaio, “a Constituição imperial não foi expressa, 

embora se possa invocar um dispositivo onde a matéria estava, pelo menos, 

implícita.”43. Esse dispositivo era o art. 15, VI, que atribuía à Assembléia Geral a 

faculdade para instituir exame da administração anterior e reformar os abusos nela 

introduzidos, quando da morte do Imperador ou vacância do trono. O precitado autor 

adverte, porém, para a idéia de que o inquérito do dispositivo mencionado parece que 

admitia apenas um inquérito legislativo limitado, de natureza retrospectiva, visto que 

somente investigaria a administração passada44.  

Apesar disso, um dos mais importantes comentadores da Constituição imperial, 

José Antonio Pimenta Bueno, ao analisar o dispositivo constitucional constante do art. 

15, IX, vislumbrou a possibilidade de investigação parlamentar de assuntos públicos, 

em todo e qualquer tempo, isto é, antes ou após a morte do imperador, como direito 

inerente à própria prerrogativa do Parlamento. O dispositivo constitucional citado, nas 

suas próprias palavras, “[...] confirma uma atribuição que o direito de fazer as leis por 

certo importa: ele inclui necessariamente o direito de inspecionar, de examinar se elas 

são ou não fielmente observadas”.  

Especificamente sobre os meios de exercer o direito de fiscalização do 

Parlamento, aduz Pimenta Bueno, que, já à época do império, tal direito poderia 

“também ser exercido por meio de comissões, ou inquéritos, que penetrem os detalhes 

                                                 
43 SAMPAIO, Nelson de Souza, op. cit., 1964. p. 20 
44 SAMPAIO, Nelson de Souza, op. cit., 1964. p. 20 
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da gestão administrativa, mormente quanto à administração financeira”45. Igualmente, a 

Constituição Republicana de 1891 era omissa. 

A história pré-constitucional das comissões de inquérito no Brasil não teve a 

maestria de sedimentar a praxe regular e eficiente da investigação dos atos do Executivo 

centrada no Parlamento, diferentemente do elevado prestígio que estas já desfrutavam 

no Exterior, sobretudo na Inglaterra e Estados Unidos, onde o instituto já havia se 

incorporado às prerrogativas desses Parlamentos como instrumento secular de 

viabilização do sistema de pesos e contrapesos, segundo o qual os poderes do Estado 

devem ser exercidos de forma que cada um deles possa fiscalizar e controlar harmônica 

e independentemente os demais. 

Advinda a Segunda República (1934-1937), as comissões parlamentares de 

inquérito se constitucionalizaram. Assim sendo, dispôs o art. 36 da Constituição de 

1934 que “A Câmara dos Deputados criará comissões de inquérito sobre fatos 

determinados, sempre que requerer a terça parte, pelo menos, dos seus membros”. 

Explicitou ainda no parágrafo único que “Aplicam-se a tais inquéritos as normas do 

processo penal, indicadas no Regimento Interno”.  

À elevação, ao plano constitucional, do inquérito parlamentar, adite-se o 

reconhecimento da proteção dos direitos das minorias parlamentares na instalação de 

comissões investigadoras, na medida em que, para a sua instalação, exigiu-se a 

assinatura de apenas um terço dos parlamentares, como fator essencial para que os 

agentes políticos minoritários pudessem livremente exercer seu direito e liberdade de 

crítica e de fiscalização, em matéria de vigilância e controle, dos atos dos responsáveis 

pela gestão da coisa pública. Nisso consiste parte do denominado “direito de oposição 

da minoria”. Malgrado a institucionalização, no plano constitucional, da faculdade de 

criação de inquéritos parlamentares pela Câmara dos Deputados, é um pouco 

incompreensível a não conferição de tal prerrogativa ao Senado Federal, “[...] o que é 

um absurdo, dada a importância da Câmara Alta na apuração de fatos que lhe digam 

respeito”.46 

O poder da Câmara, porém, não pôde ser exercido na sua plenitude, haja vista 

que, após três anos da promulgação da Constituição de 34, a ordem constitucional foi 

rompida, dando-se implementação à ditadura getulista. De fato, a Constituição ditatorial 

                                                 
45 BUENO, José Antonio Pimenta. Direito público brasileiro e análise da constituição do império. Rio de 
Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Serviço de Documentação, 1958. p. 105. 
46 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição de 1988: arts. 38-91. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1997. v. 5. p. 2700. 
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não prescreveu nenhum dispositivo acerca das comissões de inquérito parlamentares. 

Sem dúvida, mesmo que a tivesse prescrito, de nada adiantaria, pois, à época vigorava 

regime político de “exceção”. Assim, “A curta vida da Constituição de 1934 não deu 

tempo para que nos habituássemos às comissões parlamentares de inquérito [...]”47, ou 

melhor, “[...] o Legislativo, sob a Constituição de 1934, não aprendera, em toda a sua 

plenitude, o valor do novo instrumento de vigilância e controle que aquele estatuto lhe 

confiou”.48 

Com a redemocratização, a Constituição de 1946 consubstanciou novamente o 

instituto do Inquérito Parlamentar em seu art. 53, mas desta vez conferindo – para 

estabelecer a igualdade de tratamento - a ambas as casas parlamentares o poder para 

instituí-las, disciplinando que “A Câmara dos Deputados e o Senado Federal criarão 

comissões parlamentares de inquérito sobre fato determinado, sempre que o requerer um 

terço de seus membros”. No seu parágrafo único estabeleceu que “Na organização 

dessas comissões se observará o critério estabelecido no parágrafo único do art. 40”. 

Este artigo ordenava que, na composição das comissões, deveria se assegurar, na 

medida do possível, a representação proporcional aos partidos nacionais que tenham 

representação no Parlamento. Com isto, mais uma vez, assegurava-se o direito das 

minorias parlamentares de participarem ativamente do exercício da prerrogativa 

fiscalizadora dentro de uma comissão de inquérito legislativa. 

A Constituição de 1967 previu o instituto parlamentar em seu art. 53, dispondo 

que “A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em conjunto ou separadamente, 

criarão comissões de inquérito sobre fato determinado e por prazo certo, mediante 

requerimento de um terço de seus membros”. Como se observa, a Constituição de 67 

abriu a possibilidade de criação, de maneira mista, Câmara e Senado juntos, de 

inquéritos parlamentares, o que, de certo modo, representou avanço no rumo da 

consolidação desse instituto. A emenda constitucional n.1, de 1969, transcreveu o 

previsto no art. 39 da Constituição de 1967, repetindo que “A Câmara dos Deputados e 

o Senado Federal, em conjunto ou separadamente, criarão comissões de inquérito sobre 

fato determinado e por prazo certo, mediante requerimento de um terço de seus 

membros”. Também acrescentou no art. 30, alínea “e” e “f” que “não será criada 

Comissão Parlamentar de Inquérito enquanto estiverem funcionando 

concomitantemente pelo menos cinco, salvo deliberação por parte da maioria da Câmara 

                                                 
47 SAMPAIO, Nelson de Souza, op. cit., 1964. p. 24. 
48 COSTA, Aguinaldo Pereira. Comissões parlamentares de inquérito, op. cit., 1948. p. 177. 
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dos Deputados ou do Senado”; e que “A Comissão Parlamentar de Inquérito funcionará 

na sede do Congresso Nacional, não sendo permitidas despesas com viagens para 

membros”. 

Por fim, a Constituição atual reservou o art. 58, § 3º, para expor que [...] As 

comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes próprios das autoridades 

judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas 

pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, 

mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato 

determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao 

Ministério Público, pára promover a responsabilidade civil ou criminal dos infratores 

[...]. 

Como se observa, cotejando este dispositivo constitucional com os das 

Constituições anteriores, no que diz respeito à amplitude das prerrogativas das CPIs, 

tem-se, à evidência, que a Constituição atual prestigiou de tal forma o instituto 

parlamentar em comento que lhe concedeu expressamente poderes de investigação 

próprios das autoridades judiciais. Com efeito, a Constituição vigente trouxe forte 

valorização do papel das CPIs brasileiras e, por via de conseqüência, do próprio 

Parlamento brasileiro. Ademais, o legislador originário aditou a tais poderes outros a 

serem previstos nos regimentos das respectivas Casas parlamentares.49 

Acresça-se o fato de que a nova redação constitucional do instituto em análise 

suscita discussões em vários aspectos, principalmente no que tange ao significado e 

extensão da expressão “poderes próprios das autoridades judiciais”, levando a doutrina e 

a jurisprudência muitas vezes a se posicionarem em lados diametralmente opostos a seu 

respeito, como doravante se verá.  

Pondere-se, entretanto, que “[...] a delimitação das funções da comissão 

parlamentar de inquérito é incerta e imprecisa, não só no direito parlamentar brasileiro, 

bem como nos outros sistemas”.50 

 

 

 

 

                                                 
49 CALCAGNOTTO, Gilberto, op. cit., 2005. p. 175 e 184. 
50 ROSAS, Roberto. Abuso de poder das comissões parlamentares de inquérito. Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, ano 1, n. 21, jan./mar. 1969. p. 48. 
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4.4 - A IMPORTÂNCIA DAS COMISSÕES PARA O DESEMPENHO 

PARLAMENTAR 

 

 

As pesquisas sobre a dinâmica do Parlamento na Ciência Política, a partir da 

perspectiva neo-institucional, produziram vários estudos que buscaram situar a sua 

importância no terreno das instituições políticas e, nessas investidas, apontou-se para a 

relevância de analisar as comissões quando se trata de entender essa dinâmica.  

Nos países democráticos modernos, observa-se uma tendência da maioria dos 

Poderes Legislativos procurarem aprimorar a qualidade técnica e de conteúdo das 

discussões acerca de todas as matérias levadas à sua apreciação, com a finalidade de 

deliberarem com segurança e eficiência sobre as políticas em pauta. Para atender essa 

demanda legislativa, as comissões emergem como institutos para atuarem dentro de um 

campo temático específico, onde as proposições que têm correspondência direta são 

analisadas técnica e meritoriamente.  

O papel fundamental delas é preparar o trabalho legislativo, habilitando o 

plenário ao exame de um grande número de medidas e projetos que sem elas não seriam 

examinados; 

 

 

(...) ao constituírem-se em grupos menores 

do que o plenário, as comissões favorecem 

o trabalho de coleta e distribuição de 

informações, diminuem os custos de 

decisão, abrem espaço para a participação 

mais ativa das minorias, propiciam 

ambiente de negociação e consenso e 

permitem que os representantes possam 

atingir seus objetivos – sejam eles a 

realização de determinada política pública, 

a viabilização de grupo de interesse, sejam 

sua própria reeleição51. 

 

                                                 
51 RICCI, Paolo; LEMOS, Leany Barreiro. Produção legislativa e preferências eleitorais na Comissão de 
Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados. Rev. bras. Ci. Soc. , São Paulo, v. 19, n. 55, 2004.  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010269092004000200007&lng=pt&nrm=iso>. 
(acesso em out/09) 
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Embora, de modo geral, não seja atribuída às Comissões a prerrogativa de 

iniciativa legislativa, elas vêm desempenhando cada vez mais um papel decisivo no 

processo de deliberação, ao procederem a uma espécie de instrução sobre cada projeto e 

proposta de lei, resultando na preparação de relatórios destinados à apreciação do 

plenário como base para a discussão.   

Em algumas legislaturas elas têm o poder de rejeitar um projeto legislativo, em 

outras, têm a prerrogativa de emitir parecer sobre determinados projetos como não 

cabíveis, e ainda participam efetivamente nas tarefas de elaboração do processo 

legislativo exercendo controle político e controle financeiro tanto sobre o próprio 

Parlamento quanto sobre o Poder Executivo, além de outras tarefas especiais dispostas 

regimentalmente.  

A elas, além da formulação das leis delegadas, cabe-lhes a apreciação, análise, 

emissão de pareceres de todos os projetos de lei, utilizando-se dos diversos mecanismos 

legislativos regimentais. 

Da necessidade de especialização do trabalho legislativo, algumas vantagens 

decorrentes do papel desempenhado pelas Comissões merecem destaque:  

 

 

(1) contribuição para a melhoria técnica do processo deliberativo;  

 

(2) colaboração para a estabilidade do trabalho parlamentar em razão do caráter 

especializado das atividades;  

 
(3) ganhos em informação técnica e política sobre as matérias em discussão;  

 

(4) aceleramento das decisões que se efetiva pelo ganho de tempo; e  

 
(5) melhoria na qualidade da produção legal em razão da divisão de tarefas e 

conseqüente nível de especialização.  

 

Essas vantagens são alcançadas pelo acesso às fontes de informação e pelo 

assessoramento técnico e especializado, que asseguram um melhor exame das 

possibilidades e repercussões de um projeto de lei. 
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O desenvolvimento dessas atividades demanda um arranjo institucional 

complexo que envolve discussão de projetos de lei sob a égide de um regimento, 

realização de audiências públicas com diversas entidades e atores, inquirição de 

autoridades governamentais, fiscalização de programas, planos de governo sobre os 

quais irão emitir parecer, etc.  

As sessões públicas das Comissões, onde se produz informações de 

representantes da Administração, de técnicos, de grupos de interesse e de simples 

cidadãos constituem a base do trabalho daqueles institutos. Se com as Comissões se 

pretende fornecer ao Parlamento um expediente de resposta à capacidade técnica da 

máquina governamental, torna-se indispensável dotá-las de um quadro de auxiliares 

profissionalizados que dêem suporte aos seus membros, proporcionando-lhes acesso a 

uma informação técnica precisa e independente tanto quanto possível. Nesse processo a 

produção de relatórios e o desenvolvimento das investigações, dependem em grande 

medida do assessoramento, cuja importância cresce velozmente. 
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4.5 – A RELAÇÃO ENTRE OPINIÃO PÚBLICA E CPI 

 

 

 Há muita mídia em torno das chamadas comissões parlamentares de inquérito – 

CPI’s - no mundo de hoje. A larga difusão dos trabalhos de uma CPI, como acontece 

entre nós, cria expectativas normativas, com muita decepção, na maioria dos casos, por 

falta de informação sobre a sua natureza, procedimentos, extensão, limites e resultados. 

É comum o comentário jornalístico e, por conseqüência, de amplo rumor popular, 

quanto à conclusão de uma CPI, de ter o seu "final em pizza e sobremesa de 

marmelada", em clichê melancólico ou jocoso de que deu em nada o espalhafato 

demagógico para impressionar o eleitorado, em detrimento do que foi realmente 

investigado. Isto é, o que se investiga é ultrapassado pelo como se investiga. 

 Entretanto, o segredo da democracia consiste na permanente vigilância da 

Opinião Pública, devidamente informada, sobre a sua eficácia. Para reforçar essa 

vigilância, o instituto da CPI se torna indispensável ao processo democrático em nosso 

país. Apesar de há décadas contextualizado no ordenamento jurídico nacional, só agora, 

com o crescimento exponencial da corrupção e da violência, o processo legislativo da 

CPI desperta para a realidade do nosso crítico cotidiano, de invasão do ilícito no espaço 

público da comunidade. 

 A força política da CPI, que se vale do dever constitucional de proteção da 

ordem pública e da moralidade dos atos administrativos, em todos os níveis e esferas de 

sua manifestação. Mas salienta, com ênfase e acerto, os contrastes entre a técnica, que 

se aprimora, e a prática da CPI, que se torna o campo ideal para as distorções do 

personalismo e dos interesses escusos. E dá relevo, em contrapartida, aos aspectos 

constitucionais do controle jurisdicional dos atos do governo e, por via de conseqüência, 

dos atos legislativos ou congressuais da investigação na CPI. Se o Legislativo na CPI 

fiscaliza os atos da administração pública, o Judiciário, no Estado de Direito 

Democrático, deve fiscalizar os atos do Legislativo no procedimento da CPI. Porque o 

poder parlamentar não pode prescindir do Direito e da cláusula normativa fundamental 

do devido processo. 

 O hesitante e impreciso texto constitucional, dispondo sobre a CPI, não está à 

altura da importância do instituto. Inadequada, por exemplo, é a expressão "poderes de 

investigação próprios das autoridades judiciais", que as CPIs terão no exercício de sua 

missão constitucional. Ora, a investigação parlamentar, historicamente reconhecida e 
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aceita, não se confunde jamais com inquérito administrativo ou policial, com a 

investigação do Ministério Público e nem com a instrução judicial probatória.  

É atividade de força política e de representação pública, que tem uma 

configuração específica, de natureza sui generis, dotada de inúmeros outros poderes 

previstos na Constituição, na lei e nos regimentos internos das casas legislativas. 

Bastaria, então, que o texto mencionasse a propriedade desses poderes de investigação 

da CPI no seu campo específico de atuação. Imprecisa e vaga é também a expressão 

"para a apuração de fato determinado", indicando o propósito a justificar a criação de 

CPIs. A definição é dúbia e compromete a objetividade do trabalho parlamentar.  

Se o fato ainda deve ser objeto de investigação para apurá-lo, como, então, partir 

de um pressuposto fático genérico para justificar a sua investigação específica?  

Neste caso, aquilo a definir já é dado como definido. Parece que a expressão 

significa que "fato determinado é todo e qualquer acontecimento de relevante interesse 

para a vida pública do País" - como, aliás, se vê no Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, de 1989, assim enunciado.  

Portanto, tal fato, agora qualificado, produz conseqüências de ordem pública a 

serem devidamente apuradas e, por isso, justificadoras das efetivas providências a serem 

encaminhadas aos demais poderes competentes, conforme a sua natureza. Logo, se o 

fato ainda necessita de "determinação", quanto ao seu caráter público ou não, ele não 

pode justificar, a princípio, sua apuração em CPI. "Fato determinado" deve ser definido, 

de logo, como todo aquele que comprometer a moralidade da esfera pública, lugar da 

cidadania na comunidade. Então, a manifesta caracterização desse pressuposto fático 

específico já deveria estar enunciado na Lei e não apenas em regimentos internos.  

A deficiência técnica conduz a uma paradoxal indeterminação, que se pode 

refletir, como ocorre freqüentemente, nas conclusões do relatório final de uma CPI - se 

esta foi apenas um instrumento ou expediente regimental para outras finalidades que 

não as da pura investigação da verdade dos fatos em sua repercussão sobre o espaço 

público comunitário. Conviria, pois, a reformulação dos textos legislativos sobre a 

espécie. Também a falta de objetividade recai sobre o relatório e conclusões da CPI, na 

sua saída para o público. Talvez fosse pertinente a criação de uma Comissão 

Permanente do Legislativo, para acompanhar e cobrar das autoridades e poderes da 

república as providências efetivas e contidas nas recomendações substanciais da CPI, 

cumprindo afinal sua missão saneadora. 

 



 60 

5 - MILÍCIAS 

 

 

Introdução 

 

As milícias começam a se organizar no Rio de Janeiro há uns 9 anos. Começa 

com organizações de defesa do local, com regras estabelecidas coletivamente... Ao 

longo do tempo isso vai se desvirtuando, começa a chegar, por exemplo, máquina caça-

níquel, começa a ter um projeto de poder sobre o conjunto habitacional, então alguns 

líderes vão ganhando projeção política e começam a abrir leques econômicos muito 

fortes. O mesmo grupo que protegia a comunidade, que comandava a comunidade, 

começa a controlar o gás, a van, a TV a cabo clandestina.  

Essas atividades econômicas são somadas ao domínio de território, sendo esses 

milicianos agentes públicos da área de segurança, ou ex-agentes – policiais, bombeiros, 

agentes penitenciários. Na cabeça, toda liderança de milícia é formada por esses setores. 

Utilizam-se do discurso da ordem, dos distintivos e de uma idéia de segurança 

promovida por eles para aquela comunidade, sempre se contrapondo a uma lógica de 

grupos marginais. Esses grupos passam então a ter projetos de poder. 

No início da história das milícias esse discurso é útil porque vai ajudando a 

eleger candidatos, geralmente dos governos municipal ou estadual, que são muito bem 

votados nas áreas em que as milícias atuam. Até o momento em que eles próprios 

passam a se candidatar. Aí temos um marco com Jerominho (Jerônimo Guimarães 

Filho-PMDB), eleito vereador com quase 50 mil votos, em 2004, quase todos em 

Campo Grande. Em 2006 tem a eleição de Natalino, deputado estadual, irmão de 

Jerominho; agora em 2008 temos a eleição da Carminha, filha de Jerominho, também 

vereadora. Tem o Girão (Cristinao Girão Matias-PMN), de Gardênia Azul 

[Jacarepaguá], eleito em 2008. Já tinha o Deco (André Ferreira da Silva-PR), da Praça 

Seca, e o Nadinho (Josinaldo Francisco da Cruz-DEM), de Rio das Pedras, eleitos em 

2004. Então aparecem esses nomes no cenário político do Rio de Janeiro, sendo 

decisivos no processo eleitoral de gente importante como chefe de polícia e secretário 

de segurança que se tornam os candidatos dos setores das milícias. Sendo a primeira 

vez, no Rio de Janeiro, que o crime organizado passa a ter projeto de poder. Por isso é 

que eles dão um salto no que diz respeito a embriões de máfia. 
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Até então não havia uma história do crime no Rio de Janeiro com tamanha 

capilaridade dentro do Estado. Não se trata de um estado paralelo, é o crime dentro da 

máquina pública. Nada melhor para um miliciano que controla uma determinada região 

do que ser parlamentar e ter braços políticos, ser “amigo” do prefeito, do governador, 

para poder influenciar na indicação das pessoas que vão organizar, através do estado, 

aquelas áreas onde ele é o “dono”. Chegando ao ponto de termos o ex-prefeito da cidade 

do Rio de Janeiro chamando esses grupos de “autodefesa comunitária”, diversos 

policiais e até jornalistas consideraram um mal menor, muitas declarações de que 

milícia seria melhor que tráfico, usando a milícia como um modelo de segurança.  

O que se revela com essas opiniões e seus portadores poderiam até causar 

assombro, mas acaba que por revelar como as milícias movimentam interesses e 

questões políticas e corporativas acerca deste assunto. O fato te termos as declarações 

do prefeito da época “acreditando” ser um movimento social de resposta à violência 

vem provar quão influente são as milícias nos nichos eleitorais em que exercem suas 

atividades ilícitas ameaçando a população caso seus candidatos a vereadores não sejam 

eleitos, e isso pode favorecer a gestão do prefeito, sem contar os candidatos a deputados 

que podem ampliar cada vez mais os braços criminosos destas instituições. No caso dos 

jornalistas é um pouco mais difícil analisar a opinião de que seja um mal menor, pois 

esses profissionais, na maior parte dos casos, devem apresentar os fatos, nos informar. 

Talvez sejam cronistas utilizando bases em suas declarações que não refletem o mal 

social que as milícias representam por não conhecerem a fundo essa questão. No caso 

dos policiais, o corporativismo é inevitável, mesmo aqueles policiais que seguem a ética 

que sua profissão exige, há casos que alguns não quererem se indispor com um grupo 

que exibe tanto poder, esses policiais por vezes não se envolvem diretamente com a 

milícia, mas existe a dificuldade de se manter sigilo nas operações de combate a esses 

grupos, mesmo porque a estrutura de pessoal e órgãos é muito grande e o vazamento de 

informações passa a ser um grave problema. Não é o caso de cobrar a conta da polícia 

em si, mas por se tratar de grupos que em sua maioria é composta de policiais civis e 

militares, além de bombeiros como minoria, se torna necessária uma atenção maior no 

controle e na punição desses profissionais. 

 

  

 

 



 62 

5.1 - CONCEITO E HISTÓRICO  

 

 

A partir do momento que grupos de agentes do Estado, apoiados na utilização de 

métodos violentos com o intuito de dominar comunidades carentes inteiras em várias 

regiões do município do Rio, exercendo à margem da Lei o poder policial e o judiciário, 

o conceito de milícia consagrado nos dicionários foi superado. A palavra “milícias” se 

incorporou ao vocabulário da segurança pública no Estado do Rio e passa a ser utilizado 

com maior freqüência pela imprensa quando as mesmas tiveram vertiginoso aumento, a 

partir de 2004. Ficou ainda mais consolidado após uma série de atentados ocorridos em 

dezembro de 2006, na época foi considerado como reação de facções de 

narcotraficantes à expansão de “milícias” na cidade.  

Já nos primeiros dias de 2007, as autoridades do Estado do Rio se manifestam 

publicamente contra as milícias e afastam o inspetor da Polícia Civil Félix dos Santos, 

um dos primeiros acusados de envolvimento com milícias. Em meados deste mesmo 

ano, o líder comunitário da favela Kelson‘s, Jorge da Silva, faz uma série de denúncias à 

diferentes órgãos e, em seguida, seqüestrado e assassinado em função dessas denúncias. 

No final de 2007, o vereador Josinaldo (Nadinho de Rio das Pedras) é acusado de 

comandar um desses grupos na favela Rio das Pedras, e preso. Posteriormente, outras 

autoridades públicas acusadas de envolvimento com milícias são presas, como no caso o 

deputado estadual Natalino Guimarães e o vereador Jerônimo Guimarães Filho 

(Jerominho). 

Em maio de 2008, jornalistas de O Dia que tentavam produzir matérias sobre o 

tema são barbaramente torturados por milicianos. O fato gera uma comoção pública e 

repercute em toda a mídia nacional e internacional, reacendendo o interesse pelo tema. 

A Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, então, move-se no sentido de 

atender o clamor popular e aprova a criação da CPI das Milícias.  

Milícias são grupos armados compostos por agentes do Poder Público e pessoas 

cooptadas nas comunidades carentes, inclusive ex-traficantes, que usam a força e o 

terror para dominar uma determinada região e explorar de maneira ilegal as atividades 

de transporte alternativo, gás e tevê a cabo. Seu mote é a questão financeira, o lucro 

farto e fácil.  

Convidados pela CPI para expor seus conhecimentos em anos de pesquisas 

dedicadas ao assunto segurança, estudiosos como a Drª Jaqueline Muniz e o Dr. 
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Domício Proença avaliam o termo “milícia” inadequado, pois, para eles, tratam-se de 

gangues formadas por policiais e ex-policiais que vendem segurança contra eles 

próprios. Para Domício, o conceito de milícia é: “arranjo de gente armada querendo 

prover segurança fora da lei. Todo e qualquer grupo que age de forma ilegal. O 

delegado Pedro Paulo Pinho, da 32ª DP, também considera inadequado o termo 

‘milícia’” que se refere originalmente a policial militar. Declarou o delegado:  

 

 

(...) o que existe hoje no Rio de Janeiro é a 

“polícia mineira”, termo que qualifica o 

policial que caça bandidos e achaca a 

comunidade.  

 

 

As milícias se enquadram no conceito internacional de crime organizado, na 

visão do delegado Cláudio Ferraz, da Delegacia Regional de Ações Criminosas 

Organizadas (Draco). Primeiro, auto-padrão organizativo; segundo, a racionalidade do 

tipo de empresário da corporação criminosa que oferece bens e serviços ilícitos, tais 

como drogas, prostituição, e vem investindo seus lucros em setores legais da economia; 

terceiro, a utilização de métodos violentos com a finalidade de ocupar posições 

proeminentes ou ter o monopólio de mercado, obtenção do lucro máximo sem 

necessidade de realizar grandes investimentos, redução dos custos e controle da mão-de-

obra; quarto, valer-se da corrupção da força policial e do Poder Judiciário; quinto, 

estabelecer relações com o poder político; sexto, utilizar a intimidação e o homicídio, 

seja para neutralizar a aplicação da lei, seja para obter decisões políticas favoráveis ou 

para atingir seus objetivos.  

Seguindo esta linha jurídica, o procurador de justiça Antonio José Campos 

Moreira, do Ministério Público, observa que tecnicamente “milícia” configura o crime 

de quadrilha destacando que o crime organizado é hoje, em todo o planeta, uma 

atividade empresarial, um negócio. Para o procurador, não há crime organizado sem que 

haja um braço no Estado, braço na polícia, braço no poder político, braço, inclusive, nas 

esferas de Poder Judiciário, de Ministério Público. 

Ouvido pela CPI, o sociólogo Ignácio Cano apresentou pesquisa realizada por 

ele a partir de matérias jornalísticas dos jornais O Globo e O Dia, entre janeiro de 2005 
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e setembro de 2007, que continham a palavra “milícia” ou “polícia mineira”, e os 

registros do Disque-Denúncia entre janeiro de 2006 e abril de 2008.  

Ao promover a análise qualitativa dos dados estudados, Ignácio Cano procura 

responder algumas perguntas-chave. A primeira delas é: o que são as milícias? 

Ressaltando as dificuldades de um conceito único sobre o termo, pois se trata de 

uma realidade extremamente dinâmica, em especial porque nos últimos dois anos 

muitos eventos fizeram com que esse quadro se alterasse significativamente, em seu 

trabalho Cano define milícia em relação a cinco eixos que devem acontecer 

simultaneamente:  
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O primeiro eixo, domínio por parte de um grupo irregular, é decorrência da 

ausência do Estado levando a arbitrariedade a substituir a norma. Se as milícias estão 

compostas por membros dos órgãos de segurança, os “infratores da lei” poderiam ser 

entregues à Justiça para serem julgados. No entanto, a natureza irregular desses grupos 

dificulta essa opção.  

O segundo eixo é a coação, indispensável para manter o controle. Se não houver 

coação, possivelmente é um caso de segurança privada, na qual a iniciativa parte do 

usuário, que controla o serviço. No caso das milícias, a iniciativa parte dos próprios 

milicianos, que são quem controla o suposto beneficiário. Mesmo assim, a intensidade 

da coação é muito variada. Em alguns casos, os moradores sofrem ameaças diretas se, 

por exemplo, não pagarem as taxas de proteção, o que se caracteriza como extorsão. Em 

outros, a coação é bem mais sutil e os moradores receiam o que possa lhes acontecer se 

não pagarem o “serviço”. Na verdade, trata-se de oferecer proteção paga contra eles 

mesmos.  

O terceiro elemento é a motivação do lucro individual. Se quisessem tão-

somente restaurar a ordem e proteger a comunidade, os agentes do Estado poderiam e 

deveriam fazer isso enquanto funcionários públicos. Mas, se assim o fizessem, estariam 

se privando de uma fonte privada de renda. Então, esse é o elemento central para se 

contrapor ao que chama Ignácio de “mito libertador”. O motor da milícia não é libertar 

ninguém; o motor da milícia é gerar renda individual.  

Não satisfeitas com a venda do serviço de proteção, as milícias, em muitas 

comunidades, lucram com o controle direto de diversas atividades econômicas, como o 

transporte alternativo e a venda de gás, de água, de sinal de TV a cabo pirata ou até, 

num claro exemplo do seu perfil “modernizante” em comparação com a dominação dos 

grupos tradicionais, a venda de serviços de internet.  

Observa-se que os três elementos mencionados até o momento – controle 

territorial, coação e lucro – não diferenciam a milícia de outros grupos armados, como o 

narcotráfico, por exemplo. Os traços mais marcantes são os dois últimos: o discurso de 

legitimação e a participação dos agentes públicos. 

O discurso de legitimação relativo à proteção dos habitantes é um ponto central 

da milícia. Ela se apresenta como proteção contra a ameaça do crime, contra a desordem 

e, em última instância, contra o mal, simbolizado na figura do narcotraficante. 

Diferentemente do tráfico, que não precisa de legitimação, o que se justifica pela 

simples violência, a milícia não pode se apresentar como um grupo a mais do crime 
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organizado. Tem que se apresentar como alternativa ao narcotráfico. Tenta assim se 

legitimar pelo seu oposto, como um mal menor.  

O último dos cinco pontos é a participação de agentes do Estado. Essa 

participação precisa ser divulgada localmente para que todos saibam que os milicianos 

são policiais, bombeiros etc. Essa divulgação é importante porque traz o diferencial das 

milícias em relação às quadrilhas de traficantes. Enquanto o policial corrupto que recebe 

dinheiro do tráfico tenta ser discreto para não ser identificado, o miliciano faz questão 

de dizer que é policial, agente penitenciário ou bombeiro.  

Essa publicidade do seu papel público cumpre várias funções: a primeira serve 

como alavanca na tentativa de legitimação das milícias, opostas à criminalidade, o 

miliciano tenta representar o Estado dentro das favelas. Em segundo lugar, se o 

miliciano é um policial, é também um profissional da segurança pública e pagar um 

miliciano seria o equivalente a contratar um profissional com competência técnica. Em 

terceiro lugar, como os milicianos são policiais, se houver uma tentativa de retomada do 

tráfico eles podem solicitar ajuda da polícia – isso fortalece a sua posição na 

comunidade. Em quarto lugar, a possível resistência dos moradores fica ainda mais 

limitada, já que os praticantes da extorsão são membros do Estado. A quinta 

“vantagem” de divulgar a condição de policiais é a inexistência de confrontos com a 

polícia. Se na guerra entre a polícia e o poder paralelo os policiais assumem o poder 

paralelo, a guerra acaba como num passe de mágica e a insegurança provocada pelas 

incursões policiais deve ter um fim.  
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6 - ORIGENS DA CPI DAS MILÍCIAS 

 

 

A instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito foi requerida pelo 

Deputado Estadual MARCELO FREIXO em fevereiro de 2007, em decorrência da 

extrema gravidade da situação das milícias em comunidades no Estado do Rio de 

Janeiro, com fortes indícios de envolvimento de policiais, civis e militares, bombeiros 

militares e agentes penitenciários. Essa situação extremamente grave exigiu do poder 

público, em 2008, uma resposta imediata, a partir do seqüestro e tortura dos repórteres 

do jornal O DIA em uma favela do Rio de Janeiro. 

 A composição da comissão foi a mais variável possível tendo em vista que o 

assunto que seria investigado era, e ainda é, da mais alta complexidade, pois atinge 

diretamente uma parcela da sociedade que detém um menor volume de renda per capita, 

maior área abrangente e menor investimento de recursos por parte do Estado, incluindo 

sua presença, o que poderia, provavelmente, de fato inibir ações criminosas. Teve como 

objetivo descrever como estes grupos agem em determinados setores da economia nas 

áreas onde o Estado não mantém sua responsabilidade cometendo crimes e desmandos e 

influenciando (ameaçando) os eleitores para que votem em seus candidatos e assim 

“legalizar” (de certa forma) suas atividades.  

 Houve a responsabilidade da Comissão de ouvir e analisar depoimentos e 

documentos dos mais variados setores da sociedade e que são, em suas essências, 

formadores de opinião (estudiosos) e responsáveis pelas áreas diretamente afetadas. 

Digo isso por ter, em sua composição, figuras importantes do cenário de segurança 

pública no estado do Rio de Janeiro como também o representante da central das favelas 

Celso Athaide, o procurador do Estado Dr. Marfan M. Vieira, o secretário de segurança 

Dr. José Mariano Beltrame, o ministro da justiça Tarso Genro, o Comandante da 

PMERJ (na época) Gilson Pitta, o Delegado de polícia responsável pela DRACCO 

(delegacia de repressão ao crime organizado) Dr. Claudio Ferraz, os acadêmicos 

Jacqueline de Oliveira Muniz (IBCCRIM), Luis Eduardo Soares (UERJ) e Michel 

Misse (UFRJ), entre outros, que contribuíram para a identificação de causas e 

conseqüências das ações das milícias, um fenômeno já constante da rotina do Estado do 

Rio de Janeiro. 

 Levando-se em conta a participação deste último grupo, as apresentações das 

oitivas acadêmicas concordaram em apontar que o atual estágio em relação a este 
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problema latente das milícias está ligado diretamente às opções da política de segurança 

adotadas até este momento, mas, além disso, a uma lógica própria e acumulativa de 

organização dessas corporações sob a égide de um circuito clientelista, que a partir da 

independência e insubordinação mantêm projetos de poder e troca de privilégios.  

Destaca-se, também, o grau de responsabilidade do exercício de governança e de 

governabilidade, na medida em que, dissociado do verdadeiro interesse público, 

colaborou para o surgimento, o crescimento territorial e a ampliação, tanto dos negócios 

criminosos como dos braços político-eleitoral e bélico das milícias, como 

compreendemos atualmente, a partir do ano 2000 no Rio de Janeiro.  

O medo também é origem da legitimidade informal dos grupos de controle. Ele 

instrumentaliza de tal forma a insegurança que torna viável a crença e a aceitação de 

justiceiros, salvadores ou qualquer sorte de libertador que ofereça segurança. É nesse 

sentido que comércios ilegais e informais de segurança se expandem e dão origem, na 

prática, à privatização informal da segurança, diante de uma opção política que se 

absteve, nos últimos anos, de oferecer uma alternativa de segurança pública para a 

população.  

Luis Eduardo Soares (ex Secretário de Estado de Segurança Pública) analisa que 

a origem das milícias reside na segurança privada informal e ilegal, quase toda ela a 

cargo de membros e ex-membros da área de segurança pública que buscam esse 

segundo trabalho inicialmente como alternativa para aumentar seus rendimentos face 

aos baixíssimos salários pagos. Se houvesse repressão ao segundo emprego de 

segurança privada, os policiais orientariam as suas demandas salariais para as 

instituições da segurança pública, para o Estado. Como conseqüência, o orçamento 

público destinado a essa área entraria em colapso. Em decorrência desse processo, a 

segurança privada legal é danificada e se inicia um processo de degradação da 

hierarquia no interior das instituições.  

Soares exemplifica de uma forma simples essa relação:  

 

 

“na segunda-feira, o superior hierárquico 

impõe obediência aos inferiores 

hierárquicos, o coronel determina ao 

soldado que cumpra determinados 

procedimentos, determinadas ações. Na 

terça-feira, são sócios do ilícito; na quarta, 
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voltam a se encontrar no batalhão ou na 

delegacia”.52  

 

 

É evidente que isso acaba deteriorando a relação hierárquica institucional. Outro 

elemento importante é o fato de nos dias em que trabalha para a segurança pública o 

policial envolvido em segurança privada acaba submetendo as táticas e estratégias 

definidas nas instituições públicas aos interesses de seus clientes privados.  

Os turnos de trabalho se tornam irracionais e não podem ser racionalizados na 

prática porque isso implicaria a inviabilização do segundo emprego do policial. O 

policial precisa desse turno irracional, do ponto de vista da instituição da segurança 

pública, para viabilizar a complementação salarial. Dessa forma, são submetidos a 

salários indignos, humilhantes e absolutamente insuficientes que os levam a trabalhar de 

forma ilegal, privados de todas as garantias trabalhistas sem carteira de trabalho não há 

reconhecimento de vínculo e não há responsabilização por parte do empregador. A esse 

fenômeno, aponta Soares, deve-se o fato de que o maior número de morte entre policiais 

ocorra em dias de folga. A folga, na verdade, é o serviço em segurança privada, ilegal e 

informal.  

Essa particularização do agente público é a ponta de uma escala em que estão 

inseridas às privatizações do Estado, da segurança pública, da polícia e, por último, do 

próprio policial. Diante disso, colocam-se as condições para que a prioridade não mais 

seja servir ao público. É nesse sentido que ocorre a perpetuação e a expansão de 

diversas redes de economia informal capitaneadas por agentes de monopólio – que 

deveria ser legítimo – do uso da força.  

Torna-se inviável, efetivamente, tratar das instituições de segurança pública sem 

enfrentar o ponto decisivo do orçamento público, que remete ao padrão salarial dos 

policiais e envolve, necessariamente, reavaliações políticas a respeito das relevâncias e 

das prioridades.  

Em suas declarações à CPI no dia 03 de julho de 200853, o titular da 35ª DP, 

delegado Marcus Neves, fez o seguinte relato: 

  

                                                 
52 Declarações dada à CPI na 7ª R.O. em 07/08/08 
 
53  2ª R.O. da CPI das Milícias. 
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“Há oito anos, esses grupos de milicianos 

tinham um objetivo ‘legítimo’ de expulsar 

traficantes de determinadas localidades. O 

objetivo era promover autodefesa, ou seja, 

policiais que residiam em áreas carentes 

começaram a se organizar e entendiam que 

agiam legitimamente ao retirarem dessas 

comunidades criminosos que atuavam, 

principalmente, em tráfico de drogas. 

Quando falamos em tráfico de drogas temos 

que considerar crimes que são associados 

ao tráfico de drogas como homicídios, 

roubo de veículos e esses policiais se 

organizam com a idéia de reprimir esses 

grupos. Só que entenderam que para 

promover essa organização era preciso dar 

uma estrutura empresarial a essa 

organização, eles precisavam de recursos 

financeiros e começaram a explorar 

determinadas atividades, entre elas, o 

transporte alternativo que é a principal fonte 

de recursos financeiros dos milicianos”.  

 

 

O promotor do Ministério Público Estadual, Jorge Magno, também associou, em 

suas declarações à CPI no dia 17 de julho de 200854, o crescimento das milícias à 

exploração do transporte alternativo. Disse ele: “A notícia desses grupos paramilitares, 

vulgarmente denominados de milicianos, começou a surgir depois que o transporte 

alternativo se instaurou, cresceu e começou a ser uma fonte de lucro muito grande. 

Porque antes, na Zona Oeste, mais especificamente em Campo Grande, eu tinha muitos 

seguranças particulares, grupos que faziam segurança particular, máquinas caça-níqueis, 

ou seja, infelizmente, tudo que o Rio de Janeiro já vem tendo há muito tempo. Com o 

surgimento do transporte alternativo e o volume, a quantia arrecadada muito grande, 

praticamente sem nenhum tipo de imposto a ser recolhido, esses grupos começaram a se 

organizar e começaram então a transferir a sua área de atuação também para o 

                                                 
54 4ª R.O. da CPI das Milícias. 
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transporte alternativo. O que gerou, em razão do volume arrecadado, um poderio muito 

grande e brigas, porque aonde há muito dinheiro envolvido começa a gerar brigas”.  

O delegado Pedro Paulo Pinho, da 32ª DP (Taquara, Jacarepaguá), desenvolveu 

uma importante graduação do surgimento e da conformação das milícias, dividindo-as 

em três segmentos. 

Em um segmento estariam os grupos paramilitares de extermínio criados nos 

moldes da milícia de Rio das Pedras, vinte anos atrás, quando as famílias nordestinas 

recrutadas para trabalhar nas obras da Barra da Tijuca se instalaram na região. Na 

ausência do Estado, os próprios moradores se organizaram para impedir a entrada de 

traficantes, assaltantes e ladrões, constituindo também as Associações de Moradores.  

Posterior a este primeiro segmento estariam os líderes comunitários que passam 

a sobreviver das Associações e, para tal, iniciam a cobrança de taxas para quem deseja 

entrar na comunidade. Nesse nível, as taxas são pelo cadastro na área, e não pela venda 

do imóvel. Ainda segmento, as Associações passam a apoiar candidatos a cargos 

parlamentares como forma de ter um representante de suas reivindicações nos poderes 

constituídos.  

No último segmento, os líderes comunitários vêem a possibilidade de novos 

ganhos e passam a cobrar pelos serviços de distribuição do gás, tevê a cabo, transporte 

alternativo. Nesse Nível, os grupos paramilitares não necessitam mais das Associações 

de Moradores, que passam a ser controladas por eles. A partir daí, em lugar de apoiar 

políticos de “fora” passam eles próprios a disputar as eleições.  

O delegado destacou a história de Zezinho Orelha, denunciado no Disque 

Milícias como chefe de uma milícia em Curicica. Disse o delegado à CPI:  

 

 

“Existe uma figura muito folclórica ali na 

Curicica, que todos já devem ter ouvido 

falar - dizem inclusive que aquela novela 

que teve na TV Globo foi baseada na vida 

dela -, que é o tal do Zezinho Orelha. 

Zezinho Orelha é um ex-PM, morador da 

localidade; ele estabeleceu um grupo 

paramilitar que eu diria de nível 1. (...) Que 

grupo paramilitar de nível 1 era esse? Era 

um grupo onde ele, como policial militar, se 
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associou a outros policiais militares e a 

outros eventuais servidores policiais - eu 

não estava na época para poder saber, 

porque isso tem 20 anos – e, então, ele 

começou a tomar conta daquelas 

comunidades que efetivamente eram 

comunidades recém-invadidas (...) E daí o 

Zezinho Orelha começa a fazer fama. Só 

que o Zezinho Orelha tenta chegar ao nível 

3 de milícia, mas ele não consegue chegar 

porque acaba não se elegendo vereador. (...) 

O nível 1 é justamente o mais light dos 

grupos paramilitares, quando eles são 

formados, como foi o caso, por exemplo, de 

Rio das Pedras. Como é que nasce Rio das 

Pedras? Já existia uma comunidade carente 

ali na Barra desde a década de 60; na 

década de 70 aumentou um pouco e tudo e 

aí veio o boom imobiliário da Barra da 

Tijuca, que começou praticamente com o 

Barramares na década de 70 - 76, 77. E aí 

veio o boom imobiliário da Barra da Tijuca. 

E quem as construtoras recrutam para 

trabalhar em seus canteiros? Nordestinos. E 

os nordestinos vieram para o Rio de Janeiro 

para trabalhar nesses canteiros de obras. E 

onde eles se estabeleceram? No Rio das 

Pedras, porque era onde eles poderiam 

morar perto das suas obras. Então, eles se 

estabeleceram ali e em pouco tempo eles 

dominaram o Rio das Pedras, no sentido de 

não deixar que nenhum traficante se 

apossasse daquela comunidade para 

estabelecer ali um ponto de venda de 

drogas. E ao mesmo tempo em que eles 

impediam o estabelecimento de traficantes 

eles erradicavam aquela comunidade de 

pessoas perniciosas. Quem são essas 

pessoas perniciosas? Ladrões e assaltantes, 

e até alguns viciados também. Então, eles 
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vão ‘limpando‘ a comunidade dessas 

pessoas e essa comunidade vai crescendo, 

ela vai criando fama. ‘No Rio das Pedras 

não tem tráfico‘, e as pessoas vão indo 

morar no Rio das Pedras. Então, aquilo virou 

o que é hoje o Rio das Pedras”55.  

 

 

Em seu depoimento à CPI56, o Secretário de Estado de Segurança Pública, Dr. 

José Mariano Beltrame, afirmou que as milícias constituem hoje, uma das maiores 

ameaças concretas ao Estado, chamando a atenção para o fato de que no México, por 

exemplo, grupos milicianos evoluíram para o que lá já é chamado de “narcomilícia”, ou 

seja, a milícia atuando no narcotráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Depoimento dado à CPI na 8ª R.O. em 14/08/2008. 
56 Depoimento dado à CPI na 10ª R.O. em 21/08/2008. 
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6.1 – FUNCIONAMENTO DAS MILÍCIAS  

 

 

O progresso de instalação das milícias na cidade do Rio de Janeiro não teve uma 

expansão constante, nesse processo houve avanços e retrocessos à partir da dinâmica 

territorial  dos locais em que agiam. Se há por um lado um quadro de invasão armada, 

existentes em muitas comunidades, particularmente da Zona Oeste, em que o domínio 

foi muito mais sutil e progressivo. Muitas comunidades ocupadas não tinham tráfico, 

nem crime organizado antes da chegada da milícia. Em muitas delas, há uma vinculação 

com as estruturas de articulação política que já existia antes e com o velho clientelismo 

político. As associações de moradores de muitas dessas comunidades passam a ser 

controladas pela milícia, que colocam lá uma pessoa da sua escolha, exatamente como o 

tráfico fazia.  

A forma como operam, geralmente, é exercendo uma vigilância da comunidade, 

através de guardas armados que se revezam em turnos, com grupos maiores durante a 

noite. 

Em comparação ao tráfico a milícia tem um grau de organização superior. 

Possuem cadastros, recibos, fazem reuniões, cuidado e valorização das armas em função 

do seu valor instrumental e não simbólico. Esses são alguns detalhes que revelam um 

tipo de dominação mais avançada, porém, a diferença entre milicianos e traficantes não 

é absoluta, o que fica bastante claro nos excessos e arbitrariedades cometidas por 

milicianos, inclusive estupro, como ficou refletido nas denúncias do Disque Denúncia.  

O delegado Claudio Ferraz, em depoimento à CPI, narrou a situação de Campo 

Grande, na Zona Oeste, onde os milicianos realizam patrulhamento com viaturas 

dispondo de um contingente de 25 a 30 homens uniformizados, armados com fuzis e 

sistema de comunicação, agindo sob o comando de milicianos já denunciados. Há 

também registros de práticas semelhantes em Volta Redonda, na Região dos Lagos, em 

Macaé, não importa o tamanho dessas comunidades, sejam grandes ou pequenas o que 

importa é que tenham condições de produção de impostos informais.  

A forma como se apoderam dessas áreas, como se fossem propriedades privadas, 

possibilitou até a “venda” de comunidades que por algum interesse estratégico ou 

financeiro não fazia parte dos interesses de certo grupo de milicianos, e os vendem tal 

qual uma fazenda de porteira fechada, com terreno, insumos, equipamentos e os 



 75 

animais, que são assim considerados. A venda é feita para o tráfico ou para quem tem 

interesse.  

A forma empregada para ocupação de uma comunidade é variável. Se houver o 

domínio do tráfico na área que se pretende ocupar, o uso da força é empregado, 

inclusive, utilizando-se irregularmente da função pública e dos mecanismos oficiais de 

segurança do Estado. Se não houver a presença do tráfico e a população resiste, os 

milicianos passam a assaltar as casas e o comércio. Os moradores e comerciantes 

intimidados e acuados pela situação passam a contribuir financeiramente com valores 

mensais estipulados pelos milicianos. Há também uma outra forma de ocupação mais 

simples para as milícias, quando há comunidades menores que aceitam sem resistência a 

presença dos milicianos, mesmo nesse caso, não há “desconto” na exploração de 

serviços para os moradores dessas comunidades.  

Na estratégia das milícias para manter o domínio, é hábito expulsar pessoas 

ligadas ao crime, a facções criminosas e familiares de traficantes. Inicialmente, agem de 

forma violenta na área conquistada, espancado, torturando e matando viciados e 

criminosos que resistem a obedecer as suas ordens. Os moradores também podem sofrer 

os mesmos castigos quando deixam de pagar as mensalidades ou “taxas”. O toque de 

recolher é uma prática normal nas áreas de milícia. Aqueles que se recusam a pagar 

sofrem represálias, tais como: assaltos, ameaças, agressões, espancamento, tortura, 

expulsão da comunidade e até mesmo a morte. Os que são mortos têm seus corpos 

depositados em cemitérios clandestinos, visando dificultar o trabalho policial.  

Algumas pesquisas recentes da Subsecretaria de Inteligência em disque-

denúncias, matérias jornalísticas, agências de inteligência e outros órgãos, apontam para 

a possibilidade da existência de 171 comunidades sob domínio das milícias. Em muitas 

delas, não há informações sobre data da ocupação, integrantes e possíveis currais 

eleitorais. A Subsecretaria admite que em muitos casos o que há são grupos de 

extermínio e não propriamente milícias. Já o SIPMERJ57 indica 81 áreas dominadas e a 

Cinpol58 acena com 144. 

  

 

 

 

                                                 
57 Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 
58 Coordenadoria de Inteligência Policial. 
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6.2 - AS FINANÇAS DAS MILÍCIAS 

 

 

Fonte de renda primária das milícias, a venda de segurança há muito deixou de 

ser o principal sustentáculo financeiro de tais grupos. Hoje, de acordo com dados 

apresentados durante as oitivas e documentos encaminhados a esta CPI, a principal 

fonte de renda das milícias está na exploração de serviços públicos concedidos: 

transporte alternativo, venda de gás, acesso à tevê por assinatura e à internet.  

A partir da metade dos anos 1990, o vazio deixado pelo Poder Público na área 

do transporte coletivo de massa fez surgir uma nova atividade: o transporte de 

passageiros em kombis e até carros de passeio (chamados de lotada). A atividade, 

classificada inicialmente como “pirata”, cresceu à sombra da crise econômica de então, 

da privatização das estatais e da demissão em massa de trabalhadores que viram neste 

serviço informal uma forma de geração de renda. Da exploração inicial de rotas não 

atendidas ou atendidas de maneira insatisfatória pelas empresas de transporte coletivo 

regularizadas, o transporte em vans, já então chamado alternativo ou complementar, se 

expandiu por toda a região metropolitana. De tal forma que entre os anos 2000 e 2001, 

de acordo com dados dos sindicatos que congregam trabalhadores e cooperativas de 

transporte alternativo, chegou a reunir cerca de 20 mil veículos oferecendo o serviço.  

A oposição cerrada das empresas de transporte coletivo, o cadastramento das 

vans e o aumento da fiscalização por parte do Poder Público foram fatores importantes, 

sem dúvida, para reduzir esse número. Mas uma das principais causas para essa redução 

não passa por dentro do Estado formal. Os bons resultados financeiros, decorrentes da 

demanda reprimida de moradores das áreas mais carentes e mais distantes, atraíram a 

atenção de traficantes e milícias que viram aí uma oportunidade de ampliar seus lucros 

monopolizando o serviço.  

Os depoimentos das autoridades encarregadas de fiscalizar e regularizar esse 

serviço, assim como representantes dos sindicatos da categoria, permitiu à CPI afirmar 

que o transporte alternativo no município do Rio de Janeiro, com quase 15 anos após o 

seu surgimento, é um “Estado” sem nenhuma lei. A maioria das cooperativas foi tomada 

à força pelas milícias, mais de 60% das vans que circulam não são regularizados, dentre 

as que têm algum tipo de autorização para explorar o serviço a maioria não cumpre a 

legislação de vistoria anual, os órgãos de fiscalização simplesmente não se entendem 

quanto aos números do transporte alternativo no Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal 
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de Transporte desconhece quem são os responsáveis pelas cooperativas e quanto estas 

arrecadam com a prestação do serviço.  

Os depoimentos de representantes da área de transportes59 Detro60, da SMTR61 e 

do Sintral62, o major Sérgio Perfeito, do Detro, declarou que o órgão não tem idéia de 

quantos são os veículos cadastrados para explorar o transporte alternativo no município 

do Rio porque não tem acesso ao banco de dados da SMTR. A representante da SMTR, 

Sra. Rosaura Maurício dos Santos, por sua vez, tomando por base a Portaria 123 da 

Prefeitura, declarou que o número de permissões é “por volta de nove mil” das quais 

“em torno” de 5.840 já são permissões ativas. Conforme ela, a Secretaria está fazendo 

um novo recadastramento para permitir que as vans que não conseguiram se regularizar 

em 2001 possam fazê-lo agora. Segundo ela, o recadastramento estaria sendo feito pelo 

Sindtransrio63, com prazo de 90 dias para conclusão. Perguntada sobre o número de 

cooperativas que funcionam hoje no Rio, a Sra. Rosaura disse achar que há “uma média 

de 20 a 30”. A imprecisão dos números se deve, de acordo com as declarações da 

representante da SMTR, ao fato de que o recadastramento, solicitado pelo Sindtransrio, 

ainda não foi concluído. Segundo declaração da Sra. Rosaura, o Poder Público não tem 

idéia de quantas vans irregulares circulam hoje no município do Rio.  

No transporte intermunicipal, a partir da licitação realizada em outubro de 2007 

e que cadastrou 1.805 vans, existem hoje 691 vans regularizadas segundo o presidente 

do Sintral, Sr. Sérgio Loureiro. Desse total regularizado, 491 estão na região 

metropolitana. Na última contagem realizada pelo Sindicato, havia no município do Rio 

48 cooperativas cadastradas na SMTR. Ele estima que circulem hoje na capital cerca de 

10 mil vans irregulares.  

De acordo com o Major Sergio Perfeiro, o Detro, responsável pela fiscalização 

em todo o estado, tem vários pontos fixos na capital, citando os bairros da Barra da 

Tijuca, Itanhangá, Grota Funda, Campo Grande, Santa Cruz, além da fiscalização 

volante. Conforme ele, as áreas nas quais o órgão encontra maior dificuldade de 

fiscalização atualmente são os bairros de Ramos e Bonsucesso. Até alguns meses, a área 

na qual o Detro encontrava mais dificuldades para fiscalizar era a Zona Oeste, em 

                                                 
59 Depoimento dado à CPI na 17ª R.O. em 14/10/2008 
60 Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro. 
61 Secretaria Municipal de Transportes da Cidade do Rio de Janeiro. 
62 Sindicato dos Trabalhadores Autônomos de Transporte Alternativo. 
63 Sindicato das Cooperativas de Transporte Público de Passageiros no Rio. 
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especial Campo Grande e Santa Cruz. Segundo o major, no ponto fixo da Barra da 

Tijuca são aprendidos em média 30 a 40 veículos diariamente.  

O procedimento adotado pelo Detro quando da apreensão dos carros irregulares 

é levá-los para os depósitos da Prefeitura. Para reavê-los, os proprietários precisam do 

termo de liberação do Detran e fazer o pagamento das taxas cobradas pelo Detro. O 

valor da multa por transporte irregular de passageiros é de R$ 1.800. Se houver 

flagrante de reincidência no prazo de um ano, a multa dobra de valor. A retirada do 

veículo de circulação só seria possível se a Lei do Desemplacamento, aprovada em 2002 

e com vigência para todo o estado, estivesse sendo cumprida. A lei determina que os 

veículos flagrados realizando transporte irregular de passageiros tenham a placa 

apreendida.  

O veículo irregular, de acordo com o major Perfeito, deveria ser encaminhado 

pelo Detro ao Detran, o que não é feito porque não existe no Detran quem receba um 

carro nessas condições. Ele credita o descumprimento da lei ao fato de que falta uma 

regularização, uma vez que o proprietário perde um bem, pois o carro sem placa não 

serve para mais nada, só para sucata. Em depoimento prestado à CPI no dia 21 de 

outubro64, o representante do Detran, Sr. Rodrigo da Silva Ferreira, esclareceu que o 

Código de Trânsito estabelece que a placa seja atribuída ao veículo, surge com o 

registro desse veículo e o acompanha até a baixa. Os veículos que fazem transporte de 

passageiros recebem a placa vermelha. Se um veículo não legalizado para transporte de 

passageiros utiliza a placa vermelha, o Código prevê a apreensão da placa. Neste caso, o 

proprietário pode procurar um posto do Detran, providenciar a troca para a placa 

correta, a cinza, e voltar a circular. O Sr. Rodrigo defende esse procedimento 

considerando o desemplacamento definitivo, que representa a perda do veículo, um ato 

inconstitucional por ferir o direito da propriedade.  

No mesmo depoimento do dia 14 de outubro, o Sr. Sergio Loureiro, ao descrever 

a estrutura de funcionamento do transporte alternativo, destacou a necessidade de ser 

feita uma distinção para que não sejam todos tratados como “farinha do mesmo saco”. 

Segundo ele, o Sintral é a entidade que representa os trabalhadores legalizados, isto é, 

os que possuem uma permissão concedida pelo município para oferecer o serviço de 

transporte alternativo. O Sr. Sergio Loureiro considera a ação das milícias no setor 

                                                 
64 18ª R.O. da CPI. 
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como resultado da falta de intervenção do poder concedente, creditando ao 

cadastramento “mal feito” o início da disputa de espaço, de linhas e de cooperativas.  

De acordo com suas declarações, a licitação que levou às 1.805 permissões, foi 

feita sem a participação de representantes das partes interessadas. E criticou o estudo 

elaborado pela área técnica do Detro, que dividiu as áreas licitadas com base num 

Boletim de Operação Mensal das Empresas de Ônibus (BOM), de 1998. O estudo, de 

acordo com as explicações dadas pelo Major Perfeito, tomou como base o pico do 

transporte coletivo regulamentar e, a partir daí, calculou uma demanda de 20%, 

definindo então as novas linhas por município conforme a quantidade de passageiros 

transportados.  

O representante do Sintral declara que hoje o setor se organiza entre autônomos 

e os cooperativados. Os autônomos, de uma maneira geral, se organizam por linhas 

enquanto as cooperativas gerenciam corredores e administram toda a operação. Ainda 

conforme seu depoimento, os cooperativados pagam taxas para as cooperativas e esse 

pagamento leva a que muitas delas sejam identificadas como milícias, sem o ser. Há 

cooperativas, conforme seu depoimento, que têm uma estrutura com oficinas, venda de 

peças e reboques para atender aos cooperativados mediante o pagamento de taxas.  

O representante do Sindtransrio, Sr. Helio Ricardo de Almeida Souza, em 

depoimento dado à CPI, ressalvou que o transporte alternativo “não é um braço, mas 

mais uma vítima das milícias”. Ele atribuiu ao despreparo do Poder Público o fato de 

que os motoristas de vans estejam sendo “extorquidos, obrigados a pagar pedágio”. 

Acusou o Detro de ter sido aparelhado por doações da Fetranspor65 e, por causa disso, 

atuar apenas sobre o transporte alternativo, seja ele legalizado ou não. Disse que os 

ônibus piratas não são fiscalizados e há alguns que circulam até com placas de motos. 

Quando autuados, pagam multa de R$ 190,00 enquanto as vans pagam R$ 1.800,00. 

Citou uma pesquisa realizada pelo Sindicato que, no espaço de 20 minutos na Avenida 

Presidente Vargas flagrou 15 ônibus de várias empresas circulando sem o selo de 

vistoria. Segundo ele, o Sindtransrio já entregou uma série de denúncias ao Ministério 

Público, a última delas em setembro de 2008. Ele negou que seja responsável pelo 

recadastramento das vans, conforme declaração da representante da SMTR. De acordo 

com seu depoimento, o recadastramento é feito pelo site da Secretaria.  

                                                 
65 Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro. 
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Abrindo para a sociedade como operam as milícias neste segmento, o 

representante do Sindtransrio contou que em abril de 2006 a Cooperativa de Santa Cruz 

foi atacada pelos milicianos que chegaram à sede e informaram que a partir daí a 

administração era por conta deles. Apesar de o fato ter sido denunciado ao Ministério 

Público, à Secretaria de Segurança Pública e ao Governo do Estado, os cooperativados 

continuaram sem proteção, pagando pedágio à milícia. Hoje, de acordo com seu relato, 

a situação é grave em todo o município do Rio, pois os motoristas do transporte 

alternativo são extorquidos por grupos de milicianos, grupos de traficantes e até por 

pessoas sozinhas, armadas, que os obrigam a pagar pedágio.  

Os ganhos obtidos pelas milícias, independente de ser por cobrança de ágio ou 

por exploração direta via cooperativas comandadas por elas, é alto. De acordo com 

declaração do vice-presidente do Sintral, Guilherme Biserra, ao jornal O Globo, edição 

do dia 27 de agosto de 2008, os motoristas de vans pagam, em média, R$ 50,00 de 

pedágio/dia. Levando em conta o número de vans irregulares que circulam e das vans 

legalizadas que são vítimas de extorsão, o valor arrecadado anualmente pode chegar a 

R$ 145 milhões. A mesma matéria informa que existiriam na Zona Oeste 15 

cooperativas com oito mil veículos. Em Campo Grande, o motorista de uma dessas 

cooperativas ao chegar ao ponto final após um dia de trabalho foi obrigado a dar R$ 

800,00 para um policial armado. Perguntado pelo despachante se tinha mandado para 

fazer isso, o policial teria respondido: “meu mandado é meu fuzil”.  

Levando-se em conta o depoimento prestado por Getúlio Rodrigues Gamas, na 

oitiva realizada no dia 30 de setembro de 200866, é possível alcançar um número 

aproximado do lucro obtido com a exploração do transporte alternativo. Acusado de ser 

um dos integrantes da milícia de Rio das Pedras, Getúlio, presidente da Cooperativa de 

Rio das Pedras, declarou:  

 

 

“... a cooperativa tem 339 vans que 

transporta 250 passageiros em média por 

dia, ao preço unitário de R$ 2,00.”  

 

                                                 
66 19ª R.O. da CPI. 
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Com esses dados é possível concluir que, num único dia, o faturamento alcança 

a cifra de R$ 169.500,00, podendo chegar, ao final de um ano, a um lucro bruto superior 

a R$ 60 milhões.  

Uma outra fonte de renda explorada pelas milícias é a venda de gás de cozinha, 

utilizando-se de grande infra-estrutura com capacidade de abranger grande parte do 

município do Rio de Janeiro, como será demonstrado à seguir.  

Uma ação coordenada de fiscais da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e da 

Polícia Civil, no dia 11 de junho de 2008, autuou e interditou um depósito clandestino 

de gás de cozinha em Campo Grande. No depósito clandestino foram encontrados mais 

de 5.000 botijões de gás que seriam distribuídos para cerca de 30 comunidades do 

município do Rio, em uma área que se estende da Zona Oeste à Zona Sul uma vez que 

chegaria até a Rocinha. A descoberta foi mais um exemplo da atuação das milícias num 

ramo da atividade econômica legal que, diante a precariedade da fiscalização do Estado, 

tem se tornado numa das mais lucrativas fontes de receita para grupos criminosos.  

As afirmações feitas pelo Sr. Maurício Rodrigues, vice-presidente Sirgaserj67, ao 

jornal O Globo de 27 de agosto de 2008, mostra que 9 entre 10 botijões de gás vendidos 

nas comunidades carentes do Rio de Janeiro estão sob controle de traficantes ou 

milicianos. Embora a ANP tenha um preço tabelado para o produto, moradores das 

comunidades dominadas por grupos armados pagam valores superiores ao da tabela, 

chegando até a R$ 45,00 o botijão, de acordo com o Sirgaserj. Mesmo quando o preço é 

igual ao da tabela, os moradores são obrigados a adquirir o produto em empresas 

determinadas pelos milicianos ou traficantes.  

Nos depoimentos realizados com representantes da área de distribuição de gás de 

cozinha, em 20 de agosto de 200868, com a presença do Sr. Waldir Gallo, das sras. 

Sheyla Cristina de Oliveira e Kátia de Souza Almeida (ANP); do Sr. Ricardo Tonietto 

(Sindigás); Sr. Douglas Giovannini (Ultragaz) e Sr. Maurício Rodrigues (Sirgaserj), o 

representante da ANP declarou que existem em todo o estado do Rio cerca de 1.400 

revendedores de gás de cozinha (GLP) credenciados por distribuidoras e mais de 180 

revendedores autorizados. Já o representante do Sindicato dos Revendedores estima que 

o número de ilegais chegue a 15 mil. Em contrapartida, a ANP tem apenas seis fiscais 

atuando a cada mês, sendo que metade deles vem de outros estados uma vez que no 

estado do Rio a agência dispõe de apenas três fiscais lotados.  

                                                 
67 Sindicato dos Revendedores de GLP do Estado do Rio de Janeiro. 
68 9ª R.O. da CPI. 
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O comércio ilegal de gás é disseminado por vários tipos de estabelecimentos. 

Ocorre em supermercados, em automóveis e até em farmácias, apesar da legislação 

vigente estabelecer regras para transporte e armazenamento. As revendedoras oficiais 

são classificadas em categorias que vão da Classe I até a VII e a Classe Especial, 

levando-se em conta a quantidade máxima permitida para armazenamento. Essa 

classificação, contudo, não impede que qualquer revendedora compre qualquer 

quantidade das distribuidoras. Basta que a revendedora, independentemente da 

classificação, alegue que a quantidade solicitada terá comprador imediato e, portanto, 

sem necessidade de armazenamento, para adquirir o produto. Conforme a ANP, as 

distribuidoras têm a relação das credenciadas, inclusive com endereço, para emissão de 

nota fiscal. O problema é que o setor enfrenta graves problemas, além da proliferação 

dos clandestinos, como o constante roubo de cargas. Um caminhão transporta até 1.000 

botijões, e esse volume roubado vai parar nos depósitos clandestinos.  

De acordo com Ricardo Tonietto, representante do Sindigás, é importante que 

seja feita a distinção entre os grupos criminosos e os revendedores não-autorizados. Ele 

defende que o tratamento seja diferenciado, observando que a burocracia atrapalha a 

regularização e que o pequeno revendedor é prejudicado. Já o representante da Ultragaz, 

Douglas Giovannini, uma das seis distribuidoras que atuam no estado do Rio, afirmou 

que embora o revendedor clandestino não seja bom negócio para as distribuidoras, é 

preciso lembrar que o problema do não-autorizado é antigo e muitos dos grandes 

revendedores atuais começaram de baixo.  

A Ultragaz, em ofício enviado à CPI, sugere a conjugação de esforços para 

acelerar a regularização das revendas. O documento, assinado por Douglas Giovannini, 

relata o seguinte:  

 

 

“o revendedor de GLP tem encontrado 

enorme dificuldade em transpor a 

burocracia dos diversos órgãos estatais 

responsáveis pela emissão dos documentos 

exigidos pela ANP para outorga da 

autorização de funcionamento. (...) essas 

dificuldades ora são geradas pelo Corpo de 

Bombeiros que, tendo legislação conflitante 

com a legislação da ANP, acaba por emitir 
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o documento de liberação que não é aceito 

pela Agência. Ora decorrem de entraves na 

obtenção do alvará de funcionamento junto 

aos órgãos municipais encarregados dessa 

emissão. Um esforço coordenado, como por 

exemplo, a montagem de uma força tarefa 

para regularizar esses revendedores faria 

diminuir muito esse problema. (...) 

entendemos, do mesmo modo que a ANP e 

o Sindigás, que realmente é muito 

importante à celebração de um convênio 

entre Corpo de Bombeiros e ANP, na 

medida em que iria possibilitar uma maior 

fiscalização, impedindo que aventureiros 

viessem a comercializar indevidamente o 

GLP. Não somos, contudo, favoráveis à 

limitação do fornecimento do produto em 

função da classe do revendedor. Nossa 

opinião é que essa seria uma medida que 

além de esbarrar em óbices legais que 

poderiam ser facilmente quebrados por via 

judicial, não se reveste da eficácia 

pretendida. (...) coibir a atuação da revenda 

que, a duras penas, está tentando 

sobreviver, limitando sua capacidade de 

venda, só vai fazer crescer a atuação dos 

clandestinos.”69  

 

 

Outra via de arrecadação, que é explorada pelas milícias, é a operação ilegal de 

captação e distribuição do sinal de tevê paga em todas as modalidades (a cabo, por 

satélite ou MMDS feita por microondas) conhecida como “gatonet”. Desde que o 

serviço foi implantado no Brasil, entidades sindicais e outras que defendem a 

democratização da comunicação vêm lutando para assegurar o acesso da população 

mais carente não apenas à tevê por assinatura, mas, também, ao acesso à internet 

discada ou em banda larga. Infelizmente, o alto preço do serviço e a ausência de 

políticas públicas que garantissem a democratização do acesso formaram o caldo 

                                                 
69 Documento enviado à CPI no dia 27/08/2008. 
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necessário para que, num primeiro momento, moradores de comunidades populares e 

condomínios, alguns até de classe média, passassem a piratear o sinal. A partir dessa 

infração, que é cometida no país inteiro, grupos armados como as milícias e traficantes, 

viram na grande demanda a possibilidade de ganhar dinheiro com a exploração ilegal 

dos serviços.  

Os representantes das principais operadoras esclareceram como funciona o 

“gatonet”70. Esta atividade ilegal começa com o sinal da Sky, operadora que utiliza a 

tecnologia de satélite. Em depoimento, o advogado Renato Tonini, que presta serviço na 

área de anti-pirataria à Net e à Sky, descreveu assim o esquema clandestino:  

 

 

“A Net depende de cabo. Ela tem que estar 

presente fisicamente naqueles locais. Muito 

diferente da Sky. A Sky não precisa de 

cabos, é por radiotransmissão, 

eletromagnetismo. Então o que acontece 

com a Sky é que ela acaba se 

transformando, em áreas onde a Net não 

chega ― porque a rede de cabos não 

chegou até lá, porque é distante dos grandes 

centros, por alguma razão técnica não está 

lá ― a Sky se transforma no ponto inicial 

do agente clandestino. A pessoa que 

pretende implantar essa atividade 

clandestina de comunicação adquire dez, 15 

decoders, faz 15 assinaturas, cada uma 

delas dedicada a um canal específico e, 

através dos meios técnicos, distribui lá 

naquelas redes, aí sim, cabeando aquelas 

redes, aquelas localidades e daí fazendo 

com que o serviço seja prestado e 

cobrado.”71 

 

Utilizando tecnologia MMDS, de transmissão por microondas, a TVA  também 

se declarou vítima de esquema semelhante ao da Sky. A operadora atua na região 

                                                 
70 Depoimentos dados à CPI no dia 14/10/2008, 17ª R.O. 
71 Depoimento dado à CPI na 17ª R.O. dia 14/10/2008. 
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metropolitana, com concessão e outorga para um raio de 25 km a partir do Morro do 

Sumaré, onde fica sua antena. O assinante da TVA, como o da Sky, necessita adquirir 

uma antena e um decoder para receber o sinal e de um cartão para decodificar. Em 

ambos os casos, as operadoras são alvo de roubo sistemático de decoders que servem de 

ponto inicial de transmissão. A partir daí o sinal é aberto para uma pequena rede de 

cabo local e distribuído para as residências. 

No caso da NET, que utiliza sua tecnologia através da distribuição de sinal via 

cabo, de acordo com seu representante, Fernando Mousinho, a operadora é atingida pelo 

roubo de cabos, mas como tem um sistema antifraude a programação distribuída pelas 

centrais irregulares é da Sky ou da TVA. O representante da Net destacou que a 

atividade clandestina prejudica toda a cadeia de valor do processo (pessoal de conteúdo, 

pessoal de infra-estrutura, pessoal dos postes, o Ecad72). Confirmando que a operadora 

tem procurado combater esta prática ilícita oferecendo soluções alternativas como os 

pacotes com custos reduzidos que reúnem televisão, banda larga e telefone.  

Existe uma iniciativa piloto iniciada na Favela do Batan a partir de uma 

solicitação da Secretaria de Segurança, oferecendo pacotes aos moradores em torno de 

R$ 30,00 e caberá à operadora receber o sinal e, numa parceria com a Associação de 

moradores, promover o treinamento dos técnicos que vão distribuir o sinal, envolvendo 

pessoas da comunidade em todo o processo organizacional capaz de implantar o 

serviço.  

Há unanimidade entre os representantes das operadoras em afirmar que a falta de 

acesso das comunidades populares ou mais distantes ao serviço de tevê paga ocorre em 

função dos riscos existentes nas áreas dominadas pelos traficantes ou milícias. No 

entanto, a partir dos próprios relatos dos demais participantes, foi possível constatar que 

mesmo áreas sem registro de tráfico ou milícia não contam com acesso à tevê paga. 

Como, em geral, são áreas habitadas por população carente ou áreas de sombra, 

portanto, onde o sinal tem mais dificuldade de chegar, a conclusão possível é de que há 

um desinteresse comercial das empresas. Estas garantiram durante o depoimento à CPI 

que querem, sim, atender às comunidades populares com pacotes a preços acessíveis, 

argumentando que o faturamento das operadoras vem basicamente da mensalidade 

cobrada dos assinantes.  

                                                 
72 Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Responsável pela arrecadação e distribuição dos 
direitos autorais decorrentes da execução pública de músicas nacionais ou estrangeiras aos seus autores). 
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De acordo com denúncias que chegaram ao Disque Milícias,esses grupos 

costuma cobrar entre R$ 50,00 e R$ 60,00 a instalação; e de R$ 20,00 a R$ 40,00 o 

sinal. Numa comunidade de 4 mil domicílios é possível supor que o faturamento das 

milícias só com este serviço esteja em torno de R$ 1 milhão por ano.  

A última dessas fontes principais de arrecadação utilizadas pelas milícias, não 

menos importante, é a segurança privada, que há pelo menos duas décadas tornou-se um 

item indispensável no orçamento de empresas, empresários e famílias de classe média 

alta. Irrigada pelo medo que assombra as cidades, a segurança privada tornou-se um 

negócio altamente lucrativo e disputado, de tal forma que profissionais de Segurança 

estimam existir hoje no país entre 1 milhão e 200 mil e 1 milhão e 800 mil pessoas 

atuando nesse ramo. A imensa maioria das empresas, legais ou clandestinas, e dos 

profissionais nesse mercado é constituída por policiais, ex-policiais, integrantes e ex-

integrantes das Forças Armadas.  

No município do Rio de Janeiro, especialmente, há bairros inteiros de classe 

média onde é praticamente impossível caminhar por qualquer rua sem encontrar um 

vigilante com colete escrito “APOIO”. Apavorados, os moradores passam a pagar essa 

segurança privada na crença de que estão protegendo sua vida e seu patrimônio. Mas se 

nos bairros de classe média a contratação de uma segurança privada se apresenta em 

geral como uma opção de livre escolha dos moradores, nas comunidades populares as 

famílias e os comerciantes só têm uma alternativa: pagar o que é cobrado para não ser 

vítima de punições que vão da intimidação à agressão e até expulsão da casa.  

Com a rara presença do policiamento oficial e tomadas pelo tráfico, muitas 

comunidades, num primeiro momento, viram o surgimento das milícias como um 

benefício. A ilusão se desfez em pouco tempo. Para assegurar seu domínio sob o 

território quando não há tráfico no local almejado e a população resiste, os milicianos 

passam a assaltar as casas e o comércio. Os moradores e comerciantes, intimidados e 

acuados pela situação, passam a contribuir financeiramente com valores mensais 

estipulados pelos milicianos. De acordo com denúncias feitas ao Disque Milícias, a 

cobrança de segurança, em muitas áreas, tem uma graduação: se o morador tem carro ou 

moto, o valor é maior. Em geral, a taxa fica em torno de R$ 15 a R$ 20 e quando não é 

paga diretamente na Associação de Moradores, há um cobrador que circula de porta em 

porta. A diferença da segurança provida pelas milícias em relação à segurança privada, 

apesar de ambas estarem sob a responsabilidade de ex-policiais e de policiais em seus 

horários de folga, é que as milícias atuam no espaço público, nas ruas, assumindo o 
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papel que deveria ser do Estado formal. Instalam portões, cancelas e guaritas, realizam 

rondas diárias uniformizados, utilizando rádios de comunicação e armamento pesado. 

Em algumas comunidades, impõem até o toque de recolher. Agem, como representantes 

do Estado, totalmente à margem da Lei. Vendem proteção contra a violência praticada 

por eles mesmos. 

De uma modo geral, o sistema de arrecadação para a manutenção das milícias 

segue uma cadeia de ações que quase sempre começa, quando há invasão de um 

território novo para um determinado grupo explorar, com o argumento de que se faz 

necessário o pagamento de uma taxa correspondente à segurança dos moradores, ou 

seja, para criar um estado de segurança onde há carência da presença ostensiva do 

Estado tanto através da polícia como também por ações referentes à cidadania, saúde e 

educação entre tantos outros, porém, esse sistema de arrecadação, como dito 

anteriormente neste capítulo, se expande em diversas direções, ou porque não dizer 

diversas oportunidades.  

Podendo ser representado graficamente da seguinte forma: 
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7 - CONCLUSÕES 

 

 

A Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a discutir o surgimento e a 

ascensão das milícias no Rio de Janeiro, encerrou seus trabalhos em menos de 6 meses 

convicta de que, embora recente, o fenômeno das milícias tem origem em práticas bem 

antigas. Baseia-se em uma cultura histórica de violência contra as camadas populares, 

que por vezes se justifica ideologicamente em segmentos da sociedade mais 

conservadores, revelando-se através da ação da “polícia mineira”, “justiceiros” ou 

“matadores” que, para se legitimar junto à população, adotavam a prática de eliminar 

fisicamente aqueles considerados indesejáveis para a comunidade, como usuários de 

drogas, ladrões, autores de pequenos e grandes delitos.  

A ideologia imposta pelas classes dominantes, que discursa a idéia de coibir, 

com medidas violentas, os desvios, de certa forma corrompeu segmentos da população 

que, em diversos momentos, admitiu e até apoiou tais práticas. A exacerbação da 

violência, não só aquela ligada ao tráfico de drogas, criou na classe média uma obsessão 

por segurança que se traduz hoje nos condomínios fechados e na adesão entusiasmada 

aos shoppings centers, tidos como oásis de segurança. Observa-se a proliferação de ruas 

fechadas por cancelas e guaritas e de oferecimento a comerciantes e moradores de 

segurança privada, informal e quase sempre ilegal.  

Conhecido como “bico”, esta prática desempenhada pelos profissionais de 

segurança pública serve para garantir uma renda complementar aos baixíssimos salários 

pagos pelo Estado. O descontrole da segurança privada ilegal chegou a tal ponto que há 

registro de situações nas quais policiais chamados formalmente por moradores e 

comerciantes vítimas freqüentes de assaltos para coibir a violência, terminam 

contratados informalmente pela comunidade para prestar serviço de segurança. E quanto 

mais esse serviço cresce, mais práticas de “justiçamento” ocorrem, como o denunciado 

assassinato de um adolescente infrator que, apanhado no delito, foi assassinado por 

membro da equipe de “apoio”.  

Nos depoimentos dos profissionais de Segurança Pública, dados à CPI, permite 

concluir que, por falta de recursos, a cúpula da Segurança Pública estabeleceu 

prioridades para sua ação e o combate à segurança privada de ruas e outros espaços 

públicos não está entre elas. Essa falta de prioridade é relevante porque a postura, de 
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certa forma permissiva, das autoridades favorece o surgimento e crescimento das 

milícias.  

Em declarações dadas à CPI73, o delegado Marcus Neves (a época responsável 

pela 35ª DP - Campo Grande), que hoje se destaca no combate às milícias, confessou 

que, num primeiro momento, chegou a considerá-las “um mal menor”. Declarações esta 

que confirmam esta postura adotada pelo Estado, ou pelo menos, por parte de seus 

agentes. Essa “tolerância” deixa claro que a população vítima de assaltos e de 

traficantes de drogas, pode guiar-se pela mesma lógica. 

Fica evidente que a omissão do Estado em promover políticas públicas de 

inclusão social e econômica e a conivência das autoridades responsáveis em garantir a 

segurança pública são os principais fatores que fomentam o crescimento das milícias 

tais como se apresentam hoje. Representantes do Estado formal utilizando de maneira 

ilegal os instrumentos do próprio Estado para extorquir, intimidar e subjugar milhares 

de cidadãos de comunidades populares.  

É preciso reconhecer, também, as ações que a atual cúpula da Segurança Pública 

no Estado tem feito, empenhando esforços para coibir tais práticas e extinguir os grupos 

criminosos, com o indiciamento e a prisão de seus integrantes. Porém, coube a CPI das 

milícias que de certa forma ampliou nossa visão para além da idéia de que um combate 

sistemático às milícias não pode, de forma alguma aceitar arbitrariedades contra 

cidadãos, se utilizando de jargões antigos como “os fins justificam os meios”. A 

resposta deve ser firme e antagônica no sentido de enfatizar quais são as ações corretas, 

justas e democráticas que refletem a responsabilidade do Estado em prover, entre outras 

coisas, a segurança para seus cidadãos. 

O empresariado também possui sua parcela de culpa, principalmente os que 

exploram legalmente concessões públicas, hoje fonte principal da receita criminosa das 

milícias. Não é possível aceitar que, na busca para comercializar produtos e serviços, os 

empresários do ramo de gás ignorem a venda desse produto em depósitos clandestinos, 

ou que o acesso à internet e a televisão por assinatura, até mesmo de TV aberta em 

algumas localidades, essencial à democratização da informação, seja privado a uma 

grande parcela da população e de comunidades populares por exercerem preços altos e 

pacotes de serviços desinteressantes. Comunicação é fundamental para uma sociedade 

justa e igualitária e, dessa forma, não pode se fixar em questões meramente comerciais, 

                                                 
73 Depoimento dado à CPI na 2ª R.O. no dia 03/07/2008. 
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mesmo que alguns setores de comunicação tenham vantagens de impostos com 

desconto e não haver cobrança de contrapartidas pelo estado. Essa é uma questão 

estratégica que necessita de maior empenho entre o empresariado e o Estado 

Quando não há a presença dos legalmente habilitados para oferecer tais serviços, 

nessas comunidades carentes é que cresce o poder econômico das milícias. Em 

depoimento dado à CPI74, um dos acusados de chefiar milícia, o Sr. Marco Aurélio 

França Moreira, conhecido como Marcão, reconheceu que tanto ele como “sua” 

comunidade utilizam o “gatonet”. Ele afirma que o sinal viria da comunidade vizinha, 

controlada pelo PM bombeiro Cristiano Girão, eleito vereador no recente pleito 

municipal. Nas declarações dos representantes das operadoras de tevê por assinatura, 

não houve esclarecimento satisfatório que justifique o fato de a Net (tecnologia do cabo) 

codificar seu sinal dificultando a pirataria e a Sky, cujo sinal é roubado e a programação 

transmitida no comércio clandestino, não tomar providencias técnicas ou logísticas para 

coibir o uso irregular do sinal.  

O Dr. José Mariano Beltrame, buscou junto à operadora Net parceria para 

viabilizar pacotes atraentes para os moradores da comunidade do Batan. É preciso frisar 

que, apesar da ação das milícias, nem todos os prestadores de serviço desse segmento 

são irregulares. Os antenistas desenvolvem já há alguns anos um projeto na comunidade 

de Vila Canoas (São Conrado). A TJ Telecomunicações, filiada à ABETELMIM75, em 

parceria com a Net oferece um pacote básico de canais abertos, canais legislativos e 

canais educativos a preços populares. Porém, os integrantes da CPI, constataram que 

comunidades próximas fazem uso de pacotes completos da Sky, oferecidos 

irregularmente, sem que a operadora e as autoridades tomem qualquer providência. 

Está claro que é função do Estado fiscalizar e punir os clandestinos. Mas se não 

houver por parte das empresas uma efetiva responsabilidade social, adotando iniciativas 

que permitam às camadas populares terem acesso legal à tevê por assinatura e à internet 

banda larga, com preços compatíveis ao seu poder econômico, esses clandestinos 

continuarão a se reproduzir e a multiplicar seus lucros. 

Consolidados na comercialização e administração de produtos e serviços nessas 

áreas anteriormente mencionadas. As milícias buscaram outro nicho para ampliar seus 

poderes exponencialmente, ocupando espaços no legislativo.  

                                                 
74 Depoimento dado à CPI na 15ª R.O. no dia 30/09/08. 
75 Associação Brasileira de Empresas de Telecomunicações e Melhoramentos de Imagens. 
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Ao longo de seis meses, a CPI em questão ouviu candidatos e parlamentares que, 

de alguma forma, foram relacionados com a atuação das milícias, seja em relatórios dos 

órgãos de Segurança, seja nas denúncias feitas ao Disque Milícias, seja na citação em 

depoimentos durante as oitivas. Nenhum deles admitiu ter qualquer relação com 

milícias ou ter tido apoio de milicianos em suas campanhas. Houve quem admitisse, 

como o PM bombeiro Cristiano Girão, indiciado pela Polícia Federal por extorsão, que 

age como um xerife na comunidade onde mora, impedindo a entrada de traficantes e 

prendendo delinqüentes.  

Quase todos se declararam líderes comunitários e justificaram suas ações como 

defesa dos interesses das comunidades. Praticamente todos reconheceram ter apoiado 

candidatos a cargos eletivos em todos os níveis (Câmaras Municipais, Assembléia 

Legislativa, Câmara Federal) oriundos dos órgãos de Segurança. Balanço das votações 

recebidas pelos candidatos citados mostra que, realmente, alguns deles tiveram votação 

expressiva em áreas controladas pelas milícias.  

Ao longo da CPI das milícias, dois parlamentares e uma candidata a vereadora 

foram presos – o vereador Jerominho76, o deputado estadual Natalino Guimarães e a 

candidata Carminha Jerominho. Os parlamentares aguardam julgamento e a candidata, 

como outros citados, foi solta e eleita. No início de novembro de 2008, a Polícia Federal 

indiciou várias pessoas, entre elas parlamentares eleitos, alguns dos quais ouvidos pela 

CPI.  

 Não é possível negar que os poderes das CPIs foram ampliados expressamente 

pela Constituição Federal de 1988, na medida em que esse diploma normativo concedeu 

às autoridades legislativas poderes de investigação nivelados aos das autoridades 

judiciais. Se o Parlamento não deveria ter tais poderes é um questionamento de nível 

constituinte, eis que os formuladores originários da Constituição de 1988, livre e 

soberanamente, optaram, por bem ou por mal, pela atribuição, ao Legislativo, de 

poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Realmente, se fosse intenção 

do legislador constituinte diminuir ou restringir os poderes de investigação do 

Parlamento, leia-se, das CPI’s, não lhes teria conferido, expressamente, poderes 

diligenciais idênticos aos dos magistrados. 

Acredita-se ser possível garantir que tal respeitabilidade para com as CPI's 

reflete diretamente a intenção do constituinte de prestigiar o Parlamento brasileiro, 

                                                 
76 Jerônimo Guimarães Filho. 
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restabelecendo-lhe, em grande medida, parte da competência institucional usurpada pelo 

regime de exceção imposto pelos militares em 1964, de tal sorte a trazer o Parlamento 

para o centro do ordenamento jurídico brasileiro, tanto do ponto de vista da produção 

normativa e principalmente sob a óptica da função de fiscalização e controle dos demais 

Poderes públicos. 

O apelo à democracia e à soberania popular deve ter pesado na decisão 

constituinte de aguçar as prerrogativas do Parlamento brasileiro, eis que foi concedido 

ao Legislativo um mecanismo forte e de grande alcance - com amplos poderes - para a 

função de vigilância e controle dos outros poderes do Estado: o inquérito parlamentar. 

E, parece ser inquestionável que “fortalecer o Legislativo só contribui para o 

fortalecimento da democracia”.77 Nada obstante, os entendimentos doutrinários, no que 

tange aos poderes das CPI's, dividem-se entre: 

 

 

(I) aqueles que restringem ao máximo os poderes, que estariam limitados ao 

estabelecido na lei 1579/52;  

 

(II) os que entendem que uma CPI pode determinar o comparecimento de 

pessoas, bem como a apresentação de documento, mas seu ato não tem 

auto-executoriedade, sendo necessária determinação judicial em caso de 

descumprimento;  

 

(III) e aqueles que entendem que os poderes de uma CPI são os mesmos que os 

juízes tem na fase instrutória do processo civil ou penal. 

 

 

Considerando-se a atual Constituição Federal, compreende-se que não se deva 

pairar nenhuma dúvida em relação à possibilidade de as comissões parlamentares de 

inquérito, por via direta, ou seja, independentemente do Judiciário ou Executivo, 

                                                 
77 SILVA, José Afonso da. Poder constituinte e poder popular: estudos sobre a constituição. São Paulo: 
Malheiros, 1. ed., 3ª tir., 2007. p. 61. 
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efetuarem, além de atos instrutórios de condução do procedimento de investigação, 

medidas acautelatórias no curso de apuração dessa natureza.78  

Sendo assim, sob o novo disciplinamento constitucional das CPI's, tornaram-se 

sem qualquer fundamento as ressalvas aos seus poderes levantadas por parte da doutrina 

nacional, que no geral parte da falsa premissa da teoria da separação rígida e absoluta 

das funções estatais, o que se conclui também, de forma ilógica, que somente as 

autoridades judiciais podem, com exclusividade, deliberar sobre determinadas matérias. 

Com efeito, aceitar a teoria da reserva de jurisdição como válida para os atos que 

possam vir a dispor dos direitos e garantias individuais pelas CPI's, ter-se-á também de 

reconhecer, necessariamente, que as autoridades parlamentares se encontram em plano 

político-institucional inferior às autoridades judiciais; e esse entendimento parece 

colocar em xeque a previsão constitucional explícita de equiparação de poderes 

investigativos pelas autoridades judiciais e parlamentares. 

O que ameaça o regime democrático e ao estado de direito no Brasil de hoje 

ocorre em conseqüência das políticas de segurança pública, que têm assumido uma 

orientação predominantemente autoritária. A política de “combate”; a criação de 

“inimigos públicos”; a criminalização do negro e do pobre; o apelo ao emprego das 

Forças Armadas: é nesse tipo de retórica que germinam os elementos irracionais do 

ambiente cultural adequado à emergência do autoritarismo. Não há dúvidas de que parte 

considerável da população brasileira é objeto de práticas autoritárias. Não há dúvida 

tampouco de que, em parcela do território, não vigora o estado democrático de direito.  

Todo esse cenário advindo dessas políticas de segurança pública, quando 

manipulados pela imprensa em geral, está fomentando as bases culturais colocando em 

xeque a estabilidade das instituições democráticas.  

O Judiciário e o Ministério Público, quando se omitem no controle das políticas 

de segurança, ou decidem em desconformidade com a lei e o direito, não cumprem um 

dos principais papéis que a Constituição de 1988 lhes incumbiu, que é o de defender as 

instituições democráticas. Romper com a ilegalidade normal das políticas de segurança 

figura ainda como um objetivo fundamental a ser perseguido pelo Estado brasileiro, 

como etapa indispensável de nosso processo civilizatório e como condição de 

possibilidade do progresso social. Apesar de se mencionar as três esferas do governo  no 

                                                 
78 Com efeito, as CPIs podem, independentemente de autorização judicial, determinar, entre outras 
medidas, busca e apreensão pessoal e domiciliar, interceptação telefônica, seqüestro, indisponibilidade de 
bens, proibição de ausentar-se do país e, inclusive, prisões cautelares, como temporária, preventiva e em 
flagrante. 
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processo de implantação e execução das políticas publicas é fundamental que a 

sociedade civil e suas organizações façam vigilância constante aos atos ilícitos que por 

ventura tomem conhecimento e cobrem as ações devidas do governo e de seus agentes. 

Até o momento, provavelmente, as ações do Legislativo não adquiriram 

eficiência máxima de colaboração no que se refere a formulação das políticas públicas 

que o executivo, em cada gestão, decide como a melhor para um determinado programa 

de governo, mas através de instrumentos como as CPI’s a representação do povo fique 

mais evidenciada na busca de suprir a carência da presença do Estado. Pode não ser a 

solução de todos os problemas na administração do estado, mas sem dúvida um 

instrumento importante para se alcançar uma sociedade organizada e justa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

8 - BIBLIOGRAFIA 

 

 

ACCIOLI, Wilson. Comissões parlamentares de inquérito: instrumento de ação política. 

Rio de Janeiro: Forense, 1980. 

 

ALBUQUERQUE, Felipe Braga Albuquerque. O controle constitucional exercido pelo 

Poder Legislativo: uma análise da sua contribuição para a estabilidade do exercício do 

poder, no Estado democrático de direito. Fortaleza: UNIFOR, 2005. Dissertação de 

Mestrado. 

 

APPIO, Eduardo. A judicialização da política em Dworkin. Seqüência – Revista do 

Curso de Pós-Graduação em Direito da UFSC, Santa Catarina, v. 24, nº. 47, p. 81-98, 

dez. 2003. 

 

ARAGÃO, Alexandre Santos de. A dimensão e o papel dos serviços públicos no estado 

contemporâneo, cit. De acordo com este último: “O fundamento último da qualificação 

jurídica de determinada atividade como serviço público foi e é ser pressuposto da 

coesão social e geográfica de determinado país e da dignidade de seus cidadãos” (p. 

357).  Decreto nº. 21.753/95. 

 

ARISTÓTELES. A Política. Clássicos. Tradução de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: 

Martins Fontes, 3ª ed., 2006. 

 

ATALIBA, Geraldo. Comissões parlamentares de inquérito e Poder Legislativo 

Municipal. Revista de Direito Público, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 7, n. 35-

36, p. 283-305, jul./dez. 1975. 

 

AZEVEDO, Luiz Henrique Cascelli de. O controle legislativo de constitucionalidade. 

Porto Alegre: Antonio Fabris editor, 200.1 

 

BARACHO, João Alfredo de Oliveira. Teoria geral das comissões parlamentares: 

comissões parlamentares de inquérito. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 05. 

 



 96 

BARBOSA, Alaor. CPI e Constituição: um caso concreto. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, ano 25, n. 100, p. 58-112, out./dez.1988. 

 

BARROS, Ovídio Rocha. CPI ao pé da letra. Campinas-SP: Millennium, 200.1 

 

BARROSO, Luis Roberto. Comissões parlamentares de inquérito: limite de sua 

competência, sentido da expressão constitucional “poderes de investigação próprios das 

autoridades judiciais” e inadmissibilidade de busca e apreensão sem mandado judicial. 

Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, ano 12, n. 12, p. 799-813, dez. 1996. 

 

BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (o 

triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). RDA, vol. 240, abr./jun. 2005, p. 20. 

 

BATISTA, Vera Malaguti. Intolerância dez, ou a propaganda é a alma do negócio. 

Discursos Sediciosos: Crime, Direito e Sociedade, n. 4, 1997. 

 

BEATO F., Cláudio C. (1998). “Determinantes Da Criminalidade em Minas Gerais”. 

Revista Brasileira de Ciências Sociais, v.13, n.37: 74-89. 

 

BELLI, Benoni. Tolerância zero e democracia noBrasil: visões da segurança pública na 

década de 90. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

 

BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 

3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1990. 

 

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de 

Política. Brasília: Ed. UnB; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado. 2000; BRASIL. 

Ministério da Justiça. Plano Nacional de Segurança Pública. Brasília, 2000. 

 

BRASIL, Congresso Nacional. Constituição da República Federativa do Brasil 

(promulgada em 05 de Outubro de 1988). 20ª edição atualizada e ampliada. SP: ED. 

Saraiva,1998. 

 



 97 

BRASIL. Ministério da Justiça. Bases curriculares para a formação dos profissionais da 

área de segurança do cidadão. – Brasília: Ministério da Justiça, 2000. 

 

BROSSARD, Paulo. Da obrigação de depor perante comissões parlamentares de 

inquérito por Assembléia Legislativa. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 

18, n. 69, p. 15-45, jan./mar. 1981. 

 

BUENO, José Antonio Pimenta. Direito público brasileiro e análise da constituição do 

império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Serviço de 

Documentação, 1958. p. 105. 

 

BULOS, Uadi Lammêgo. Comissões parlamentares de inquérito: técnica e prática. São 

Paulo: Saraiva, 2001. 

 

CALCAGNOTTO, Gilberto. Comissões parlamentares de inquérito no Brasil e na 

Alemanha: semelhanças e diferenças. In: LLANOS, Mariana; MUSTAPIC, Ana Maria 

(Org.). Controle parlamentar na Alemanha, na Argentina e no Brasil. Rio de Janeiro: 

Fundação Konrad Adenauer, 2005. p. 188. 

 

CALDEIRA, Cesar (1998). Apresentação para a Revista Arché s/d. 

 

CALDEIRA, César. Política de Segurança Pública no Rio: apresentação de um debate 

Público, in ARCHÉ Interdisciplinar, Faculdades Integradas Cândido Mendes. Ano VII, 

Nº19, 1998. Grafline – RJ. 

 

CAMARGO, Laudo de. Comissões de inquérito. Revista Forense, Rio de Janeiro, ano 

51, v. 151, p. 7-8, jan./fev. 1954. 

 

CARDOSO, Hélio Apoliano. CPI's: suas particularidades. Revista Consulex, ano V, n.º 

97, jan./2001. 

 

CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: Um longo caminho. Rio de Janeiro, 

Ed. Civilização Brasileira, 2002. 

 



 98 

CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. O futuro de uma ilusão: o sonho de uma nova 

polícia. Freitas Bastos, 2001. 

 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL art. 78. 

 

COELHO, Edmundo Campos (1986). “A Administração do Sistema de Justiça 

Criminal”.Dados, n.29, v.1: 61-81. 

 

COHEN, Lawrence e Felson, Marcus (1979) Social Change and Crime Rate Trends: A 

Routine Approach. American Sociological Review, 44, 588-608. 

 

COMISSÕES parlamentares de inquérito.JusNavegandi Disponível em: 

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=205>. Acesso em: 25 jun. 2007. 

 

COOLEY, Thomas M. Princípios gerais do direito Constitucional nos Estados unidos da 

América. Tradução de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas/SP: Russell, 2002. 

 

COSTA, Aguinaldo Pereira. Comissões parlamentares de inquérito, 1948. p. 177. 

 

COSTA, Aguinaldo Pereira. Comissões parlamentares de inquérito. Rio de Janeiro: Asa 

Artes Gráficas, 1948. 

 

COSTA, Alexandre Lúcio da. Limites às comissões parlamentares de inquérito 

municipais e o controle jurisdicional. Fórum Administrativo, Rio de Janeiro, ano 3, n. 

23, p. 1754-1768, 2003. 

 

COSTA, Moacyr Lôbo da. Origem, natureza e atribuições das comissões parlamentares 

de inquérito: direito positivo brasileiro e limitações constitucionais. Revista de Direito 

Público, São Paulo, ano 3, v. 9, p. 110-121, jul./set. 1969. 

 

CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição de 1988: arts. 38-91. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 1997. v. 5. p. 2700. 

 



 99 

DONNICI, Virgílio Luiz. A Criminalidade no Brasil: meio milênio de repressão. Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 1984. 

 

DUARTE, Samuel. Inquéritos parlamentares. Revista Forense, Rio de Janeiro, ano 51, 

v. 151, p. 74-77, jan./fev. 1954. 

 

FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de (2003). “Idéias, Conhecimento e Políticas Públicas: 

um inventário sucinto das principais vertentes analíticas recentes.” In: Revista Brasileira 

de Ciências Sociais, São Paulo, v. 18, n. 51, 21-29. 

 

FAVOREU, Louis. La constitutionnalisation du droit. In: L'unité du droit: Mélanges en 

homage à Roland Drago. Paris: Economica, 1996. 

 

FERREIRA, Edna Mendes. Comissões parlamentares de inquérito. Revista Forense, Rio 

de Janeiro, ano 51, v. 151, p. 95-97, jan./fev. 1954. 

 

FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando. Executivo e legislativo na 

nova ordem constitucional. Rio de Janeiro: FGV, 2001. p. 41-72. 

 

FILHO, José Vicente da Silva e GALL, Norman. A polícia - Incentivos perversos e 

segurança pública. In Insegurança pública - Reflexos sobre a criminalidade e a violência 

urbana / Org. Nilson Vieira Oliveira/ São Paulo: Nova Alexandria, 2002. 

 

FOLLIS, Luca. Laboratory of war: Abu Ghraib, the human intelligence network and the 

Global War on Terror. Constellations, vol. 14, n. 4, dez., 2007, p. 636. 

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1977. 

 

FREY, Klaus (2000). “Políticas Públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à 

prática da análise de políticas públicas no Brasil”. In: Planejamento e políticas públicas, 

n. 21, jun., 211-259. 

 

GIZLENE NEDER. Violência e cidadania. Sérgio Fabris editor, Porto Alegre, 1994. 

 



 100 

GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Comissões parlamentares de inquérito: poderes 

de investigação. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. 

 

GREENWOOD, Peter W.; MODEL, Karin E.; RYDELL, Peter. 1996. Diverting 

Children from a Life of Crime: Measuring Costs and Benefits. Rand Corporation. 

 

IMPRENSA OFICIAL. In: http://www.imprensa.rj.gov.br. 

 

ITAGIBA, Ivair Nogueira. Aperfeiçoamento do Estado Democrático: democracia de 

nova estilização, Constituição de estrutura moderna, entrelaçamento de funções, 

comissões parlamentares de inquérito, direito municipal e crimes de responsabilidade. 

Revista Forense, Rio de Janeiro, ano 51, v. 151, p. 47-73, jan./fev. 1954. 

 

JACKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel. Derecho penal del enemigo. Madri: 

Civitas, 2003. 

 

JACQUES, Paulino. Comissão parlamentar de inquérito e Governo de Gabinetes. 

Revista Forense, Rio de Janeiro, ano 51, v. 151, p. 83-85, jan./fev. 1954. 

KANH, Tulio. Velha e nova polícia: polícia e políticas de segurança pública no Brasil 

atual. São Paulo: Editoria Sicurezza, 2002. 

 

KIMURA, Alexandre Issa. CPI: teoria e prática. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. 

 

KANT de LIMA, Roberto; MISSE, Michel; MIRANDA, Ana Paula Mendes de. 

“Violência, Criminalidade, Segurança Pública e Justiça Criminal no Brasil: Uma 

Bibliografia”. BIB – Boletim Informativo e Bibliográfico de Ciências Sociais, 50, 2000. 

 

KLEIN, Odacir. Comissões parlamentares de inquérito: a sociedade e o cidadão, Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris editor, 1999. 

 

LIJPHART, Arend. Modelos de democracia: desempenho e padrões de governo em 36 

países. Tradução de Roberto Franco. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

 



 101 

LIMA, Rosah Russomano de Mendonça. Comissões parlamentares de inquérito. Revista 

Forense, Rio de Janeiro, ano 51, v. 151, p. 86-94, jan./fev. 1954. 

 

LLANOS, Maria; MUSTAPIC, Ana Maria. O controle parlamentar na Alemanha, na 

Argentina e no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, 2005. 

 

LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. Tradução de Júlio Fischer. São Paulo: 

Martins Fontes, 1998. 

 

MARINHO, Josephat. Natureza e função política das comissões parlamentares de 

inquérito. Revista Forense, Rio de Janeiro, ano 51, v. 151, jan./fev. 1954. 

 

MINISTERIO DA JUSTIÇA. (1996). Programa Nacional de Direitos Humanos. 

Brasília. 

 

MONTESQUIEU. Do espírito das leis. Tradução de Jean Melville. São Paulo: Martins 

Claret, 2004. 

 

MORAES FILHO, José Filomeno. Separação de poderes no Brasil pós-88: princípio 

constitucional e práxis política. In: SOUZA NETO, Claudio Pereira de; MORAES 

FILHO, José Filomeno de; LIMA, Martonio Mont`Alverne Barreto (Coord.). Teoria da 

Constituição: estudos sobre o lugar da política no direito constitucional. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2003. 

 

MORETZSOHN, Sylvia. Imprensa e criminologia: o papel do jornalismo nas políticas 

de exclusão social. Covilhã: Universidade da Beira Interior, 2003. 

 

MUNIZ, Jacqueline; PROENCA JUNIOR, Domínio. Os rumos da construção da polícia 

democrática. Boletim IBCCrim, v. 14 , n. 164, jul. 2006. 

 

OLIVEIRA FILHO, João. Inquéritos parlamentares. Revista de Informação Legislativa. 

Brasília, DF, ano 1, n. 2, p. 68-81, jun. 1964. 

 



 102 

PAIXÃO, Antonio L. (1993). A Política da Polícia. Estudos Implementares FJP. 

Mimeo. 

 

PAIXÃO, Antonio Luiz e BEATO F., Claudio C. 1997. “Crimes, Vítimas e Policiais”. 

Tempo Social; Revista Sociologia da USP, S.Paulo, 9(1), maio:233-248. 

 

PESSANHA, Charles. O poder executivo e o processo legislativo nas constituições 

brasileiras. In: VIANNA (Org.). A democracia e os três poderes no Brasil. Belo 

Horizonte: UFMU, Rio de Janeiro: IUPERJ/FAPERJ, 2002. p. 141-194. 

 

Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo do requerimento nº. 

52/92, conhecida na imprensa por CPI do PC Farias, publicado pelo Centro Gráfico do 

Senado Federal, Brasília, agosto de 1992, p. 33. 

 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Relatório final 

da COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO destinada a investigar a ação de 

milícias no âmbito do ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Resolução Nº. 433/2008. 

 

RIANI, Frederico Augusto D’Ávila. Comissão parlamentar de inquérito: requisitos para 

sua criação, objeto e poderes. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São 

Paulo, ano 9, n. 36, p. 184-204 jul./set. 2001. 

 

RICCI, Paolo; LEMOS, Leany Barreiro. Produção legislativa e preferências eleitorais 

na Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados. Rev. bras. Ci. 

Soc., São Paulo, v. 19, n. 55, 2004.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010269092004000200007&ln

g=pt&nrm=iso>. (acesso em out/09) 

 

ROSAS, Roberto. Abuso de poder das comissões parlamentares de inquérito. Revista de 

Informação Legislativa, Brasília, ano 1, n. 21, p. 47-52, jan./mar. 1969. 

 

SALGADO, Plínio. Comissões parlamentares de inquérito: doutrina, jurisprudência e 

legislação. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. 

 



 103 

SAMPAIO, Nelson de Souza. Do inquérito parlamentar. Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, 1964. (Dissertação de Mestrado) 

 

SANDOVAL, Ovídio Rocha Barros. CPI ao pé da letra. Campinas: Millennium, 2001. 

 

SANTI, Marcos Evandro Cardoso. Criação de comissões parlamentares de inquérito: 

tensão entre o direito constitucional de minorias e os interesses políticos da maioria. 

Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris editor, 2007. 

 

SATYRO, Ernani. Comissões parlamentares de inquérito: seus limites jurídicos e 

políticos. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 20, n. 79, p. 123-128, jul./set. 

1983. 

 

SCHMITT, Carl. O conceito do político. Petrópolis: Vozes, 1992. 

 

SHERMAN, Lawrence (1997). “Thinking about Crime Prevention”. In Sherman, 

Lawrence; Gottfredson, Denise; MacKenzie, Doris; Eck, John; Reuter, Peter; Bushway, 

Shawn. Preventing Crime: What Works, What Doesn’t: What’s Promising. National 

Institute of Justice. 

 

SILVA, Jorge da. Segurança pública e polícia: criminologia crítica aplicada. Rio de 

Janeiro: Forense, 2003. p. 189 ss. 

 

SILVA, Ari de Abreu. “A Predação do Social”. Niterói. Eduff. 1997. 

 

SILVA, Francisco Rodrigues da. CPI’s federais, estaduais e municipais: poderes e 

limitações. 2. ed. Recife: Bagaço, 2001. 

 

SILVA, José Afonso da. Poder constituinte e poder popular: estudos sobre a 

constituição. São Paulo: Malheiros, 1. ed., 3ª tir., 2007. p. 61. 

 

SILVA, José Luiz Mônaco da. Comissões parlamentares de inquérito. São Paulo: Ícone, 

1999. 

 



 104 

SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton. Comissões parlamentares de inquérito. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2007. p. 01. 

 

SOUZA, Luis Antonio Francisco de. Polícia, Direito e poder de policia. A polícia 

brasileira entre a ordem publica e a lei. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v.11, 

n. 43, abr./jun. 2003. 

 

SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; MENDONÇA, José Vicente Santos de. 

Fundamentalização e fundamentalismo na interpretação do princípio constitucional da 

livre iniciativa. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel [orgs.]. A 

constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2006. 

 

STF. O Supremo Tribunal Federal e as comissões parlamentares de inquérito, Brasília: 

Coordenadoria de divulgação de jurisprudência, 2006. Disponível em:< 

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/cpi/cpi.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2007. 

 

STF, DJU 18 mai. 2007, RHC nº. 90.376, Rel. Min. Celso de Mello. 

 

SULOCKI, Vitória Amélia de B. C. G.. Segurança pública e democracia: aspectos 

constitucionais das políticas públicas de segurança. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. 

 

TAYLOR, WALTON e YOUNG, Jock. (1980). Criminologia Crítica. Ed. Graal. 

 

VASCONCELOS, Wilson Accioli. O controle da legalidade da administração pelo 

Poder Legislativo. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 2, n. 8, p. 27-38, 

out./dez. 1965. p. 37. 

 

VIANNA, Luiz Werneck et al. A Judicialização da política e das relações sociais no 

Brasil, Rio de Janeiro: Revan, 1999. 

 

WACQUANT, Loïc. A globalização da “tolerância zero”. Discursos Sediciosos: Crime, 

Direito e Sociedade, ano 5, n. 9 e 10, 2000. 

 



 105 

WILSON, James Q. (1983). Thinking about Crime. Vintage Books. New York. 

 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 2007. 

 
 
 

. 


