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DESTAQUE

“O envolvimento 
do poder público 

municipal é 
imprescindível 

para o êxito de uma 
campanha dessa 

natureza. ”

“A ação policial, 
como vontade do 

Estado, deve partir 
do pressuposto de 
que a impunidade 

qualquer que seja a 
extensão do delito - 
é a porta larga para 

o percurso rumo à 
criminalidade. ”

A redução da 
criminalidade

Muito já se ouviu dizer que 
a melhoria dos padrões 
de vida não só diminuirá 
como extirpará o crime. 

O que enseja reconhecer, dentro dessa vi-
são e como outro lado da mesma moeda, 
que a situação de miséria social é fomen-
tadora dos índices elevados de crimina-
lidade. Manuel López-Rey1 arma, no 
entanto, que se o progresso reduz algu-
mas formas de crime, também cria outras, 
muitas vezes mais graves do que as que 
existiam anteriormente. E em sua ampla 
avaliação analítica sobre o crime, acentua 
que o crime é um problema intratável na 
maioria dos países, sejam ou não desen-
volvidos, por três razões básicas: 1. o cri-
me tornou-se um problema sociopolítico; 
2. a criminologia é, de um modo geral, 
o resultado de uma promoção prossio-
nal; e 3. o sistema de justiça criminal é 
inadequado para enfrentar o crime ou os 
criminosos.

Nova York, São Paulo, Rio, México ou 
Moscou - e muitas outras grandes cidades 
poderiam aqui ser relacionadas -, têm em 
comum o fato de que convivem, simulta-
neamente, com a opulência e a baixa es-
traticação social. E enfrentam elevados 
índices de criminalidade. Uma delas, no 
entanto, decidiu contrariar a teoria de que 
o crime é um problema intratável, no-
tadamente quando não há melhoria dos 
indicadores sociais, e partiu para planejar 
ações, estabelecer metas e agora colhe os 
bons frutos desse trabalho, dando lições 
para o mundo. O que fez Nova York para 
ser citada como exemplo de competência 
na redução da criminalidade?

O ex-chefe de polícia da Big Apple, 
Paulo William Bratton, esteve em São 
Paulo dando palestra na Fiesp sobre vio-
lência e segurança e o resultado dessa ex-
periência, segundo o relato de Bismael B. 
Moraes2, pode ser assim sintetizado:

"Ele encontrou a polícia de Nova York no 
sistema dos "três R" e levou-a ao sistema 
dos ''três P".

O primeiro sistema (3R) era assim: 1) re-
ação rápida após o crime, sem analisar os 
problemas originários; 2) ronda preventiva 
aleatória, como se não houvesse objetivo; 
3) repressão investigativa, ocupando-se do 
fato ocorrido.

O segundo sistema (3P) cou assim: 1) 
parceria com a comunidade, recebendo 
sugestões e auxílio para melhorar o poli-
ciamento; 2) problemas resolvidos, com 
viaturas, comunicações, armas, etc., e resul-
tados divulgados; 3) prevenção maior, com 
planejamento, visando à diminuição dos 
crimes."

Bratton3 deu números sobre investimen-
tos em segurança (a polícia, evidentemente, 
requer gastos e o seu lucro é a redução dos 
crimes), armou ter enfrentado inicial-
mente "infrações menores", como algazarra 
fora de hora, grateiros, rachas de carros e 
motos, bebidas a menores, etc., para depois 
encetar o policiamento comunitário, tor-
nando a polícia de rua mais amiga e aces-
sível; aumentar a prevenção, com o policial 
atuando de forma planejada, e não patru-
lhar aleatoriamente; procurar desenvolver 
métodos de reduzir os crimes, e não só re-
agir a eles; motivar os policiais, com salário 
digno e perspectivas de ascensão.

A população parece ter aprovado a po-
lítica de segurança, tanto que reelegeu o 
Prefeito Rudolph Giuliani, do Partido Re-
publicano, num reduto tradicionalmente de 
democratas.

A Polícia Militar paulista quis logo co-
locar em prática as lições da polícia nova-
-iorquina. No primeiro semestre deste ano, 
a Operação Centro, que cou mais conhe-
cida como Tolerância Zero - numa refe-
rência à congênere americana -, teve como 
objetivo principal combater os pequenos 
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delitos para desestimular os grandes. Os 
policiais intensicaram o patrulhamento 
em cruzamentos na região central e nas zo-
nas leste e sudoeste da cidade; os meninos 
e adolescentes de rua da capital paulista 
foram levados para entidades assistenciais 
pelos PMs; os moradores de rua foram en-
caminhados para albergues da prefeitura 
e de entidades assistenciais; o Ministério 
Público, o SOS Criança e outras entidades 
e instituições acompanharam a operação.

O novo comandante da Polícia paulista, 
baseado na experiência da Operação Cen-
tro, implantou agora a Operação Metrópo-
le, que também consiste em intensicar o 
patrulhamento em determinados pontos 
da cidade, principalmente cruzamentos, 
cuja ação ocorre uma vez por semana. A 
operação conta com os policiais que nor-
malmente realizam o patrulhamento de 
rua, funcionários do setor administrativo, 
inclusive ociais graduados.

Mais recentemente, Dimenstein4 relata 
que NY criou uma nova teoria para o im-
pacto da pobreza e criminalidade, tornan-
do-se o mais importante laboratório urba-
no contemporâneo. E cita dados:

“Nova York é, de um lado, beneciada 
pelo crescimento econômico, mas, em es-
pecial, pelos extraordinários ganhos nan-
ceiros de Wall Street. É ajudada também 
pela rede de organizações não-governa-
mentais que in©uenciam, e muito, a edu-
cação e a saúde.

De cada dez pessoas, oito fazem algum 
trabalho voluntário. Executivos integram 
comitês para melhorar a cidade; empresá-

rios e fundações dão bilhões para projetos 
sociais.

Ali é a sede, por exemplo, do maior 
lantropo do planeta, o especulador -
nanceiro George Soros. O principal for-
mador de opinião da cidade, o jornal ªe 
New York Times, coordena a drenagem 
de fundos para programas contra a po-
breza. ”

Ora, é evidente que essa lantropia mi-
lionária a par da euforia de Wall Street 
são componentes importantes para uma 
ação bem-sucedida, mas, tudo isso havia 
antes da decantada ação policial e a co-
munidade já tinha perdido a esperança 
de viver - como lembrou Dimenstein – em 
ruas limpas e seguras. Para ele, a festeja-
da política de tolerância zero - ataque aos 
pequenos crimes para inibir as grandes de-

linquências – “é a cereja em cima do bolo”. 
Ou seja, o tradicional, como mais policiais 
nas ruas, estimulando o trabalho preventi-
vo; reforma das delegacias dominadas por 
incompetentes e corruptos, contratação de 
jovens delegados; cobrança de resultados, 
critério para promoção e aumentos - é o 
que se fez em NY e é o essencial. E mais: 
por meio de programas e computador 
foi possível medir, com precisão, o per-
l da criminalidade, centrando esforços 
em determinados bairros dominados por 
gangues. Mendigos agressivos, bêbados 
urinando na rua, jovens pulando no metrô 
- são atitudes que igualmente mereceram 
enérgica ação policial. O capitalismo ame-
ricano, contudo, mostrou também a sua 
face social: 36 mil pessoas receberam em-
pregos bancados pela prefeitura, a maioria 
mendigos da rua, desempregados crônicos. 

“A festa política de tolerância zero - ataques aos pequenos crimes para inibir as grandes 
delinquências - é a cereja em cima do bolo. “

1 Manuel López-Rey, Doutor em Leis 
pela Universidade de Madrid, fez 
estudos de pós-graduação e crimi-
nologia, e campos a ela relacionados, 
na Alemanha, Áustria e França. É 
antigo Juiz de Condado; Professor 
de Lei Criminal nas Universidades 
de Madrid, La laguna e Salamanca; 
Membro da Comissão para Codi-
cação e Diretor-Geral das Prisões 
da Espanha. Foi Diretor da Pesquisa 
Criminológica no Centro de Pesqui-
sa Sócio Cientíca da Universidade 
de Porto Rico e Professor Conferen-
cista no Instituto de Criminologia 
em Cambridge. Os dados reportados 

ao eminente autor foram extraídos 
do livro Crime - Um Estudo Analíti-
co, Ed. Artenova, tradução de Regina 
Brandão.

2 Bismael B. Moraes é Advogado, Pro-
fessor da Academia de Polícia de São 
Paulo e da Faculdade de Direito de 
Guarulhos, Presidente da Associação 
dos Delegados de Polícia do Estado 
de São Paulo, Autor do artigo “Li-
ções de NV Contra o Crime”, Folha 
de São Paulo, 1997.

3 Bratton, apud Moraes, Bismael B.

4 Gilberto Dimenstein, Jornalista, Es-
critor, integra o Conselho Editorial 

da Folha de São Paulo, do qual se 
acha licenciado, estando sediado em 
Nova York, de onde realiza periódi-
cas coberturas jornalísticas. O artigo 
“Cidade virou referência” foi publica-
do na Folha, 1-12; em 05.11.97.

5 Maria Lúcia Karam destaca em sua 
palestra que “Ao contrário do que 
costumam sustentar aqueles que pre-
tendem justicar o sistema penal, 
acenando com sua alegada função de 
contenção da repressão informal, na 
realidade, o maior rigor da repres-
são formal do sistema penal cami-
nha junto com o aprofundamento 
da repressão informal, desenvolvida 
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A capital do mundo revitalizou-se em cur-
to espaço de tempo, aumentou o ©uxo de 
turistas, lotando hotéis e restaurantes, e 
ostentou um superávit de US$ 1,2 bilhão. 
Diante de resultados tão positivos, a cidade 
debate, hoje, a quem atribuir a responsa-
bilidade por tamanho feito: se ao prefeito, 
à economia ou à participação de organiza-
ções não-governamentais.

A escalada repressiva, que se dá em nível 
mundial - é inevitável reconhecer -, já 
apresenta alguns números emblemáti-
cos: nos EUA há mais de um milhão de 
presos e outros dois milhões e meio sub-
metidos a outras medidas penais, sendo 
o mais alto índice de encarcerados em 
um país democrático. Na Holanda, nos 

últimos dez anos, regis-
trou-se uma elevação de 
5 mil para 12 mil vagas 
no sistema penitenciá-
rio.

A ação policial, como 
vontade do Estado, 
deve partir do pressu-
posto de que a impu-
nidade - qualquer que 
seja a extensão do delito 
- é a porta larga para o 
percurso rumo à crimi-
nalidade. E, portanto, o 
aparelho de segurança 
tem que estar preparado 
para combater, nos estri-
tos termos da lei, toda e 
qualquer ação delituosa. 
Cumprir com rigor o 
seu papel institucional 

signica não exceder os limites legais na 
abordagem do cidadão; implica em afas-

tar as abomináveis violências perpetradas, 
usualmente, contra os direitos fundamen-
tais da pessoa humana e não raras vezes 
contra aqueles que não oferecem qualquer 
perigo à população. A equação consiste 
em organizar e preparar a polícia para a 
repressão à violência urbana, enfatizando, 
no entanto, o respeito aos direitos huma-
nos. Teme-se, por isso, que a adoção do 
conceito de tolerância zero por parte das 
PMs, no Brasil, possa provocar uma ver-
dadeira onda de massacre e limpeza so-
cial entre as populações de baixa renda ou 
dós chamados estratos sociais excluídos. 
Uma campanha policial pela lei e ordem, 
a exemplo de NY, leva, necessariamente, a 
forte policiamento nas ruas, mais prisões, 
mais batidas, maior repressão e, inevitavel-
mente, a mais arbitrariedades. Essas arbitra-
riedades - também existentes em NY - não 
são sustentadas pela cúpula policial nova-ior-
quina e ali sempre foram punidas. Serão aqui, 
também?

Batista, ao discorrer sobre o tema “A Vio-
lência do Estado e os Aparelhos Policiais”, 
na 1ª Conferência Internacional de Direitos 
Humanos promovida pela OAB, em Brasília 
(1997), demonstrou preocupação quanto à 
militarização da segurança pública. Para ele, 
o conceito de inimigo interno sobreviveria à 
ditadura, sendo recuperado em documentos 
militares, já em pleno processo de redemo-
cratização, deslocado da criminalidade po-
lítica para a criminalidade comum, para a 
compreensão da violência urbana. E acres-
centa: "Sua utilidade para um sistema penal 
interligado a um projeto econômico com 
taxas crescentes de marginalização social, 
estruturalmente apartador, dispensa co-

Juiz Savino Filho: “A repressão à violência é uma urgência 
urgentíssima pela qual toda a sociedade anseia. ”

Mistro Cernicchiaro: “O Código Civil é 
para o rico; o Código Penal para o pobre!”

às suas imagem e semelhança. (...) 
ambas são prioritariamente voltadas 
para os crimes contra o patrimônio 
- o roubo e o furto condutas caracte-
rísticas das camadas marginalizadas 
e subaltemizadas da população, sobre 
as quais recai a violência punitiva 
formal ou informal." (Palestra sobre 
"Segurança Pública e Processo de 
Democratização", proferida por oca-
sião da 11 Conferência Internacio-
nal de Direitos Humanos - Brasília, 
1997).

6 Carlos Alberto Ideota, Diretor da se-
ção brasileira da Anistia Internacio-
nal, In “Violência e Esperança", arti-

go publicado na Folha de Silo Paulo 
(1997).

7 Caco Barcellos, no livro Rota 66, le-
vantou os seguintes dados, no perío-
do de 1970/1992: identicadas 3.545 
pessoas do total de mortos pela PM 
paulista, dentre as vítimas com ante-
cedentes criminais, o maior número 
expressava autores de roubos e furtos.

8 Cármine Antônio Savino Filho é 
Juiz de Direito no Estado do Rio 
de Janeiro e 1u Vice-Presidente do 
Instituto dos Magistrados do Brasil 
In “Delinquência do Menor”, Revis-
ta CONSULEX, ano I, nº 7, julho / 

1997.

9 Luiz Vicente Cernicchiaro é Minis-
tro do Superior Tribunal de Justiça 
e Professor titular da Universidade 
de Brasília, in “Direito Alternativa”, 
Revista CONSULEX, ano I, nº 7, 
Julhol1997.

10 Guido Antônio Andrade, Advogado, 
é Presidente da OAB.SP, In “Alerta à 
Sociedade”, Folha, 1997.

11 A TV Globo mostrou, em recen-
te documentário, pequena cidade 
no interior do Piauí cuja população 
vive abaixo da linha de subsistência, 
e nada obstante, ostenta um índice 
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mentários: os excluídos que caminhem por 
certas aléias do Código Penal são os novos 
inimigos internos. “Crítico mordaz do atual 
sistema econômico, o conferencista consta-
tou, desolado, que um regime que produz 
intensamente insegurança econômica e 
marginalização social só é capaz de mon-
tar e gerir um sistema penal intensamente 
repressivo e exterminador, e só mudanças 
estruturais no primeiro seriam capazes de 
transformar o segundo”.

Acrescente-se, a essa observação, que exis-
te, no Brasil, um clima de profunda descon-
ança na ação policial em face dos graves 
e notórios antecedentes envolvendo a força 
pública, fato que, sem dúvida, diculta uma 
atuação semelhante àquela desenvolvida em 
NY.

Demais, o apelo à autoridade e à ordem, 
levando ao elastecimento do poder do Es-
tado de punir - explica Karam5 -, traz em 
si, uma crescente desumanidade no comba-
te ao crime, favorecendo o aprofundamen-
to e a crueldade da repressão informal (a 
violência punitiva realizada fora do direito) 
- seja através da atuação ilegal de agentes 
policiais, seja através da ação de grupos de 
extermínio, seja através de linchamentos. O 
sistema penal estaria, assim, fundado na do-
minação e na exclusão.

Ideota6, contrariamente à tese da con-
tenção do poder do Estado de punir, 
reconhece que manter a ordem social é 
dever do Estado, muito embora ressal-
vando que a inquietação com a escalada 
da criminalidade “não pode autorizar as 
polícias a cometer sua própria justiça”. 
Com razão, assinala que o terror come-

tido ou consentido pelas autoridades 
“não produz segurança, antes, degrada as 
sociedades nas quais se instala”.

Quando se trata de promover cam-
panhas para conter a violência urbana 
imagina-se logo, no Brasil, que os seg-
mentos sociais marginalizados serão os 
primeiros e talvez os únicos a sofrer o 
peso da lei7. Essa ideia é reforçada pelo 
fato de que os delitos de menor monta 
são aqueles praticados, em sua maio-
ria, por menores. O Juiz Savino Filho8 

acrescenta que a repressão à violência 
(infantil ou não) é uma urgência ur-
gentíssima pela qual toda sociedade 
anseia. “Só que ela tem de contar com 
um estamento institucional que estamos 
longe de possuir: legislação apropriada, 
organização policial capaz de conduzir 
a repressão com legitimidade, institutos 
de internação (em maior número para 
abrigar grupos menores), que tenham 
respeito pela natureza humana.”

O exemplo de NY mereceu do magis-

“Teme-se que a adoção do conceito de tolerância zero por parte das PMs, no Brasil, possa 
provocar uma verdadeira onda de massacre e limpeza social entre as populações de baixa 
renda ou dos chamados estratos sociais excluídos. ”

de criminalidade praticamente zero. 
O exemplo aqui estudado vale, no 
entanto, para as grandes metrópo-
les que misturam pobreza e riqueza 
no mesmo espaço urbano, com uma 
defasagem crescente entre as classes 
privilegiadas e as não-privilegiadas.

12 Doutrina Social da Igreja - Esco-
la Mater Ecclesiae, tradução de Pe. 
Estêvão Tavares Bettencourt, que 
ressalva: “A Doutrina Social da Igre-
ja não é um sistema de organização 
da sociedade entre outros, mas é o 
conjunto dos grandes princípios de-
duzidos do Evangelho para se estru-
turar uma sociedade mais humana e 

fraterna. Em suma, é a resposta cristã 
aos problemas que a©igem a socieda-
de contemporânea. ”

13 Manuel López-Rey, Idem, Ibidem, 
págs. 281/287.

14 Alvim ToÂer, in A Empresa Flexí-
vel, Ed. Record, 5ª edição, tradução 
de A.B. Pinheiro de Lemos, págs. 
72/80:

 “Em seu nível mais simples, a frag-
mentação da sociedade pode ser 
medida pela divisão cada vez mais 
renada do trabalho. O último Di-
cionário de Títulos Ocupacionais 
do governo dos Estados Unidos tem 

nada menos que 27.741 registros.

 Num nível menos mensurável, mas 
igual mente importante, testemu-
nhamos o rápido surgimento de no-
vas subculturas, como as dos hippies, 
motociclistas, grupos negros de men-
talidade afro, surstas e assim por 
diante, cada um assumindo os valo-
res que não apenas con©itam com a 
“Ética Protestante”, outrora padrão, 
mas também entre si. E também tes-
temunhamos complexas in©uências 
cruzadas entre os grupos, fazendo 
com que os padrões de ação política 
dos negros sejam rapidamente adota-
dos - e alterados - pelo Women's Lib 
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trado o seguinte comentário, verbis: “A 
cidade de Nova Iorque volta a implantar 
o programa Tolerância Zero. A ideia é 
reprimir toda infração, por menor que 
seja. Consta que isto faz com que não só 
as pequenas infrações caiam, como tam-
bém as grandes quem desestimuladas, 
seja através de mudança de mentalidade, 
seja pelo receio da punição pronta e rá-
pida. Certamente, não é preciso explici-
tar as razões, não temos como fazer algo 
semelhante.”

O ceticismo de Savino Filho encontra 
eco nas palavras de Cernicchiar09, que 
reconheceu: “O acesso ao Judiciário não 
é ensejado a todos. Aliás, e com razão, 
se diz: o Código Civil é para o rico; o 
Código Penal para o pobre! Com sin-
gular sensibilidade, o Ministro Sepúlve-

da Pertence, com a responsabilidade de 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
armou: `O pobre só tem acesso à Justi-
ça como réu...'. Poucas vezes, com pou-
cas palavras, foi enunciada tão lastimável 
verdade!”.

“Não temos como fazer algo semelhan-
te” - sentenciou, assim, Savino Filho. Po-
rém, o que fazer? Cruzar os braços, assis-
tir passivamente à onda avassaladora de 
violência que atinge ricos e pobres, iguais 
na dor e no sofrimento, vítimas que são 
da mesma ação deletéria dos criminosos 
de matizes diversas? Deixar as PMs agi-
rem aleatoriamente no papel preventivo 
que lhes outorgou a Constituição? Espe-
rar por legislação apropriada e por uma 
discutível legitimidade no aparelho poli-
cial para só então agir?

Ora, “ser vítima de crime é horrível” - 
garantiu, estupefato, Andradel10, para 
quem só aqueles que sofreram na pele 
um assalto, o assassinato de um parente 
ou o sequestro de um amigo conhece a 
sensação de humilhação, os momentos 
de horror, as sequelas psicológicas que o 
crime deixa. A vítima exige a punição im-
placável do criminoso. O que não se pode 
confundir -arremata - é punição com vin-
gança cega, sob o risco de o Estado con-
tribuir para o aumento da violência.

Forçoso, no entanto, é reconhecer que, 
não sendo a polícia, entre nós, dirigida 
pelos municípios, os quais não caram 
com nenhuma responsabilidade espe-
cíca pela segurança pública, uma ação 
semelhante à de NY será, de fato, pre-
judicada. O envolvimento do poder pú-
blico municipal é imprescindível para o 
êxito de uma campanha dessa natureza. 
Nas cidades com mais de 1 milhão de 
habitantes, a polícia deveria passar para 
o controle dos municípios. A Consti-
tuição, todavia, faculta aos municípios, 
somente a formação de guardas munici-
pais, cuja nalidade é a proteção de bens, 
serviços e instalações da comuna.

Mas, contrastando com o que se sucede 
nas megacidades, mais precisamente em 
comunidades onde não haja fosso social 
entre as diversas famílias, a violência ur-
bana tende a ser menor11. Re©etindo 
sobre a questão, a Doutrina Social da 
Igreja12 faz as seguintes considerações:

“A sociedade que exalta, como valores 
supremos, o prazer e o dinheiro; a socie-
dade que aplaude o sucesso e a riqueza 

“O propósito do sistema penal não é a vingança, a defesa social ou a reabilitação, como 
deseja a criminologia, mas sim a justiça social.”

ou pelo Gay Power.

 Assim, em vez de a população ame-
ricana se tomar mais e mais unifor-
me, conforme armaram as previsões 
dos últimos 75 anos começou a car 
cada vez mais variada, diversicada e 
complexa. E assim como os indiví-
duos procuram cada vez mais a dife-
renciação, essas subculturas fazem a 
mesma coisa, aprofundando, em lu-
gar “lei e ordem” derivam justamente 
da incapacidade de nossos sistemas 
constitucional e legal existentes para 
lidar com essa nova diversidade. Sob 
essa Intensa pressão centrífuga, o 
que está se rompendo não é apenas 

a “lei”, mas, também, o que é ainda 
mais importante, a “ordem” básica.

 Isso explica as pressões crescen-
tes para “descentralizar” o governo, 
através da “divisão da receita”, da 
“autonomia comunitária” e de outras 
propostas. Em Nova York, o Prefeito 
John Lindsay apresentou propostas 
para a descentralização do governo 
e a criação de 62 comitês de plane-
jamento comunitários, como um re-
curso para enfrentar a complexidade. 
Peter Straus. Presidente da WMCA 
Rádio, e muitos outros têm proposto 
a secessão da Cidade de Nova York 
do Estado de Nova York. À medida 

que continua o processo de fragmen-
tação, não passará muito tempo até 
que surjam propostas de sucessão de 
distritos ou partes de distritos da ci-
dade.

 Assim, no mercado consumidor, na 
educação, nos meios de comunica-
ção, na política e em muitos outros 
campos, as mesmas pressões intensas 
são evidentes. Essas pressões para a 
despadronização operando simulta-
neamente em diferentes indústrias 
e esferas de ação, constituem uma 
parte importante da Revolução Su-
perindustrial. ”
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obtidos por quaisquer meios (honestos 
ou desonestos); a sociedade que despre-
za o homem honesto como sendo fraco 
e covarde, e exalta o astuto que prevale-
ce sobre os demais... destrói os valores 
morais, que são a única força capaz de 
conter os impulsos instintivos da vio-
lência e do mal existentes no coração do 
homem... dá ocasião a que os jovens que 
não tenham recebido formação moral e 
Se sintam marginalizados se vejam ten-
tados a recorrer à violência para ganhar 
com facilidade e rapidez muito dinhei-
ro.”

O combate às causas sociais da violên-
cia passa, com efeito, não apenas pelo 
revigoramento dos valores morais, mas, 
sobretudo, pelo correto funcionamento 
das instituições civis e governamentais, 
debelando-se o nepotismo, as sinecuras; 
o parasitismo funcional e não deixando, 
igualmente sem punição, a dilapidação 
do dinheiro público.

Não se pode perder de vista, sob outro 
enfoque, que o propósito do sistema pe-
nal não é a vingança, a defesa social ou a 
reabilitação, como deseja a criminologia, 
mas sim a justiça social.

A criminologia encara o crime como 
uma entidade de caráter socioeconômico 
ou psicopsiquiátrico ou como uma com-
binação de ambos. López-Reyt3 vê no 
crime, porém, um conceito sociopolítico 
e só de modo secundário o tem como 
um acontecimento causal. Isso não quer 
dizer - acrescentou - que o problema 
do transgressor deva ser esquecido, mas 

sim que é mais necessário dar uma aten-
ção maior ao crime como um conceito 
sociopolítico mais amparado em fatos, 
conjeturas e impugnações do que qual-
quer teoria sobre o crime.

Se a relação pobreza versus marginali-
dade caiu por terra no exemplo aqui es-
tudado, é preciso, contudo, não se iludir: 
a ação policial, em NY, foi acompanha-
da de sólida campanha sócio-educativa, 
que incluiu, inclusive, campeonatos no-
turnos de basquete entre os desocupados 
da noite, além de outras bem-sucedidas 
medidas educacionais e assistenciais.

A utilização de programas de com-
putador para medir o perl da crimi-
nalidade, por área de atuação, além de 
outras tecnologias adequadas e técnicas 
recorrentes, denota que também no se-
tor da segurança pública deve prevalecer 
o conceito da despadronização do con-
texto social14, forte indicador de que 
o crime não deve sofrer uma repressão 
massicada e uniforme, mas, sim, espe-
cíca e diversicada, de acordo com a 
sua tipologia e área de ocorrência.

O combate à criminalidade, desta for-
ma, em nosso entendimento, deve ser 
acompanhado de ações paralelas que te-
nham como foco a questão sociopolítica 
do crime bem como a despadronização 
vericada nas grandes sociedades. NY, 
por exemplo, possui uma população com 
importantes segmentos de negros, cató-
licos, latinos, judeus, homossexuais - a 
re©etir e aprofundar as divisões emo-
cionais, étnicas, religiosas, vocacionais e 

etárias, fato que bem dene, como fenô-
meno atual, o surgimento de um novo 
sistema cuja variedade social e cultural 
é extraordinária e sem precedentes na 
história.

Uma transformação radical do apare-
lho estatal de segurança - PMs inclu-
sas – é necessária para que a sua função 
sociopolítica seja adequada à transfor-
mação sociopolítica dos tempos atuais 
e futuros. Não é possível obter-se êxito 
semelhante ao de NY sem uma reestru-
turação na política de segurança pública 
e na coordenação de sua ações.

“Existe, no Brasil, um clima de profunda desconança na ação policial em face dos 
graves e notórios antecedentes envolvendo a força pública. ”
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