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DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

 

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, 

DA CIDADANIA, DA PARTICIPAÇÃO E DAS QUESTÕES 

SOCIAIS 

CHACINA DE OSASCO E BARUERI  

02.09.2015 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Havendo número 

regimental, declaro aberta a 6ª Reunião Ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos 

da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais, da 1ª Sessão 

Legislativa, do 1º Biênio da 18ª Legislatura, com a finalidade de realizar a audiência 

pública com o Sr. Secretário de Segurança Pública, Dr. Alexandre de Moraes, para 

tratarmos da chacina ocorrida no dia 13 de agosto nas cidades de Osasco e Barueri. 

Registro, com alegria, a presença dos seguintes deputados: deputada Marcia Lia, 

deputada Marta Costa, deputada Clélia Gomes, deputada Beth Sahão, deputado Coronel 

Telhada, deputado Adilson Rossi, deputado Hélio Nishimoto e deputado Raul Marcelo, 

membros efetivos desta comissão. Gostaria de registrar também a presença do deputado 

Luiz Fernando Machado, do deputado Delegado Olim, do deputado Carlão Pignatari, do 

deputado Orlando Morando, do deputado Roberto Tripoli, do deputado Itamar Borges e 

do deputado João Paulo Rillo. São deputados que marcam presença neste momento, 

nesta sessão. Também registro a presença do deputado Marcos Martins. 

Antes de mais nada, quero agradecer o nosso secretário Alexandre de Moraes, 

que atendeu o convite feito por este presidente, presidente desta comissão, para que 

pudéssemos, hoje, fazer, nesta tarde, um diálogo, no espaço desta audiência pública, 

sobre as investigações, sobre os desdobramentos dos fatos ocorridos, envolvendo a 

chacina de Osasco e Barueri, que contabiliza em torno de 19 mortes. 

Dando início a esta sessão, eu gostaria de exibir um vídeo e alguns destaques de 

jornais para trazer à memória e contextualizar todos os que aqui estão sobre os fatos 

ocorridos e a recente repercussão em alguns órgãos de imprensa. 
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* * * 

 

- É feita a exibição de vídeo. 

 

* * * 

 

Eu queria também apresentar alguns dispositivos que mostram a repercussão 

internacional. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Eu acho desnecessária a apresentação 

desses vídeos, porque eles já foram explorados devidamente, é de conhecimento 

público. O secretário tem o seu tempo exíguo. Quero, inclusive, agradecer a presença 

dele aqui. Nós podemos partir diretamente para a ação e conversarmos com o secretário, 

não perdendo tempo com esses vídeos, porque acho que já é público e notório, todo 

mundo já sabe do assunto exaustivamente. Se V. Exa. pudesse passar essa parte 

diretamente para o secretário, já seria bom. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Deputado 

Coronel Telhada, fique tranquilo.  

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Estou tranquilo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - A condução... 

(Vozes sobrepostas.) 

Vossa Excelência não me permite sequer falar. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - É muito estranho isso aí. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Queria 

tranquilizar V. Exa., porque este presidente tem serenidade e imparcialidade suficientes, 

e experiência também, para conduzir esta sessão da melhor maneira que achar. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Tenho certeza disso, mas eu, como 

deputado, tenho o direito de dar a minha opinião aqui. 
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A SRA. BETH SAHÃO - PT - Sr. Presidente, quero discordar do deputado 

Coronel Telhada. Acho importantes esses vídeos. Eles ilustram um pouco dos fatos para 

nós e para todos os que estão presentes nesta sessão. Portanto, eu gostaria de solicitar a 

continuidade dessa apresentação, até porque acho que nós temos tempo para debatermos 

o assunto com a presença do secretário. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Quero cumprimentar a todos. Eu não 

faço parte desta comissão, estou aqui para ouvir o secretário. Sei da sua condução, da 

sua imparcialidade, mas acho que nós estamos perdendo tempo, V. Exa. me desculpe. 

Todos esses fatos de jornal, de televisão já foram passados várias vezes, todos os dias. 

Não sei por que isso, nós estamos aqui para debater com o secretário de Segurança 

Pública, é importante para nós... (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Com todo o 

respeito a sua liderança - V. Exa. nos dá a alegria de, ineditamente, participar da nossa 

comissão -, digo a V. Exa. que fique tranquilo, nós estamos conduzindo os trabalhos. 

Nem todos... (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu estou tranquilo, muito tranquilo. 

Só estou achando que estamos perdendo tempo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Nem todos os 

presentes estão absolutamente interados dos fatos. Este presidente faz o julgamento e, 

no exercício das prerrogativas deste presidente, conduz esta sessão democraticamente. 

(Vozes sobrepostas.) 

Eu peço que os deputados tenham serenidade de respeitar o Regimento para 

fazer o uso da palavra. 

A repercussão internacional... Antes de conceder a palavra a V. Exa., deputado 

Orlando Morando, só queria terminar de explanar sobre a repercussão internacional, aí 

vou passar a palavra ao secretário. Antes de passar a palavra ao secretário, concederei a 

palavra ao deputado Orlando Morando. 
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O SR. ORLANDO MORANDO - PSDB - Não vou entrar no mérito, porque o 

assunto já foi tratado. Também não concordo com a exposição, mas respeito a sua 

presidência. A Ordem do Dia inicia-se às 16 horas e 30 minutos, V. Exa. conhece 

perfeitamente, e vai ter Ordem do Dia, tanto que o presidente Fernando Capez, que nos 

acompanhou até a chegada, já adiantou. Acho que é só para dar celeridade, porque o 

mais importante é o que o secretário tem para falar. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Nós já estamos há meses tentando trazer o 

secretário Alexandre de Moraes, porque temos assuntos importantes para serem 

tratados. Aí vêm os representantes da base do governo, o líder do PSDB, o deputado 

Orlando Morando, bem como o próprio deputado Coronel Telhada, sendo que os dois 

primeiros não pertencem a esta comissão, querendo dizer o que esta comissão deve ou 

não deve fazer. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Eu pertenço à comissão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Eu não me referi a Vossa Excelência. (Vozes 

sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Deputado 

Coronel Telhada, peço a V. Exa. que respeite o tempo da deputada Beth Sahão, que está 

com a palavra. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Muitas vezes, nesta comissão e em outras 

comissões nós adentramos o horário do início da sessão ordinária em acordo com a 

Presidência desta Casa para podermos discutir assuntos importantes e que são de 

interesse da população paulista. 

Portanto, gostaria de pedir a V. Exa. e aos demais deputados da base do governo 

que respeitem isso hoje. Não entraremos nesses debates estéreis porque queremos ouvir 

o secretário, para só então nos posicionarmos e indagarmos a ele todas as dúvidas que 

temos. Esta é uma sugestão que faço a V. Exa. de como deveria ser conduzida esta 

presente sessão. 
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Solicito a todos 

serenidade nesta sessão. O que foi programado era uma apresentação de vídeo de cinco 

minutos e três ou quatro slides para que seja possível relembrar os fatos, porque 

relembrar a história é fundamental quando queremos fazer uma análise criteriosa, 

balizada e não eleitoreira ou cheia de factoides e bravatas.  

No exercício da Presidência, conduzirei esta sessão de forma democrática, 

tolerante e regimental e não permitirei que a bravata se sobreponha à avaliação 

criteriosa e detalhada no acompanhamento das investigações que estão sendo feitas e 

nos questionamentos dirigidos ao secretário. O secretário está aqui, e nós gastamos 

muito mais do que cinco minutos debatendo coisas absolutamente laterais e 

desnecessárias.  

Portanto, concederei a palavra ao deputado Orlando Morando e depois ao 

deputado Carlão Pignatari, para então fazer a introdução para que o secretário possa 

falar. Para encerrar minha fala, será feita a apresentação dos slides da repercussão 

internacional: jornal “The Guardian” e “BBC News”, veículos da Inglaterra; “Mail 

Online” e “The Wall Street Journal”. Todos esses jornais falaram do assunto, e a 

repercussão nacional também é bastante conhecida. 

Tem a palavra o deputado Orlando Morando. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO - PSDB - Gostaria primeiramente de dizer à 

deputada Beth Sahão que também presido comissão e conheço o Regimento. Minha 

sugestão foi para melhorar, porque usar um termo pejorativo para falar que a base toda 

está aqui... Em segundo lugar, se a base quiser usar manobra, às 16 horas e 30 minutos, 

quando entrar a Ordem do Dia, pediremos que os colegas se retirem e aí sim 

prejudicaremos de verdade, pois derrubaremos o quórum e nenhuma palavra do 

secretário terá validade.  

Minha colaboração é para realmente dar veracidade e ter expectativa do que ele 

tem para passar. Quanto aos vídeos, sou contra, porque isso foi exaustivamente 

mostrado na televisão.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Eu irei me abster de comentar para poder passar 

a palavra ao secretário. 
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Tem a palavra o 

deputado Carlão Pignatari, o último a falar neste momento. Depois darei a palavra ao 

secretário. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Farei duas colocações muito rápidas. 

Em primeiro lugar, a deputada Beth Sahão é da minha região, uma pessoa que respeito 

muito. Quero dizer a ela que em minha primeira fala disse que não sou desta comissão, 

vim aqui para ouvir as explicações do secretário de Segurança Pública do Estado de São 

Paulo. Em segundo lugar, não consegui entender a fala do presidente desta comissão,  

sobre bravatas eleitoreiras. Em minha fala não falei de bravatas eleitoreiras.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Não me referi à 

sua fala, deputado Carlão Pignatari. Vossa Excelência está fazendo esse comentário, 

mas eu não estou me referindo à sua fala. Não tenho a menor ideia do que V. Exa. está 

falando. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Posso terminar minha fala? Quero 

saber se posso terminar minha fala, ou se V. Exa. irá me interromper sempre que eu 

falar.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Vossa Excelência 

tem toda a liberdade de falar, mesmo não sendo membro desta comissão, de forma igual 

à de todos os deputados. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Vossa Excelência disse que não 

aceitará bravatas e falas eleitoreiras nesta comissão, mas eu não ouvi nenhuma até 

agora. Estamos tentando discutir o que é melhor para a nossa Casa. Portanto, sua fala 

não foi feliz, me desculpe.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Esta é a opinião 

de Vossa Excelência. Democraticamente faço uso da minha palavra da maneira que 

achar melhor. 

 



7 

DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Posso terminar minha fala? Vossa 

Excelência cortará minha palavra? 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Vossa Excelência 

havia dito que tinha terminado. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Não disse em nenhum momento que 

havia terminado, V. Exa. me interrompeu novamente. Pode cortar minha palavra se 

quiser, sem nenhum problema. Apenas acho que a serenidade do presidente tem que ser 

primordial em qualquer comissão desta Casa. Sinto muito, mas hoje V. Exa. não está 

com essa serenidade para ser presidente de uma comissão importante como esta. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Tem a palavra o 

deputado Itamar Borges. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Minha colocação já está superada. Quero 

apenas ratificar a colocação do deputado Coronel Telhada e do deputado Orlando 

Morando. Teríamos objetivado e já teríamos entrado no assunto.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Passaremos então 

a palavra ao secretário. Regimentalmente, solicito ao secretário a leitura da Ata da 

reunião passada. 

 

O SR. - Sr. Presidente, peço que considere lida a presente Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - O pedido de V. 

Exa. é regimental.  

Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo 

com a solicitação feita permaneçam como se encontram. Aprovado. 

Gostaria apenas de estabelecer uma regra para a dinâmica da audiência. 

Passaremos a palavra ao secretário Alexandre de Moraes, que vem atendendo ao convite 

desta comissão. Ele fará sua primeira explanação, em 10 a 15 minutos, para que possa 

nos trazer os elementos que envolvem os casos, o estado atual das investigações, as 

informações, enfim, tudo que possa ser debatido nesta tarde.  
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A partir de então, estarão abertas as inscrições para os deputados, primeiramente  

para os deputados membros desta comissão, que regimentalmente terão o tempo de 10 

minutos para suas ponderações. A seguir, os deputados que não são membros desta 

comissão também podem se inscrever e participar de nossos debates.  

Nunca é demais lembrar que esta audiência está sendo realizada com o propósito 

de trazer esclarecimentos sobre o massacre de 19 pessoas na Grande São Paulo, que, 

vale dizer, se somam a outras 38 vítimas de execuções sumárias na capital e em cidades 

da Grande São Paulo, de acordo com dados obtidos na Secretaria de Segurança Pública, 

no Instituto Sou da Paz e na grande imprensa. 

A partir deste momento, passo a palavra ao secretário Alexandre de Moraes. 

 

O SR. ALEXANDRE DE MORAES - Boa tarde a todos. Inicialmente quero 

cumprimentar o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da 

Cidadania e da Participação em Questões Sociais da Assembleia Legislativa do Estado 

de São Paulo, deputado Carlos Bezerra Jr. 

Quero também cumprimentar todos os deputados presentes: o deputado 

Delegado Olim, presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos 

Penitenciários desta Casa; os deputados Orlando Morando, Coronel Telhada e Hélio 

Nishimoto; as deputadas Beth Sahão, Marcia Lia, Marta Costa, Clélia Gomes; e os 

deputados Adilson Rossi, Raul Marcelo, Roberto Tripoli, Carlão Pignatari, Itamar 

Borges, João Paulo Rillo, Marcos Martins, Luiz Turco, Alencar Santana Braga, Davi 

Zaia, Carlos Giannazi e Luiz Fernando Machado.  

Caso tenha esquecido algum deputado, peço desculpas. Agradeço o convite feito 

pela comissão, por meio de seu presidente, deputado Carlos Bezerra Jr. Farei um breve 

resumo e me colocarei inteiramente à disposição de V. Exas., pois acho que este é o 

intuito e a finalidade desse convite que me foi feito. 

Relembrando cronologicamente, no dia 13 de agosto, uma quinta-feira, 

ocorreram dois grandes incidentes em cidades limítrofes, Barueri e Osasco. Duas 

ocorrências ocorreram em Barueri, com três mortes naquele momento, e oito 

ocorrências aconteceram em oito locais de Osasco, com 15 mortes, totalizando, em um 

primeiro momento, 18 mortes. Lamentavelmente, houve mais uma morte de uma garota 

que havia sido gravemente ferida, totalizando até o momento 19 mortes. 

Imediatamente, na própria madrugada do dia 13 para o dia 14, determinamos 

que a Polícia Técnico-Científica mandasse a equipe de plantão e também convocasse 



9 

DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

outras equipes, para que todas as equipes fossem rapidamente para os locais dos fatos, 

para que pudessem apreender o maior número possível de fragmentos, objetos, 

documentos, estojos de projeteis, qualquer outra prova ou indício que pudesse auxiliar 

na investigação, como vem acontecendo. 

Da mesma forma, determinei imediatamente que o Instituto Médico Legal 

mandasse um reforço de médicos legistas para que pudesse também, rapidamente, não 

só realizar as necropsias, mas também, a permitir a liberação mais rápida dos corpos, 

para que as famílias pudessem, rapidamente, realizar os velórios e enterros. 

Na sequência, em relação ao Instituto Médico Legal, determinei que alguns 

corpos viessem para São Paulo, para que os exames fossem realizados em São Paulo, 

uma vez que o espaço físico de Osasco, principalmente, iria retardar essa liberação. 

Alguns corpos vieram, os exames foram realizados e a própria Secretaria, como era sua 

obrigação e dever, levou novamente esses corpos até Osasco, para liberá-los às suas 

famílias. 

Logo pela manhã, no dia 14, com as primeiras informações eu me reuni com o 

Delegado-Geral de Polícia, Dr. Youssef, e a partir disto nós montamos, imediatamente, 

uma Força Tarefa para que pudéssemos dar uma celeridade maior, e uma especificidade 

maior à investigação.  

Essa Força Tarefa foi montada com cerca de 50 policiais, sendo 20 policiais do 

DHPP e 30 policiais do Demarco, principalmente aqueles especializados em chacinas, 

especializados em homicídios múltiplos de Barueri e Osasco. Além desses 50 policiais, 

entre delegados, investigadores e escrivães, 12 peritos foram designados para essa Força 

Tarefa, e mais oito médicos legistas. Isso para que pudéssemos tratar no macro as 

ocorrências, nos 10 locais onde ocorreram,  sendo duas em Barueri, e oito em Osasco. 

Ou seja, para que pudéssemos tratar a investigação como algo conjunto, até para que 

pudéssemos fazer o cruzamento das provas periciais, o cruzamento das provas 

testemunhais e quaisquer outros indícios que surgissem. 

No mesmo dia 14, logo após o almoço,  lá pelas 13 horas, eu me dirigi até à 

Delegacia Seccional de Osasco para acompanhar esse início das investigações. Fui, 

também, nesse mesmo dia ao Comando do Batalhão da Polícia Militar em Osasco, e à 

Prefeitura Municipal para conversar com o prefeito de Osasco. 

Então, todas as providências necessárias naquele momento, foram tomadas para 

garantir duas questões absolutamente fundamentais: a transparência total nas 

investigações dos fatos ocorridos e os cuidados necessários para que, já de início, 
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pudéssemos coletar o maior número possível de evidências, documentos, de provas que, 

logicamente, a partir de uma análise minuciosa e detalhada feita pelo Instituto de 

Criminalística, e depois pela Polícia Civil, pode vir a ser - tenho absoluta certeza de que  

serão - absolutamente essenciais para que nós possamos chegar aos criminosos.  

Nesse dia nós ouvimos - enquanto eu ainda estava em Osasco - uma primeira 

testemunha, na verdade uma vítima, que havia sido liberada do hospital. Ela, ainda no 

próprio hospital, disse que fazia questão de depor imediatamente. Então, nós 

providenciamos o transporte dessa vítima até a Delegacia Seccional, aonde ele deu o seu 

depoimento, mais ou menos entre 16 horas e 17 horas e 30 minutos daquele dia.  

Essa vítima/testemunha, sem poder precisar ao certo qual seria a cor, ou qual 

seria as insígnias da viatura, disse que viu, na verdade ela ouviu uma testemunha falar 

que viu - é o que nós chamamos de testemunha referida, uma testemunha que ouviu 

dizer logo naquele momento - e essa testemunha referida teria ouvido dizer, assim depôs 

e assinou, que uma viatura estaria junto ao local dos fatos, num daqueles locais aonde 

ocorreram esses vários homicídios. 

A partir disso, mesmo sem ela precisar se era uma viatura da Polícia Militar, 

Polícia Civil ou da Guarda Civil Metropolitana, mas a partir dessa primeira testemunha, 

nós incorporamos a Força Tarefa, que já havia sido criada - a Corregedoria é da Polícia 

Militar.  Na própria sexta-feira, em entrevista coletiva realizada na seccional de Osasco,  

Eu rapidamente já disse isso, que a partir daquele momento a Corregedoria da 

Polícia Militar passaria, também, a auxiliar na investigação dos fatos, na troca de 

informações dessa Força Tarefa, sempre com o duplo intuito a que me referi, sempre 

com o  intuito de dar total transparência. Obviamente, transparência não se confunde 

com nós adiantarmos diligências, adiantarmos informações obtidas no inquérito, 

adiantarmos qualquer informação que possa atrapalhar a sequência das investigações.  

Nós temos uma meta, nós temos uma obrigação. A nossa obrigação da 

Segurança Pública, muito mais do que a motivação desses crimes praticados, desses 19 

homicídios consumados praticados e quase uma dezena de homicídios tentados 

praticados, é desvendar a autoria. Essa é a nossa obrigação, logicamente feita com toda 

transparência, com toda eficiência e agilidade dentro do que é possível numa 

investigação. 

É muito importante, e V. Exas. sabem tanto quanto eu, que o timing político é 

um, o timing da imprensa é outro, mais acelerado ainda do que o timing político, e o 

timing da investigação é um terceiro timing; são tempos diferentes. Então, nós temos 
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que entender isso. Cada um entende as angústias e rapidez com que cada um desses 

tempos é tratado, a ansiedade com que cada um desses tempos é tratado. Mas são 

tempos diversos, são tempos diferentes. Principalmente em virtude disso, é que desde o 

momento em que os fatos ocorreram a Segurança Pública, por determinação do 

governador Geraldo Alckmin, deu toda a transparência às investigações. 

As investigações prosseguem. É feito o cruzamento de dados. Estão sendo feitos 

cruzamentos de informações dos diversos estojos e projéteis que foram encontrados, das 

cápsulas que foram encontradas. Os próprios projéteis que foram encontrados nos 

corpos das vítimas, estão sendo analisados para ver se foram disparados de algumas das 

diversas armas apreendidas.  

As testemunhas estão sendo ouvidas. Algumas delas estão sendo ouvidas 

normalmente, conforme determina o Código de Processo Penal. Mas, algumas outras 

estão sendo ouvidas como testemunhas protegidas, não identificadas,   

Quer dizer, nós prosseguimos na investigação com vários mandados de busca e 

apreensão em vários locais, fazendo exames de roupas apreendidas, fazendo exames de 

livros com anotações, exames de imagens. Nós apreendemos diversas outras imagens 

que podem ser importantes para desvendar esses crimes. Estamos fazendo tratamento 

dessas imagens porque a qualidade delas é muito ruim. Então, temos que tratar essas 

imagens.  

Há reuniões diárias da Força Tarefa entre si. E no final do dia, há sempre a 

reunião da Força Tarefa comigo, o secretário, para que possamos - inclusive em relação 

às medidas judiciais a serem pedidas - obter a celeridade do atendimento por parte do 

Ministério Público e do Poder Judiciário. 

Nesse período de 13 de agosto até hoje, logo nos dias sequenciais, o procurador- 

geral de Justiça, Dr. Márcio Elias Rosa, conversou comigo. Tivemos essa conversa e o 

Ministério Público, prontamente, também se colocou - até por ser o titular da ação penal 

- para auxiliar na celeridade da investigação desse caso. Montou um grupo sem, 

obviamente, desrespeitar o promotor natural, promotor de Osasco, promotor de Barueri, 

mas com a concordância, inclusive, de ambos os promotores com o grupo de apoio, 

montado por promotores do Gaeco, para auxiliar também nessas investigações, auxiliar 

o trabalho do Ministério Público em relação a desvendarmos os autores desses 19 

homicídios. 

Nós estamos na investigação; continuamos na investigação. Quando foram 

enumerados todos os homicídios, a partir da identificação das vítimas, da identificação 
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dos locais, no próprio dia 15, que foi no sábado, a força-tarefa determinou o 

mapeamento de homicídios anteriores praticados, para verificar se poderia ter alguma 

relação também com os anteriores, e os anteriores aqui na região desde o momento de 

uma semana precedente, desde o momento onde um policial militar foi vítima de 

latrocínio para verificar se havia alguma conexão também. E assim como eu já tive a 

oportunidade de me referir em outras vezes, quando indagado, até o momento nós não 

temos nenhuma relação de continência ou conexão entre os fatos praticados 

anteriormente e esses. Da mesma forma, o fato praticado, o homicídio ocorrido no 

mesmo dia em Itapevi, não havia nenhuma relação. Naquele momento não houve; até 

agora não há nenhuma relação, por isso ele não deixou de ser investigado. Isso é muito 

importante nós salientarmos. Nem esse, nem os outros homicídios deixaram de ser 

investigados. Não estão sendo investigados por essa força-tarefa é pela ausência de 

qualquer indício que demonstre alguma relação entre eles. 

Nós estamos com vários pontos bem avançados, que não é o caso aqui de 

especificar, porque certamente iriam atrapalhar as investigações, e pretendemos já 

rapidamente dar uma resposta às vítimas que sobreviveram, aos familiares das vítimas 

que acabaram falecendo e principalmente àqueles criminosos que praticaram esses 

crimes, para que eles sejam rapidamente presos. 

É um breve resumo, Sr. Presidente, como eu disse estou totalmente à disposição 

de Vossas Excelências. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Obrigado, Sr. 

secretário pelo preâmbulo inicial aqui. 

Antes de conceder a palavra à deputada Beth e ao deputado Telhada, eu gostaria 

de dizer que a partir desse momento estão abertas as inscrições para os Srs. Deputados 

para participarem dessa nossa audiência pública. Solicito a V. Exas. que se dirijam ao 

secretário dessa comissão, ou às respectivas assessorias. 

Tem a palavra, pela ordem, a deputada Beth Sahão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO -  PT - Sr. Presidente, queria cumprimentá-lo, 

cumprimentar todos os deputados desta Comissão, todos os deputados presentes aqui, 

mesmo os que não estão nesta Comissão; cumprimentar o secretário... 
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Deputada, apenas 

lembrando uma coisa: nós iniciaremos as participações dos deputados a partir do 

momento da inscrição. 

 

A SRA. BETH SAHÃO -  PT - Eu já tinha me inscrito. Eu havia pedido pela 

ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - É que 

regimentalmente não estavam abertas as inscrições naquele momento. Então é isso que 

estou dizendo a Vossa Excelência. 

 

A SRA. BETH SAHÃO -  PT - Sr. Presidente, por gentileza, todas as nossas 

reuniões aqui nesta Comissão se dão desta forma, ou seja, quando alguém termina, nós 

pedimos pela ordem e o primeiro que pede pela ordem, acaba tendo direito à palavra. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Perfeito, 

deputada Beth. 

 

A SRA. BETH SAHÃO -  PT - Acho que a regra não deveria mudar. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Na verdade, a 

regra não está mudando. Nós abrimos esta sessão e logo na abertura eu disse que a 

dinâmica dos nossos trabalhos funcionará da seguinte forma, e os deputados poderão se 

inscrever a partir do momento em que o secretário terminar a sua fala e o presidente 

oficialmente abrir essas inscrições. Até para ser um processo absolutamente 

transparente, tranquilo, porque como nós temos muitos deputados, há um desejo de 

participação de todos, há uma grande disputa por esses espaços. Então, 

democraticamente, foi solucionado dessa maneira. 

 

A SRA. BETH SAHÃO -  PT - Eu não sabia que a regra havia sido... 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Eu havia dito 

logo no início, na abertura dos nossos trabalhos, deputada. 

Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Porque V. Exa. está inscrita. 
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A SRA. BETH SAHÃO -  PT - Eu quero falar. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - No momento das 

inscrições, eu chamarei pela ordem de inscrições. 

 

A SRA. BETH SAHÃO -  PT - Tudo bem. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Era só para me inscrever, presidente. 

Por isso que pedi pela ordem. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - O deputado 

Telhada também já está inscrito. 

Deputado Raul Marcelo. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Queria solicitar minha inscrição, 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - O deputado Raul 

Marcelo também está inscrito. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Também quero me inscrever. 

Não sou dessa Comissão, mas quero usar a palavra. Não sei como vai ser o critério aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Nosso critério 

utilizado, logo na abertura dos nossos trabalhos, foi o seguinte: tem preferência na 

inscrição os deputados membros da Comissão. Uma vez que os deputados membros da 

Comissão tenham se inscrito, terão direito à fala de 10 minutos. Uma vez encerradas as 

falas dos deputados da Comissão, aí os deputados que não são membros da Comissão 

também estarão inscritos naturalmente, no exercício democrático de suas atribuições 

parlamentares. 

Deputado João Paulo Rillo tem a palavra.  
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Também quero me inscrever e fazer uma 

sugestão a V. Exa.: que ligue ao presidente da Assembleia e que seja negociada a 

manutenção da suspensão da sessão, porque percebo aqui que temos apenas 30 minutos, 

pouco mais que 30 minutos para fazer o debate, o que é absolutamente insuficiente. 

Dada a urgência do tema, seria muito importante, seria razoável o presidente da Casa 

ceder uma hora a mais, para concluirmos o debate aqui nesta Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Solicito a 

suspensão dos nossos trabalhos por um minuto. 

Estão suspensos os trabalhos. 

 

* * * 

 

- Suspensos os trabalhos por um minuto, agora já reabertos sob a Presidência do 

Sr. Carlos Bezerra Jr. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - OK, a solicitação 

está sendo encaminhada à Presidência. Acho que não há nenhum óbice no tocante a 

isso. 

Alguém mais havia pedido a palavra? A deputada Marcia Lia, para inscrição. O 

deputado Nishimoto também está inscrito. O deputado Marcos Martins também está 

inscrito. O deputado Adilson Rossi, membro da Comissão, também está inscrito. 

Abrindo então os nossos questionamentos, eu gostaria aqui de fazer algumas 

considerações, três ou quatro questionamentos ao secretário, no tempo que me cabe aqui 

como presidente desta Comissão. 

Antes de mais nada, é importante  salientarmos que estamos na Comissão de 

Direitos Humanos. Nunca é demais lembrarmos isso. Não estamos num tribunal de júri. 

Não estamos aqui nem para defender, nem para acusar ninguém. Sei que no calor aqui 

dos embates, das discussões pode haver o ímpeto de um ou de outro, no sentido de ter 

um comportamento aqui ou de advogado, ou de promotor de acusação. Mas lembro a 

cada um dos que aqui estão que o nosso papel aqui é o de parlamentares comprometidos 

com a temática dos direitos humanos e com a justiça. E a Polícia, como todos bem 
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sabem, num primeiro momento trabalha com indícios, como foi aqui colocado pelo 

secretário, e não deve descartar nenhuma hipótese.  

Então, partindo dessa premissa, eu gostaria aqui de fazer três ou quatro 

questionamentos ao secretário Alexandre de Moraes. 

Secretário, o Instituto Sou da Paz, a partir de dados obtidos na Secretaria de 

Segurança Pública do Estado, aponta números que indicam que somente na Capital e na 

grande São Paulo ocorreram 10 chacinas no primeiro semestre deste ano. Outro caso de 

grande repercussão - todos aqui se lembram - foi a chacina na quadra da Torcida 

Organizada Pavilhão Nove, em que morreram oito pessoas. 

Aí minha primeira pergunta, secretário: qual o índice de elucidação das chacinas 

registradas neste ano, levando em consideração as 10 ocorrências registradas no 

primeiro semestre na Capital e na grande São Paulo. Quantos casos até aqui a Polícia 

conseguiu concluir? E dentro desta pergunta, é mais difícil o esclarecimento de uma 

chacina, secretário? Este é meu primeiro questionamento. 

A segunda questão que eu gostaria de colocar, colocarei em dois blocos de duas 

questões. Nós temos, hoje, uma reportagem na “Folha de S.Paulo” que revela que a 

investigação da Polícia Militar expôs testemunhas que depuseram contra PMs suspeitos 

pelo crime, inclusive um coronel que diz que teve seu nome vinculado como parte da 

história, e não como testemunha, e que diz que vem recebendo ameaças. A mesma 

“Folha de S.Paulo” trouxe declarações da presidente da Associação dos Delegados da 

Polícia de São Paulo, Marilda Pansonato Pinheiro, em que ela aponta atropelo da Polícia 

Militar nas investigações. Segundo a matéria da “Folha de S.Paulo”, diz a delegada: 

“Afoiteza da Polícia Militar certamente comprometeu o trabalho que havia sido feito e 

interrompeu a linha de investigações.”  

Considerando essas notícias veiculadas na imprensa, eu gostaria que V. Exa. 

esclarecesse qual o papel da força-tarefa criada para o esclarecimento - ela foi criada 

logo após a chacina - e da Corregedoria da PM. Um trabalho está atravessando o outro, 

e como ficará essa questão do vazamento de dados pessoais de testemunhas do caso? 

Isso nos aflige e nos traz preocupação, porque realizar um depoimento já é difícil, e a 

respeito de um tema tão delicado, agressivo e violento como a chacina. Sou morador da 

zona leste até hoje e esse tipo de coisa, quando acontece, ninguém quer falar. Quem viu 

não quer passar perto, não quer falar.  

O que nos traz preocupação é o seguinte: qual o impacto desse vazamento com 

relação às testemunhas do caso? Foi tomada alguma medida efetiva no sentido da 
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proteção dessas pessoas? Isso nos aflige muito e essa comissão tem preocupações a 

respeito da segurança e da integridade física dessas testemunhas, e por isso gostaríamos 

de saber se a Secretaria tomou, ou está tomando alguma providência com relação a esse 

tipo de coisa. Essas são as minhas duas primeiras perguntas, secretário. 

 

O SR. ALEXANDRE DE MORAES - Eu agradeço as questões trazidas pelo 

deputado Carlos Bezerra e vou ser bem objetivo. Em relação à primeira questão, ao 

percentual de chacinas esclarecidas, é importante, em primeiro lugar, colocar que 

ninguém nega, obviamente. E a Secretaria de Segurança Pública foi a primeira a colocar 

isso logo, no dia 14, independentemente dessa grande chacina que ocorreu com 18 

mortes naquele momento, e depois 19. É importante colocar que nesses primeiros sete 

meses, se considerarmos os homicídios classificados como múltiplos pela legislação - 

quando ocorrem mais de três homicídios ao mesmo tempo, no mesmo local -, elas 

permanecem estáveis em relação à queda que houve, de cinco, seis, sete anos para cá. A 

comparação é sempre para o ano anterior. Para se ter uma ideia, no ano passado, de 

janeiro até agosto, foram 61 vítimas, e agora 62. Não há grande variação, 

independentemente dessa gravidade do fato que ocorreu.  

O deslinde de uma chacina, pela criminologia e pela atuação policial, 

considerada não resolvida, é após dois anos e meio a três anos, especialmente por essa 

dificuldade. A investigação num homicídio comum é mais difícil? Sim, porque no 

homicídio comum, não praticado como execução, tem um percentual muito grande de 

crime passional, ligado a tráfico, mas uma briga momentânea e não uma briga 

calculada, porque aí entra o tráfico também na questão da chacina. E a questão das 

chacinas elaboradas como essa, nós podemos verificar que os vídeos existentes mostram 

que alguns dos criminosos estavam com luvas, outros recolheram estojos. Obviamente, 

a dificuldade de obtenção da prova é maior do que num homicídio comum. Por isso, a 

nossa determinação, já na madrugada do dia 13 para o dia 14, que as equipes fossem 

rapidamente em todos os locais para colher o maior número de elementos possíveis.  

Nós temos - se pegarmos desde 2003, em que se analisa isso de três ou mais 

homicídios, pelo DHPP de São Paulo e Grande São Paulo - um índice de 78,2% de 

solução das chacinas, exatamente pela expertise do nosso DHPP, da Polícia Civil e 

pelas medidas rápidas que foram tomadas logo após os fatos. Acreditamos, por isso, que 

poderemos solucionar isso rapidamente. 
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 Neste ano tivemos, dentro do conceito de três ou mais mortes, sete 

chacinas - sete homicídios múltiplos com mais de três. Contando Osasco e Barueri iria 

para oito. Em dois casos, no caso que foi citado, o da Torcida Pavilhão 9, dos três já 

foram presos dois, e um identificado. No outro caso, ocorrido no dia 2 de março, em 

Jacuí, dois já foram presos. Dessas sete, duas foram solucionadas - obviamente a 

investigação, porque, a partir daí, o Ministério Público irá analisar se denunciará, e o 

Judiciário analisará se haverá pronúncia para o Tribunal do Júri. Mas dessas sete duas já 

estão sendo solucionadas; de outras duas já temos os retratos falados feitos por 

testemunhas, e as pessoas estão sendo procuradas; e de três não temos ainda indicação 

de nenhum autor, e a polícia continua investigando em relação às desse ano, como foi 

perguntado por Vossa Excelência. 

 Em relação à matéria de hoje, e em relação à matéria anterior, falo com 

absoluta tranquilidade de que não há nenhum fundamento para nenhuma das duas 

matérias. Infelizmente, há a ansiedade de se produzir notícia, às vezes, e por isso já 

disse desde o início que o tempo político, o tempo jornalístico e o tempo de 

investigação são tempos diferentes, e nem sempre é o da Secretaria de Segurança. As 

polícias podem fornecer informações novas como a imprensa gostaria, mas nem sempre 

isso é possível. A partir disso, acabam surgindo notícias e informações sem qualquer 

relação com a realidade.  

Em relação às declarações: Marilda, a quem respeito muito e por quem tenho 

amizade pessoal, nem chegou a folhear os autos, nem chegou perto da força-tarefa, do 

DHPP, da Corregedoria. Ou seja, ela não tem nenhum conhecimento, e não deveria ter, 

porque ela não é uma das delegadas da força-tarefa. Ela é a presidente da Associação 

dos Delegados, uma ótima presidente, mas ela não está na investigação. As declarações 

dela, então, não têm nenhum fundamento, de que houve atropelo, de que não houve 

distribuição de tarefas, principalmente em relação a sua alegação maior, de que ela foi 

cobrada. Vejam que em nenhum momento, e aqui também é importante fazer uma 

ressalva, ela disse que teve contato com os autos. Ela disse que a classe a cobrou, um 

delegado a cobrou e então ela poderia ter tido, talvez, uma falha de comunicação. Ela 

poderia ter conversado conosco e aí sim ela saberia da sequência da investigação. O que 

ela se ressentiu na entrevista foi o fato de, logo nos dias seguintes, a Corregedoria da 

polícia ter realizado uma busca, uma apreensão importante nos vestiários, nos armários 

de todos os policiais de dois Batalhões de Osasco.  
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Uma das linhas das quatro linhas de investigação é a possibilidade também da 

participação policial, obviamente. Essa medida era emergencial, assim como em Barueri 

a Guarda Civil apreendeu dos seus guardas os seus armários. Então não houve nenhum 

atropelo. A rapidez na investigação era absolutamente importante. Da mesma forma, 

não há nenhuma conexão com a realidade na matéria de hoje, de exposição de 

testemunhas e vítimas. Quem expôs as testemunhas e vítimas foi o jornalista hoje 

fazendo essa matéria. De alguma forma ele pode ter tido, e não de forma regular, porque 

não poderia ter tido acesso a informações do inquérito, e ele expôs, na verdade, as 

testemunhas.  

As testemunhas são ouvidas como em todos os casos. À testemunha que teme, 

que tem medo de testemunhar e que pede proteção, nós aplicamos a legislação. A 

testemunha não é identificada, pode dar o seu depoimento e fica protegida. São duas 

etapas diversas: a primeira é quando ela somente pede para ser uma testemunha não 

identificada, e aí fica tudo absolutamente em sigilo. 

Se, além disso, ela teme por sua vida, aí nós colocamos o Serviço de Proteção a 

Testemunhas. Quem deve pedir isso é a testemunha. Nós não podemos pegar uma 

testemunha e colocar no Serviço de Proteção a Testemunhas. Ou nós não podemos falar: 

“Não, não, nós não vamos te identificar”. Ele fala: “Não, eu quero ser identificado, eu 

quero assinar”. 

Não temos, na investigação, testemunhas protegidas processualmente sigilosas. 

Não temos ainda porque nenhuma testemunha pediu o Sistema de Proteção a 

Testemunhas. Já foi oferecido a algumas testemunhas, elas declinaram. Não há como se 

forçar. 

Então, aqui, entendo a preocupação de V. Exa. e da comissão, a Comissão de 

Defesa dos Direitos Humanos. Podem ficar V. Exas. absolutamente tranquilos porque 

nenhuma testemunha, nenhuma vítima, está sendo exposta nem será exposta. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Essa era uma 

preocupação, secretário. E até fazendo uma correção: eu havia dito “coronel”, mas é um 

tenente da reserva. Esse tenente da reserva se dizia ameaçado. 

No momento em que ele se diz ameaçado, claro, isso traz uma preocupação a 

todos nós. E aí já vai a minha outra pergunta no sentido de que o senhor diz que não 

houve esse vazamento. 
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Nossa preocupação é: uma vez havendo a possibilidade desse vazamento - se há 

possibilidade desse vazamento, se esse tenente da reserva se diz ameaçado, recai a 

preocupação desta comissão sobre a segurança e a integridade física das outras seis 

vítimas, que não morreram. 

Então, minha pergunta é: há alguma forma de acompanhamento dessas outras 

seis vítimas? Qual é o estado em que elas se encontram neste momento? Pode-se trazer 

aqui alguma informação sobre como se encontram, se há alguma espécie de proteção a 

essas vítimas, enfim, se alguma coisa acontece nesse sentido? 

Como havia sido democraticamente combinado, como havia sido 

democraticamente antecipado, nós mantemos a mesma linha de tranquilidade, de 

serenidade, na condução dos trabalhos. 

Como foi colocado no início, seriam feitos quatro questionamentos. Três foram 

feitos e será feito o último, Sr. Secretário, então, respeitando a lista de inscrição de cada 

um dos deputados. 

Tem a palavra o nobre deputado João Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Mais uma observação. Primeiro, reforçar 

para ver se tem um retorno do presidente da Casa sobre a suspensão dos trabalhos. 

Porque senão nenhum deputado aqui vai ter condição de fazer as perguntas. 

Outra questão é: assim como tem acontecido em audiências polêmicas, em 

audiências de orçamento, essa sessão não está sendo transmitida ao vivo pela TV 

Assembleia. 

Nós temos diversas ONGs e lideranças que estão acompanhando de casa, dos 

escritórios e das organizações. Não está sendo transmitido ao vivo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Não está sendo 

transmitido ao vivo? Então eu faço a solicitação formal, como presidente da comissão - 

eu desconhecia esse fato -, para que seja transmitida. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Gostaríamos de 

saber formalmente por que não está sendo transmitida esta sessão, ao vivo, neste 

momento, pela TV Assembleia, o que nos causa absoluta estranheza. 
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Sobre o fato do encaminhamento da nossa audiência, eu posso dizer a V. Exas. 

que fiquem tranquilos pelo seguinte: também a prática adotada nesta Casa, essa rigidez 

regimental no trato das audiências públicas, tem sido bastante flexibilizada. 

Ou seja, mesmo na possibilidade de se abrir a sessão nós podemos fazer um 

pacto entre os membros da comissão acordando, de acordo com o horário que o próprio 

secretário pode estar, e determinarmos um prazo para o encerramento desta sessão com 

absoluta tolerância e manutenção do diálogo. 

Isso não é nada que vá impedir que os nossos trabalhos sigam com tranquilidade 

nesta tarde, como aconteceram várias vezes, por exemplo, na última legislatura. 

Por último, o último questionamento que eu gostaria de fazer a V. Exa. é o 

seguinte: nós conversamos aqui sobre a ocorrência de várias chacinas e o senhor nos 

traz um número otimista em termos de solução e de resolução dessas. 

A pergunta é: foi estabelecida ou foi identificada alguma conexão entre esses 

crimes? As investigações feitas pela Polícia Civil são de acordo com a jurisdição ou há 

alguma suspeita de conexão entre esses crimes? 

Existe a possibilidade da existência de algum grupo de extermínio atuando no 

território paulista? 

 

O SR. ALEXANDRE DE MORAES - Não há até o momento nenhuma 

conexão entre as diversas chacinas ocorridas. Não há nenhum indício, nenhuma prova 

em relação a isso. São fatos isolados e por motivação diversa naquelas em que já foi 

possível chegar a essas motivações, em locais diversos também. 

Essas investigações, até pela natureza do crime na questão dos homicídios - e 

isso foi, importante ressaltar, isso foi uma conquista do estado de São Paulo em termos 

não só de diminuição de chacina, a resolução daquelas que ainda ocorrem, mas 

principalmente da gradativa e importantíssima diminuição do número de homicídios 

praticados no estado, o que permitiu que no mês passado nós conseguíssemos chegar ao 

menor índice da história em São Paulo e, disparado, no Brasil. Nove vírgula 25 

homicídios por 100.000 habitantes, quando o Brasil tem 27 homicídios por 100.000 

habitantes. 

Em todos os estados, o homicídio, ao invés de descer, este ano, como em São 

Paulo, vem crescendo. Então, são várias as medidas, mas uma das medidas, muito 

importante, foi a centralização de informações e que nas chacinas, o DHPP aqui na 

Capital e Grande São Paulo investigasse e, fora da Capital e Grande São Paulo, as 
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DIGs, Delegacias de Investigação participassem, especificamente, exatamente, para o 

que V. Exa. colocou, para saber se há conexão, se há relação, se os participantes são os 

mesmos, se as armas utilizadas foram as mesmas. 

Não temos nenhum indício de que há essa conexão entre as ocorridas. 

Consequentemente, não temos nenhum indício de que há nenhum grupo de extermínio 

atuando no estado de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Secretário, então, 

encerrando aqui a minha fala e passando já para o primeiro inscrito, eu gostaria apenas 

de solicitar a V. Exa., em nome da Comissão de Direitos Humanos, que fossem tomadas 

medidas de proteção àquelas vítimas, também da chacina, que não faleceram; que 

pudessem ser tomadas providências no sentido da preservação das mesmas, e também 

do tenente da reserva que se diz ameaçado pelo vazamento das informações. 

Esse é um pedido formal que faço a V. Exa. e que depois, ao final desta 

comissão, oficiaremos a Secretaria. 

O primeiro inscrito é o deputado Coronel Telhada. Tem V. Exa. a palavra. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Agradeço a presença do nosso secretário de Segurança Pública. Obrigado, Excelência, 

pela presença do senhor aqui nesta audiência. 

Como foi dito pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós temos 

algumas preocupações. Quanto ao tenente que o senhor informou, não é só o problema 

de ele ser testemunha, Sr. Presidente. É que ele foi apresentado pela imprensa como 

sendo acusado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Eu coloquei isso 

no meu relato. A princípio acusado, e depois ele era testemunha. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Uma das minhas perguntas era sobre 

o problema que está havendo entre a Corregedoria, o DHPP etc. Mas o secretário já 

adiantou, já explicou que isso são notícias que estão veiculando e não são verdadeiras. 

A primeira pergunta que eu tinha que fazer para o senhor, Sr. Secretário, é: no 

meu entendimento, existe uma usina de falsas testemunhas aparecendo por aí, usina de 

testemunhas que veem tudo e nunca conseguem provar nada. E não vem nada porque 



23 

DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

elas chegam, jogam uma notícia no ar, essa notícia não é provada, não é comprovada, e 

me traz muita estranheza isso aí. 

Porque a impressão que eu tenho, clara, é o envolvimento do crime organizado 

nessas situações. Porque vêm justamente com a intenção de causar todo esse rebuliço, 

toda essa preocupação e, principalmente, jogar sempre a polícia como a grande suspeita 

da situação. 

A primeira pergunta que eu queria saber de V. Exa. é se tem algum trabalho 

sendo feito em cima dessas testemunhas também, que testemunham tudo e depois não 

se prova nada. Como é que fica essa situação? 

Portanto, se nós estamos falando em direitos humanos aqui, nós estamos 

acusando pais de famílias de determinadas situações terríveis, explorando a imagem 

dessas pessoas. Essas pessoas foram, algumas delas, mostradas na imprensa, o seu rosto. 

Programas de televisão mostraram os nomes dessas pessoas. 

Como é que fica a situação dessas pessoas? Porque elas estão sendo acusadas, ou 

pela imprensa ou por alguma testemunha, eu não sei quem, mas, enfim. Quando se fala 

em direitos humanos, como foi dito pelo nosso presidente, a preocupação com as 

testemunhas, eu também tenho uma preocupação quanto aos acusados enquanto nada é 

provado. Como é que fica essa situação? 

Se existe, realmente, uma usina de falsas testemunhas aparecendo e sendo 

fornecidas ou baseadas pelo crime organizado. 

Outra coisa, Sr. Secretário, que eu tinha aqui para perguntar a V. Exa.: o senhor 

falou que uma testemunha referida teria dito que talvez uma viatura teria passado pelos 

locais do fato, ou teria ouvido dizer que alguém ouviu que alguém ouviu, enfim, citou 

essa situação. Não sabe se é viatura da Polícia Civil, da Polícia Militar ou da Guarda 

Civil. 

Segundo as notícias, vários quartéis já foram vistoriados, em casas de policiais 

militares foram feitas buscas e apreensão. Tivemos 18 policiais militares do 42º 

Batalhão recolhidos à Corregedoria, e nada provado até o momento. 

Queria saber se nós não temos essa certeza de o que vem a ser essa viatura, 

quero saber se foi feita também essa vistoria na casa de policiais civis que residem em 

Osasco, nas delegacias, nos guardas civis metropolitanos também, porque parece que 

todas as atenções estão voltadas só sobre a Polícia Militar. É muito estranho isso, 

porque parece que toda a diligência, toda a busca é só feita em nome da Polícia Militar, 

e o fato foi no dia 13 de agosto, e até agora nada foi provado.  
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Não existe outro tipo de investigação? Porque eu já vi que essa acusação não 

procede, porque até o momento nada foi provado, contra nenhum policial militar. 

Desde que eu estava na ativa, senhor secretário, tínhamos a pretensão, já na 

época ouvia dizer que o governo ia fazer isso, o governo falou no Detecta e instalação 

de câmeras dentro das viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, de todas as viaturas 

dos órgãos de Segurança Pública, câmeras que mostrassem o interior e o exterior da 

viatura. 

Talvez, se isso tivesse sido feito, até instalados os coletes dos policiais militares, 

civis e outros homens da Segurança Pública, tempos atrás, quem sabe hoje não teríamos 

18 pais de família sendo acusados sem fundamento, tendo suas vidas prejudicadas, suas 

famílias ameaçadas, porque isso acontece também com os policiais militares. A partir 

do momento em que estão arrolados como acusados na situação, eles passam a sofrer 

também esse tipo de agressão física, verbal, ameaças também, porque estão recebendo 

ameaças. 

Pergunto a V. Exa., senhor secretário, por que não prosperou ainda esse sistema 

de monitoramento dentro da Polícia Militar? Porque o policial que trabalha 

corretamente não tem o que temer, de suas ações serem filmadas. Acho que até serve 

como prova e segurança para esse policial militar e civil.  

E, finalmente, temos um policial militar recolhido, um policial do 1º Batalhão. 

Que eu saiba, ele está na temporária, não sei se procede a informação, ou não. E V. Exa. 

falou que até o momento não há nada de concreto contra ninguém ainda. Esse policial 

foi recolhido pelo de, segundo informes, teria sido reconhecido por uma das 

testemunhas pelos olhos, porque parece que estavam todos encapuzados lá, como a 

própria filmagem, que achei desnecessária, mas passou. Os indivíduos estavam 

encapuzados e uma testemunha, não sei como, reconheceu um dos policiais pelos olhos, 

pelo olhar dele. Depois outra testemunha falou que eles teriam tirado o capuz dentro do 

carro, enfim, várias situações, e nós temos um policial militar recolhido na prisão 

temporária. 

Queria saber se isso procede mesmo, ou se são só denúncias que estão sendo 

averiguadas, o porquê de esse policial militar já ter sido recolhido na temporária, 

enquanto não há nenhuma prova concreta da situação, ou do desfecho de toda essa 

chacina, do qual faço questão que seja chegado a um resultado satisfatório, porque eu 

mesmo tive um parente morto em chacina, na zona norte. É uma coisa que nós não 
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podemos aceitar com normalidade, e temos que chegar a um resultado concreto, pôr 

esses indivíduos na cadeia. 

Muito obrigado, senhor secretário. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. - PSDB -  Tem a palavra o 

nobre secretário, Alexandre de Moraes. 

 

O SR. ALEXANDRE DE MORAES – Agradeço também as questões 

colocadas pelo deputado Coronel Telhada. 

Em relação à primeira, em relação à possibilidade ou não de falsas pessoas, 

falsas testemunhas, obviamente isso é uma preocupação que não é nossa, em relação a 

essa ocorrência. Isso não é só atualmente. Isso é histórico, não só no Brasil, mas no 

mundo todo. É sempre o cuidado que se deve ter à prova testemunhal.  

Tanto que é clássico, aqueles que têm contato com o Direito Penal sabem, é 

clássico chamar a confissão a rainha das provas. E a testemunha, a prostituta das provas. 

É algo clássico, do século XVIII, exatamente para se evitar não só eventuais plantações, 

mas também eventuais erros que a própria testemunha pode ter. Se ocorrer um fato aqui, 

neste exato momento, um fato rápido, com certeza é a percepção de várias pessoas, a 

percepção será diferente.  

Isso é sempre levado em conta. As técnicas de investigação levam isso em conta. 

Somente a questão das testemunhas deve sempre ser corroborada por algum outro dado. 

Logicamente temos que cruzar os dados, para não cometer nenhuma injustiça. A 

primeira técnica investigativa, não vou me demorar nisso, mas V. Exa. bem sabe, 

porque trabalhou na polícia muito tempo, a primeira é verificar como colocar 

testemunha no local dos fatos. Temos que verificar se a testemunha estava no local dos 

fatos, para não aparecer uma testemunha de paraquedas, querendo prejudicar alguém. A 

partir dessa colocação da testemunha, a prova de que estava, a partir disso outras 

questões vão sendo levantadas.  

Mas V. Exa. e todos os deputados desta comissão podem ter a absoluta 

tranquilidade que esse cuidado vem sendo tomado, não só nesse caso, mas em outros 

casos. E aquelas testemunhas que verificamos que mentiram, ou foram plantadas para 

isso, elas serão processadas, principalmente, dependendo se elas procuraram, nem por 

falso testemunho, mas por denunciação caluniosa, por falsa comunicação de crime, 

porque isso não pode ser permitido. 
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O segundo ponto que V. Exa. colocou é algo que, desde o dia 14, no primeiro 

contato com a imprensa em relação ao assunto, e até hoje, eu venho dizendo para a 

imprensa que temos que tomar muito cuidado porque as pessoas que estão sendo 

ouvidas, as pessoas cujas armas estão sendo apreendidas, sejam policiais militares, 

sejam guardas civis, sejam pessoas que não estão ligadas nem à Polícia Militar nem às 

guardas civis, as pessoas não são suspeitas ainda. Obviamente, em virtude do local dos 

fatos, em virtude das características, até para se delimitar a investigação, são medidas 

necessárias. Mas não são suspeitos indiciados.  

Eu tive a oportunidade, eu diria, não de duas, três ou quatro, mas mais de dez 

vezes, de responder a várias indagações feitas pela mídia, feitas pela imprensa, quando 

falava – esses 18 nomes que surgiram, e quero aqui dizer que 18 nomes não vazaram da 

Secretaria da Segurança Pública. Esses 18 nomes que surgiram são suspeitos? São 

indiciados? Não. Então, são nomes cujas necessidades de investigação para o todo são 

importantes. 

Foram feitas, e V. Exa. perguntou só em relação aos policiais militares? Não, 

porque temos quatro, na verdade três, e uma quarta que soma às outras duas, e nenhuma 

das quatro linhas de investigação ainda foi descartada. Temos uma linha de 

investigação, principalmente em Barueri, de participação não de exclusividade, mas de 

participação, de eventual participação de guardas civis metropolitanos? Temos essa 

linha de investigação, estamos investigando. 

Temos em Osasco uma linha de investigação da mesma forma, não 

exclusividade de participação, mas da possibilidade de participação de policiais 

militares? Temos, e estamos investigando.  

Temos a possibilidade, e essa é a quarta linha que surgiu, com o decorrer do 

tempo, a possibilidade até de participação conjunta. Há essa possibilidade. E temos a 

possibilidade de, em alguns locais, principalmente em dois locais onde não há nenhuma 

relação com os outros oito locais, o aproveitamento naquele momento do tráfico de 

drogas? Temos também. 

Eu disse desde o início. Repeti, e repito. Nós só vamos excluir uma linha de 

investigação quando tivermos absoluta certeza de que essa linha de investigação não 

tem nenhum indício, não tem nenhuma prova. Hoje continuamos com essas linhas de 

investigação. 
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O SR. CORONEL TELHADA - PSDB -  Vossa Excelência me permite um 

aparte? 

 

O SR. PRESIDENTE -  CARLOS BEZERRA JR. - PSDB -  Gostaria de 

lembrar, deputado, que temos dois minutos do seu tempo, para encerrar. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB -  Dentro do que V. Exa. falou agora, a 

Secretaria vai tomar providências legais quanto ao vazamento dessas informações, 

desses nomes? 

 

O SR. ALEXANDRE DE MORAES – No âmbito da Secretaria, sim. No 

âmbito da Secretaria nós já instauramos, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar; 

eu determinei a instauração de sindicância, para verificação de apuração de vazamentos.  

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB -  Sim, senhor. Obrigado. 

 

O SR. ALEXANDRE DE MORAES – Já não era antes, e agora, já há uma 

semana, foi decretado sigilo pela juíza. Não é possível o vazamento. Os vazamentos, 

infelizmente, não controlamos 100%, mas vamos apurar. Aquele que vazou, se for no 

âmbito da Secretaria, será punido. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB -  Muito obrigado. 

 

O SR. ALEXANDRE DE MORAES - Para encerrar, rapidamente, as duas 

últimas colocações de V. Exa., a questão de câmeras é algo que, eu diria, ainda não está 

no status de projeto meu, mas desde o início é uma ideia, uma ideia importante da 

Secretaria. Já analisamos todos os sistemas de câmeras portáteis, seja com o próprio 

rádio, seja de uma forma mais simples, que é quase um “bottom”, até a viatura. É um 

sistema que é menos custoso, é mais barato que um sistema chinês.  

A China, agora, forneceu para três países europeus; ainda está em 

desenvolvimento. Estamos analisando porque, assim como V. Exa. disse, a meu ver, 

isso é absolutamente imprescindível para garantir mais transparência ainda, para a 

garantia de segurança para a sociedade e para o policial. 
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Por fim, a questão de um policial preso. Esse policial que está preso, prisão 

temporária decretada pela Justiça militar, foi decretada a prisão por 30 dias porque há 

indícios em relação a ele. Não só o reconhecimento fotográfico, é como um duplo 

reconhecimento pessoal de testemunha protegida - que é uma testemunha que pediu 

proteção; é importante salientar isso - e com outros dados que ligam não só esse 

testemunho, mas a possibilidade da sua participação. É por isso que ele continua preso. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Obrigado, Sr. Secretário. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Tem a palavra a 

próxima inscrita, deputada Beth Sahão. Tem V. Exa. a palavra pelo tempo regimental de 

15 minutos. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Gostaria de cumprimentar o Sr. Secretário. 

Secretário, temos alguns números que gostaria de expor. Posteriormente, entre outros 

questionamentos que quero fazer, gostaria que V. Exa. comentasse. 

Temos números das chacinas que ocorreram no estado de São Paulo ao longo 

dos últimos cinco anos. Em 2010, houve 65 mortos em chacinas, sendo 24 na Capital, 

22 na Grande São Paulo, 13 no interior e seis no litoral. Em 2011, houve 51, sendo 10 

na Capital, 24 na Grande São Paulo, 14 no interior, e 03 no litoral. Temos, inclusive, as 

ruas, os endereços, só que, devido ao tempo curto, vou deixar de lado essas informações 

mais detalhadas. 

Em 2012, houve 122 mortes em chacinas, sendo 43 na Capital, 57 na Grande 

São Paulo, 22 no interior e nenhuma no litoral. Em 2013, houve 76, sendo 27 na 

Capital, 34 na Grande São Paulo, nove no interior e seis no litoral. Em 2014, houve 49, 

sendo seis na Capital, 26 na Grande São Paulo, 13 no interior e quatro no litoral. Em 

2015, até o momento, houve 75 mortes, sendo 41 na Capital, 34 na Grande São Paulo, 

zero no interior e no litoral. 

Bem, V. Exa. expôs em sua fala que acredita que não há mais grupos de 

extermínio no estado de São Paulo. Queria dizer que, nesses anos, foram 363 mortes. É 

difícil acreditar, Sr. Secretário, que com esse número tão elevado de mortes não 

tenhamos grupo de extermínio no estado. 

Outra coisa que V. Exa. menciona - e nós queremos saber também - é por que a 

Secretaria não faz a divulgação das chacinas. O que acontece? Esses dados são 
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coletados de matérias jornalísticas. O deputado Carlos Bezerra perguntou a V. Exa. 

sobre a matéria que saiu hoje no “Cotidiano”, da “Folha de S.Paulo”, a respeito da 

exposição de uma testemunha. Vossa Excelência disse que isso, certamente, não pode 

ser considerado. Pergunto se V. Exa. considera que essas matérias todas, que são 

publicadas na imprensa, são mera especulação. Com base nelas, muitas vezes, 

conseguimos ter informações que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São 

Paulo não fornece. Gostaria que V. Exa. nos explicasse as razões pelas quais ela não 

fornece. 

Vossa Excelência disse, também, que a Secretaria consegue resolver 68% das 

chacinas. Gostaria de saber de onde V. Exa. retirou esses dados e que nos elucidasse 

com muito mais detalhes. Historicamente, sabemos - inclusive, os estudos demonstram - 

que neste País não chega a 10% o número de crimes que são resolvidos, cujos culpados 

são encontrados. Na verdade, representa uma sensação de impunidade que só faz 

aumentar ainda mais a criminalidade. 

Quando V. Exa. mostra as estatísticas comparando o estado de São Paulo com 

outros estados, é claro que São Paulo tem a obrigação de ter números menores, tem a 

obrigação de ter percentuais menores da violência, até por conta da sua condição 

econômica e dos instrumentos que possui para combater a violência e a criminalidade.  

Vossa Excelência também falou a respeito do “timing” das investigações. Queria 

apenas fazer uma colocação, Sr. Secretário. O “timing” das famílias é diferente do 

“timing” da imprensa, é diferente do “timing” dos políticos, é diferente do “timing” das 

autoridades. O “timing” das famílias é a angústia de quem perdeu os seus entes 

queridos. Hoje, completamos 20 dias da chacina e ainda não há nenhuma sinalização e 

nenhuma resposta por parte daqueles que investigam o crime. 

Não consigo, realmente, partilhar da sua ideia de que não há exposição, de que 

as pessoas que são testemunhas não foram expostas. Nesta matéria de hoje, da “Folha 

de S.Paulo”, consta que uma das testemunhas teve nome, filiação, endereço residencial, 

comercial e telefones divulgados, numa investigação que, hoje, seja talvez a mais 

importante do estado de São Paulo, e se expõe as pessoas abertamente. 

Vossa Excelência também disse na sua fala que nenhuma das pessoas pediu para 

ser incluída no Programa de Proteção à Testemunha. Penso se todas sabem, têm 

conhecimento da existência desse programa. Talvez, se tivessem conhecimento, 

poderiam, sim, pedir. Sabemos como isso funciona, e há muitas famílias. Gostaríamos 

de ter trazido famílias que tiveram seus entes queridos assassinados para participar desta 
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reunião da Comissão de Direitos Humanos. A informação que tivemos é que elas não 

gostariam de vir porque estão com medo. 

Seria muito importante que fosse oferecida proteção a essas famílias, 

independentemente de elas solicitarem ou não essa proteção. É o mínimo que o Estado 

pode fazer, já que não teve a capacidade de impedir que essa chacina ocorresse por meio 

de seus instrumentos legais.  

Essa é outra questão que faço ao Sr. Secretário. Aqui, ninguém quer que mais 

chacinas ocorram. Estamos buscando a paz social. Isso tem que ser claro. Não é porque 

somos de partido de oposição na Casa que queremos que mais chacinas ocorram. Muito 

pelo contrário, gostaríamos de discutir outros assuntos que não fossem referentes a esse 

recrudescimento da violência. Infelizmente, não é isso. Estamos buscando a paz social. 

Quero lhe perguntar: o que fazer para trabalhar preventivamente para que não 

haja mais chacinas? Como fazer para trabalhar, inclusive, se há indícios e suspeitas da 

participação de policiais militares? Temos dezenas de matérias que mostram a 

participação de policiais militares, a suspeita de policiais militares em chacinas neste 

estado. É preciso ver que tipo de trabalho pode ser feito para que essas pessoas tenham 

uma relação mais humanística do ponto de vista da Segurança Pública, e não saiam por 

aí, aleatoriamente, matando pessoas. 

Acho muito interessante quando se diz: “Ah, mas essa pessoa tem passagem pela 

polícia...” Ora, porque ela tem passagem pela polícia tem que ser assassinada? Isso 

credencia, sejam agentes do Estado, sejam outras pessoas quaisquer, a matarem essa 

pessoa? Então, para isso, vamos rasgar as nossas leis, vamos anular todos os 

instrumentos que temos para fazer o trabalho de prevenção de prisões, de investigação 

de prisões e posteriores punições para aqueles que têm culpabilidade, 

independentemente do crime que cometeram. 

Insisto com V. Exa. nessas questões. Da mesma forma, insisto também em que 

essas pessoas, essas famílias, sejam colocadas no Programa de Proteção à Testemunha. 

Vossa Excelência nos disse que não se pode revelar o andamento das investigações. De 

qualquer modo, secretário Alexandre, acho que a Secretaria precisa ter uma função e 

uma tarefa que nos deem mais transparência dessas ações. Às vezes, percebemos certa 

angústia em todos nós e naqueles que buscam informações porque não temos essa 

transparência devida da Secretaria de Segurança Pública, inclusive com relação aos 

dados das chacinas.  
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Respeito, obviamente, o sigilo das investigações, que a investigação deve 

transcorrer sob segredo de Justiça, mas a própria delegada, a presidente da Associação 

dos Delegados - não tenho nenhuma procuração para defendê-la - coloca e deve traduzir 

os anseios daqueles que ela representa e que estão envolvidos. Embora ela não esteja 

envolvida na investigação, há aqueles que ela representa que estão envolvidos. E ela 

traduz isso na preocupação com o vazamento das informações. Foram esses vazamentos 

que acabaram descaracterizando a força-tarefa que foi proposta pelo governador 

Geraldo Alckmin. 

Para finalizar, gostaria de saber quais são as perspectivas de finalização dessas 

investigações, já que a Secretaria avança a passos largos. Gostaria de saber também, 

embora vocês tenham detido um policial, se há de sua parte alguma suspeita de 

participação de outros policiais militares nessa chacina. E há também outra questão que 

ficou um pouco dúbia. Qual órgão da Polícia conduz as investigações neste momento? 

É mais de um? É um só? Como é isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Secretário, antes 

de obtermos suas respostas gostaria de fazer apenas um adendo. O deputado João Paulo 

Rillo havia nos proposto que fizéssemos um entendimento com a presidência para que 

houvesse um adiamento dos trabalhos com a finalidade de podermos prolongar um 

pouco mais a nossa audiência pública. Isso foi consolidado e conseguimos que os 

trabalhos fossem suspensos das 16 horas e 30 minutos até as 17 horas.  

Isso aconteceu no momento em que a deputada Beth Sahão estava falando, por 

isso eu não comuniquei. A questão é que temos duas formas de seguirmos a nossa 

audiência, e é o entendimento da maioria que prevalece. Temos vários outros deputados 

inscritos. O secretário pode responder neste momento diretamente a cada uma das 

perguntas da deputada Beth Sahão ou podemos fazer uma lista para que o maior número 

de deputados pontue suas questões e ao final o secretário tentaria responder ao maior 

número de questionamentos possível. Ou então ele responde diretamente os 

questionamentos da deputada Beth e aos questionamentos dos próximos deputados que 

virão, mas, seguramente, o nosso tempo será estourado. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Gostaria de cumprimentar o Sr. 

Presidente, o secretário e todos os deputados. Eu não sei o que o Colégio de Líderes 

definiu em relação à pauta de hoje, mas creio que na Casa hoje não há nada tão mais 
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importante do que este debate nesta comissão. Tanto que podemos observar a presença 

de deputados que não são membros desta comissão, da imprensa e a quantidade de 

pessoas presentes. Por isso, quero rogar que possamos estender este trabalho. Até 

porque estivemos há 15 dias na Secretaria de Segurança e ficamos mais de uma hora 

esperando o secretário sem ele nos atender. Então, podemos estender a reunião mais 

uma hora.  

Nós estamos aqui para dialogar com o secretário que, inclusive, desceu e falou 

com a imprensa que nós, deputados do PT, tínhamos ido embora, sendo que eu estava 

ali e contestei na hora, assim como as deputadas Beth Sahão, Marcia Lia e outros. 

Então, peço que V. Exa. volte a falar com presidente e com os demais deputados. O 

presidente inclusive foi quem marcou a agenda com o secretário às 11 horas, e nós 

descemos às 12 horas e cinco minutos, sem ninguém nos atender. Portanto, gostaria que 

pudéssemos prolongar esta audiência, pois tenho certeza de que não há nada mais 

importante neste momento do que tirarmos dúvidas sobre uma ocorrência que vitimou 

recentemente mais de 18 pessoas - considerando as outras seis são 25 no total -, além da 

quantidade enorme que a deputada Beth relatou há pouco. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - A preocupação é 

de todos nós - apenas relembrando -, especialmente com a proteção das testemunhas, 

das famílias das vítimas e daqueles que muitas vezes têm seu nome indevidamente 

envolvido. Enfim, nossa preocupação não é outra. O fato é que, regimentalmente, temos 

limitações, e em termos de tempo também temos limitações. Cabe ao nosso colegiado 

estabelecer uma regra que seja a mais democrática possível e que funcione para todos. 

Eu proporia que o secretário respondesse diretamente aos questionamentos da 

deputada Beth e a partir daí nós esticássemos a sessão em mais meia hora para que 

todos os deputados inscritos fossem absolutamente sucintos e colocassem os seus 

questionamentos. Em seguida, o secretário faria um apanhado final tentando responder 

ao máximo de perguntas colocadas. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Antes de definir se será mais 

meia hora ou não, seria importante saber qual a pauta. O que é que tem? A comissão só 

não pode continuar se abrirem os trabalhos. Nós podemos continuar aqui até as 18, 19, 

20 horas. Gostaria que V. Exa. pudesse falar com o presidente nesse sentido. 
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Eu entendo todas 

as ponderações de V. Exa., mas o meu questionamento é outro. Nós não podemos parar 

a sessão para isso. É desnecessário. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Podemos. Desculpe, presidente. 

Perdão, por favor. Nós, V. Exa. e todos os deputados já participaram de inúmeras 

comissões que foram até as 18, até as 19 horas e tantos outros horários, desde que o 

trabalho lá não reabra.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Quando eu digo 

isso quero dizer que foge à minha atribuição. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Vossa Excelência é o 

presidente desta comissão e poderia ligar para o presidente da Casa. É que falar em meia 

hora engessa a Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Perfeito, como fiz 

há meia hora atrás. Nós faremos isso. O secretário responderá. Eu proponho então que 

façamos um primeiro entendimento e havendo o posicionamento do presidente, não 

haverá nenhuma dificuldade. Mas, não havendo, fazemos o encaminhamento e não 

perderemos tempo para que os deputados possam participar.  

Na abertura desta comissão nós perdemos um tempo desnecessário em uma 

discussão absolutamente lateral, colateral. E creio que todos estamos colocando os 

nossos questionamentos democraticamente, com liberdade. Isso é fundamental. Nós 

faremos isso, mas eu proponho, há alguma objeção a encaminharmos dessa forma? 

Apenas informando, acabo de ser avisado de que estamos com transmissão ao 

vivo pela TV Assembleia. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Sr. Presidente, todas as quartas-feiras nós 

tratamos desses temas dos direitos humanos e havia uma expectativa grande pela 

presença do secretário aqui. A ponderação que faço é que fizéssemos uma distinção em 

relação à fala dos membros da comissão e dos demais deputados. 
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Perfeito. Isso está 

sendo respeitado. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Mas de acordo com a proposta de V. Exa. 

nós vamos ter um bloco geral para todos os parlamentares. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Não. Um bloco 

do primeiro, dentro daquele critério que estabelecemos logo no início. De preferência, 

primeiro os membros da comissão. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Depois iremos passar para o secretário. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Exatamente. E 

então, depois, os que não são membros e que quiserem participar. Mas precisamos ter 

regra. Deve haver um limite de tempo estabelecido, senão nós nos perderemos na 

sessão. Então, fica encaminhado dessa forma. Vossas Excelências entendendo que esse 

é o consenso da comissão, ficamos assim. Nós estenderemos até as 17 horas, daremos 

mais meia hora, com o limite de 17 horas e 30 minutos, dependendo também da 

resposta da Presidência desta Casa. 

O próximo inscrito é o deputado Raul Marcelo. Secretário, V. Exa. tem a 

palavra. 

 

O SR. ALEXANDRE DE MORAES - Agradeço pelas questões colocadas pela 

deputada Beth Sahão e até devido ao tempo rapidamente já passo às respostas.  

Primeiramente, com todo o respeito a V. Exa., gostaria de dizer que os dados 

que utilizou estão errados, sejam os dados de chacina ano a ano que V. Exa. colocou 

seja o de vítimas fatais. Temos os dados e eles são fornecidos a todas as pessoas que 

pedem. Com base na lei de informação nós cedemos todos os dados, mas esses dados, 

que V. Exa. mesmo disse que pegou de reportagens e tal, estão errados.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Quero apenas encaminhar para o secretário, 

então, uma pasta de onde tiramos todos os dados, para que ele pudesse depois passar 

para a assessoria dele. Como eu já imaginava que poderia haver essa divergência de 

informação, estamos passando os dados para as mãos do secretário. 
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Faço um 

encaminhamento para que esses dados sejam oficialmente entregues à Secretaria desta 

Comissão, disponibilizado a todos os deputados e também enviado ao secretário de 

Segurança Pública. Pode ser assim, deputada Beth? 

 

O SR. ALEXANDRE DE MORAES - Em relação à pergunta que V. Exa. me 

fez, quanto ao porquê de esses dados não serem divulgados, pelo que pude entender, V. 

Exa. me corrija se eu estiver errado, V. Exa. se referiu à questão das divulgações 

mensais que a Secretaria por lei é obrigada a realizar. Por que não se divulga chacina? 

Por um simples motivo. Primeiramente, porque não existe o crime de chacina. Chacina 

é uma modalidade de homicídios múltiplos. São divulgados os homicídios múltiplos. 

Em segundo lugar, porque a Secretaria divulga com base na lei estadual que esta Casa 

fez.  

A Assembleia Legislativa de São Paulo determinou lá atrás, não foi nem no meu 

tempo, foi em 2001, que a Secretaria de Segurança divulgasse mensalmente os índices. 

Fala-se muito em transparência e São Paulo é o único estado da Federação que divulga, 

mês a mês, os índices, sejam eles bons ou ruins. Eu, os anteriores e os futuros 

secretários, no dia 25, estaremos lá para divulgar os índices com total transparência. Isso 

é mais até do que a legislação determinou. A legislação determinou específicos crimes 

e, por decreto, o governador ampliou para outros crimes. O que nós podemos divulgar 

são os crimes e, lá, as chacinas e as vítimas saem como homicídios e vítimas. Há total 

transparência em relação à divulgação de dados. Eu repito: somente no estado de São 

Paulo há total transparência nessa questão importantíssima.  

Inclusive, eu tomo a liberdade de puxar a última questão. Isso possibilita que 

todos nós possamos, em relação a homicídio, só retroagir a 2001. Nós podemos 

retroagir a 1999 porque os homicídios já eram divulgados: o número de homicídios e as 

vítimas de homicídios. Isso possibilita verificar o que V. Exa. indagou: como diminuir o 

número de chacinas? Diminuindo o número de homicídios, diminuindo o número de 

vítimas. É isso que o estado de São Paulo vem fazendo desde 2001, quando nós 

tínhamos 36 homicídios por 100 mil habitantes. Agora, em 2015, temos 9,25 homicídios 

por 100 mil habitantes. É o trabalho de prevenção, é o trabalho de investigação, polícia 

ostensivamente na rua, mapeamento dos locais onde os crimes podem ocorrer e prisão 

dos culpados. 
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Vossa Excelência também disse, com total razão, que o “timing” das famílias é 

outro. Eu não diria que é “timing”. Na verdade, para as famílias, isso é uma dor. Não é 

tempo ou ansiedade. Para a família, é uma grande dor que jamais será superada. Agora, 

nós temos que ser - e essa é uma responsabilidade das polícias - profissionais: nós temos 

que ir rapidamente, com transparência, atrás das provas, cruzar os dados, fazer os 

exames necessários, ouvir as testemunhas necessárias. Infelizmente, nós não podemos 

apressar isso mais do que já estamos apressando. A polícia e a Força Tarefa vêm 

trabalhando, desde o dia 13 de madrugada, incessantemente, sábado e domingo, 

cumprindo mandados, ordens judiciais e realizando diligências. Nós estamos 

trabalhando a um “timing” necessário para isso. 

A questão da oitiva de testemunhas é importante. Aqui, eu me desculpo com V. 

Exas. se não fui claro quando assim me referi. As vítimas/testemunhas sempre são 

indagadas - foi o que eu disse anteriormente e, talvez, não tenha sido claro o suficiente. 

Primeiro, se elas querem, com base na legislação, ser testemunhas não identificadas. 

Segundo, se elas querem entrar no sistema de proteção à testemunha.  

Vossa Excelência, presidente dessa Comissão, pode ficar absolutamente 

tranquilo, porque isso sempre é indagado no início do depoimento. Isso deve ser 

indagado no início, porque a testemunha pode falar que não quer que conste nada. Até 

porque há todo um procedimento legal para a aplicação do provimento do Tribunal de 

Justiça quanto à testemunha não identificada. Ao final, novamente, é indagado: “Não 

quer mesmo a proteção da testemunha, você e sua família? Você e quem você quiser 

indicar?” Agora, eu volto a colocar que o máximo que o Estado pode fazer é oferecer - 

nós não podemos obrigar. Isso vem sendo feito em relação a todos.  

Para encerrar as questões, V. Exa. me perguntou quais as perspectivas. São boas 

as perspectivas. Nós estamos cruzando centenas de informações, chegando a questões 

importantes, então nós temos boas perspectivas de solução.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - O secretário falou sobre a questão das chacinas. 

Eu queria dizer que eles não caracterizam os crimes como chacinas. Então, quando 

foram assassinadas 19 pessoas em Osasco, qual é a nomenclatura utilizada, que 

tipologia de crime, como funciona? Então, tudo isso que nós apresentamos como 

chacina não é mais.  

O senhor disse que esses dados estão errados. Quais os dados que estão corretos? 

Por que a secretaria não divulga? Quer dizer, para divulgar, eu preciso me utilizar da 
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Lei de Acesso à Informação? Nós podemos até fazer isso. Amanhã mesmo nós podemos 

fazer um requerimento e enviar para a secretaria, com base na Lei de Acesso à 

Informação, para termos os dados oficiais - eu não digo correto. Dado oficial não é 

sinônimo de correto. Dado oficial é dado oficial. 

Vossa Excelência não respondeu quem está investigando. Qual o órgão da 

secretaria responsável pela investigação? 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Reafirmando o 

compromisso democrático deste presidente, concedo um tempo extra de mais três 

minutos, que V. Exa. acaba de utilizar, para que o secretário possa responder as suas 

perguntas.  

 

O SR. ALEXANDRE DE MORAES - Em relação a como isso é tipificado, é 

homicídio. Agora, na contabilidade, exatamente por isso esses dados existem, a 

legislação estadual coloca que mais de três vítimas mortas no mesmo momento é um 

homicídio múltiplo, que a imprensa chama de chacina ou que a população chama de 

chacina, é contabilizado como tal.  

Nós temos milhões de dados que são planilhados ao acesso. Só o estado de São 

Paulo divulga todos os crimes que esta Casa determinou e mais alguns crimes 

importantes que o governador estendeu por decreto, os crimes previstos no Código 

Penal e na Legislação Penal Especial.  

Quanto aos órgãos de investigação, é a Força Tarefa. Eu disse no início da 

minha exposição, mas talvez não tenha sido claro o suficiente. A Força Tarefa é 

composta pelo DHPP - o Departamento de Homicídios da Capital - e pelo Demacro - o 

Departamento da Grande São Paulo. Quem conduz essas investigações são os seus dois 

diretores: a Dra. Elizabete Sato e o Dr. Albano, diretor do Demacro, e todos os dias há 

uma reunião com o delegado geral. A reunião é com o secretário no fim do dia para que 

nós possamos cruzar os dados e analisar.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - O próximo 

inscrito é o deputado Raul Marcelo, membro efetivo desta Comissão. Temos ainda 

alguns outros membros da Comissão. Faremos, com os membros da Comissão, a mesma 

dinâmica. A partir daí, se o tempo nos permitir, faremos a dinâmica que combinamos. 

A próxima inscrita é a deputada Marcia Lia.  
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O SR. ALEXANDRE DE MORAES - Eu não entendi como ficou a dinâmica 

agora. Eu respondo ou respondo ao final? 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Como nós 

chegamos às 17hs, os deputados desta Comissão utilizarão o tempo deles, só que, para 

que possa haver uma dinamização, nós temos o deputado Raul Marcelo, a deputada 

Marcia Lia e o deputado Hélio Nishimoto, que farão os questionamentos usando o seu 

tempo. Vossa Excelência responderá. Se tivermos tempo extra e possibilidade, e se 

houver entendimento com a Presidência, os outros deputados não membros desta 

Comissão farão suas pontuações.  

Tem a palavra o nobre deputado Alencar Santana Braga. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Vossa Excelência conseguiu 

falar com a Presidência? 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Já enviei um 

recado e estou aguardando a resposta. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Presidente, eu gostaria de parabenizá-lo 

pela iniciativa de propor, na Comissão de Direitos Humanos, este requerimento. Quero 

cumprimentar o secretário Alexandre de Moraes e dizer que é um momento muito 

importante para as pessoas que estão preocupadas com as questões relacionadas aos 

Direitos Humanos aqui no estado de São Paulo.  

Eu queria fazer uma breve análise. Minha avaliação é que a pasta que V.S.ª 

dirige é a mais importante, hoje, no estado de São Paulo. Por que digo isso? Porque as 

políticas públicas mais estruturantes passaram por profundas reformulações depois da 

Constituição de 1988. Infelizmente, a Segurança Pública ainda é um esqueleto no 

armário da sociedade brasileira. Não fizemos o acerto de contas para fazer com que a 

estrutura de Segurança Pública de fato estivesse subordinada ao Estado Democrático de 

Direito, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro.  

Vários esforços já foram feitos nesse sentido. Infelizmente, a sociedade 

brasileira não conseguiu vencer essa etapa. Acho que esse é um tema de fundamental 

importância, não só por conta da dor que é gerada nas famílias. Isso acontece, 
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sobretudo, nas famílias mais pobres. Se pegarmos os relatos, e V. Exa. disse, sobre os 

crimes múltiplos, sobre as oito chacinas que ocorreram neste ano, todas elas foram em 

bairros de famílias pobres da Capital e do interior de São Paulo. Não houve nenhuma 

em Moema, não houve nenhuma no primeiro anel viário de São Paulo. Aconteceram em 

locais como Limoeiro, Jardim São Luís, Parelheiros, sede da Pavilhão 9, periferia de 

Osasco e Barueri, e por aí vai. Está evidente que existe uma distinção, sim, e muitas 

vezes os jovens negros é que acabam pagando com suas próprias vidas. As famílias 

ficam enlutadas e sofrem por conta dessa nossa política de Segurança Pública ainda 

carcomida.  

Faço um parêntesis. Basta lembrar que há uma CPI no Congresso Nacional que 

investiga a questão das chacinas dirigidas principalmente aos jovens negros que moram 

nas periferias das grandes metrópoles do País. É uma CPI que ainda está funcionando 

no Congresso Nacional.  

Sr. Secretário, quero levantar uma questão. Conseguimos um avanço importante. 

Vossa Excelência colocou que houve a redução do número de assassinatos por 100 mil 

habitantes no estado de São Paulo. Precisamos comemorar, de fato. A questão que se 

coloca é a seguinte: em 1999, cujo levantamento Vossa Senhoria disse ser o mais 

importante, morriam por dia 35 vítimas de homicídio. Uma em cada 35 era vítima de 

um policial militar em serviço. Em 2014, avançamos, reduzindo para 11 as vítimas de 

homicídios por dia. No entanto, duas são mortas por policiais militares em serviço.  

De fato conseguimos reduzir os índices de homicídio. No entanto, naquilo que 

cabe à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que são os servidores que estão na 

luta, que em tese são pagos para reduzir os índices de violência, isso acaba não 

acontecendo. A primeira questão que pergunto ao secretário: olhando para frente, qual é 

o plano para que nós possamos reduzir a letalidade das polícias no estado de São Paulo? 

Aqui na Comissão de Direitos Humanos ficamos iguais às carpideiras. 

Carpideiras eram aquelas senhoras contratadas pelos senhores de terra, no Brasil 

Colônia, para chorar no velório dos seus entes queridos. Aqui na Comissão de Direitos 

Humanos ficamos chorando. Toda reunião é uma choradeira só em relação às vítimas, 

tanto dos crimes cometidos por civis, como também, sobretudo, dos crimes cometidos 

por agentes públicos. A questão que se coloca é: qual é o plano do secretário, qual é o 

programa que vai ser levado à frente para que possamos reduzir os índices de letalidade 

da Polícia Militar do Estado de São Paulo? 
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O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Sr. Presidente, o assunto hoje é sobre 

a chacina de Osasco. Ele está falando sobre a letalidade da Polícia. Sinceramente, não 

estou entendendo. Estou me sentindo incomodado. Temos 400 policiais militares 

mortos nos últimos quatro anos, e V. Exa. vem falar em letalidade da Polícia Militar. É 

só sentar em uma viatura e ir trabalhar na rua para ver como funciona isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Nobre deputado 

Coronel Telhada, regimentalmente peço a V. Exa. que seja garantida a palavra do 

deputado Raul Marcelo para que ele possa fazer seus questionamentos e suas 

ponderações. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Fique à vontade, tranquilo. Estou me 

dirigindo ao secretário Alexandre de Moraes. Mais uma vez quero parabenizá-lo pela 

presença aqui e dizer que a secretaria de V. Exa. levanta uma grande expectativa, 

principalmente da comunidade jurídica, da qual faço parte no estado de São Paulo.  

Este é um pilar do Estado Democrático de Direito. A humanidade só avançou 

quando a prerrogativa do uso da força virou exclusividade do Estado. No entanto, essa 

prerrogativa do uso da força, que é fundamental para as relações sociais, precisa ser 

controlada. Na minha avaliação, chacina é igual a uma febre - é sintoma de um 

problema muito maior. Infelizmente, para a nossa tristeza, uma das linhas de 

investigação para esses crimes múltiplos é que podem ter sido cometidos por agentes 

públicos.  

Quero só concluir, de maneira rápida, em respeito aos demais colegas que vão 

fazer uso da palavra. Em 2014 tivemos 694 pessoas mortas pela PM, por PMs em 

serviço. No primeiro trimestre de 2015 o número já subiu para 185, o que 

provavelmente vai fazer com que o índice oficial aumente muito, sem contar os PMs 

que acabam matando fora do serviço.  

Secretário, a primeira pergunta é: qual é a política para a Polícia Militar? Queria 

saber sua opinião sobre a Academia de Polícia e a formação. É claro que também, para 

que possamos cobrar, precisamos dar uma carreira que de fato seja uma carreira 

atrativa, que o policial pense mil vezes antes de colocar um capuz na cabeça e sair por 

aí... 
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O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Sr. Presidente, o deputado está 

fazendo uma acusação contra a Polícia que não procede. Acabou de fazer uma acusação. 

Quero que ele retire o que ele acabou de falar. Por gentileza, Sr. Presidente. Ele está 

fazendo uma acusação séria, publicamente. Não admito esse tipo de acusação contra a 

Polícia Militar. É uma acusação séria. Ele acabou de fazer na presença de todos, 

inclusive do secretário de Segurança Pública. Espero que ele tenha provas do que está 

falando. É uma acusação séria. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Faço mais um 

apelo à questão da serenidade. Eu abri esta sessão dizendo que este não é um tribunal do 

júri, onde caiba comportamento. Não estamos em um julgamento. Aqui não cabe 

comportamento nem de promotoria de acusação nem de advogado de defesa, seja lá de 

quem for. Estamos aqui em torno do compromisso da garantia dos direitos humanos e 

do esclarecimento de uma tragédia gravíssima.  

Quero apenas lembrar tanto ao deputado Raul Marcelo, quanto ao deputado 

Coronel Telhada que, regimentalmente, como está no uso e na atribuição do tempo do 

deputado Raul Marcelo, não cabe apartes nesse momento. Estendo essa fala ao deputado 

Alencar Santana Braga. Não é uma contestação. O deputado está com a palavra. O 

deputado Raul Marcelo pode dar sequência à sua fala, mas faço um apelo a V. Exa. que, 

em sua fala, não faça qualquer termo de prejulgamento. Sei que não é o intuito de V. 

Exa., mas faço um apelo à sensatez. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Sr. Presidente, o secretário disse aqui que 

uma das linhas de investigação... Ele foi aos quartéis, à Guarda Municipal. Estamos 

perguntando nesse sentido. É uma das linhas da investigação e das várias outras que 

existem.  

Sr. Presidente, quero ter minha palavra assegurada. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Vossa Excelência 

tem a palavra garantida. Solicito ao plenário que mantenha o silêncio. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Para continuar na avaliação, se isso for 

verdade... Os dados relacionados às mortes por policiais são incontestáveis. Isso é 

realidade, é número. Podemos ter um pouco para mais, um pouco para menos, mas é 
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fato concreto que a letalidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo é muito alta, 

acima da média.  

Minha pergunta, repetindo: qual é o plano que a Secretaria tem para reduzirmos 

isso, para que no futuro não tenhamos que fazer uma reunião como essa e abri-la 

dizendo que uma das linhas de investigação em relação a assassinatos de pessoas diz 

respeito aos próprios servidores, pagos para combater a criminalidade? Primeiro quero 

perguntar sobre isso, qual a visão que o secretário tem em relação à letalidade da Polícia 

Militar de São Paulo e qual o plano para que possamos reduzir isso, até porque, em 

minha avaliação, estamos chegando ao teto. Eram 35 em 1999, sendo uma vítima de PM 

em serviço. Hoje são 11, sendo duas vítimas de PM em serviço.  

Se não reduzirmos a letalidade da Polícia Militar e da Polícia Civil em São 

Paulo, vamos ter dificuldade para reduzir os índices de homicídios no estado de São 

Paulo. Essa é a questão que levanto. Gostaria de saber qual é o plano, qual é a visão que 

V. Exa. tem em relação à Academia de Polícia e à carreira dos policiais, questões muito 

importantes.  

Para finalizar, temos também um problema grave no Brasil. No processo de 

investigação muitas vezes lança-se mão da tortura.  

Sabemos que houve um problema nesse caso dos assassinatos múltiplos. A 

imprensa noticiou a demora da chegada dos peritos, para que eles fizessem a avaliação 

do local e por aí vai. No entanto, segundo informações dos próprios servidores, temos 

hoje na secretaria 547 vagas de perito criminal em aberto. São peritos criminais que se 

aposentaram ou que foram saindo, sendo que esses cargos não foram preenchidos. No 

entanto, tivemos um concurso público recentemente, homologado, no qual 447 pessoas 

passaram para perito criminal. A pergunta que faço é de fundamental importância, 

inclusive nesse trabalho agora, para não voltarmos ao velho oeste e ficar tendo que 

oferecer recompensa para receber a informação.  

Minha avaliação, sinceramente, é uma tristeza para São Paulo. Os peritos 

criminais deveriam fazer seu trabalho, o DHPP, os servidores de São Paulo para isso e 

não chamar a população para ajudar com dinheiro, sendo que temos servidores para 

fazer. Portanto, quero saber quando vão ser chamados esses peritos criminais que 

fizeram a prova e que são, inclusive, jovens. Eu me reuni com alguns que passaram nas 

primeiras colocações. São pessoas capacitadas que querem contribuir com a Segurança 

Pública.  
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São duas perguntas que quero fazer: qual o plano para a questão das Polícias em 

geral aqui para São Paulo e quando vamos ter esses servidores que já passaram no 

concurso. Eles não são servidores ainda, mas, enfim, passaram no concurso público e 

ainda não foram chamados.  

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Temos a 

deputada Marcia Lia inscrita como membro da comissão. Temos a seguir o deputado 

Hélio Nishimoto. 

Quero fazer referência à presença do deputado Coronel Camilo nesta comissão. 

Seja bem-vindo a esta comissão. 

Tem a palavra o Coronel Telhada. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Sr. Presidente, queria que V. Exa  me 

concedesse três minutos também que V. Exa. concedeu para a deputada Beth, para eu 

poder expor os meus pensamentos. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Sem dúvida, 

deputado. Quero apenas lembrá-lo que V. Exa. já teve atribuição de tempo um pouco 

mais extenso, mas não há nenhuma dificuldade. No final das falas dos deputados desta 

comissão, V.Exa. poderá fazer sua ponderação final. 

 Tem a palavra a nobre deputada Marcia Lia.   

Deputada Marcia Lia, quero lembrar a V.Exa que estamos na dinâmica onde os 

membros desta comissão utilizam seu tempo sequencialmente e o secretário depois 

comenta todos os questionamentos dos membros  desta comissão.  

Falou o deputado Raul Marcelo, fala V. Exa., a seguir fala o deputado Hélio 

Nishimoto e encerra a fala, com uma pontuação final excepcionalmente o deputado 

Coronel Telhada.  

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Quero começar a minha fala agradecendo a 

presença do secretário de Segurança nesta Casa, ao nosso presidente pela condução dos 

trabalhos.  

A minha pergunta é uma só e é muito rápida. Há uma preocupação muito grande 

em relação à Polícia Científica, aos peritos criminais, em relação à forma como muitas 
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vezes há uma dificuldade na Polícia, na Secretaria de Segurança Pública e os dados que 

temos das associações, dos institutos que cuidam dos funcionários da perícia, do 

Instituto de Criminalística, é de que não é desvendado grande parte dos crimes. 

 Fiquei muito surpresa quando o secretário disse que em torno de 72% dos 

crimes relacionados à questão das chacinas são resolvidos, identificados os criminosos. 

As informações, Sr. Secretário, que temos é de que nem 5% dos crimes de homicídio 

são resolvidos. 

 O meu marido foi - não é mais, está aposentado - médico legista. Então, 

vivemos mais de 30 anos as dificuldades em ser um médico legista no estado de São 

Paulo. Os peritos criminais, muitas vezes não têm luvas, não têm material mínimo 

necessário para que possam atuar de forma a desvendar os crimes. Os crimes contra o 

patrimônio nem se fala. O crime contra a pessoa é o que se tenta resolver de uma forma 

um pouco mais elucidativa.  

Não sei se o momento é adequado, mas, num outro momento, gostaria que V. 

Exa. nos trouxesse, peço já aproveitando a oportunidade da sua presença, já 

agradecendo a sua presença aqui, informações mais amiúde, para entendermos como 

tudo funciona,  

Eu vi, ali atrás, uma faixa dizendo que 40% dos cargos dos peritos criminais 

estão vagos. Acredito realmente que esses dados sejam coerentes.  

Na cidade de Araraquara tínhamos - sou de Araraquara - seis ou sete médicos 

legistas e na atualidade parece que são três. Eles têm que se virar nos 30 para dar conta 

de atender a todas as demandas, porque não atende só Araraquara, mas também toda 

região.   

Gostaria que, talvez no momento em que V. Exa. volte  a esta Casa, trouxesse, 

por gentileza, maiores informações sobre como está funcionando a questão da perícia, 

questão da resolução dos crimes porque temos muita preocupação com isso.  

Aconteceu, em 2012, um roubo na minha casa, à mão armada, e até hoje não 

recebi uma informação que fosse da Polícia em relação a qualquer coisa que tivesse sido 

levada da minha casa, a agressão que os meus pais sofreram.  

Enfim, não sei nem se correu o inquérito, porque fui chamada uma vez na 

delegacia. Uma vez, logo depois do ocorrido e nunca mais tive informações efetivas 

sobre a elucidação do roubo na minha residência. Tento acreditar que as informações 

que vem da Associação dos Peritos Criminais, da Associação dos Servidores do Estado, 

sejam de fato dados que nos preocupam. Portanto, como deputada, como uma pessoa  
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que viveu durante muitos anos e também pelo fato de eu ser uma advogada, de ter 

militado durante muitos anos sabemos das dificuldades que temos quando se resolve 

tentar desvendar um crime, quer seja contra o patrimônio, contra a pessoa humana. 

Enfim, a situação é muito delicada.  

Portanto, se V. Exa. pudesse, no momento oportuno, nos trazer essas 

informações seria muito bem-vinda. Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB -  Tem a palavra o 

nobre deputado  Hélio Nishimoto. 

 

O SR. HÉLIO NISCHIMOTO - PSDB - Sr. Presidente, aproveito para 

cumprimentá-lo por solicitar esta audiência com o nosso secretário da Segurança 

Pública do Estado de São Paulo. 

Quero cumprimentar também o secretário de Segurança Pública, Dr. Alexandre 

Moraes, uma pessoa que tem feito trabalho que eu admiro, trabalho muito intenso e 

dedicado. Aliás, dedicado a ponto de, inclusive, não conseguirmos um encontro 

esperado ansiosamente lá em São José dos Campos, a minha região. A Universidade do 

Vale do Paraíba também ficou aguardando ansiosamente, mas é justamente devido a 

essa tragédia, ocorrida no dia 13, teve que ser cancelado esse encontro. Foi cancelado de 

última hora devido a essa diligência que estava sendo feita no dia 17, segunda-feira. Por 

isso mesmo, quero aqui confirmar a dedicação que ele tem trabalhado em cima dessa 

tragédia ocorrida no dia 13.  

Esta audiência eu acredito que vai nos levar a refletir muito sobre essa 

gravidade, que é a chacina em Barueri e em Osasco principalmente.  

Essa suposição de envolvimento inclusive de alguns membros da nossa 

Segurança Pública, nos preocupa muito. Por isso que considero importante esse diálogo 

com o secretário de Segurança e diretamente com sua assessoria, ainda que em outros 

momentos tenhamos buscado informações, dado ao interesse de toda população em 

saber como se transcorre as investigações e na ansiedade de toda população em ver um 

resultado, em descobrir os verdadeiros autores desses crimes.  

Fico preocupado com a proteção às testemunhas, assim como outros já 

demonstraram. Essa proteção às testemunhas é fundamental. Se elas querem colaborar, 

sem dúvida precisam de acompanhamento, de proteção para que de fato colaborem com 

as investigações e ajudem no resultado o mais rápido possível. 
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Sr. Secretário, por outro lado, quero aqui dizer que sou um admirador da Polícia. 

Falo isso em todos os lugares por onde passo porque a realidade é uma só. A despeito 

de termos membros da Segurança Pública que merecem ser chamados de policiais, sei 

que a Polícia tem realizado um trabalho intenso, tem até apresentado dados aqui que 

foram importantes tanto de homicídios que em aproximadamente 15 anos tivemos a 

redução tão drástica de 30 e poucos por cento para 9.25 por cento.  

O deputado Raul Marcelo citou que de 36% passou para 11 e com a participação 

de policiais era 1% e agora  dois. Ele falou da letalidade e nessa parte discordo inclusive 

porque essa redução tão grande demonstra que a Polícia tem feito um trabalho eficiente. 

A redução de 36 para 11, ainda que sejam com as duas mortes nessas 11 de policiais, 

demonstra e até confirma o trabalho importante e melhor que a Polícia vem fazendo, 

porque a Segurança Pública está aí justamente para defender a sociedade. 

Se o policial está exterminando inclusive criminosos, isso confirma que o 

trabalho está sendo melhor. Não é o nosso objetivo. Acho que não é o objetivo da 

Segurança Pública, mas se isso acontece... 

Diante de uma redução tão grande, acho que isso confirma o bom trabalho. Por 

ser admirador da Polícia, eu também fico preocupado. Da mesma forma que as 

testemunhas são protegidas, que esses policiais sejam preservados. Que aqueles que 

estão em prisão temporária também sejam preservados. Eles merecem isso enquanto não 

há a conclusão das investigações e a culpabilidade de quem quer que seja. 

Então, acredito que precisamos trabalhar. Eu peço que a Segurança Pública tente 

preservar, ao máximo, esses policiais, que estão sendo levantados como suspeitos, para 

que eles não tenham prejuízos maiores do que merecem. 

A última colocação que eu gostaria de fazer, Sr. Secretário, é sobre esse lado da 

Polícia Técnico-Científica, que inclui os peritos criminais. Na nossa região do Vale do 

Paraíba - e eu sei que isso está ocorrendo em todo o estado de São Paulo -, há uma 

demanda. Acho que já está em andamento a contratação desses peritos criminais. 

Na região do Vale do Paraíba, percebi que algumas pessoas que passaram nesse 

concurso estão ansiosas para serem chamadas. Há a possibilidade de V. Exa. passar nós 

hoje alguma perspectiva? Afinal, a ansiedade é muito grande. 

Além da necessidade que a população e a Segurança Pública têm em relação a 

esses profissionais, ainda há o sentimento daqueles passaram. Até quando irão esperar 

pelo início desse novo ofício? Alguns, inclusive, já se desligaram de trabalhos 

anteriores, na expectativa de começar esse importante trabalho no estado de São Paulo. 
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Se possível, não sei como estão as condições financeiras do Estado, gostaria de 

solicitar o chamamento neste momento. Diante da demanda que existe no estado de São 

Paulo, que fosse apresentada alguma perspectiva para que pudéssemos ter condições de 

repassar isso para a nossa população. 

Era só isso. Gostaria de agradecer ao Dr. Alexandre de Moraes a atenção que 

vem dando ao estado de São Paulo. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Sr. Presidente, tenho a informação de que 

está ocorrendo encaminhamento de votação no plenário. Às 17 horas foi aberta a Ordem 

do Dia e ela se prolonga com os trabalhos da Casa, que são absolutamente normais.  

Todos estão ansiosos para usar a palavra, inclusive eu, que estou inscrito para 

falar como não membro da comissão. Sugiro a V. Exa. que excluíssemos da fala hoje 

aqueles que não são membros, inclusive eu. Coloco-me na posição de não fazer uso da 

palavra para avançarmos no tema, tenho em vista que a Ordem do Dia está em 

andamento. 

Houve diversas lideranças políticas e correntes partidárias que fizeram suas 

considerações. Elas foram absolutamente oportunas. Não houve nenhum nível de 

partidarização ou de politização. É por isso que faço essa sugestão a V. Exa, uma vez 

que, de maneira muito habilidosa, V. Exa estendeu os trabalhos por mais de uma hora, 

além do previsto pela Ordem do Dia. 

Assim, que excluíssemos da fala aqueles que não são membros da comissão, 

dando oportunidade para os membros concluírem as suas observações. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Srs. Deputados, 

irei conceder a palavra aos deputados Beth Sahão, Marcos Martins e Coronel Camilo. 

Por questões regimentais, a partir deste momento devo encerrar a sessão. Calma! 

Estamos dando prosseguimento informal. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Sr. Presidente, a sessão está suspensa e irá haver 

congresso de comissões. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Sr. Presidente, nós tínhamos um 

acordo. O secretário tem compromisso. 
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Srs. Deputados, a 

última informação que obtive foi a de que a sessão havia sido reaberta e, por isso, 

acordamos em encerrar às 17 horas e 30 minutos. 

Contudo, a partir do encaminhamento feito pelo deputado Luiz Fernando, que 

me parece sensato, gostaria de propor algo. Há muitos deputados e uma série de 

questionamentos a serem respondidos pelo secretário. O que acontece? Na nossa 

dinâmica normal, o secretário responderia a todos os questionamentos agora para haver 

a possibilidade de iniciarmos os questionamentos dos não membros, mas o nosso tempo 

se esgotou. 

Eu proporia o seguinte entendimento: um deputado que não é membro da 

comissão - o primeiro inscrito - faria os seus questionamentos e usaria o tempo 

regimental; faríamos essa excepcionalidade, o secretário responderia a todos os 

questionamentos e encerraríamos a sessão. 

Parece-me ser um critério justo e democrático. Por quê? O próximo inscrito 

seria, inclusive, um parlamentar da oposição. As falas foram bastante equilibradas, no 

tangente ao tempo. Eu diria até que a oposição teve mais tempo. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Sr. Presidente, eu gostaria apenas de informar a 

V. Exa. que chegou ao meu conhecimento que a sessão foi suspensa por mais trinta 

minutos, portanto, ainda estamos no tempo regimental. Em seguida, haverá congresso 

de comissões e a sessão será levantada. Depois disso, às 19 horas, haverá sim a primeira 

sessão extraordinária para deliberar sobre um projeto que foi acordado. 

Portanto, estamos no tempo regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Deputada Beth 

Sahão, gostaria de lembrar V. Exa. de uma questão importante. Nós havíamos previsto 

que a sessão fosse até as 17 horas e a estendemos até as 17 horas e 30 minutos. Já 

passamos desse horário e estamos propondo uma nova extensão. Precisamos de 

organização na condução. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Sr. Presidente, apenas para deixar V. Exa. 

tranquilo, eu gostaria de garantir a fala daqueles que estão inscritos, mesmo eles não 

sendo membros da comissão, dada a importância do assunto e da área da Segurança 
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Pública. Eles estão aqui desde o início desta sessão. Temos os deputados Alencar 

Santana Braga, João Paulo Rillo e Luiz Fernando. 

Assim, gostaria de pedir a V. Exa. que eles pudessem se pronunciar. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Sr. Presidente, sou da comissão e 

gostaria de falar justamente sobre o assunto. Já estamos fora do regimento. Já abrimos 

uma concessão até as 17 horas e 30 minutos. Vossa Excelência assim conversou e achou 

por bem. Acho que não perguntaram nem para o secretário se ele tem condições de ficar 

ou não. Acho que a primeira pessoa que deveria ser consultada seria o secretário, que 

dispôs do seu tempo para estar conosco. 

Há outras sessões previstas. Com o deputado Delegado Olim, presidente da 

Comissão de Segurança Pública, está marcada uma audiência, que se realizará em 

tempo oportuno, dependendo da disponibilidade do secretário. Tenho certeza de que ele 

irá nos atender. 

Não vejo o porquê de ficarmos aqui até altas horas da noite ou dispor do tempo 

do secretário para isso, sendo que já havíamos concordado com outra coisa. O que é 

concordado está certo. 

Se V. Exa. me permite, como membro da comissão, já foram feitos vários 

questionamentos. Até abro mão de falar novamente - V. Exa. sabe que eu iria falar - 

para que o secretário responda as inquirições feitas pelos deputados Marcia Lia, Hélio 

Nishimoto e Raul Marcelo. 

Assim, que ele feche essas perguntas, encerremos a sessão e marquemos uma 

nova data. A Casa está em prosseguimento. O que é acordado não é errado. Estamos 

fora do regimento. Se não seguirmos o regimento nessas coisas, onde o pessoal irá 

reclamar? Concordam? 

O que é regimental deve ser seguido. Esta é uma Casa de Leis e devemos seguir 

o regimento.     

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Sr. Presidente, uma vez que foi suspensa a 

sessão e prorrogada por mais trinta minutos, isso significa que a comissão está dentro do 

regimento e dentro da realidade. 

É injusto que deputados inscritos sejam impedidos de falar. Quando sete 

deputados foram lá para serem atendidos pelo secretário, não fomos atendidos. Agora, 

temos aqui a presença do secretário e gostaríamos de, no mínimo...  
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Nobre deputado 

Marcos Martins, tomo a liberdade de interromper a sua fala, mas peço que V. Exa. faça 

o seu encaminhamento, porque, caso contrário, iremos nos estender em uma discussão 

interminável e não chegaremos a nenhum consenso. 

Gostaria de lembrar V. Exas. de que tivemos uma condução em que todos os 

membros desta comissão tiveram garantia de tempo e de fala, de maneira democrática e 

transparente. Eles inquiriram o secretário e ele está aqui até este momento. 

Para aqueles que possam vir a se sentir ansiosos, eu sei que está presente 

conosco o presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Delegado Olim. Sei 

que essa comissão fará um convite ao secretário para que ele esteja... 

Já foi aprovado? Já foi aprovado. Possivelmente, nos próximos dias, o secretário 

voltará à Comissão de Segurança Pública. Estamos falando de deputados que não fazem 

parte desta comissão, nada mais ponderado e sensato do que homenagearmos um 

deputado que represente todos aqueles que não são membros da comissão, e que as 

perguntas que, por acaso, não forem dirigidas ou não puderem ser respondidas, sejam 

respondidas na próxima semana, ou nos próximos dias, na Comissão de Segurança 

Pública. Isso é absolutamente sensato.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Deputado, o 

deputado Alencar Santana Braga e o deputado Coronel Camilo estavam inscritos. A 

seguir, concederei a palavra a Vossa Excelência.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sr. Presidente, se somássemos o tempo 

que V. Exa. ficou ponderando e que outros ponderaram, todo mundo já poderia ter 

falado e o secretário já teria respondido. É só isso. É simples.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Eu concordo, mas 

essa não está sendo a realidade, deputado Rillo.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É muita ponderação, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Deputado Rillo, a 

democracia é assim. Na democracia é assim que funciona.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Obrigado pela lição democrática, Sr. 

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Não é uma lição 

democrática. Vossa Excelência sabe do respeito que tenho por V. Exa., mas é assim. 

Esse é um exercício que estamos fazendo aqui. Estamos fazendo um exercício de 

ponderação, de sensatez, de tolerância.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Presidente, serei bem 

objetivo para que não estendamos o tempo.  

São duas questões. A primeira: há uma diferença entre o secretário estar na 

Comissão de Segurança e estar na Comissão de Direitos Humanos. Estamos aqui 

debatendo a questão dos Direitos Humanos, estamos seguindo essa lógica. O que 

ocorreu em Osasco e Barueri tem acontecido também em outros casos.  

Em segundo lugar, o acordado foi que prolongássemos esta reunião até às 17 

horas e 30 minutos e a encerrássemos caso a sessão fosse aberta. A sessão está 

suspensa. Se houvesse um acordo com a Presidência ou a sessão não estivesse 

funcionando, os trabalhos se prolongariam.  

Peço a V. Exa., que é um defensor dos Direitos Humanos, que continuemos com 

esse debate. Tenho certeza de que o secretário não será contrário, até porque ele veio 

aqui hoje para conversar conosco, prestar esclarecimentos, dar informações e dizer o 

que está ocorrendo de fato na apuração desses casos.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Tem a palavra o 

nobre deputado Coronel Camilo.  

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD - Minha manifestação era no mesmo 

sentido, de que continuássemos com a sessão, mas eu respeito a decisão da Presidência. 

Se tivermos que encerrar, falaremos depois na Comissão de Segurança.  
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Eu fiz o 

encaminhamento de que pudéssemos ter um deputado que não fosse membro desta 

comissão e que pudesse contemplar os outros deputados. Pergunto ao Plenário sobre a 

possibilidade de podermos fazer esse encaminhamento, havendo um entendimento para 

que um dos deputados que não são membros desta comissão seja a voz de todos os 

deputados que não são membros desta comissão. Pergunto ao Plenário como ele se 

manifesta sobre isso.  

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Sr. Presidente, se houver a possibilidade de 

estendermos um pouco mais, tendo em vista o fato de que não temos votação até às 19 

horas, eu pediria que abríssemos a possibilidade de que todos aqueles que tiverem a 

intenção de se manifestar possam fazê-lo. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Sr. Presidente, se ficar apenas um 

deputado da oposição que não é membro, não vejo problema nenhum. Mas se ficarmos 

nos estendendo, vou pedir votação nominal e nós vamos votar. Se mais um quiser falar, 

não há problema nenhum. Nós combinamos um negócio. O combinado não é roubado, 

gente. Eu sou membro da comissão e faço questão de manter aquilo que foi combinado.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Faço um apelo ao 

Plenário no seguinte sentido: são 17 horas e 40 minutos. Façamos de forma diferente. 

Estabelecemos um teto, até porque acabei de perguntar ao secretário. Nós não havíamos 

perguntado ao secretário; eu acabei de perguntar. Tem o tempo limite; já esticamos tudo 

que dava e temos o tempo limite das 18 horas. São 17 horas e 40 minutos. Façamos o 

seguinte: os deputados que aqui estão fazem suas ponderações e o secretário responde 

ao final, tendo o tempo limite de 18 horas. Às 18 horas nós encerraremos a presente 

sessão.  

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Está fechado assim, então? Às 18 

horas, nós encerramos.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Há um 

entendimento do Plenário? Faço esse encaminhamento e coloco em votação. Os Srs. 
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Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) Aprovado.   

O encerramento da nossa sessão será às 18 horas. Peço aos deputados que vão se 

manifestar... Nós temos cinco deputados inscritos... 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Meus três minutos estão garantidos? 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Mais os três 

minutos do deputado Coronel Telhada.  

Peço aos deputados absoluta concisão e pontualidade para que não se invada o 

tempo do outro.  

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO - PSDB - Sr. Presidente, acredito que fugimos 

um pouco daquilo que estava combinado. Pelo meu entendimento, depois das 

colocações feitas pelos deputados da Comissão de Direitos Humanos - deputado Raul 

Marcelo, deputada Marcia Lia e eu -, teríamos a resposta do Secretário de Segurança 

Pública, e só depois abriríamos a palavra aos deputados não membros da comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Por isso, 

deputado, eu busquei um entendimento que me parecia muito mais racional. Mas como 

não há entendimento... O secretário também tem um limite de horário.  

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO - PSDB - Mas eu não entendi que tenha mudado 

a regra em relação à resposta do secretário às colocações dos três deputados da 

comissão. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Ele responderá tudo ao final.  

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO - PSDB - Mas aí ele não vai ter tempo. Se cada 

deputado falar três minutos, vamos passar das 18 horas.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Dirijo-me ao 

Plenário. O secretário, na fala final, contemplará as questões, até porque várias questões 

que foram colocadas por diversos deputados versam sobre o mesmo tema. Há questões 
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que se repetiram, inclusive. Tenho certeza de que o secretário tem todas as condições 

de, em sua fala final, contemplar todas as respostas de maneira concisa e objetiva, desde 

que tenhamos do Plenário essa compreensão: precisamos de concisão e objetividade nos 

encaminhamentos a partir desse momento. Serei rigoroso na distribuição dos tempos, 

para que ninguém saia prejudicado.  

Tem a palavra o nobre deputado Alencar Santana Braga, por três minutos. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Serei rápido, Sr. Presidente.  

Secretário, um dia já li o livro de V. Exa., como aluno de direito, e digo que hoje 

me sinto arrependido e vou dizer o porquê. Vossa Excelência deu uma declaração no 

começo do ano dizendo que os jovens eram praticamente “007”, pois tinham licença 

para matar. Estava defendendo a redução da maioridade penal... 

 

O SR. ALEXANDRE DE MORAES - Talvez seja eu que me arrependa de V. 

Exa. ter lido o meu livro, pois V. Exa. não leu direito. Não fui eu que disse isso, foi o 

delegado-geral. Não fui eu que falei essa frase. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Um delegado nomeado por 

Vossa Excelência.  

 

O SR. ALEXANDRE DE MORAES - Parece que V. Exa. se confundiu um 

pouco. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Um delegado que foi nomeado 

por V. Exa., como responsável pela Secretaria de Segurança.  

Em segundo lugar, V. Exa. disse há pouco que a investigação cabe à Polícia 

Civil, ao Demacro e ao DHPP. Porém, V. Exa. disse que a Corregedoria tomou algumas 

medidas, ou seja, há uma contradição na investigação. A Corregedoria deve atuar 

quando há uma infração administrativa. Estamos tratando de um crime, inclusive com 

hipótese de envolvimento policial. Ou seja, tem autorização da PM para agir nesse 

caso?  

Segundo: qual foi a medida tomada após a Corregedoria ter tomado essas 

providências que podem ter comprometido a investigação, como disse a presidente da 

associação? Essa é uma questão importante. 
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Vossa Excelência também falou, rebatendo a deputada Beth, sobre a demora; 

que as famílias têm a dor, não é uma questão de tempo. Os próprios peritos que 

passaram no concurso estão aqui protestando para que sejam chamados no concurso. 

Hoje, a demora é rotineira. Quando falece uma pessoa na casa de alguém, ou quando 

acontece um caso grave, como esta chacina e outras, demora o trabalho da Polícia 

Técnica, comprometendo a investigação e levando dor aos familiares. Nesse caso 

específico da chacina, isso também ocorreu. Quero que V. Exa. também se manifeste 

sobre isso.  

Além disso, V. Exa. disse que aquela frase é do delegado, mas eu certamente 

continuo arrependido de ter lido o livro de Vossa Excelência. Será que são os policiais - 

se for comprovado que houve de fato envolvimento deles - que estão com autorização 

para matar? Caso a investigação comprove que há envolvimento policial nessa chacina e 

eventualmente em outras? 

A deputada Beth falou números de chacinas, de crimes com mais de uma vítima, 

com três vítimas de homicídio. Em 2012 e 2013, também foram recorrentes casos como 

esse. Aliás, foi a ocasião em que o governador disse que tinha que reduzir a maioridade 

penal, criando uma cortina de fumaça para esconder o problema grave da Segurança 

Pública, até porque, naqueles casos, não houve sequer um esclarecimento. Até agora, 

não houve nenhum esclarecimento, nenhum punido. Compete à Polícia Civil investigar. 

Parece também que, naquela ocasião, havia suspeita de envolvimento policial.  

A princípio é isso, Sr. Presidente. Serei breve para que os demais possam falar.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Agradeço o 

respeito. Vossa Excelência foi rigoroso na utilização dos seus três minutos, deputado 

Alencar.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Sr. Presidente, quero só 

fazer uma consideração.  

Há até alguns instantes, quando o deputado Alencar Santana iniciou a sua fala, 

esta comissão procedia de maneira absolutamente respeitosa com aquele que foi 

convidado e aceitou o convite. Então, queria pedir a V. Exa. que excluísse qualquer tipo 

de manifestação de ordem pessoal.  

Acho que bibliografia nós escolhemos. Quando nos dirigimos à livraria para 

buscar qualquer que seja o nosso interesse de leitura, fazemos a escolha.  
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Então, se pudéssemos cumprir a determinação de ouvi-lo sobre aquilo para que 

ele efetivamente foi convidado para falar, que pudéssemos fazê-lo. Não há sentido 

nenhum em iniciarmos aqui um embate que seja de ordem pessoal. Não é assim que a 

comissão está trabalhando. Estou aqui desde as três horas da tarde, sentado aguardando 

as manifestações de maneira ordeira, observando o bom comportamento dessa 

comissão. 

Não há sentido nenhum em divergir daquilo que é o tema proposto por esta 

comissão e de partir para qualquer tipo de consideração de ordem pessoal. Não é por aí. 

Acredito que a comissão vá alcançar seus objetivos e aqueles que estão aqui 

demandando esclarecimentos vão sair melhores do que entraram. Não é dessa forma. 

Entendo que considerações dessa natureza devem ser rechaçadas, inclusive por 

membros dessa comissão. 

Se formos acusar instituições, imaginem se eu tiver que tirar a conclusão de que 

uma instituição, que é o Partido dos Trabalhadores, tem o mesmo comportamento de 

todos aqueles que estão aqui. Não é por aí, Sr. Presidente, que vamos avançar em nossas 

discussões. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Isso é provocação, Sr. Presidente. É uma 

provocação desqualificada, autoritária... (Vozes sobrepostas) 

  

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Esse tipo de 

intervenção é absolutamente desnecessária. Mantenhamos o espírito democrático e 

sensato. Faço um apelo a todos os deputados e deputadas que aqui estão: peço que as 

manifestações se atenham à temática e que, de nenhuma forma, resvalem a 

qualificações, julgamentos ou acusações. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Estamos em um Parlamento, Sr. 

Presidente. É um direito de cada deputado falar o que quiser... (Vozes sobrepostas) 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Não discuto nem 

debato. Assim como é um direito - e não quero fazer esse debate, que não é o debate de 

hoje - daquele que se sente ofendido colocar o que foi colocado. 

Mas faço um apelo a todos, não o estou dirigindo a A, B, X ou Z, faço esse apelo 

a todos os deputados, mantenhamos o tema proposto dessa comissão. Estamos 
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acompanhando uma investigação que está acontecendo, estamos na Comissão de 

Direitos Humanos, e estamos todos debruçados sobre números e dados em uma 

investigação e em uma averiguação que devem ser feitas com sensatez. 

Que jamais alguém caia na tentação de promoção político-eleitoreira a partir de 

corpos e de cadáveres que sequer esfriaram, de famílias que sofrem nesse momento. 

(Palmas.) 

Peço desculpas ao secretário nesse sentido, porque esse é um debate a ser feito 

pelos deputados, mas esse é o apelo à sensatez. Já não basta o que estamos aqui 

discutindo? Estamos discutindo o fruto da violência, de uma sociedade com uma cultura 

cada vez mais competitiva, cada vez mais violenta, cada vez caminhando em uma linha 

de maior irracionalidade. 

Nós, como agentes públicos, representantes da população, precisamos, nesse 

momento, de bom senso e de sensatez para seguirmos nossos trabalhos. Passo a palavra 

ao deputado Marcos Martins, apelando ao deputado que se atenha a seu tempo, pois 

fomos obrigados a avançar ainda mais no tempo de outros deputados. 

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Cumprimento V. Exa. pela condução dos 

trabalhos na Presidência, cumprimento o secretário e todos os deputados aqui presentes. 

Estivemos na Secretaria da Segurança Pública há, aproximadamente, um mês. 

Teve um vereador que também esteve presente lá. Pedíamos providências quanto a 

Segurança, porque a violência aumentava naquela região. Pedimos providências para 

melhorar a Segurança Pública, aumentar a quantidade de policiais, uma série de ações. 

Nossa surpresa é que houve 6 mortos e depois vieram os 19. Está ali marcado na 

parede. E desses 19, quais os esclarecimentos e informações desses 19? Quais as 

providências que foram tomadas para a prevenção? Para evitar. Estiveram por lá o 

secretário de Segurança Pública da cidade juntamente com o vereador Aloísio - que está 

aqui - e estamos aguardando uma solução. 

Em vez de uma resposta ou de uma ação, assistimos a uma chacina. Essa é a 

pergunta que fazemos: quem matou os 19? (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - O próximo 

inscrito é o deputado Luiz Fernando Machado. 
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O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Sr. Presidente, fiquei 

contemplado com as colocações que foram feitas, então abro mão da minha fala. Já são 

5 horas e 55 minutos, combinamos que encerraríamos às 18, então passo àquele que 

tenha alguma ação a tratar, exclusivamente em razão da pauta, pois aqui estamos 

ouvindo o secretário, não tratando de outros assuntos. Nesse caso eu também gostaria de 

fazer outras considerações que não as da pauta. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Agradeço a 

atenção de V. Exa. aos meus apelos com relação a questão das manifestações do tempo. 

O próximo inscrito é o deputado João Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Secretário, no dia 1º de março, no jornal 

“Diário da Região” a manchete era “Estatística do Estado omite 11 mortes: A Secretaria 

de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) omite em suas estatísticas criminais 

a ocorrência de 11 assassinatos registrados em Rio Preto durante o ano passado. De 

acordo com os dados divulgados pelo órgão, foram 34 vítimas ao longo dos doze meses 

de 2013. Levantamento feito pelo Diário, realizado através dos boletins de ocorrência 

registrados na Polícia Civil, constatou que faltam na estatística um assassinato no mês 

de julho; quatro em agosto; três em outubro e três em dezembro.” Por aí segue. 

Ontem foi publicado, no Diário Oficial, um decreto, uma resolução da Secretaria 

de Segurança Pública em que o Art. 1º diz “Todos os requerimentos para fornecimento 

de dados estatísticos da Secretaria da Segurança Pública, mesmo que envolvendo 

registros de somente uma das Instituições Policiais subordinadas à Pasta, devem ser 

dirigidos à Chefia de Gabinete do Secretário, para a devida autorização de divulgação”. 

Quero saber qual o objetivo desse decreto e dessa centralização de informação. 

Se por acaso está constatada a omissão de informações e a manipulação de dados na 

Secretaria. Isso tem tudo a ver com o nosso tema. 

Secretário, não vou fazer nenhuma pergunta além dessa, mas falarei sobre minha 

impressão desse fingimento. Está certo, já está combinado entre todos aqueles em 

posições razoáveis, que a Segurança Pública no estado de São Paulo está absolutamente 

falida. Não se tem um projeto de Segurança Pública no estado de São Paulo.  

É certo que a Polícia Militar brasileira no estado de São Paulo é a que mais mata 

e também a que mais morre. Um estado que permite que irmãos ataquem irmãos 

constantemente. Falo sempre assim para preservar aquele policial idealista de início de 
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carreira, que é vítima de um sistema. E todos nós somos vítimas do fingimento de um 

Governo frouxo, que não encara, que não tem inteligência, que não teve uma medida 

digna ou enérgica - do governador ou do secretário - que apontasse um caminho, que 

mostrasse a presença do Estado.  

Vivemos em um estado, como bem relatou com excelentes informações o 

deputado Raul Marcelo, de barbárie. Um estado de barbárie. O Estado finge que faz 

Segurança Pública, a polícia finge que faz Segurança Pública e só quem não tem como 

fingir é quem já foi morto, quem já foi vitimado por esse sistema. 

É óbvio que não estou querendo dizer que a culpa da chacina em Osasco é da 

Polícia Militar ou da Polícia Civil, mas tem uma coisa que está clara: a frouxidão, a 

falta de projetos, o cinismo do Governo do Estado no que diz respeito à Segurança 

Pública. 

A impressão com que saio dessa audiência é a de que o Estado continua o 

mesmo: omisso, omisso e omisso em relação àqueles que estão vulneráveis contra, 

muitas vezes, a polícia e contra o crime organizado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Agradeço o 

respeito ao tempo, deputado Rillo. 

O próximo inscrito é o deputado Coronel Camilo. 

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, vou procurar ser breve. 

Gostaria que o secretário comentasse com nossos nobres deputados que direitos 

humanos faz parte de um dos princípios que regem a polícia de São Paulo. 

Então, quando se fala que estão preocupados com a letalidade policial ou quando 

se faz uma declaração não muito escudada, como a do deputado Raul Marcelo, eu 

queria deixar claro que se a população tem 9 por 100 mil, os policiais - e não é dado da 

polícia, é dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública - morrem na quantidade de 50 

por 100 mil. É muito mais difícil. 

Também queria dizer ao nosso deputado Rillo, que acabou de falar, que 70 mil 

pessoas tiveram suas vidas poupadas nos últimos 10 anos, 72% de queda dos 

homicídios em São Paulo, um “case” mundial de redução dos homicídios. Talvez essa 

polícia não esteja tão falida assim. 
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Sobre o nosso deputado Alencar, secretário, gostaria de explicar para ele que 

quando se faz uma acusação supondo que há um acobertamento, é preciso saber que a 

Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo é uma das instituições mais sérias, tão 

séria que está mantendo presos 14 policiais militares da tropa de elite da Polícia Militar, 

a Rota, defendida pelo Coronel Telhada, porque sabe que esses policiais não 

representam a Rota e nem a Polícia Militar. A corregedoria é muito forte. 

Outra coisa, quando se faz uma insinuação de que houve vazamento, já dando a 

entender que foi a corregedoria, gostaria de dizer que não foi da Corregedoria da Polícia 

Militar de São Paulo que alguma informação saiu para os jornais. Muitos mandados de 

prisão e de busca foram cumpridos e isso não chegou ao conhecimento. 

Assim, queria deixar bem claro que recompensa, como foi falada aqui, é 

mundialmente utilizada. Não é de hoje. E é usada nos melhores países do mundo.  

Então, secretário, talvez seja importante lembrar a todos que o policial vem 

dessa mesma sociedade. Esse jovem que está aí, o jovem que decidiu entrar na polícia e 

defender o cidadão de São Paulo - ele vem do próprio meio. A polícia trabalha bastante 

para que ele siga sempre os princípios do bem, o lado do melhor. E nem sempre isso 

acontece. Quando é assim, deixo bem claro para os deputados João Paulo Rillo, Raul 

Marcelo, Alencar Santana Braga e Beth Sahão que a Polícia Militar é a primeira a tomar 

providências para excluir dos seus quadros. Falo com muito conhecimento. Como 

comandante geral, fiz a exclusão - não com orgulho, mas para saber da qualidade da 

instituição - de 250 a 300 policiais militares por ano, que não deveriam estar lá. 

Reafirmo com todas as letras: o principal bandido é o bandido travestido de polícia. 

Quanto a esse, eu e os deputados Coronel Telhada, Gil Lancaster e Delegado Olim 

somos totalmente contra. Essa generalização me preocupa. Muito obrigado, secretário. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Muito obrigado, 

deputado. Deputado Coronel Telhada, V. Exa. havia solicitado uma ponderação final. 

Mas já atingimos nosso tempo.  

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Sou policial militar e sei cumprir 

ordens e seguir a lei. Pode cumprir o que V. Exa. determinar. O que foi combinado seja 

feito. 
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Agradeço a 

Vossa Excelência. Tem a palavra o secretário Alexandre de Moraes para suas 

considerações finais, dentro de tudo aquilo que foi perguntado e colocado pelos 

deputados, para que possamos encerrar esta sessão. 

 

O SR. ALEXANDRE DE MORAES - Agradeço todas as questões que foram 

feitas pelos parlamentares. Vou tentar dar uma resumida, na sequência daqueles que 

perguntaram. Inicialmente, foi o deputado Raul Marcelo, que citou uma questão 

importantíssima, que é a da CPI da letalidade dos jovens negros, a qual na verdade já se 

encerrou. No dia 17 de julho, foi feito o relatório final. Aqueles que não puderam 

verificá-lo, é importante verificar. Na CPI do governo federal, na Câmara dos 

Deputados, a presidência e a secretaria-geral não eram de nenhum dos partidos ligados 

ao governo do estado de São Paulo. No relatório final, houve dois elogios a São Paulo: 

em primeiro lugar, ao programa de segurança. Infelizmente, aqueles que dizem que não 

existe tal programa, é porque o desconhecem, e o desconhecimento leva a afirmações 

falsas. E a CPI relatou que São Paulo, nesses últimos anos - os dados são do Ministério 

da Justiça - foi o que mais avançou em relação à proteção do jovem negro. São Paulo 

ficou em segundo lugar, embora seja óbvio que temos de melhorar, assim como todos 

os estados brasileiros. Ficamos depois do Paraná, que tem um índice de 0,95 morte de 

negros para uma morte de branco por 100 mil habitantes. São Paulo empatou com Santa 

Catarina, com 1,5. Ou seja, para cada branco vítima de homicídio, 1,5 negro é vítima. A 

partir daí, os outros estados começam a ter 4, 5, 10, e há estados com mais de 20 para 

um. Houve um avanço nesses anos. Temos que prosseguir. Mas isso mostra o sucesso 

da política de segurança do estado de São Paulo.  

O segundo elogio, deputado Raul Marcelo, diz respeito à política implantada 

pela Secretaria da Segurança Pública, por mim, como secretário, quando em março 

deste ano, editei a Resolução 40. Rapidamente explico o que é. A CPI colocou em seu 

relatório o envio ao plenário da Câmara dos Deputados para aprovar o texto da 

Resolução 40 como alteração do Código de Processo Penal, para que se aplique no País 

todo. Tal resolução é um procedimento específico no caso de letalidade policial, seja o 

policial a vítima, seja ele o autor da letalidade. Trata-se da chegada imediata das 

corregedorias, do delegado responsável pela área ou seccional, do comandante não só 

do batalhão, mas da área. E o mais importante, a novidade que, além de a CPI pedir que 

a Resolução 40 se tornasse norma do Código de Processo Penal, o Conselho Nacional 
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do Ministério Público enviou-a para todos os Ministérios Públicos, para que eles tentem 

a adoção nos seus estados. A partir de março, toda a letalidade praticada ou sofrida por 

policial é imediatamente comunicada ao Ministério Público. Assim, se o MP quiser - a 

Secretaria da Segurança Pública não pode fazer determinações ao MP, e isso foi 

previamente conversado com o procurador-geral -, pode comparecer ao local dos fatos 

naquele momento, para que possa ter uma visão geral.  

A Resolução é de março. Em maio, junho e julho, tivemos, em relação ao ano 

passado, uma redução de 27% na letalidade. Nos sete primeiros meses deste ano, já 

estamos abaixo da letalidade dos sete meses do ano passado. Houve um aumento da 

letalidade em outubro, novembro e dezembro do ano passado. Seguiram-se janeiro e 

fevereiro e, a partir de março, exatamente por esse trabalho sério para preservar o 

policial e a sociedade, a letalidade já caiu em relação aos números do ano passado e, no 

acumulado, também já está menor. Esse é o trabalho que estamos fazendo. A questão da 

letalidade é prioridade. A prioridade não é só de discurso, mas de norma editada e 

aplaudida pela Câmara dos Deputados na CPI de letalidade do jovem negro.  

Uma outra questão que foi colocado pela deputada Marcia Lia e pelos deputados 

Hélio Nishimoto, Raul Marcelo, dentre outros: há um cartaz aí que diz “40% dos cargos 

de perito criminal vagos - nomeação já!” Assim que assumi, levantei todos os concursos 

que estavam em andamento. Os candidatos que acompanham a Secretaria sabem que 

pela primeira vez a Secretaria colocou no site, segundo minha determinação, o 

andamento do concurso e a previsão da próxima fase, exatamente para que todos 

aqueles que estão aguardando, de todas as carreiras, pudessem acompanhar. Eu já fui 

concursando, prestei concurso para o Ministério Público do estado de São Paulo, e sei 

da ansiedade daqueles que prestam concurso. Levantei todos os concursos que estavam 

abertos desde 2013. Fizemos algumas alterações de procedimento para acelerar, porque 

havia uma demora acima do razoável para aqueles que estão prestando. No caso dos 

peritos criminais, já conseguimos homologar, há 10 dias, e enviamos ao Palácio dos 

Bandeirantes para a consultoria jurídica do governador, que sempre se manifesta após a 

homologação. Esse é um dos concursos que já estão na boca do forno.  

Então, candidatos, aguentem mais um pouquinho. Mas tenho absoluta certeza de 

que aqueles que acompanharam sabem que, desde o início da minha gestão, tivemos 

prioridade em resolver isso, principalmente no que diz respeito à questão da Polícia 

Civil. Em outubro do ano passado, quando eu não era secretário, foi aprovada uma lei 

complementar federal que antecipou em cinco anos, para todo o âmbito da Polícia Civil, 
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a aposentadoria compulsória. Vários membros ingressaram com mandado de segurança, 

mas o tribunal acabou fixando a constitucionalidade da lei, e isso fez com que de um 

momento para outro houvesse um vácuo muito grande que precisa ser preenchido - e o 

será.  

Estamos com todos os concursos em ritmo acelerado. Todos são de dezembro de 

2013, e agora, ao longo deste semestre, vamos encerrar o de delegados: serão aprovados 

129 novos delegados, 788 escrivães, 1.384 investigadores e 140 médicos legistas. 

Também tivemos esse problema, principalmente no interior, onde a idade dos médicos 

legistas era mais avançada, mais de 65 anos. Acabaram sendo obrigados 

compulsoriamente a se aposentar. Esse concurso também já foi homologado; falta só o 

parecer jurídico para o governador nomear e fixar a posse de 477 peritos criminais, 89 

agentes de necrotério, 145 auxiliares de necropsia e 55 desenhistas para a 

Superintendência da Polícia Técnico-Científica.  

Com isso o quadro fica completo. Na Polícia Civil não fica ainda completo, mas 

chegamos muito perto do ideal. Na Polícia Militar também corri com o concurso, 

homologuei agora, no começo de agosto, o concurso de cinco mil oficiais 

administrativos que serão empossados aos poucos para serem treinados para substituir 

os policiais militares que ainda realizam função administrativa, para que coloquemos 

todos os policiais na atividade fim. 

Estamos com concurso para 240 oficiais da Polícia Militar e dois concursos, um 

com previsão para dezembro de 2015 e outro para junho de 2016, cada um deles para 

dois mil soldados. Ou seja, a determinação do governador Geraldo Alckmin é para que 

nós possamos completar o efetivo da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, da 

Polícia Civil e da Polícia Militar. 

Ainda, nobre deputada Marcia Lia, a questão dos investimentos. Vossa 

Excelência pode perguntar, até pela proximidade de seu marido em relação ao Instituto 

Médico Legal, a prioridade que minha gestão na Segurança Pública vem dando à Polícia 

Técnico-Científica.  

Pela primeira vez desde a criação do FSP, do Fundo de Segurança Pública, nós 

destinamos 20 milhões só para investimento em viaturas e material para DNA para a 

Polícia Técnico-Científica. Tenho absoluta certeza, promotor que fui, que lidava com 

provas, da importância da Polícia Técnico-Científica. Então, nesse primeiro ano de 

gestão já houve investimento, e nós investiremos em todos os anos da minha gestão, 

enquanto ela durar. 
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   Ao nobre deputado Hélio Nishimoto, que me cobrou publicamente pela não 

marcação da palestra, eu não pude ir, mas vou marcar. Pode ficar tranquilo, deputado, 

porque  promessa é dívida. Eu vou marcar. 

A questão da proteção a testemunhas já foi colocada aqui. Sempre há esse 

cuidado absoluto em relação a isso. É muito importante afirmar, como colocou o nobre 

deputado Hélio Nishimoto, o nobre deputado Coronel Telhada e o nobre deputado 

Coronel Camilo - eu coloco sempre: a Polícia deve atuar de forma firme, a Polícia deve 

ser dura, mas a Polícia deve ser legalista. O que legitima a atuação firme e forte da 

Polícia é o respeito absoluto à legalidade. O policial que comete crime não é policial, é 

bandido. O bandido vai ser expulso da corporação e será processado e julgado pelo 

Poder Judiciário. 

   Então, não devemos generalizar - seja em um caso ou outro, seja no caso de 

policiais que acabam praticando crime e são criminosos de farda, e não policiais. Não 

podemos generalizar para 130 mil homens na atividade, 94 mil policiais militares, seis 

mil da Polícia Técnico-Científica e 30 mil policiais civis. 

Nós temos no estado de São Paulo mais do que a Marinha e a Aeronáutica 

somadas. Não podemos generalizar em virtude de alguns policiais que não são policiais. 

Estão policiais, mas são criminosos e vão ser expulsos, independente do crime que 

praticaram. Serão expulsos e processados. 

É importante essa colocação da preservação da maioria, da imensa maioria, da 

esmagadora maioria da Polícia que trabalha por todos nós.   

Em relação às indagações do nobre deputado Alencar Santana Braga, não há 

nenhuma medida. Não determinei e não vou determinar nenhuma medida de apuração 

em relação à Corregedoria porque não houve nenhuma ilegalidade na atuação da 

Corregedoria, como expliquei anteriormente na indagação da nobre deputada Beth 

Sahão. 

Também gostaria de colocar que o governador Geraldo Alckmin - digo com 

absoluta tranquilidade, porque com ele fiz e com ele entreguei em mãos, em março de 

2005, e esse ano novamente levamos - defende a alteração do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. É essa a alteração que ele defende em relação à criminalidade do 

adolescente, para que os atos infracionais que sejam semelhantes aos crimes hediondos 

possam ocasionar na internação do adolescente por até oito anos, e não somente três 

anos.  
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Não é razoável que um adolescente... Isso não é exemplo de livro, é exemplo 

real. No ano passado um adolescente com 17 anos, 11 meses e 29 dias, na véspera de 

seu aniversário, para comemorar seu aniversário - ele filmou isso e colocou no YouTube 

- disse que iria lavar sua honra com sangue. Matou a ex-namorada, de 17 anos e o atual 

namorado dela, porque  sabia que ele só no dia seguinte faria 18 anos.   

Não é razoável que quem pratica dois homicídios qualificados só possa ficar no 

máximo três anos internado. É isso que, desde 2005, de uma maneira absolutamente 

lógica, sensata e coerente, o governador Geraldo Alckmin defende, e novamente 

levamos em mãos ao presidente da Câmara, nobre deputado Eduardo Cunha, este ano. É 

essa a defesa. 

O nobre deputado Marcos Martins perguntou o que foi feito de forma preventiva 

em Osasco. O que foi feito de forma preventiva desde janeiro foi o aumento de 

policiamento, a alteração da forma e rapidez do policiamento, exatamente em função da 

situação geográfica da região, ou seja, mais motocicletas, Força Tática e Baep atuando 

mais concentradamente em Osasco. 

Isso se refletiu em números em Osasco, o que, de forma alguma, retira a 

gravidade do que ocorreu em Osasco. São coisas absolutamente diferentes, por isso 

temos uma Força Tarefa, para atuar e prender esses criminosos. Muito foi feito, muitas 

melhorias e aumento de policiamento. Tanto que todos os importantes índices criminais 

de Osasco, todos, tiveram uma grande redução em relação ao ano passado.  

Vinte por cento no homicídio doloso, número que aumentará neste mês, devido à 

chacina, aumentará. No latrocínio houve diminuição de 67% no município de Osasco. 

Em relação aos roubos, houve a diminuição de 8,48% em Osasco. Os roubos de 

veículos diminuíram em 23%. Os furtos caíram 4,70% e os furtos de veículos caíram 

20,08 por cento, 

  Ou seja, nos sete meses muito foi feito. Precisamos melhorar sempre e vamos 

melhorar. 

Para encerrar, quero agradecer a paciência de V. Exas. com as minhas respostas. 

O nobre deputado João Paulo Rillo me indagou qual a finalidade da resolução. 

A finalidade é uma só. É uma finalidade interna de maior eficiência e rapidez 

nas respostas, porque estávamos recebendo - inclusive desta Casa, com absoluta razão - 

reclamações de demora em respostas. Isso porque  vários pedidos ao mesmo tempo às 

vezes eram protocolados na delegacia, no Decap, na CAP, que é o nosso setor na 

Secretaria, e no protocolo geral.  
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Então, somente para juntar todos os pedidos, acaba levando um tempo 

gigantesco. A centralização é procedimental, para podermos rapidamente realizar a 

resposta. 

Para encerrar, agradecendo novamente a todos, quero dizer que São Paulo tem 

sim, diferentemente do que disse o nobre deputado João Paulo Rillo, um plano de 

segurança. Os resultados mostram o plano de segurança. Se não é um plano de 

segurança perfeito, porque  nada que o ser humano faz é perfeito, nós sempre 

pretendemos aperfeiçoar. 

É um plano de segurança consistente. São as únicas polícias do mundo em que é 

oferecido um treinamento de combate aos que entram, e isso já se demonstrou em 

outros estados, que colocam imediatamente o problema que é isso. 

Eu lamento a afirmação do nobre deputado João Paulo Rillo de que o nosso 

governo é cínico e frouxo. Foi o que disse o deputado. Eu diria que cínico e frouxo é um 

governo federal que não fiscaliza as fronteiras, que não fiscaliza armamento, fuzil que 

mata em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, não fiscaliza a entrada de 

drogas, porque  acaba, infelizmente, não tendo dinheiro para a Segurança Pública, 

porque o dinheiro vai para a corrupção. 

Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Está encerrada a 

sessão. 

  

* * * 


