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INTRODUÇÃO 
 
A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS 

 
Antes de LOCKE e de BECCARIA, a Magna Carta, de 1215, obrigou 

João Sem Terra a respeitar as liberdades fundamentais do reino, graças à forte pressão 
dos nobres e do clero ingleses que reagiram aos abusos e arbitrariedades por ele 
praticados. Tem origem o habeas-corpus . 

A Declaração de Direitos de 1689 ( Bill of Rights) consolidou os 
ideais políticos do povo inglês sendo que alguns deles passaram a incorporar as 
Constituições de todos os povos livres, como o que trata do direito de petição; a não 
exigência de tributos sem uma previsão legal; e o habeas-corpus. Este, embora tenha 
nascido com a Magna Carta,  teve aqui a sua força revigorada.   

Com a Revolução Francesa , em 1789, veio  a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão que estabelecia, principalmente, que todos os homens 
nascem e permanecem livres e iguais em direitos; que o fim do poder é proteger esses 
direitos que são “liberdade, propriedade, segurança ”, etc. 

A Declaração dos Direitos Humanos, de 1948, com forte inspiração 
na Declaração Francesa de 1789, estabelece em seu art. 3º que Todo homem tem direito 
à vida, à liberdade e à segurança pessoal. No art. 5º prescreve: Ninguém será submetido 
a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Em seu art. 9º 
declara: Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. O art. 11º afirma que 
Todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até 
que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público 
no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.  

Considero oportuno lembrar aqui as palavras sempre respeitadas 
de ADA PELLEGRINI GRINOVER12 : 

 
“ O Estado de direito deve combater o delito seguindo 

regras morais escrupulosas, sob pena de igualar-se aos delinqüentes e de 
perder toda a autoridade e credibilidade. E as garantias que a Constituição 
assegura ao acusado não são simplesmente postas como tutela de seus 
direitos individuais, mas são, antes de mais nada, garantias do justo 
processo, assegurando o interesse geral à regularidade do procedimento e 
à justiça das decisões.” 
  

A impunidade, ao contrário do que se passa à opinião pública, não 
decorre das garantias constitucionais concedidas às partes no processo criminal. Tais 
garantias, como bem observou RAILDA SARAIVA 13, “são fruto de longo amadurecimento 
da humanidade, conquistas democráticas obtidas em árdua luta contra o absolutismo, o 
arbítrio e a prepotência.(...) A luta contra o crime exige, efetivamente, severidade das 
sanções penais correspondentes à gravidade do crime e a efetiva punição dos culpados no 

                                                 
• Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil/Maranhão 
12  GRINOVER, Ada Pellegrini : O Processo Constitucional em Marcha : São Paulo, Edit. Max Limonad, 1985 
13  SARAIVA, Railda: A Constituição de 1988 e o ordenamento jurídico-penal Brasileiro: Rio de Janeiro, Forense, 1992, 
p. 69 
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mais breve espaço de tempo, de modo que a comoção social decorrente da ação 
criminosa seja apaziguada pela justa e pronta punição do criminoso. Mas não se pode 
descambar para o ‘terrorismo penal’ , para usar a expressão de Radbruch, o qual pode 
estimular a violência do Estado e acabar vitimando inocentes.” 

Faz-se pertinente, então, a seguinte indagação: em que medida é 
possível assegurar esse direito fundamental à segurança, proclamado na Carta da ONU e 
que justificou a origem do Estado , sem incorrer o próprio Estado na violação a esse 
direito ?  

Estudando o método utilizado pela polícia da cidade de Nova Iorque 
para reduzir a criminalidade, propõe-se algumas adaptações necessárias para o Brasil a 
fim de que êxito semelhante possa aqui ocorrer. 

 
1. POBREZA E 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 visão e como 
outro lado da mesma moeda, que a situação de miséria social é fomentadora dos índices 
elevados de criminalidade. Manuel Lopez - Rey 14afirma, no entanto, que se o progresso 
reduz algumas 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 
desenvolvidos, por três razões básicas: 1. o crime tornou-se um problema sociopolítico; 
2. a criminologia é, de um modo geral, o resultado de uma promoção profissional; e 3. o 
sistema de justiça criminal é inadequado para enfrentar o crime ou os criminosos. 

O historiador JOSÉ MURILO DE CARVALHO 15, ao analisar a pressão 
da classe média Brasileira por medidas mais efetivas de combate à violência urbana, 
concorda com o enfoque sociológico que diz não ser a pobreza condição necessária nem 
suficiente para a violência, a exemplo da Índia onde a miséria é muito grande mas não há 
violência. E revela que, semelhante à situação da Colômbia, que é um caso típico,  há 
violência sem pobreza em inúmeros países. Mas no caso Brasileiro CARVALHO afirma que 
seria ingênuo sustentar a tese de que a pobreza, principalmente a urbana, não tem 
ligação com a violência : “...numa sociedade de consumo e extremamente desigual aliada 
à presença do tráfico explica, pelo menos em parte, a violência no Brasil.”  Ele afirma, 
ainda, que enquanto a classe média quer medidas ligadas ao controle do crime, com 
reforma da polícia e do Judiciário, os representantes de favelas ou de comunidades de 
periferia também têm queixas da polícia, mas sua ênfase é na agenda social, como a falta 
de emprego e a ausência do poder público. 

 
DESIGUALDADE SOCIAL 

 
Nem pobreza nem riqueza, isoladamente, mas a desigualdade 

social poderia ser, então, a raiz do aumento da criminalidade numa sociedade de contexto 
social despadronizado. O caso da Inglaterra também é exemplificativo : com o 
desemprego no nível mais baixo em 25 anos e a economia crescendo, crescem também 
os índices de violência . O Governo dá uma explicação inusitada: a prosperidade estaria 

                                                 
14  Manuel López-Rey , Doutor em Leis pela Universidade de Madrid, fez estudos de pós-graduação e criminologia, 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 Codificação e Diretor-Geral das Prisões da Espanha. Foi Diretor 
da Pesquisa Criminológica no Centro de Pesquisa Sócio-Científica da Universidade de Porto Rico e Professor Conferencista no 
Instituto de Criminologia em Cambridge. Os dados reportados ao eminente autor foram extraidos do livro CRIME - UM ESTUDO 
ANALÍTICO, Ed. Artenova, tradução de Regina Brandão. 
15  CARVALHO, José Murilo de : coordenador do programa de pós-graduação em História Social da UFRJ e PhD em 
história pela Universidade de Stanford, durante entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, p. A 13 , 26.6.2000  
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causando o aumento da criminalidade. Pela versão oficial, “ com mais dinheiro no bolso 
os jovens saem mais, bebem muito e acabam arrumando confusão “ . Em análise feita de 
Londres por RICARDO GRINBAUM16 esse  argumento, todavia,  não explica um 
crescimento de 26,1% no número de roubos. Ao ouvir o professor PAUL ROCK da London 
School of Economics, GRINNBAUM informa  que para alguns especialistas há um problema 
social alimentando as estatísticas. Diz ROCK : “ Embora o desemprego esteja caindo, a 
desigualdade social está aumentando. A desigualdade aumenta a tensão social porque as 
pessoas querem ter acesso  às mesmas oportunidades e poder consumir como os outros.” 
Segundo dados do Departamento de Previdência Social do governo britânico17 a renda 
dos mais ricos está crescendo numa velocidade três vezes mais acelerada do que a dos 
mais pobres, aumentando, assim, a diferença no padrão de vida, embora essa diferença 
não seja tão contrastante como no Brasil.  

Dentro desse mesmo prisma, constata – se que em Buenos Aires a 
violência cresceu 313% nos últimos dez anos 18. Para EDUARDO POMPEI, professor de 
economia da Universidade de Buenos Aires, “ mais do que o desemprego, a principal 
causa da criminalidade é o aumento da desigualdade social. ” 

O Canadá, ao contrário, registrou em 1999 o índice de 
criminalidade mais baixo num período de 20 anos 19, diminuição que se verifica pelo 
oitavo ano consecutivo, especialmente nas Províncias de Québec, Ontário e Colúmbia 
Britânica, embora esse índice tenha aumentado nas Províncias atlânticas. Nas nove 
maiores áreas metropolitanas do país, as atividades criminosas diminuíram 
acentuadamente . O Canadá foi considerado, em 1998, pela ONU, o 1º país no mundo 
com base no IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, critério utilizado para aferir não 
somente a renda per capita mas também outros indicadores sociais. 

Sob outro enfoque, COSTA JUNIOR 20, apoiado em GRISPIGNI, e 
desprezando a idéia da desigualdade social como causa do aumento da criminalidade, 
sustenta que 90% da humanidade não delinqüe por temor à pena . 5% não delinqüe 
jamais, constituindo-se naquele contigente de homens puros, voltados só ao bem e à 
caridade. E que os outros  5%  são daqueles que delinqüem sempre , com o seu penchant 
au crime (pendor ao crime), sendo a pena – qualquer delas – incapaz de detê-los. 

 Nova Iorque , São Paulo, Rio, México ou Moscou − e muitas outras 
grandes cidades poderiam aqui ser relacionadas −, têm em comum o fato de que 
convivem, simultaneamente, com a opulência e a baixa estratificação social. E enfrentam 
elevados índices de criminalidade. Uma delas, no entanto, decidiu contrariar a teoria de 
que o crime é um problema “intratável” , notadamente 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 Iorque  para ser citada 
como exemplo recente de competência na redução da criminalidade? 
 
2. PARCERIA COM A COMUNIDADE 

 
 

                                                 
16  GRINBAUM, Ricardo : jornalista da Folha de S. Paulo, p. A 16, 19.7.2000 
17  Idem, p. A  16. 
18  Conf. matéria de GUSTAVO CHACRA, de Buenos Aires: Folha de S.Paulo, p. A 14 , 25.7.2000  
19  Informação prestada pelo governo do país, in Folha  de São Paulo, p. A 16, 19.7.2000 
20  COSTA JÚNIOR,  Paulo José da : Ainda a luta contra a criminalidade : Revista Literária de Direito, Ano VI , nº 31, 
set/out dfe 1999 , p. 18. 
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O ex - chefe de polícia da Big Apple, Paulo William Bratton, esteve 
em São Paulo dando palestra na Fiesp sobre “Violência e Segurança” e o resultado dessa 
experiência, segundo o relato de Bismael B. Moraes 21 pode ser assim sintetizado:  

 
“Ele encontrou a polícia de Nova Iorque no sistema dos “três 

R” e levou-a ao sistema dos “três P”. 
O primeiro sistema (3R) era assim: 1) reação 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) ficou assim: 1) parceria com a 
comunidade, recebendo sugestões e auxílio para melhorar o 
policiamento; 2) problemas resolvidos, com viaturas, comunicações, 
armas, etc., e resultados divulgados; 3) prevenção maior, com 
planejamento, visando à diminuição dos crimes.” 

 
Bratton22 deu números sobre investimentos em segurança (a 

polícia, evidentemente, requer gastos e o seu lucro é a redução dos crimes), afirmou ter 
enfrentado inicialmente “infrações menores”, como algazarra fora de hora, grafiteiros, 
rachas de carros e motos, bebidas a menores, etc., para depois encetar o policiamento 
comunitário, tornando a polícia de rua mais amiga e acessível; aumentar a prevenção, 
com o policial atuando de forma planejada, e não patrulhar aleatoriamente; procurar 
desenvolver métodos de reduzir os crimes, e não só reagir a eles; motivar os policiais, 
com salário digno e perspectivas de ascensão. 

A população parece ter aprovado a política de segurança, tanto que 
reelegeu o prefeito Rudolph Giuliani, do Partido Republicano, num reduto 
tradicionalmente de democratas. 

 
3. “TOLERÂNCIA ZERO” 

 
A Polícia Militar paulista quis logo colocar em prática as lições da 

polícia novaiorquina. Numa ação denominada de “Operação Centro”, que ficou mais 
conhecida como “Tolerância Zero “ − numa referência à congênere americana − , a polícia 
paulista teve como objetivo principal combater os pequenos delitos para desestimular os 
grandes. Os policiais, então, intensificaram o patrulhamento em cruzamentos na região 
central e nas zonas 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 encaminhados para albergues da prefeitura e de entidades assistenciais; o 
Ministério Público, o SOS Criança e outras entidades e instituições acompanharam a 
operação. 

 
O Comandante da Polícia paulista, baseado na experiência da 

“Operação Centro “, implantou depois a “Operação Metrópole” e que também consistiu 
em intensificar o patrulhamento em determinados pontos da cidade, principalmente 
cruzamentos, cuja ação ocorre uma vez por semana. A operação conta com os policiais 
que normalmente realizam o patrulhamento de rua, funcionários do setor administrativo, 
inclusive oficiais graduados. Mas somente essas ações são necessárias? Onde reside o 
erro da PM paulistana e de tantas outras PM´s pelo Brasil afora ? 

                                                 
21 Bismael B. Moraes,  é advogado, professor 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 Lições de NY Contra o Crime, 
Folha de S. Paulo, 1997.  
22 Bratton, apud  MORAES, Bismael B. 
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Após observar o trabalho da polícia americana, DIMENSTEIN23 

relata que NY criou uma nova teoria para o impacto da pobreza e criminalidade, 
tornando-se o mais importante laboratório urbano contemporâneo. E cita dados: 

 
“Nova York é, de um lado, beneficiada pelo crescimento 

econômico, mas, em especial, pelos extraordinários ganhos financeiros 
de Wall Street. É ajudada também pela rede de organizações não - 
governamentais que influenciam, e muito, a educação e a saúde. 

De cada dez pessoas, oito fazem algum trabalho voluntário. 
Executivos integram comitês para melhorar a cidade; empresários e 
fundações dão bilhões para projetos sociais. 

Ali é a sede, por exemplo, do maior filantropo do planeta, o 
especulador financeiro George Soros. O principal formador de opinião da 
cidade, o jornal The New York Times, coordena a drenagem de fundos 
para programas contra a pobreza.” 

 
Ora, é evidente que essa filantropia milionária 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 comunidade já tinha perdido a esperança de 
viver − como lembrou DIMENSTEIN − em “ruas limpas e seguras”. Para ele, a festejada 
política de tolerância zero − ataque aos pequenos crimes para inibir as grandes 
delinqüências− “é a cereja em cima do bolo”. Ou seja, o tradicional, como mais policiais 
nas ruas, estimulando o trabalho preventivo; 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 de computador foi possível medir, com precisão, o perfil 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” americano, contudo, 
mostrou também a sua face social: 36 mil pessoas receberam empregos bancados pela 
prefeitura, a maioria mendigos e desempregados crônicos. A capital do mundo 
revitalizou-se em curto espaço de tempo, aumentou o fluxo 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 responsabilidade por tamanho feito: se 
ao prefeito, à economia ou à participação de organizações não - governamentais. 

 
 

4. REPRESSÃO E DIREITOS HUMANOS 
 
 
A escalada repressiva, que se dá em nível mundial − é inevitável 

reconhecer −, já apresenta alguns números emblemáticos: nos EUA há mais de um 
milhão de presos e outros dois milhões e meio submetidos a outras medidas penais, 
sendo o mais alto índice de encarcerados em um país democrático. Na Holanda, nos 
últimos dez anos, registrou-se uma elevação de 5 mil para 12 mil vagas no sistema 
penitenciário.  

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 

                                                 
23 Gilberto Dimenstein  , jornalista, escritor, integra o Conselho Editorial da Folha de São Paulo. Esteve  sediado em Nova 
York de onde realizou periódicas coberturas jornalísticas. O artigo “Cidade virou referência” foi publicado na Folha , 1-12, em 
5.11.97. 
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larga para o percurso rumo a criminalidade. Sendo assim, o aparelho de segurança tem 
que estar preparado para combater, nos estritos termos da lei, toda e qualquer ação 
delituosa. Cumprir com rigor o seu papel institucional significa não exceder os limites 
legais na abordagem do cidadão; implica em afastar as abomináveis violências 
perpetradas, usualmente, contra os direitos fundamentais 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 humanos. Teme -se, por isso, 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. Mais do que isso, CARVALHO 24 teme que se combine aqui a 
repressão ao crime civil com a repressão política, pois, sendo muito difícil separar as duas 
coisas, “ é preciso estar alerta”.  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, inevitavelmente, a mais arbitrariedades. Essas arbitrariedades - 
também existentes em NY - não são sustentatadas pela cúpula policial novaiorquina e ali 
sempre foram punidas. Serão aqui, também? 

 
5. DOMINAÇÃO E EXCLUSÃO 

 
BATISTA, ao discorrer sobre o tema “A Violência 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 redemocratização, 
deslocado da criminalidade política para a criminalidade comum, para a compreensão da 
violência urbana. E acrescenta: “Sua utilidade para um sistema penal interligado a um 
projeto econômico com taxas crescentes de marginalização social, estruturalmente 
apartador, dispensa comentários: os excluídos que caminhem por certas aléias do Código 
Penal são os novos inimigos internos.” Crítico mordaz do atual sistema econômico, o 
conferencista constatou, desolado, que “... um regime que produz intensamente 
insegurança econômica e marginalização social só é capaz de montar 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 existe, no Brasil, um clima 
de profunda desconfiança na ação policial em face dos graves e notórios antecedentes 
envolvendo a força pública, fato que, sem dúvida, dificulta uma atuação semelhante 
àquela desenvolvida em NY. 

 
Demais, o apelo à autoridade e à ordem, levando ao elastecimento 

do poder do Estado de punir - explica KARAM25 - trás, em si, uma crescente 
desumanidade no combate ao crime, favorecendo o aprofundamento 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 

                                                 
24  CARVALHO, José Murilo de, conf. entrevista concedida à Folha de S. Paulo, em 26.6.2000     
25 Maria Lúcia Karam destaca em sua palestra que “Ao contrário do que costumam sustentar aqueles que pretendem justificar 
o sistema penal, acenando com sua alegada função de contenção da repressão informal, na realidade, o maior rigor da 
repressão formal do sistema penal caminha junto com o aprofundamento da repressão informal, desenvolvida às suas imagem 
e semelhança. (...)ambas são prioritariamente voltadas para os crimes contra o patrimônio - o roubo e o furto - condutas 
características das camadas marginalizadas e subalterrnizadas da população, sobre as quais recai a violência punitiva formal 
ou informal. “-  ( Palestra sobre “Segurança Pública e Processo de Democratização “, proferida por ocasião da 1ª Conferência 
Internacional de Direitos Humanos - Brasília, 1997).  
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através de linchamentos. O sistema penal estaria, assim, fundado na dominação e na 
exclusão. 

 
6. A ORDEM SOCIAL 

 
IDEOTA26, contrariamente à tese da contenção do poder do Estado 

de punir, reconhece que manter a ordem social é dever do Estado, muito embora 
ressalvando que a inquietação com a escalada da criminalidade “não pode autorizar as 
polícias a cometer sua própria justiça”. Com razão assinala que o terror cometido ou 
consentido pelas autoridades “não produz segurança, antes, degrada as sociedades nas 
quais se instala”. 

 
Quando se trata de promover campanhas para conter a violência 

urbana imagina-se logo, no Brasil, que os segmentos sociais marginalizados serão os 
primeiros e talvez os únicos a sofrerem o “peso da lei“27. Essa idéia é reforçada pelo fato 
de que os delitos de menor monta são aqueles praticados, em sua maioria, por menores. 
O juiz SAVINO FILHO28 acrescenta que a repressão à violência (infantil ou não) é uma 
“urgência urgentíssima” 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 magistrado o seguinte comentário, 
verbis:- “A cidade de Nova Iorque volta a implantar o programa “Tolerância Zero”. A idéia 
é reprimir toda infração, por me nor que seja. Consta que isto faz com que não só as 
pequenas infrações caiam, como também as grandes fiquem desestimuladas, seja através 
de mudança de mentalidade, seja pelo receio da punição pronta e rápida. Certamente, 
não é preciso explicitar as razões, não temos como fazer algo semelhante”. 

 
O ceticismo de SAVINO FILHO encontra eco nas palavras de 

CERNICCHIARO29 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 
singular sensibilidade, o Ministro Sepúlveda Pertence, com a responsabilidade de 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmou: ‘O pobre só tem acesso à Justiça como 
réu...’. Poucas vezes, com poucas palavras, foi enunciada tão lastimável verdade!“. 

 
“Não temos como fazer algo semelhante”- sentenciou, assim, 

SAVINO FILHO. Porém, o que fazer? cruzar os braços, assistir passivamente a 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 agirem aleatoriamente no papel preventivo que lhes outorgou a Constituição? 
Esperar por legislação apropriada e por uma discutível legitimidade no aparelho policial 
para só então agir?  

                                                 
26 Carlos Alberto Ideota, diretor da seção Brasileira da Anistia Internacional, in “Violência e Esperança”,artigo publicado na 
Folha de S.Paulo (1997) 
27  Caco Barcellos, no livro ROTA 66 , levantou os seguintes dados,  no período de 1970/1992 : identificadas 3.545 pessoas 
do total de mortos pela PM paulista, dentre as vítimas com antecedentes criminais, o maior número expressava autores de 
roubos e furtos. 
28  Cármine Antônio Savino Filho é Juiz de Direito no Estado do Rio de Janeiro e 1º Vice-Presidente do Instituto dos 
Magistrados do Brasil- in “Delinqüência do Menor”, Revista  Consulex, Ano I, nº 7, julho/1997. 
29  Luiz Vicente Cernicchiaro é Ministro do Superior Tribunal de Justiça e professor titular da Universidade de Brasília, in 
“Direito Alternativo”, Revista Consulex, Ano I, nº 7, julho/1997 
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Ora, “ser vítima de crime é horrível”- garantiu, estupefato, 
ANDRADE30 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  seqüelas psicológic as que o crime deixa. A vítima exige a punição 
implacável do criminoso. O que não se pode confundir - arremata - é punição com 
vingança cega, sob o risco de o Estado contribuir para o aumento da violência. 

 
ALGUNS DADOS SOBRE A VIOLÊNCIA NO BRASIL: 

 
De acordo com o Ministério da Saúde e da Justiça 31, em vinte anos 

( 1979 – 1999 ) o Brasil ultrapassou a marca de meio milhão de assassinatos ( 516 mil ), 
concentrados nos grandes centros urbanos. Estima -se, até o final do ano 2000, o total de 
600 mil homicídios. 

São 25 homicídios para cada 100 mil habitantes. 
Em 1979 , na cidade de São Paulo, eram registrados 8 homicídios 

para cada grupo de 100 mil habitantes. Em 1999, essa relação era de 58 assassinatos por 
100 mil habitantes. Em Tóquio e Paris, essa relação é de 2 e 3 por 100 mil, 
respectivamente. 
 
7. MUNICÍPIO, VALORES MORAIS E CRIMINOLOGIA 

 
Forçoso, no entanto, é reconhecer, que não sendo a polícia, entre 

nós, dirigida  pelos municípios , os quais não ficaram com nenhuma responsabilidade 
específica pela segurança pública , uma ação semelhante à de NY será , de fato, 
prejudicada. O envolvimento do poder público 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 Constituição, todavia, faculta, aos 
municípios, somente a formação de guardas municipais, cuja finalidade é a proteção de 
bens, serviços e instalações da comuna. 

 
Mas, contrastando com o que se sucede nas megacidades, mais 

precisame nte em comunidades  onde não haja fosso social entre as diversas famílias, a 
violência urbana tende a ser menor32. Refletindo sobre a questão, a Doutrina Social da 
Igreja33 faz as seguintes considerações:   

 
“A sociedade que exalta, como valores supremos, o prazer e 

o dinheiro; a sociedade que aplaude o sucesso e a riqueza obtidos por 
quaisquer meios (honestos ou desonestos); a sociedade que despreza o 
homem honesto como sendo fraco e covarde, e exalta o astuto que 
prevalece sobre os demais ... destrói os valores morais, que são a única 
força capaz de conter os impulsos instintivos da violência e do mal 
existentes no coração do homem ... dá ocasião a que os jovens que não 
tenhm recebido formação moral e se sintam marginalizados, se vejam 

                                                 
30  Guido Antonio Andrade, advogado, é presidente da OAB-SP , in “Alerta à Sociedade”, Folha, 1997. 
31  Conforme matéria de Gilberto Dimenstein na Folha de São Paulo, p. C 1, 6.7.2000 
32  A TV Globo mostrou, em recente documentário, pequena cidade no interior do Piauí cuja populaç ão vive abaixo da linha de 
subsistência, e nada obstante, ostenta um índice de criminalidade praticamente zero. O exemplo aqui estudado vale, no 
entanto, para as grandes metrópoles que misturam pobreza e riqueza no mesmo espaço urbano, com uma defasagem 
crescente entre as classes privilegiadas e as não privilegiadas. 
33  Doutrina Social da Igreja - ESCOLA MATER ECCLESIAE , tradução de Pe. Estêvão Tavares Bettencourt, que ressalva: “A 
Doutrina Social da Igreja não é um sistema de organização da sociedade entre outros, mas é o conjunto dos grandes princípios 
deduzidos do Evangelho para se estruturar uma sociedade mais humana e fraterna. Em suma, é a resposta cristã aos 
problemas que afligem a sociedade contemporânea.” 
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tentados a recorrer à violência para ganhar com facilidade e rapidez 
muito dinheiro. “ 

 
O combate às causas sociais da violência 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 penal 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 combinação de ambos. LÓPEZ-REY34 
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 atenção maior 
ao crime como um conceito sociopolítico mais amparado em fatos, conjeturas e 
impugnações do que qualquer teoria sobre o crime. 

 
8. A DESPADRONIZAÇÃO DO CONTEXTO SOCIAL 

 
Se a relação pobreza versus marginalidade caiu por terra no 

exemplo aqui estudado, é preciso, contudo, não se iludir: a ação policial, em NY, foi 
acompanhada de sólida campanha sócio - educativa, que incluiu, inclusive, campeonatos 
noturnos de basquete entre os desocupados da noite, além de outras bem sucedidas 
medidas educacionais e assistenciais. Os grotões foram assistidos e a desigualdade social 
aplacada. 

Desigualdade social , acrescente – se, que responde pela elevada 
taxa de criminalidade nos grandes centros urbanos e que no Brasil  aprofunda – se 
sobremaneira. Em 1998, conforme dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios  
- PNAD 35, os 10%  mais ricos ficaram com 47,9%  da renda total, enquanto os 50%  
mais pobres, com apenas 12,3%. 

Os números revelados pelo  economista João Sayad 36 dão conta 
que  20% das famílias mais ricas recebem 65%  da renda total : 32 milhões de pessoas  
têm renda de R$ 21.937 por ano. Já os restantes 128 milhões de Brasileiros têm renda 
média de R$ 2.953 por ano.  

A despeito desse quadro, a utilização de programas de computador 
para medir o perfil da criminalidade, por área de atuação, além de outras tecnologias 
adequadas e técnicas recorrentes, denota que também no setor da segurança pública 
deve prevalecer o conceito da despadronização do contexto social37, forte indicador de 

                                                 
34 Manuel López-Rey, Idem, Ibidem, p.281/287 
35  Citada por Paulo Nogueira Batista Jr. no artigo “A desigualdade que persiste”, in Folha de S. Paulo, p.B 2, 13.7.2000 
36  No artigo “Desigualdade”, in Folha de S. Paulo, p. B 1 , 17.7.2000 
37 Alvim Toffler, in A EMPRESA FLEXÍVEL, Ed. Record, 5ª edição, tradução de A.B. Pinheiro de Lemos, pp. 72/ 80 : 
                                       Em seu nível mais simples, a fragmentação da sociedade pode ser medida pela 
divisão cada vez mais refinada do trabalho. O último Dicionário de Títulos Ocupacionais do governo 
do Estados Unidos tem nada menos que 27.741 registros. 
                                       Num nível menos mensurável, mas igualmente importante, testemunhamos o 
rápido surgimento de novas subculturas, como as dos hippies , motociclistas, grupos negros de 
mentalidade afro, surfistas e assim por diante, cada um assumindo os valores que não apenas 
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que o crime não deve sofrer uma repressão massificada e uniforme mas sim,  específica e 
diversificada, de acordo com a sua tipologia e área de ocorrência.  

 
O combate à criminalidade, desta forma, e em nosso 

entendimento, deve ser acompanhado de ações paralelas que tenham como foco a 
questão sociopolítica do crime, onde se situa a desigualdade social, bem como a 
despadronização verificada nas grandes sociedades . NY, por exemplo, possui uma 
população com importantes segmentos de negros, católicos, latinos, judeus, 
homossexuais - a refletir e aprofundar as divisões emocionais, étnicas, religiosas, 
vocacionais e etárias -, fato que bem define,  como fenômeno atual, o surgimento de um 
novo sistema cuja variedade social e cultural são extraordinárias  e sem precedentes na 
história. 

 
Uma transformação radical do aparelho estatal de segurança - PMs 

inclusas - é necessária para que a sua função sociopolítica seja adequada à 
transformação sociopolítica dos tempos atuais e futuros. Não é possível obter-se êxito 
semelhante ao de NY sem uma reestruturação na política de segurança pública e na 
coordenação de sua ações.  
 
9.  A POLÍTICA DE SEGURANÇA : POLÍTICA CRIMINAL E POLÍTICA    SOCIAL 

 
 
O elementar, nesse caso, precisa ser visto: a polícia faz parte de 

um sistema e como tal é apenas um dos seus componentes. Isso significa que a desejada 
segurança pública só será conquistada se conseguirmos implementar políticas públicas 
que possibilitem o funcionamento de todo um sistema comunitário. 

 Lembremos que numa época remota em que não se falava em 
direito à educação, saúde ou lazer, por exemplo, como obrigação inerente ao Estado, a 
segurança pública já justificava a própria existência deste, constituindo-se em sua 
finalidade quase única. Hoje, pela nossa Constituição, a segurança continua sendo um 

                                                                                                                                                         
conflitam com a “Ética Protestante”, outrora padrão, mas também entre si.E também testemunhamos 
complexas influências cruzadas entre os grupos, fazendo com que os padrões de ação política dos 
negros sejam rapidamente adotados - e alterados - pelo Women’s Lib ou pelo Gay Power. 
                                               Assim, ao invés da população americana se tornar mais e mais uniforme, 
conforme afirmaram as previsões dos últimos 75 anos, começou a ficar cada vez  mais variada, 
diversificada e complexa. E assim como os indivíduos procuram cada vez mais a diferenciação, essas 
subculturas fazem a mesma coisa, aprofundando, em lugar de suprimir, os pontos de conflito com as 
demais subculturas. Muitos de nossos problemas de “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 crescentes 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 planejamento comunitários, como um recurso para enfrentar a complexidade. Peter Straus, 
presidente da WMCA Radio, e muitos outros têm proposto a secessão da Cidade de Nova York do 
Estado de Nova York. À  medida que continua o processo de fragmentação, não passará muito tempo 
até que surjam propostas de secessão de distritos ou partes de distrit os da cidade. 
                                               Assim, no mercado consumidor, na educação, nos meios de 
comunicação, na política e em muitos outros campos, as mesmas pressões intensas são evidentes. 
Essas pressões para a despadronização, operando simultaneamente em diferentes indústrias e 
esferas de ação, constituem uma parte importante da Revolução Superindustrial. 
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direito social básico, mas já não é a única atribuição do Estado embora continue a ser 
uma das suas atividades mais importantes.  

Surge, então, aqui, duas questões pontuais na área de segurança 
pública:  1.  Como garantir esse direito social básico à população em face da escalada da 
criminalidade? 2. Deve-se, para isso, simplesmente, aumentar o efetivo policial? 

Ora, a questão da criminalidade passa, necessariamente, pela 
compreensão de três planos distintos de políticas públicas : 1. ações governamentais na 
área social ; 2. atuação do aparato policial e da justiça; e  3.  atuação do sistema 
prisional. 

Vamos observar, assim, que nesse primeiro plano, onde se acham 
as ações do governo, tem sido elas, por um lado,  insuficientes, e por outro, inadequadas 
quando não ausentes – especialmente as que se referem às políticas voltadas para a 
educação, saúde, geração de empregos, distribuição de renda e infra-estrutura urbana e 
rural, enfim, tudo o que se pode chamar de um ‘mínimo de dignidade’ . Essas políticas 
também resultam naquilo que o jornalista Gilberto Dimenstein chama de “capital social”  
ou seja a riqueza formada pela rede de relacionamentos pessoais e que bem explicam por 
que comunidades pobres, mas com relações estáveis, possuem baixas taxas de violência. 
O município  é peça fundamental nesse processo e não poderá haver segurança pública 
eficiente sem a participação dos organismos municipais. 

De igual modo, o sistema penal deve aplicar penas mais justas, 
desburocratizando o processo e proporcionando à população desassistida acesso mais 
rápido e menos oneroso à Justiça . A implantação da Defensoria Pública, nesse contexto, 
seria, também, um passo extremamente importante. 

Quanto ao trabalho ostensivo da polícia, responsável pela 
prevenção do delito ou de sua repressão imediata, ela deve ocorrer em estreita parceria 
com a comunidade  mediante a definição conjunta de políticas públicas. Por outro lado, a 
função investigativa da polícia, responsável pela repressão mediata, visa evitar a 
reincidência na prática do crime para o que conta com órgãos que têm um papel 
fundamental  na prevenção: Ministério Público, Magistratura e Defensoria Pública . 

As medidas relacionadas ao sistema prisional tem o objetivo de 
evitar a realimentação da criminalidade :  ao manter presos os condenados pela Justiça, 
cumpre recuperá-los para reinseri-los de maneira produtiva na sociedade. Mas isso é 
possível com o sistema penitenciário que possuimos? Em São Paulo, por exemplo, o 
índice de reincidência chega à marca de 85 % : de cada cem (100) presos, 85 voltam a 
delinqüir e as vezes de forma ainda mais violenta. 

Devemos entender que a política criminal é indissociável da política 
social, devendo haver um entrelaçamento íntimo entre uma e outra na formulação e 
execução de suas ações. Por esse critério, a segurança pública se afigura entre as 
maiores questões da atualidade pelo fato de termos, de uma lado, índices crescentes de 
violência e de outro, um aparelho policial que dá mostras visíveis de sua impotência para, 
isoladamente, combater o bom combate. 

Portanto, prometer o ‘endurecimento’ e mais eficiência do aparelho 
repressivo, por meio de contratações e aumento da força policial, sem atentar-se para 
esses três planos interligados de políticas públicas  –, tem o condão de transmitir tão 
somente uma ilusão de segurança, sem, contudo, conseguir esconder o fato de que o 
populismo quer tomar o lugar de políticas sérias e mais condizentes com a realidade. 

 
...................................... 
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