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A ADMINISTRAÇÃO E O CRIME: UMA ENTREVISTA COM O CHEFE DE POLICIA DE NOVA IORQUE LEE P. BROWN

 

Alan M. Webber

Tradução Profª Mina Seinfeld Carakushaushy

 

Mostra uma nova dimensão da atividade policial enfatizando a organização para o desempenho de uma polícia
comunitária.

 

"Estamos mudando todos os papéis, do soldado de polícia ao comandante".

 

Como Chefe do Departamento de Polícia de Nova Iorque, Lee P. Brown enfrenta dois grandes desafios. O primeiro é o
crime. Em 1989, na cidade de Nova Iorque, foram relatados 712.419 crimes, incluindo 1.905 assassinatos, 93.377 roubos
e 3.254 estupros. Como Brown se apressa em frisar, a situação tornou‑se tão grave que os moradores das cidades têm
medo. É, como Brown afirma, um fenômeno comparável ao de uma emergência de saúde nacional, cujas causas estão
profundamente enraizadas nos sistemas econômicos e sociais americanos, e cujas soluções transcendem a capacidade
da polícia resolver por si só.

 

O segundo desafio de Brown é a administração. O Departamento de Polícia de Nova Iorque consiste de 26.156
funcionários uniformizados e 9.483 funcionários não uniformizados e é duas vezes o tamanho do Departamento de
Polícia de Chicago, a segunda maior polícia do país. Os seus equipamentos incluem mais de 2.000 carros de polícia,
625 "scooters", 83 motocicletas, 10 barcos, 5 helicópteros, 107 cavalos, 26 cachorros e 4 robôs. O seu orçamento em
1990, foi de US$ 1,6 bilhões, 94% dós quais foram alocados diretamente para os salários e os serviços de pessoal.

 

Lee Brown decidiu combinar esses dois desafios, ao redefinir totalmente a missão e o estilo operacional do
departamento. Segundo Brown, o policiamento "tradicional" ‑ onde os policiais respondem aos chamados do 911, nos
seus carros de patrulha ‑ é ao mesmo tempo inadequado ao desafio colocado pelo crime e um desperdício dos recursos
policiais.

 

Brown defende um novo enfoque, que é o da "polícia comunitária". O conceito é simples em alguns aspectos, uma volta
aos dias em que o policial andava na rua. Mas, na prática, a guinada de Brown em direção à polícia comunitária
representa uma reviravolta tão ambiciosa e arriscada quanto seria um esforço de reestruturação de qualquer grande
empresa. A mudança para o policiamento comunitário requer uma mudança nas operações: ‑ policiais em rondas,
travando conhecimento com as pessoas na comunidade e resolvendo problemas, mais do que andando em carros de
patrulha ou respondendo aos chamados do código 911 (o de emergência da polícia). Mais do que isso, porém e
principalmente, representa a criação de uma nova cultura para o departamento policial, novas práticas de recursos
humanos, incluindo contratação, promoção, reconhecimento e amplo treinamento e retreinamento para os oficiais e os
administradores. Isto irá significar uma mudança no modelo paramilitar da administração policial, do tipo
comando‑e‑controle, e a elaboração de uma nova parceria entre a polícia e as pessoas nas comunidades que ela
protege, o setor privado e outros departamentos no governo municipal.

 

Lee Brown enfrenta o desafio com um título de doutorado em Criminologia e uma profusão de vitórias no ensino e na
administração policial. Antes da sua nomeação, em janeiro de 1990, pelo Prefeito de Nova Iorque, David Dinkins, Brown
trabalhou como Chefe de Segurança Pública em Atlanta, Geórgia, Chefe de Polícia em Houston, Texas, e diretor do
Departamento de Justiça, em Multnomah County, Oregon. É atualmente o presidente da Associação Internacional de
Chefes de Polícia.

 

A entrevista foi realizada no escritório do Chefe Brown, pelo Diretor Editorial do HBR, Alan M. Webber.
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‑ HBR: De que maneira o Sr. avalia o desempenho atual dos Departamentos de Polícia nos E. U.A. ?

 

‑ Lee P. Brown: O nosso papel tradicional sempre foi o de deter as pessoas e pô‑las na cadeia, e sabemos fazer isto
muito bem. Estamos prendendo pessoas em números assombrosos. Na realidade, a superpopulação das cadeias é um
dos maiores problemas na maioria dos estados. Na cidade de Nova Iorque, prendemos mais de 300.000 pessoas por
ano. Há alguns anos atrás, o Sistema Carcerário de Nova Iorque tinha uma capacidade para 6.000 presos. Hoje em dia,
temos mais de 21.000 presos nas nossas cadeias e mais de 55.000 nas prisões estaduais.

 

O fato é que o crime está maior do que sempre e que a polícia sabe que as coisas não andam bem. Se você perguntar
aos policiais de qualquer lugar dos EUA: "Você está satisfeito com o que faz?" Qualquer um que for honesto irá
responder: "não". O sistema de mercado também sabe isso. Se nós fôssemos uma empresa privada, teríamos que
admitir que a nossa faixa de mercado está em declínio. As pessoas, que têm possibilidade, estão contratando segurança
privada; hoje em dia há mais pessoas empregadas pela segurança privada do que policiais do setor público. A razão é
simples, as pessoas não estão satisfeitas com o serviço policial que estão recebendo.

 

Qualquer pessoa com pensamento lógico lhe dirá que os enfoques tradicionais não estão resolvendo o problema. O
nosso legado não deverá ser mais cadeias. Devemos olhar para os fatores que estão por trás e que produzem o crime. E
se formos sérios, deveremos fazer um pacto para tratar desses fatores. Isto significa emprego satisfatório para todos os
americanos. Isto significa um sistema educacional que produza pessoas que saibam ler e escrever, a fim de que possam
obter um emprego. A educação é crítica e, no entanto grande parte dos nossos jovens estão alienados do sistema
educacional. Hoje ainda educamos as pessoas com uma mentalidade de produção de massa. Mas os Estados Unidos
não são mais uma sociedade de produção de massa.

 

Se não enfrentarmos as causas do crime, acho sinceramente que daqui a 20 anos teremos um grande problema. As
cadeias ainda estarão repletas, as pessoas estarão perdendo as suas vidas e em níveis bem piores do que os
alcançados até agora.

 

‑ HBR: O Sr diz que está perdendo a sua fatia de mercado. De que maneira o seu cliente, o público, vê a situação da
criminalidade?

 

‑ O medo do crime é um problema imenso hoje em dia na América. ‑Nas grandes cidades as pessoas têm medo de
andar nas ruas. Há vinte anos, se você perguntasse aos comerciantes o que os preocupava, eles lhe responderiam que
eram os roubos internos. Agora eles estão preocupados com a segurança dos seus empregados no caminho para o
trabalho e no caminho para casa.

 

- HBR: Porque é que as coisas se deterioraram?

 

‑ Estamos abandonando as nossas cidades e entregando‑as aos desfavorecidos. A taxa de desemprego dos negros
jovens ainda é o dobro do que a dos brancos. E isto está profundamente relacionado com nossos sérios problemas do
crime. A principal causa de morte entre os negros de 15 a 24 anos é o homicídio. Os Centros de Controle de Doenças
chamam isto de uma epidemia. Os jovens negros têm mais chance de serem assassinados do que os nossos soldados
em serviço na Guerra do Vietnam.

 

Mais de 2.000 homicídios aconteceram na cidade de Nova Iorque no ano passado. Mais de 20.000 homicídios nos
Estados Unidos. Se esse mesmo número de pessoas tivesse perdido a vida devido a uma única doença, num ano,
consideraríamos isto como uma calamidade pública, como uma emergência nacional. Começaríamos a examinar os
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fatores por detrás das estatísticas para isolá‑los e achar uma solução. Por exemplo, o que o mosquito foi para a malária,
o revólver e o meio social do jovem negro são para o homicídio. Agora, você não fica apenas tentando matar o mosquito,
você drena o pântano. Precisamos drenar o pântano de armas. Temos que ensinar resolução de conflitos nas nossas
escolas. Devemos usar pavilhões municipais de emergência para intervir, desde cedo, nas vidas das vítimas usuais de
violência e abuso.

 

- HBR: Por que isto não é simplesmente um problema de polícia?

 

‑ Os problemas sociais deste país ultrapassam a capacidade que a polícia tem de tratá‑los por si mesma. Nos Estados
Unidos não temos uma política de pleno emprego, em que todo americano capaz e com vontade possa obter um
emprego. De fato, como parte de sua política, o país considera que é necessário haver sempre uma certa porcentagem
de desempregados. Como resultado disto, nas nossas cidades temos geralmente uma subclasse formada por minorias.

 

Além disso, temos sofrido um declínio moral, como conseqüência das mudanças fundamentais que a família americana
sofreu na sua estrutura. Hoje em dia, o lar parecer mais um dormitório. Você chega, come, dorme e cuida da sua própria
vida.

 

Nos Estados Unidos enfrentamos os fracassos sociais usando o sistema de justiça criminal para varrer e esconder o lixo
debaixo do tapete. Varremos o lixo para dentro da cadeia. Encarceramos os nossos cidadãos mais do que qualquer outro
país do mundo. Mas isto apenas torna mais difícil a solução do problema. Os problemas sociais são as causas reais do
crime e é sobre estas causas que devemos trabalhar, se estivermos preocupados com o nosso futuro.

 

- HBR: O Sr. é atualmente o presidente da Associação Internacional de Chefes de Polícia. De que maneira é possível
comparar os Estados Unidos com o resto do mundo?

 

‑ Existem diferenças enormes entre o crime e a violência nos Estados Unidos e em outros países. Outros países não
criam uma subclasse. No Japão, por exemplo, o setor privado amortece as dificuldades do mercado. Você não tem lá o
tipo de desemprego que vemos nos Estados Unidos. Nos países escandinavos, por exemplo, o governo protege as
pessoas.

 

Eu estive no Japão. Eles não tinham registro de "crack" de cocaína em todo o país. A taxa de homicídio para Tókio era
de 8 por 100.000, em 1989, comparada com 22,7 por 100.000 na cidade de Nova Iorque. Há mais assassinatos num ano
em Nova Iorque do que em todo o Japão. Lá não há disponibilidade de armas. Na cultura deles, as pessoas obedecem à
lei. A estrutura familiar deles ainda está intacta.

 

Você não precisa ir ao Japão para ver as diferenças entre países. Vá a Toronto. Vá à Alemanha. Os sistemas
educacionais deles estão muito mais avançados e você não vê por lá a proliferação de armas ou a ligação entre drogas e
violência que nós temos.

 

- HBR: O que o Sr. acha que faz a diferença?

 

‑ Os Estados Unidos têm três problemas sérios. Primeiro, na maioria das grandes cidades, 40 a 50% daqueles que
ingressam nas escolas, nunca terminam. Daqueles que terminam, 25% são analfabetos funcionais. Eles não sabem ler;
não sabem escrever. Segundo, o mercado de trabalho está sofrendo uma transformação. Há um significante declínio nos
empregos na indústria. Em torno de 80% dos americanos ganham o seu pão com uma ocupação de serviço
freqüentemente relacionada à alta tecnologia. Quando você junta esses dois pontos, vê que há um sistema educacional
que não produz pessoas com os conhecimentos e as habilidades para entrar nesse novo mercado de trabalho. Terceiro,
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temos uma epidemia de drogas na América. As drogas são o problema doméstico número um dos Estados Unidos. A
menos que possamos pôr um freio no problema das drogas nos Estados Unidos, este irá continuar a operar as
mudanças que vemos hoje em dia.

 

- HBR: Qual é o impacto das drogas?

 

‑ As drogas têm mudado o aspecto do crime nos Estados Unidos. Estamos desenvolvendo uma cultura que tolera a
violência. Temos uma sociedade que é, cada vez mais, insensível à violência nas comunidades minoritárias. O público só
se impressiona quando a violência afeta diretamente a classe média.

 

A epidemia do "crack" precipitou uma explosão de crimes violentos, incomparável com qualquer coisa que já tenhamos
visto. Temos uma proliferação de armas nas ruas. Na cidade de Nova lorque, só no ano passado, confiscamos mais de
17.000 armas ilegais. Agora já temos até mesmo crianças pequenas aterrorizadas, seriamente feridas e perdendo as
suas vidas.

 

Mas são ainda mais aterradoras as implicações futuras do uso indiscriminado e generalizado do "crack". Na cidade de
Nova lorque, por exemplo, 50% dos viciados em "crack" são mulheres. Elas estão tendo filhos e esses filhos estão
entrando no sistema escolar. Não sabemos todas as implicações para a saúde e a educação dessas crianças. Sabemos
sim, que essas crianças nascem menores do que outros bebês, a circunferência da sua cabeça é menor, o seu cérebro é
menor. Ainda não sabemos quão longe este dano pode ir.

 

- HBR: O que será necessário para controlar o problema da droga? Trata‑se de uma questão de contratar mais policiais?

 

‑ Sim, precisamos de departamentos policiais com um número adequado de funcionários, mas precisamos muito mais do
que isto. Não devemos fazer menos em relação ao combate do crime, do que fizemos para ganhar a guerra do Oriente
Médio. Devemos alocar todos os meios necessários para fazer a diferença. Mas não é plausível nem desejável pensar
em continuar aumentando o número de policiais. Primeiro porque não teríamos os recursos necessários para isto.
Simplesmente não temos o dinheiro. Não interessa quantos policiais você tenha, você j amais terá o número suficiente
para usar as técnicas tradicionais de policiamento para deter o crime.

 

"Não interessa quantos policiais você tenha, você jamais terá o número suficiente para usar as técnicas tradicionais de
policiamento para deter o crime."

 

‑ HBR: Por que o Sr. acha que o policiamento tradicional não vai resolver?

 

‑ Você deve entender os dois princípios do policiamento tradicional. O primeiro consiste em pôr policiais em carros de
patrulha e fazer com que eles respondam às ocorrências, isto é, aos chamados para o número 911. O segundo princípio
consiste em que os policiais façam as suas patrulhas aleatoriamente, de maneira que os criminosos em potencial nunca
saibam onde é que os policiais irão estar. Isto supostamente irá coibir o crime.

 

O que acontece na realidade é bastante diferente. Primeiro, nós terminamos com os policiais sendo dirigidos pelo
telefone. Eles respondem apenas às ocorrências, ao invés de agirem na resolução de problemas fundamentais. Os
policiais estão sempre sob pressão para voltar aos seus carros para estarem disponíveis para o próximo chamado.
Como resultado disto, uma pequena porcentagem da população, que fica ligando para o 911, consome grande parte dos
recursos policiais.
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Segundo, o patrulhamento aleatório produz somente resultados aleatórios. É lógico: se você não dispõe de um policial
para cobrir qualquer parte da cidade todo o tempo, é muito pequena a chance de que um policial de patrulha se depare
com um crime ocorrendo. A pesquisa confirma esta conclusão. Existem várias décadas de estudos que mostram que a
patrulha aleatória não faz a menor diferença. O estudo mais contundente é o de Kansas City, onde foram analisadas três
áreas da cidade. Numa área o patrulhamento foi intensificado. Numa outra foi, usado o nível usual de patrulhamento. Na
terceira, não foi feito nenhum tipo de patrulha. Não houve diferença em termos do nível de crimes ou na percepção do
crime pelo residentes das três áreas.

 

- HBR: Mas, supunha‑se que o 911 oferecesse um serviço melhor. Por que agora as chamadas para o 911 são um
problema?

 

Infelizmente o 911 tornou‑se o acesso do público a todos os serviços governamentais, não apenas para as emergências
de verdade. Na maioria das cidades pressupõe‑se que deve haver uma resposta rápida a qualquer chamada do 911. Os
policiais gastam, atualmente, 90% do seu tempo respondendo às chamadas do 911. Em Nova Iorque, em 1989, tivemos
cerca de 8,3 milhões de chamados do 911. Isto se transformou em quase 4,3 milhões de atendimentos através do rádio
para os nossos policiais, ou mais de 11.700 atendimentos por dia. E o público começou a exagerar os problemas que
narram, pensando em conseguir mais depressa a presença do policial. Se eles desejam um policial porque está havendo
uma discussão aos gritos no apartamento vizinho, eles ligam para o 911 e narram um tiroteio, pensando que isto os fará
vir mais rapidamente. O resultado de todos estes chamados é que a polícia não tem tempo para mais nada, tempo para
conhecer as pessoas da sua área, tempo para resolver problemas. Mas, na realidade, existem muito poucos chamados
que precisam de fato de uma resposta rápida, como, por exemplo, uma situação de perigo de vida, ou a possibilidade
real de pegar alguém enquanto o crime ainda está sendo cometido.

 

HBR‑ Se esta abordagem de policiamento não funciona e não vai funcionar, como é que foi aceita em cada uma das
cidades dos Estados Unidos?

 

‑ Na realidade, quando começamos a ter uma polícia nos Estados Unidos, tínhamos de fato um estilo de policiamento
orientado para a comunidade, exemplificado pelo policial fazendo a ronda e que conhece as pessoas. Este policial era
parte integrante da comunidade. Ele era capaz de manter a ordem, e a maioria dos segmentos da comunidade o
respeitava. É possível que na comunidade negra, onde a policial era parte do sistema de discriminação e de segregação,
isto não fosse verdade, mas na maior parte das comunidades, o policial era respeitado. Isto mudou devido à corrupção,
aos políticos que começaram a interferir nas operações da polícia e à mobilização que colocou os policiais dentro de
carros. Passamos a adotar um modelo profissional de policiamento, uma abordagem que separou, intencionalmente, a
polícia da comunidade. É a velha mentalidade do "Dragnet" que você costuma ver pela televisão: "Tudo o que queremos,
senhora, são os fatos, somente os fatos". Entramos nos nossos carros e queremos apenas os fatos, somente os fatos.
Esta mentalidade trouxe consigo uma guinada para a administração com base no comando‑e‑controle, uma abordagem
paramilitar da administração.

 

- HBR: Como funciona na polícia a abordagem do comando‑e‑controle?

 

Os gerentes das empresas sabem tudo sobre as pirâmides organizacionais e as rígidas linhas de subordinação. Como
organizações paramilitares, os departamentos policiais seguem o mesmo modelo, de uma maneira ainda mais
abrangente. A cultura do comando‑e‑controle da polícia não trata dos policiais como pessoas inteligentes, ativas e
confiáveis. A polícia lhes dá pouco poder decisório. Essa cultura foi elaborada para garantir que os policiais não se
metam em encrencas, que não causem constrangimento ao departamento e que não ponham os seus chefes em
situações difíceis.

 

Lembro‑me do tempo em que eu era um policial fazendo ronda, nos idos de 1960. Eu ficava tão frustrado, que cheguei
até a escrever um artigo chamado "Os policiais com título universitário: um problema não vislumbrado". Lá estava eu, um
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policial com curso superior, uma pessoa bastante inteligente, pensando que tinha muito mais a oferecer. Porém não
havia nenhuma oportunidade em que pudesse usar o meu preparo. Tudo que fazia já estava prescrito para mim. Eu não
podia usar o meu treinamento de alguma maneira válida. Este é o modelo paramilitar. Tudo deveria ser predito.
Precisamos de regras e regulamentos que cubram tudo. E se um policial deixa de cumprir um destes, o sistema o pega.
É uma abordagem que não permite aos policiais serem criativos, usar a sua inteligência ou incorrerem riscos para
resolver problemas.

 

- HBR: Qual é a abordagem administrativa diferente defendida pelo Sr. ?

 

‑ Vejo a missão policial num contexto mais amplo do que o que está nos livros‑texto, que falam sobre a proteção de vidas
e propriedades, através de prisões. A polícia é uma organização de serviço para a cidade e que não fecha às 17:00
horas. Temos um serviço de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim, a minha missão é usar os recursos do
departamento para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos da cidade. Para mim, isto significa policiamento
comunitário, significa pôr novamente o policial de ronda, assim como costumava ser antes.

 

Existem duas grandes áreas de atuação na polícia. A primeira consiste na solução de problemas. É o mesmo princípio
usado pelas empresas que concedem mais poderes aos seus empregados. Os policiais são treinados e se lhes outorga
poder para resolverem problemas, ao invés de, simplesmente, responderem a incidentes, uma e outra e outra vez. A
segunda área é a participação dos cidadãos, da população, expandindo os recursos que a polícia tem à sua disposição.
Novamente, assim como as empresas estão encontrando novas maneiras de participação dos seus clientes em
melhorias, nós temos o recurso quase inexplorado dos grupos comunitários, do setor privado e de outros órgãos
municipais, todos os quais podem nos ajudar na resolução de problemas comunitários.

 

Hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com o que acontece nos bairros e, ao mesmo tempo, se apoiando
menos no governo, fazendo elas mesmo mais para melhorar a qualidade de vida. Essas pessoas reconhecem que o
crime é um problema da comunidade e não apenas da polícia. E se o crime é um problema da comunidade, então é
lógico que a comunidade toda tenha a responsabilidade de tratar dele.

 

- HBR: Até agora, como tem sido a experiência com a polícia comunitária em todo o país?

 

‑ A polícia comunitária nunca foi testada, não da maneira como estamos fazendo agora. Não são muitos os chefes de
polícia que têm tentado mudar a cultura da sua organização. Muitos destes chefes são o produto dos seus próprios
departamentos. O sucesso tem como base a habilidade de obedecer, de se adaptar.

 

Assim, a mudança não tem sido uma prioridade importante. O fato de eu estar vindo de fora, talvez me dê uma chance
melhor com a polícia comunitária. Eu tenho mais experiência com outros departamentos policiais, sei como deve ser uma
Agência de Polícia e o que já foi testado em outros lugares. E não tenho nenhuma bagagem. Posso proteger a
integridade operacional do departamento de qualquer interferência política. Uma das coisas favoráveis, em relação ao
emprego do Chefe de Polícia em Nova Iorque, é a de ser uma posição independente. O prefeito não tenta interferir no
funcionamento do departamento e ninguém mais pode fazê‑lo. Independentemente do que qualquer um possa pensar,
não existe um político que possa nomear um policial, punir um policial, promover um policial. Os policiais nunca devem
se preocupar sobre a política no desempenho do seu trabalho.

 

- HBR: Já não houve experiências com polícia comunitária?

 

‑ Até agora a polícia comunitária era vista como um programa. Há alguns anos atrás, Nova Iorque experimentou o
"policiamento em grupo". Na vigência deste experimento, um pequeno número de pessoas fazia policiamento
comunitário.
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Mas todo o restante da organização continuou fazendo tudo da mesma maneira como fazia antes. Já tivemos "Pare,
Caminhe e Fale", onde os policiais estacionavam os seus carros, saíam, andavam e falavam com as pessoas.
Começamos também um programa chamado "Cops Black", onde a cada policial se atribuiu um ou mais quarteirões. .

 

Mas como qualquer programa de mudanças, em qualquer empresa, você não pode manter os mesmos sistemas de
treinamento, de avaliação, de recompensas, e esperar que mude a maneira como você policia a cidade. A minha meta é
mudar todos esses sistemas para serem o apoio do policiamento comunitário, e não para serem o apoio da maneira
tradicional de agir na organização.

 

- HBR: Para o que o Sr. apontaria, se quisesse que as pessoas tivessem uma noção de como é o policiamento
comunitário e como ele funciona?

 

‑ O Programa Comunitário do Policial de Patrulha ou CPOP (Comunity Patrol Officer Program) é o que mais se aproxima
da noção de polícia comunitária. Esse programa foi inicialmente testado em 1984 em uma área, e, quando eu cheguei,
cada uma das áreas tinha dez policiais CPOP. CPOP é visto como um programa de patrulha a pé.

 

Ora, não pretendo pegar o CPOP do jeito que está e dizer que, isto é, polícia comunitária. Quero que cada um dos
policiais do departamento aja sob o conceito de polícia comunitária e não apenas aqueles da patrulha. Isto significa
detetives, significa os que trabalham com narcóticos. Significa abandonar e eliminar muitas das unidades especializadas.
De fato, ao deslocar pessoas das unidades especiais e reestruturar toda a força de patrulhamento, estaremos
aumentando em mais de 30 vezes o número de policiais engajados no policiamento comunitário, em comparação com o
ponto de onde comecei.

 

- HBR: O Sr. tem um plano para implementar o policiamento comunitário em Nova Iorque?

 

‑ Completamos recentemente um plano de alocação de pessoal que irá prover 17.400 policiais e 3.999 detetives para os
serviços de policiamento comunitário como o nosso estilo dominante. Mas só chegaremos a este nível daqui a quatro
anos, e não pretendo esperar quatro anos para implementar a polícia comunitária. É por este motivo que já comecei um
processo de planejamento estratégico, que em janeiro produziu um relatório chamado: "Policiamento na cidade de Nova
Iorque, nos anos 90: a estratégia para o Policiamento Comunitário".

 

O nosso plano é pegar uma área, a 72ª, que está localizada na seção de Sunset Park no Bronx, e fazer desta área um
modelo. É lá que começamos o projeto piloto do CPOP, de modo que apenas estaremos voltando para onde
começamos. Alocaremos nessa área o pessoal equivalente ao que teremos daqui a quatro anos em toda a cidade e
implantaremos ali o policiamento comunitário. Isto significa treinamento, novos papéis e olhar para sistemas de avaliação
de desempenho diferentes. Significa um sistema diferente de recompensar. Isto significa a integração de tudo relativo à
área, dentro da filosofia da Polícia Comunitária e a obtenção agora de uma fotografia instantânea do que a coisa toda
será daqui a quatro anos. Nas demais 74 áreas, iremos implementar todos os aspectos possíveis de polícia comunitária,
levando em consideração os recursos existentes.

 

Na realidade não existe um manual que descreva como se implanta polícia comunitária. Estamos escrevendo este
manual aqui em Nova Iorque. Estamos mudando tudo, desde o papel do policial até o papel do Chefe de Polícia.

 

- HBR: A cultura policial é muito poderosa e ela premia o número de prisões que o policial faz. De que maneira o Sr.
rebate as críticas feitas por alguns policiais de que policiamento comunitário não é trabalho policial "de verdade"?
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‑ A Polícia Comunitária não é leniente com o crime. A Polícia Comunitária é mais dura com o crime que a polícia
tradicional, pois é mais inteligente. Um bom policial comunitário fará mais prisões do que o policial comum de ronda,
porque ele ou ela receberá mais informações.

 

Deixe‑me dar‑lhe um exemplo de Houston. Tínhamos um policial que tentou policiamento comunitário num bairro onde
nem existia o sentimento de comunidade. Ele reuniu as pessoas de uma maneira tão efetiva, que eles até deram um
nome ao bairro. De uma certa maneira, ele criou uma comunidade.

 

Nessa área havia uma série de assaltos em residências, onde os ladrões armados não duvidavam em atirar. Sob o
policiamento tradicional, a vizinhança teria culpado a polícia: "O que há de errado com vocês? Por que é que vocês não
são capazes de prender esses sujeitos?". Ao invés disso, a comunidade se organizou. As pessoas distribuíram cartazes
descrevendo o padrão dos crimes e o que deveria ser observado. Como resultado disto, um cidadão chamou a polícia
por causa de umas circunstâncias estranhas e nós pegamos os ladrões. Ao invés de culpar a polícia, os cidadãos
uniram‑se à polícia.

 

Isto nunca teria acontecido sob a forma tradicional de policiamento. Sob o policiamento tradicional teria havido muita
gente assustada, muitos dedos em riste, mas nenhum progresso para a solução do problema. O policiamento
comunitário tem como base o fato de que a maioria dos crimes são resolvidos através das informações que vêm das
pessoas. Quanto melhor for o seu relacionamento com as pessoas, tanto maior será o número de informações que você
irá obter.

 

- HBR: Por que é que o Sr começa o processo de mudança para o policiamento comunitário?

 

‑ No policiamento, assim como nos negócios, a mudança começa sempre por uma visão. A minha visão é o policiamento
comunitários como o estilo dominante. A partir daí, devemos mudar nossa cultura para acompanhar nossa visão. Em
tudo isto os valores desempenham um papel muito importante. Qualquer organização tem valores. Nas agências
policiais, esses valores se desenvolvem sem nenhuma contribuição gerencial. Quero que todos na nossa organização
saibam e entendam quais são os nossos valores. Para isto, eles serão postos por escrito e distribuídos pelo
departamento. Esses valores se tornarão à base para tudo que se segue.

 

Depois disto, começaremos as mudanças pelo topo.

 

Você não pode esperar que os policiais da patrulha tenham êxito, se os seus superiores e gerentes não entendem e nem
apóiam a mudança. Portanto, a minha estratégia tem sido a de começar pela minha equipe executiva, para mudar a sua
mentalidade. Cada um dos integrantes da minha equipe executiva é responsável por uma parte da organização. Um tem
o patrulhamento, outro tem drogas, outro tem detetives, outro tem recursos humanos. Eu quero que todos eles tenham
uma mentalidade empresarial, de modo que sejam responsáveis pelo bem‑estar de todo o departamento e não apenas
da sua área específica.

 

‑ HBR: Qual é o próximo passo no processo de mudança?

 

‑ Temos que mudar o sistema de recrutamento. Atualmente, contratamos através de eliminação. Não selecionamos,
eliminamos. Fazemos com que os candidatos se submetam a testes desenhados para eliminar candidatos. No fim,
aqueles que sobraram são contratados.
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Quero mudar isto, no sentido de que possamos selecionar aqueles com características que se enquadram com o
policiamento comunitário.

 

Quero trazer pessoas com mais instrução, pessoas que estão melhor habilitadas para lidar com problemas que muitas
vezes não são de fácil solução. Alguém que entenda sociologia poderá entender a dinâmica de grupos e os problemas
comunitários. Alguém que entende psicologia é mais capaz de entender as complexidades da mente humana. Essas
habilidades são boas para o trabalho policial. Quero trazer também pessoas que venham à polícia com um espírito mais
de serviço do que de aventura. Não estamos procurando pessoas que procuram apenas ação.

 

- HBR: O Sr. pretender mudar o aspecto da Força?

 

‑ A composição da polícia deve refletir a composição ética da comunidade. Qualquer cidadão deve ser capaz de olhar
para o departamento de polícia e dizer: "Isto me reflete". Isto deveria ser realidade tanto na tropa quanto na camada
superior da hierarquia. Deve ser verdade para os hispânicos, os asiáticos, os negros, os judeus, as mulheres; deve haver
uma ampla diversidade. Não a temos agora. Um dos seus objetivos é o de trazer pessoas que historicamente nunca
foram procuradas. Um outro objetivo é que qualquer policial de Nova Iorque tenha a capacidade de trabalhar em
qualquer parte da cidade. Para fazer isto, devemos prover treinamento cultural e treinamento de sensibilidade. Não
podemos esperar que alguém oriundo do norte do Estado de Nova Iorque, onde foi criada uma vizinhança só de brancos
e que freqüentou uma escola só de brancos, possa entender como é viver no Harlem. Temos que treinar essas pessoas
para permitir-lhes desempenhar o seu trabalho.

 

- HBR: De que maneira o Sr. responde à preocupação manifestada por alguns de que os padrões irão cair com a entrada
no Departamento de mais minorias?

 

‑ Eu rejeito por completo a idéia de que seja necessário baixar os padrões para ter as minorias. De fato, se você olhar
para os níveis educacionais da nossa gente, as minorias estão melhor educadas do que os brancos. A verdadeira
questão é como elevar os padrões para todos? Posso exigir que qualquer um que entrar para o Departamento de Polícia
de Nova Iorque tenha necessariamente um curso superior de quatro anos? Provavelmente não. Mas posso talvez exigir
que qualquer um que queira entrar para a polícia de Nova Iorque tenha, pelos menos, dois anos de nível superior.

 

A minha meta é criar um fluxo contínuo de pessoas que ingressem no sistema universitário aqui de Nova Iorque, e
depois se tornem policiais. Temos um programa de cadetes que contrata jovens universitários e lhes concede uma bolsa,
a fim de poderem terminar o curso para tornarem‑se policiais. Quero estender isto para programas de dois anos de
estudo superior, para que mais minorias possam participar deles, e aumentar esses números de algumas centenas para
1.000. Eu apóio, também, a legislação federal que outorga empréstimos aos estudantes. Após quatro anos no serviço
policial, esse empréstimo é perdoado.

 

- HBR: Além das mudanças nas contratações, o Sr. planeja algum outro tipo de mudança no pessoal como parte do
policiamento comunitário?

 

‑ Temos que mudar por completo os treinamentos, tanto ao nível de entrada, quanto para os que j á estão no serviço. Um
dos meus primeiros atos foi trazer um novo diretor de treinamento, uma vez que a mudança para o policiamento
comunitário pressupõe treinamento. Temos que desprogramar as pessoas do ponto onde elas se encontram e
reprogramá-las para onde queremos ir. Os policiais fazem agora o que foram treinados a fazer, o que nós lhes
ensinamos a fazer. Eles não conhecem nada diferente. Sob o nosso treinamento tradicional, passamos 90% do nosso
tempo treinando policiais para fazer o que eles levam 15% do tempo fazendo, isto é, fazendo prisões, implementando a
lei.
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Não ensinamos aos novos policiais as técnicas de análise de problemas, de identificar e fornecer estratégias para a
resolução de problemas. Não lhes ensinamos como organizar uma vizinhança para tratar dos seus problemas. Não
ensinamos aos policiais como ajudar os bairros a desenvolverem a sua própria capacidade para melhorar a qualidade de
vida.

 

Temos que fazer com que isto seja parte do treinamento de todos. Irei a cada uma das 75 áreas para explicar o
policiamento comunitário. Atualmente eu envio, com regularidade, vídeos que serão repassados em cada quartel, para
explicar os deferentes aspectos do policiamento comunitário. Falo para toda turma nova que entra para a Academia de
Polícia. Quando os policiais são promovidos a Sargento, falo para a turma de sargentos. Quando são promovidos a
Tenente, falo para a turma dos tenentes. Quando são promovidos a Capitão, falo para a turma dos capitães. À medida
que formos implementando o policiamento comunitário, iremos usando as pessoas que j á o estão pondo em prática,
como propagandistas e conhecedores. São eles os que sabem como funciona. São eles os que vão difundir a
mensagem. Serão eles os que irão melhorar a nossa compreensão sobre como fazê‑lo.

 

- HBR: Se a mudança é de cima para baixo, como é que o Sr. implantará isso na tropa ?

 

‑ Levaremos isso às tropas através de treinamento intensivo. Estou realizando sessões executivas, nas quais trago
pessoas de todas as classes para assistir o processo. Estamos fazendo isto agora mesmo para planejar um programa de
treinamento. Trazemos o policial da patrulha. Trazemos o seu supervisor, o gerente e o meu diretor de pessoal e
perguntamos: "Que conhecimentos, habilidades e capacidades são necessários para servir como policial neste
departamento, sob a nova forma de policiamento? "Quando temos uma resposta, a transmitimos aos nossos treinadores
para usá‑la na revisão do currículo. Em última instância, todos estarão treinados em policiamento comunitário.

 

- HBR: O Sr. tem falado em recrutamento e em treinamento. Existem outras mudanças fundamentais na administração
do departamento?

 

‑ Temos que mudar também o sistema de recompensas. Na maioria das repartições policiais, as recompensas têm por
base a valentia. Se você entrar num tiroteio, se for ferido ou ferir alguém, se capturar uma pessoa perigosa, então você
recebe um reconhecimento especial. Em geral, junto com a obtenção de uma premiação, há muito perigo e tensão.

 

Que tal premiar as pessoas por pensarem e por serem criativas? Recentemente premiamos um policial que havia dado
uma sugestão sobre a maneira de cadastrar táxis não cadastrados e que reverterá em alguns milhões de dólares para a
cidade. O policial não tinha que fazer isso, mas era uma pessoa criativa, pensava. Ele se deparou com um problema e
trouxe uma solução. O nosso sistema de recompensas deveria reconhecer as pessoas que resolvem problemas, que
usam as suas mentes, que pensam.

 

Mudaremos também, por inteiro, o nosso sistema de avaliação de desempenho. Sob o nosso sistema tradicional,
avaliamos os policiais de acordo com o número de prisões que fazem, quantas multas deram. Mas em última instância a
avaliação não deveria ser as prisões, mas a ausência de prisões, quando não há crime. Se você não tem crime na sua
ronda, então é porque você está fazendo o seu trabalho da maneira como deve ser feito. Há paz na comunidade.

 

- HBR: No policiamento comunitário, que tipo de policial o Sr. quer?

 

‑ Quero policiais que sejam generalistas, e que serão os responsáveis por uma pequena área da cidade. Qualquer coisa
possível deverá ser tratada a nível desse bairro. Mesmo aos detetives deverão ser dadas responsabilidades de bairros,
mais do que responsabilidades em relação a certas unidades. O policial se transforma num administrador ou gerente de
uma determinada área. E o papel do Supervisor, para cima até o comandante de polícia, é o de ter os recursos para
resolver os problemas das suas áreas.
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Isto significa que teremos que reduzir o número de camadas entre o policial de ronda e o comandante. Teremos que
reduzir a burocracia e a especialização. Não queremos muitas camadas burocráticas que emperrem o trabalho a ser
feito. De uma maneira geral, nossa ênfase será em enaltecer o papel dos policiais que estão na rua, dando‑lhes
responsabilidade e autoridade, permitindo‑lhes assumir riscos e não punindo‑os por cometerem erros não intencionais.

 

- HBR: O Sr. falou antes sobre o estado perencial de comando‑e‑controle. Isto irá mudar com o policiamento
comunitário?

 

‑ Temos que confiar nos nossos policiais. Contratamos pessoas inteligentes, pessoas que são criativas. Mas não lhes
damos chances de usarem essa criatividade e essa iniciativa por causa da nossa grande preocupação com o
comando‑e‑controle. Temos que dar‑lhes a oportunidade de fazerem as coisas certas e, concomitantemente, entender
que, às vezes, poderão cometer erros. No entanto existem dois tipos diferentes de erros ‑ erros da mente e erros do
coração. Se você faz alguma coisa com maldade, então você está encrencado comigo. Mas se você está
desempenhando o seu trabalho e comete um erro inocente que talvez esteja violando uma regra, a situação toda tem
que ser considerada. Se quisermos que as pessoas se arrisquem, devemos tolerar erros. Em última instância, queremos
que os nossos policiais reconheçam que são profissionais e queremos que a organização os trate como profissionais.

 

- HBR: O que o Sr. diria que é o âmago de todas essas mudanças?

 

‑ O policiamento comunitário outorga poder ao policial da patrulha. Sob o policiamento comunitário, o policial se
transforma na pessoa mais importante da vizinhança. O policial de ronda é o chefe de polícia para cada uma das
vizinhanças. Vejo o policial de patrulha como um gerente, não apenas como alguém que responde às chamadas, não
apenas andando na ronda, mas capaz de analisar um problema, alguém que conhece as pessoas, alguém que está
disponível. Isto significa se sentir dono da área.

 

A espinha dorsal do departamento é o homem que está na rua fazendo a patrulha. No entanto, hoje em dia, todo mundo
quer deixar de fazer patrulha. Todas as benesses vêm de outros lugares, das atividades especiais, das investigações.
Para receber mais dinheiro, você deve ser promovido. Sob policiamento comunitário, enalteceremos a função do policial
de patrulha, para igualá-lo a qualquer outro dentro do departamento. Haverá um plano de carreira em patrulha para que
as pessoas possam passar toda a sua carreira no patrulhamento.

 

- HBR: De que maneira o Sr. espera que os seus clientes, as pessoas de Nova Iorque, respondam a essas mudanças e
ao policiamento comunitário?

 

‑ As pessoas dos bairros gostam do policiamento comunitário porque chegam a conhecer bem os seus policiais. Eles
vêem as coisas acontecendo. Há um nível de responsabilidade diferente. O policial não dá conta dos seus atos somente
ao departamento policial, mas também dá conta à comunidade. Os policiais serão responsáveis por conhecer os itens de
qualidade de vida e os problemas em relação ao crime de uma área específica ou uma vizinhança e serão responsáveis
por fazer algo em relação a esses problemas, dando conta às pessoas do que fizerem. A comunidade será capaz de ver
uma diferença palpável em termos de resolução de problemas, ao invés de confrontar‑se sempre com os mesmos
problemas.

 

- HBR: Como é que os oficiais de patrulha saberão quais são os problemas dos quais a comunidade quer que eles
tratem?
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‑ Historicamente, a polícia fracassava toda vez que tentava definir o que afligia a população. A polícia acha que os
cidadãos estão preocupados exclusivamente com crimes sérios, tais como assassinatos, estupros e roubos. Eles estão
preocupados com esses crimes, mas também estão preocupados com assuntos relacionados com a sua qualidade de
vida. O tráfico de drogas no parque, jovens barulhentos na esquina, os sem‑teto do bairro. Essas coisas podem ser
sinais de crime, são elas que podem originar a falta de civilidade que existe nas esquinas da cidade e que fazem com
que as pessoas se sintam inseguras. São estas as coisas que são importantes para as pessoas.

 

Se coubesse a nós fazer o julgamento, certamente erraríamos. Sempre temos errado. É por isso que queremos dar
maior autoridade às pessoas para que nos ajudem a definir o que é importante e de que maneira lidar com isso. Quem
pode saber mais sobre o que acontece num bairro do que as próprias pessoas que moram nele? Elas não sabem
somente o que causa o crime, mas provavelmente sabem também quem o comete.

 

- HBR: Por que o Sr. não pode usar dados tais como as estatísticas oficiais sobre crimes, para determinar as prioridades
da polícia?

 

‑ Da mesma forma que as empresas procuram, hoje em dia, novas medidas de desempenho, os relatórios sobre crimes
não significam muito para a polícia. Tudo o que os relatórios nos dizem é quantos crimes foram declarados. Duas ou três
vezes mais crimes foram cometidos do que os que constam no relatório. Na realidade, o Relatório Policial de Crimes
mede o grau de respeito por parte da população, pela polícia e pela Justiça Criminal. Tome o exemplo de Portland e de
Newark. Era habitual Portland relatar muito mais crimes do que Newark. Mas isto só significa que havia, em Portland, um
nível de confiança muito mais alto na polícia e no sistema de justiça criminal.

 

Um número maior de pessoas acreditava que fazia diferença o fato de eles relatarem os crimes cometidos. Na realidade,
os estudos de vitimização que perguntam às pessoas se elas foram vítimas de algum crime, dão um retrato muito mais
preciso da situação. Mas, novamente, você tem que ir até as pessoas e interrogá-las, em vez de simplesmente ficar
confiando em números gerados internamente.

 

- HBR: De que forma o Sr. acha que o policiamento comunitário deveria ser avaliado?

 

‑ O crime é claramente um assunto importante, mas não quero que o Departamento de Polícia seja julgado somente pelo
crime. Para início de conversa, nós não controlamos as causas que produzem o comportamento criminoso. À medida
que implementamos o policiamento comunitário em diferentes bairros, cujas necessidades, prioridades e problemas são
diferentes, a satisfação dos clientes dependerá de quão bem estaremos oferecendo nossos serviços para acompanhar
as características de cada bairro. De uma maneira geral, se quisermos medir a satisfação da nossa clientela, deveremos
criar novas medidas de avaliação.

 

- HBR: Qual é o maior desafio na implementação do policiamento comunitário?

 

‑ A polícia, mais do que qualquer outro órgão, sempre olhou para si mesma como sendo uma entidade independente. Em
algumas cidades, a polícia sequer se considera como parte integrante do governo. Eu acho que a polícia é parte
integrante do governo, um recurso pelo qual a população paga impostos e que, portanto deve ser usado em benefício da
comunidade.

 

Isto não significa que os policiais irão converter‑se em assistentes sociais. Significa sim que os policiais precisam se
envolver na resolução de problemas. Precisamos certificar‑nos de que os policiais podem tornar‑se defensores dos
bairros para ajudá‑los a desenvolver suas próprias habilidades para resolver os problemas. Significa que podemos
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estender o papel do policial além do estreito foco de simplesmente responder a chamados e fazer prisões. Significa que
devemos dar poder às pessoas para trabalharem conosco.

 

- HBR: Qual é a sua medida de sucesso?

 

‑ Em algum ponto do futuro, quero que todo mundo em Nova Iorque saiba quem é o seu policial. Poder literalmente dizer:
"O policial fones é o meu policial. É ele o responsável por tomar conta de mim". Quero que as pessoas, ao verem um
policial, esteja ele ou ela a pé, ou num carro, ou numa motocicleta, olhem para ver se é o seu policial. Quero também
que o policial desenvolva um senso de propriedade sobre a vizinhança, quero que ele possa dizer: "Não vou deixar que
alguma coisa aconteça nesta vizinhança, porque esta é a minha vizinhança, eu sou o responsável por ela". Quero um
senso de propriedade de mão dupla. Uma vez que isto aconteça, todo o resto irá se encaixar.



03/01/2020 materia2

file:///D:/sites/2019/museu/unidade/Rev19/materia2.htm 1/7

A VIOLÊNCIA URBANA E SUAS VÍTIMAS
Jorge da Silva

Coronel PMERJ

Critica a forma com que o Estado e a sociedade encaram a violência no país. Sugere critérios para formulação de
políticas públicas de segurança.

VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS

De saída, para evitar tornar o conceito de violência deforma demasiadamente genérica, o que nos levaria a falar de
variados tipos de violência, cumpre confirmar o seu significado, pois, na exposição, vou ater‑me a uma forma específica
de violência: violência física intencional, exercida por uma pessoa ou grupo de pessoas diretamente sobre uma outra
pessoa ou grupo(s) de pessoas.

Ora, da mesma forma que o Estado tem a obrigação de proteger os direitos do cidadão não só contra a violência em
sentido amplo, terá que garantir o seu direito à incolumidade física (e à vida) e à liberdade individual. Estes, o direito à
liberdade e à incolumidade física, estão incluídos nos chamados direitos individuais, Direitos Humanos de primeira
geração.

E não poderíamos ir adiante sem um breve comentário sobre o conceito de Direitos Humanos, relacionando‑o com a
violência.

A Constituição da República de 1988 ampliou de forma considerável os direitos dos cidadãos brasileiros, indo além dos
direitos sociais e políticos até o direito ao lazer, ao meio ambiente, etc.

Ocorre que, no contexto da discussão sobre a violência e os meios para contê‑la, o conceito de Direitos Humanos
costuma circunscrever‑se a apenas dois dos seus diferentes aspectos, precisamente aqueles relacionados com a
violência física: a incolumidade física dos cidadãos e a sua liberdade individual.

Esta visão restritiva da noção de direitos Humanos acaba por cristalizar‑se e, no Brasil de hoje, tal visão é muito
difundida, não só entre policiais e autoridade do sistema de Justiça Criminal em geral, como também entre autoridades
públicas, empresários, políticos, jornalistas.

Quando se fala em Direitos Humanos, surge logo a pergunta: ora, como prover tranqüilidade num ambiente de tamanha
violência? Como lutar contra a violência do crime respeitando os Direitos Humanos? Respeitar Direitos Humanos de
bandidos?

Esta é a grande indagação. Não só para os policiais como para vários segmentos da opinião pública, não haveria como
compatibilizar a necessidade de a polícia ser rigorosa com os criminosos e, ao mesmo tempo, ser rigorosa no respeito
aos Direitos Humanos.

Embora a criminalidade afete a população de múltiplas formas, é a criminalidade violenta que realmente a aterroriza. O
confinamento do conceito de violência a violência física é importante porque o Estado, que detém o monopólio da
violência legítima, vai precisar fazer uso dessa violência legítima para conter a violência ilegítima, ou seja, a violência dos
criminosos e perturbadores da ordem.

Neste sentido, entende‑se que, quanto maior a violência entre grupos e indivíduos no seio da sociedade ‑ e o nosso caso
é a violência da criminalidade ‑ tanto mais o Estado tenderá a usar a violência. E tanto mais as pessoas se sintam
ameaçadas pelos criminosos, mais pedirão o uso da violência legítima por parte do Estado.

Analisando a questão por essa ótica, verifica‑se que a sociedade erige a violência como panacéia, dentro de uma lógica
mais ou menos assim: o Estado tem a obrigação de garantir a integridade física dos cidadãos. Há cidadãos que usam a
violência para ferir, humilhar e torturar, matar outros cidadãos. O Estado intervém, com violência legítima
‑presumivelmente com potencial de eficácia superior ao dos cidadãos violentos ‑ para garantir a tranqüilidade. Se a
tranqüilidade não é ainda conseguida permanecendo os cidadãos violentos ‑ os criminosos ‑a praticara violência terá
sido porque o Estado usou pouca violência. E será necessário usar mais violência legítima se, novamente, a
tranqüilidade não for ainda conseguida.

É esta lógica que explica os apelos insistentes por mais polícia, mais repressão, mais armas pesadas para os policiais,
pena de morte. É esta lógica que faz a sociedade acreditar na eficácia dos extermínios, a ser condescendente com os
exterminadores. É esta lógica que faz com que cidadãos de bem, diante da notícia de que há traficantes de drogas
usando até granadas, concluirão que a solução é o Estado dotar os policiais de granadas também...
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Em suma, é a lógica da violência legítima contendo a violência ilegítima que faz com que se peça a presença das Forças
Armadas nas ruas para combater os traficantes das favelas e os "arrastões". É em conseqüência desta lógica que
parcelas significativas da população comemoram os 111 mortos do presídio de Carandiru, em São Paulo; e não poucas
tenham lamentado que o número de mortos não tivesse sido maior. É esta lógica que fez com que, quando o governo do
Estado do Rio de Janeiro pediu à população que ligasse para a Central de Denúncias da Vice‑Governadoria caso
alguém tivesse alguma informação que conduzisse aos chacinadores dos menores da Candelária, chovessem
telefonemas, mas lamentando que só tivessem morrido oito. É esta lógica que acaba produzindo vinte e um mortos, de
uma só tacada, em Vigário Geral.

Se se tomar o conceito de violência no sentido de violência física, como o estamos empregando, em face da noção de
Direitos Humanos no seu sentido estrito, ou seja, ligado à liberdade individual e à integridade física, esta lógica da
violência legítima como panacéia contra a violência ganha foros de dogma.

Se, todavia, o Estado e a sociedade tomarem os Direitos Humanos no seu sentido amplo, que abarca os direitos sociais
(art. 6º da CF) e os direitos de grupos específicos, para quem a Constituição e as Leis direcionam a sua preocupação
(crianças e adolescentes, mulheres, negros, grupos religiosos, etc.) a lógica se altera, pois estará aí incorporado o
princípio da igualdade, que tem poucos defensores no seio das elites. Estas, como se sabe, se engajam ardentemente
na luta pela liberdade, mas quando se trata de igualdade... Se a sociedade levarem conta, ao mesmo tempo, liberdade e
igualdade, concluirá que: quanto maior a incapacidade ou a negligência do Estado na promoção dos direitos sociais das
classes populares em geral, e dos direitos de grupos específicos em particular, tanto maiores serão as probabilidades de
que a liberdade individual e a integridade física também não sejam garantidos aos cidadãos; e muito menos o patrimônio.

Ora, o Sistema de Justiça Criminal, no qual se inclui a polícia, atua fundamentalmente para garantir os Direitos Humanos
em sentido estrito, e, portanto, a lógica de uso da violência para conter a violência entre os profissionais dessa área é
perfeitamente compreensível. Daí, diante da violência institucional, tentar diminuir a violência do Estado através da
polícia (e dos demais funcionários do Sistema de Justiça Criminal) é tarefa de discutível utilidade. O mais que se vai
conseguir é que, com a perseverança de umas autoridades aqui, outras ali, haja uma maior compreensão do problema
por um grupo reduzido.

Conclui‑se que o foco da atenção daqueles que não desejam a violência, que desejam um Estado que consiga conter a
violência usando menos violência, deva direcionar‑se para os Direitos Humanos em sentido amplo. É compatível com um
país que se quer Estado Democrático de direito, pensar‑se em Direitos Humanos de forma seletiva: alguns direitos para
uns, mais direitos para outros, direitos sociais para alguns, nenhum direito para aqueles outros.

Em suma: se o Estado for incapaz ‑ ou não quiser ‑ promover os direitos à igualdade em geral (sobretudo os direitos
sociais) e os direitos dos grupos marginalizados em particular, terá que usar cada vez mais violência "legítima", sabendo
de antemão que só conseguirá conter a violência por essa via se abolir também os direitos à liberdade e à integridade
física dos cidadãos em geral. Terá que rasgar a Constituição e instalar um ditadura, ainda que informal, com aparência
de democracia (não são poucos os que, em nome da ordem, preferem, honestamente, uma ditadura formal). O raciocínio
que estou desenvolvendo, porém, pressupõe a adesão ideológica ao Estado Democrático de Direito.

UM TIPO ESPECIAL DE VÍTIMA

Quando se fala em vítimas da violência, abre‑se um leque de tipos de vítimas, mas pensa‑se logo nas vítimas de assalto,
homicídios, estupros, e também nas vítimas da miséria, da injustiça social, da impunidade, etc. Mas vamos nos ater às
vítimas da violência como esta (a violência) foi conceituada acima. Sem comentar, vamos referir a classificação de
vítimas de B. Mendelson, citada por Edgar de Moura Bittencourt:

‑ vítimas completamente inocentes;

‑ vítimas menos culpadas que o delinqüente;

‑ vítimas tão culpadas quanto o delinqüente;

‑ vítimas mais culpadas que o delinqüente, ou provocadoras;

‑ vítima como única culpada.

Essa classificação é interessante porque enseja, pelo menos quanto aos três últimos tipos, a possibilidade de adoção de
programas preventivos, o que não é o caso discutir aqui, mas que abriria a possibilidade de se pensar no enfrentamento
da violência por caminhos menos irracionais.

E ainda poderíamos pensar nos chamados "crimes sem vítimas" (jogo, álcool, prostituição, etc), nas vítimas indiretas (p.
ex. familiares de dependentes de drogas).
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Mas como se trata da violência urbana, prefiro realçar um tipo de vítima muito especial. Não vou falar das vítimas
tradicionais (crianças e adolescentes, mulheres, negros, marginalizados e cidadãos de bem em geral). Trata‑se da vítima
policial.

Numa sociedade democrática, quando o Estado ‑ e a sociedade ‑preferem enfrentar a violência com a lógica da violência
legítima, o que acontece, invariavelmente, é a escalada da violência. A população compreende‑se, quer a polícia com
toda força possível: armas, armas pesadas, viaturas, e até blindados. Em suma, o que for necessário para, a seu ver, dar
uma resposta à altura contra a violência dos bandidos. E lá vai a polícia, como Dom Quixote, lutando contra os moinhos
de vento.

" ... quando o Estado e a sociedade ‑ preferem enfrentara violência com a lógica da violência legítima, o que acontece,
invariavelmente, é a escalada da violência."

Surpresa! A violência ilegítima continua. E lá vai a polícia de novo; e de novo. E a violência continua. De quem será a
culpa se a violência não diminui e se, ao contrário, aumenta? Ora, dirão, se a polícia é ligada ao Executivo estadual... E
aí serão apontados dois culpados: o governo do Estado (que não estaria dando os recursos necessários ‑ armas,
metralhadoras, munição, salários, "liberdade" para trabalhar... etc.) e a própria polícia (que seria incompetente, corrupta,
despreparada, etc). Mas o governo não é vítima, como não é vítima a polícia, pois ambos são entes insuscetíveis de
serem vitimizados. Vítimas serão aqueles policiais que, imbuídos do espírito de heróis olímpicos, salvadores da
sociedade, e em nome da luta conta os violentos, elegem a violência como símbolo, transformando‑se em verdugos. E
os policiais em geral serão chamados de "frouxos" e incompetentes se não "subirem o morro" e se não entenderem que
"bandido bom é bandido morto". Mas as mesmas pessoas que insistem nessas mensagens subliminares de preconceitos
e incentivo às matanças serão as mesmas que, contritamente, virão a público dizer, em caso de envolvimento de
policiais em violência ou matança, que estes são bestas‑feras que não respeitam os pobres das favelas e matam
trabalhadores. Hipócritas!

Mas não é só esse tipo de vitimização que atinge os policiais. Além da condição abjeta de verdugos e "justiceiros" a que
muitos são levados, a exacerbação da violência geral fá‑los alvos da violência que combatem. É improvável que em
algum lugar do mundo morram tantos policiais assassinados como em algumas cidades brasileiras, mormente no Rio de
Janeiro; e que existam tantos policiais paraplégicos; e que existam tantos ex-policiais expulsos; e que existam tantos
ex‑policiais nas prisões. É improvável também que em algum lugar haja tantos filhos de policiais órfãos; nem tantas
viúvas de policiai; nem tantas mães de policiais sem seus filhos. (Com certeza muitas pessoas de surpreenderão com o
fato de o policial também ter mãe...). E serão vítimas todos os policiais, a imensa maioria dos quais (a quase totalidade)
trabalha honestamente, respeitando a Lei e sem truculência, mas igualmente alvos das grosseiras generalizações em
torno de fatos envolvendo policiais violentos ou corruptos. E todos os policiais serão tratados como bandidos, até prova
em contrário. (ótimo para o bandidos, péssimo para a população). E serão vítimas os familiares dos policiais: filhos,
esposas, pais irmãos.

Espero tenha ficado claro que o caminho escolhido pela sociedade brasileira para enfrentar a violência está totalmente
equivocado; e mais: quando se sinaliza para os funcionários encarregados de fazer cumprir a lei, mormente os policiais,
que a política de Direitos Humanos é uma falácia e que só favorece aos bandidos e, por essa razão, deve ser
abandonada, está  se incentivando o desrespeito. No mundo inteiro, os dois grandes problemas que mais preocupam as
autoridades, no que tange ao controle dos serviços policiais, são a violência e a corrupção. Ora, em nenhum lugar do
mundo, nem nas ditaduras, se conseguiu uma fórmula que conciliasse a idéia de a polícia trabalhar sem respeitar os
Direitos Humanos com a idéia de honestidade e de respeito à Lei. Sem que os policiais estivessem, automaticamente, ‑ e
por essa única razão ‑ autorizados a praticar a violência e a corrupção indiscriminadamente. (Se bem que há pessoas
que até admitem que eles possam adotar essas práticas de forma "discriminada"...).

Como se vê, muitos fatos indesejáveis, aparentemente sem explicação, obedecem a esta lógica louca da violência contra
a violência preferida pela sociedade. Uma lógica que tem a pretensão de invalidar uma premissa jamais desmentida,
desde que o mundo é mundo: "a violência gera violência".

POLÍTICAS PÚBLICAS

Todos sabemos que as perspectivas para a reversão do quadro não são animadoras, mesmo porque o medo da
violência e a ansiedade fazem com que se deseje uma solução rápida, de curto prazo para o problema, já!... Com essa
visão ‑ é preciso repisar ‑ a tendência é cair‑se na armadilha da lógica do uso da violência legítima: mais armas, mais
policiais, mais metralhadoras para a polícia, mais cadeias, penas mais rígidas, pena de morte, prisão perpétua,
"paredão". E a espiral vai crescendo, com o efeito bumerangue indesejável que só não vê quem não quer.

A questão da violência ‑ que é um fenômeno de conotações extremamente emocionais há, pois, que ser enfrentada
pelos entes organizados da sociedade de forma racional, não‑emocional. Caso contrário, vira vingança.
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De saída, a sociedade terá que compreender que a palavra segurança não é sinônimo de polícia. E que segurança
pública refere‑se à segurança na órbita da ordem pública e não abarca a segurança privada. E mais: que a segurança
pública é um bem difuso (os que militam na área dos direitos talvez entendam melhor o sentido do termo neste contexto),
um bem indivisível, ao contrário da segurança privada. E mais: que a segurança pública, sendo um bem difuso, é de
difícil mensuração objetiva, o que acarreta a necessidade de distinguir entre (in)segurança objetiva e (in)segurança
subjetiva. Por exemplo: um cidadão pode estar tendo um sono reparador, tranqüilo, num ônibus que será assaltados dali
a minutos. E um outro cidadão, se estiver afetado pelo medo por uma razão qualquer, sempre que entrar num ônibus,
viajará tenso, apavorado, trêmulo, vendo em cada passageiro um assaltante em potencial, sem que um assalto jamais
ocorra. Esta distinção aponta, necessariamente, para a responsabilidade dos meios de comunicação social.

E qualquer esforço da sociedade para controlar a violência e a criminalidade estará fadado ao fracasso se não levar em
conta que a segurança pública, por ser um bem difuso, ‑ e embora não contemple, como vimos, a segurança particular ‑
interessa a todas as pessoas individualmente; pessoas de todas as classes sociais.

Interessando a todos ‑ e a palavra todos aqui tem que ser individualizada para que, como diria um poeta, se não me
engano, português, que todos é igual a ninguém, ‑ são necessárias políticas públicas específicas para a área de
segurança, sob a responsabilidade dos três níveis da federação, articuladamente, nos poderes executivo, legislativo e
judiciário.

Premissas

Para que as políticas sejam formuladas, contudo, algumas premissas são fundamentais.

A adoção, organizada ou não, das políticas públicas sempre é afetada pelas tendências ideológicas da elite dirigente. No
caso brasileiro, as políticas para a área da segurança sempre foram marcadamente repressivas e autoritárias, com a
redução da importante questão social a um problema meramente policial.

"... as políticas para a área de segurança sempre foram marcadamente repressivas e autoritárias, com a redução da
importante questão social a um problema meramente policial.”

As políticas públicas que vislumbramos não são as de uma ditadura, nem as de um Estado permissivo. A premissa maior
é a do Estado Democrático de direito, da forma como concebido pela Constituição de 1988.

Como já expressamos em nosso Controle da Criminalidade e Segurança Pública, com essa premissa maior, não nos
alinhamos com os que pregam a eliminação sumária dos criminosos nem com os que os absolvem como vítimas da
sociedade. Balizada por estas, elencamos estas outras premissas, que se nos afiguram fundamentais dentro dessa
visão:

(a) o crime, como advertem inúmeros estudiosos, como Manuel Lopes‑Rey, Augusto Thompson e outros, é um fenômeno
normal de qualquer sociedade; em suma, é inerente à vida social;

(b) mantidos imutáveis os elementos que condicionam a criminalidade nos grandes centros brasileiros, esta tenderá
sempre a aumentar, por mais eficientes que sejam os esforços do Sistema de Justiça Criminal. Pode‑se pensarem
controle, o que significa evitar o caos, e não em diminuição da criminalidade;

(c) é perfeitamente possível conciliar o respeito aos Direitos Humanos com os rigores da repressão penal. Ignorá‑los é
cooptar a violência. Tentar aplicá-los seletivamente em função da condição social das pessoas é instituir a discriminação
social;

(d) o aumento do grau de democracia aumenta a consciência política e diminui a ignorância da população, o que retira
legitimidade das soluções pela força indiscriminada da polícia e debilita o Poder Público, ao invés de fortalecê‑los;

(e) o igualitarismo e a justiça geral como valores a serem perseguidos pelo Sistema de Justiça Criminal devem ser a
conseqüência da afirmação de um capitalismo mais democrático no Brasil;

(i) quanto menores a elite dirigente e a classe média e quanto maiores os contingentes pobres, tanto maior a
necessidade de emprego da força do Estado para manter o "status quo";

(g) o Sistema de Justiça Criminal deve trabalhar para o atingimento dos fins estabelecidos "a priori" pela política criminal.
A pena pela pena, a repressão pela repressão podem significar a vingança pela vingança, ou seja, à volta da Lei de
Talião: "Olho por olho, dente por dente", sem nenhum efeito prático;

(h) o controle da criminalidade se obterá pela conjugação da prevenção geral, da prevenção especial (sobre criminosos)
e da repressão penal.
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A repressão pela repressão é meio que não atinge os fins; a tranqüilidade, a segurança e o controle da criminalidade. No
caso, os meios não se justificam...

(i) os desacertos dos governos no trato da questão da violência têm sido fruto de indiferença e/ou incompetência, e não
seriam o resultado de planos competentes para perpetuar o que Tarcísio Padilha chama de "estado de violência", ou
para atender a interesses insondáveis;

(j) o Sistema de Justiça Criminal brasileiro consagra a injustiça criminal e a desigualdade, o que implica dizer que quanto
mais eficiente for ‑mantidos os mesmos valores e ideologias ‑ maior será o aprofundamento dessa injustiça e do
descontrole.

Formulação das Políticas de Segurança

Se concordarmos que a segurança não é um mero problema policial, nem uma responsabilidade exclusiva do Executivo
estadual, não poderemos fugir à conclusão de que é um problema da sociedade como um todo. Sendo um problema da
sociedade, terá implicações com múltiplas causas, dentre as quais as sociais. Contudo, embora reconheçamos que o
enfrentamento das causas sociais pode contribuir para a melhoria da segurança da população em geral, é temerário que
se descartem as medidas globais, específicas, a serem adotadas pelos setores direta ou indiretamente responsáveis.
(Entre nós, ninguém quer assumir responsabilidades; a responsabilidade é sempre dos outros...). É indeclinável,
portanto, identificar as parcelas de responsabilidade com a segurança, dos diversos setores e segmentos da sociedade
organizada.

Não se vá pretender que o Ministério da Fazenda inclua nas suas preocupações governamentais a questão da
segurança. Nem o Ministério da Previdência Social. E muito menos o da Agricultura. Talvez o do Planejamento... E o
mesmo se dirá das Secretarias Estaduais e Municipais. Mas fizemos preliminarmente algumas indagações: qual é a
política do Executivo Federal para a área da Segurança? Será tão somente manter e acionar a Polícia Federal? E a
política do Judiciário Federal? Será que os constituintes de 1988 ainda continuam entendendo que a segurança pública é
um mero somatório de órgãos policiais, como deixaram transparecer no Capítulo da Segurança Pública? É aí que se
esgota a responsabilidade social e política dos congressistas com a questão da segurança? No caso dos Estados,
segurança pública continuará sendo simplesmente manter e acionar a Polícia Estadual? E o Judiciário Estadual, nada
tem a ver com a segurança pública? E o Ministério Público na fiscalização da atividade policial? Deve ou não ser
apoiado? Será que basta a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) questionar as falhas do Sistema de Justiça e
Segurança sem levar em conta que os seus filiados fazem parte do sistema, e que a segurança pública em muito
depende da abnegação e da seriedade dos advogados criminais? Será que, no âmbito local, não há nada que incumba
aos poderes municipais, como, por exemplo, contribuir para a organização da sociedade? A quem incumbe o
desenvolvimento de programas (permanentes) e campanhas de prevenção da violência, do consumo de drogas, etc?
Continuará a sociedade organizada chamando pela repressão aos traficantes da ponta da linha, sem se preocupar com
as outras instâncias ligadas ao tráfico, à lavagem de dinheiro e ao contrabando de armas pesadas, e não movendo uma
palha para evitar que o número de consumidores de drogas aumente? Qual a responsabilidade da comunidade em
relação à sua própria segurança? E os programas gerais de prevenção? É evidente que o Executivo, nos três níveis, tem
uma parcela maior de responsabilidade na formulação e condução das políticas públicas. Nada obstante, e compreendo
que as responsabilidades são de diferentes graus e de natureza diversa ‑ e que há órgãos específicos para cuidar
exclusivamente da segurança pública‑ cumpre delimitar tais responsabilidades.

Apresentamos abaixo um esquema tentativo de como, numa visão democrática, se pode partir para a formulação dessas
políticas, esclarecendo que a ordem das ações é, necessariamente, a apresentada. Caso contrário, se partirmos do 5°
nível, por exemplo, (Ação do Sistema Policial), nunca nos livraremos da tentação de resolver todos os problemas com a
polícia.

PARA A FORMULAÇAO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA

1º ‑ Ação da Sociedade Organizada

(a) dos Poderes Públicos

(b) da Sociedade Civil (não‑go vernamentais)

(c) da família

(d) do indivíduo

2° ‑ Ação dos Poderes Públicos (Executivo, Legislativo e Judiciário)

(a) da União

(b) dos Estados
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(c) dos Municípios

3º ‑ Ação do Sistema de Justiça Criminal (Federal e estadual)

(a) da Justiça Criminal

(b) do Ministério Público

(c) da Polícia

(d) dos advogados

(e) do Setor Carcerário

4°‑ ‑ Ação do Sistema Policial

(a) da Polícia Federal (Rodoviária e Ferroviária)

(b) da Polícia Estadual

5p ‑ Ação do Sistema Policial Estadual

(a) da Polícia Judiciária (Polícia Civil)

(b) da Polícia Ostensiva (Polícia Militar)

(Também:‑ das Guardas Municipais; ‑ da Segurança Privada).

PATROCINADORES E AGENTES DE MUDANÇAS

Com certeza, ainda insistirão: "ah! Isso é bom, mas é muito complicado e de longo prazo. Precisamos resolver o
problema já, agora". E aí descartam‑se as ações de todos esses setores e segmentos, e insiste‑se, enquanto isso, em
que a polícia seja uma espécie de "justiça alternativa informal". A polícia terá autonomia plena. E terá que preencher os
vazios de ação da sociedade organizada, dos poderes públicos, do Sistema de Justiça Criminal e, pior, do próprio
sistema policial, a seu talante. Ora, isso é um convite à violência, à truculência, à arrogância e à corrupção.

Não nos move a intenção de jogar na sociedade organizada e nos poderes públicos a responsabilidade pela
insegurança. Mas é chega à hora de refletir sobre a inutilidade, a irracionalidade e, pior de tudo, o perigo de se deixar à
segurança exclusivamente nas mãos dos policiais, sem a participação e o controle da comunidade.

CONCLUSÃO

Do exposto, emergem algumas conclusões que se nos afiguram evidentes:

‑ a sociedade brasileira insiste num modelo de enfrentamento da violência autoritário (o autoritarismo é tradicional entre
nós), de utilização exclusiva da força e da própria violência para tentar manter o "status quo". Tal modelo não surte mais
o efeito de outros tempos em face das mudanças que se vêm operando no mundo de hoje;

‑ enfrentar a violência com a violência, descartando os Direitos Humanos, tem efeito rigorosamente contrário ao
imaginado;

‑ se, no passado, foi possível fazer seleção de cidadanias (não esquecer que apenas quatro gerações nos separam da
escravidão), insistir hoje na seletividade do respeito aos Direitos Humanos tem efeito rigorosamente contrário ao
esperado. A discriminação e a desigualdade injusta têm, hoje, a capacidade intrínseca de desencadear revolta, e esta,
de desencadear violência, só que com velocidade geométrica;

‑ o sistema de criminalização no Brasil é arcaico e irritantemente discriminatório. Matar, mesmo que dolosamente, não é
crime hediondo. Roubar as riquezas do Brasil e mandá-las para o exterior não é crime hediondo. Autoridades
encarregadas de fazer cumprir a lei que levam ao desespero, e à morte, centenas ‑ e talvez milhares ‑ de aposentados,
não cometem crime hediondo. O Ex-presidente Collor e PC Farias são não acusados de terem cometido crime hediondo
(foi Collor quem sancionou a Lei dos Crimes Hediondos...). Chacinar não é crime hediondo. Mas o seqüestro, mesmo
que sem morte, é crime hediondo...;
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‑ os discursos de empurram ‑subliminarmente ‑ os policiais para a truculência, acabam, não raro, transformando‑os em
vítimas, ora na condição abjeta de verdugos, ora na de alvos concretos da violência que combatem;

‑ o caminho para lidar com a violência não é repressão violenta desvairada, com pessoas pedindo até canhões nas ruas,
e sim a busca de políticas para a segurança que levem em conta a natureza da sociedade brasileira, particularmente em
centro como Rio de janeiro, São Paulo, Salvador e Belo Horizonte, em que a presença negra tem uma reapresentação
estatística na educação, na força de trabalho e no poder contraditória com o discurso oficial da "democracia racial";

‑ a Segurança há de ser visualizada pela sociedade organizada de forma global. Nunca como uma mera questão policial;

‑ país continental, federado, a dificuldade de adoção de soluções centralizadas explicam duas tendências que vêm sendo
observadas, e que não podem ser desprezadas na formulação das políticas de segurança. São as tendências
municipalistas e privatistas.
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ORIGENS SOCIAIS DA VIOLÊNCIA URBANA

Marcos Paulo Beck
Tenente‑Coronel BMRS

Analisa aspectos teóricos da violência e enfatiza as causas da violência urbana e a insegurança pública na conjuntura
nacional brasileira.

A violência urbana que trataremos aqui é aquela que se dá nas cidades grandes ou pequenas, onde o homem é sujeito e
objeto da violência.

Seu conceito é amplo, posto que essa violência não adjetivada, envolve todo tipo de agressão, dos crimes e
contravenções usuais ao desastre ecológico, desde seqüestro até o terrorismo.

Com os meios de comunicação de massas (MCM), ela adquire novos contornos, pois seus efeitos são propagados e
surgem resultados criando o anti‑herói, que desestabiliza a sociedade e os poderes constituídos. Vai a ponto da
sociedade por inteiro se tornar refém de uma minoria atuante, sem ética, moral e qualquer princípio sadio.

A violência é um fenômeno mundial contemporâneo, mas, no caso brasileiro, ela se agrava a partir dos anos 70.

Nesse período, vivíamos governos militares, causa da ruptura Gover no/Estado para com a sociedade. Surgem os
grandes movimentos de massa, num enfrentamento público pelo restabelecimento democrático. O povo testa sua força e
fica consciente de que a possui. Por falta de líderes carismáticos e pela presença de valores socialmente diferentes, não
consegue união e se dispersa, pulverizando bolsões de influências diversas (positivas e negativas).

N. do E. ‑ Este texto foi apresentado no Seminário "Violência, Segurança Pública e Cidadania", realizado na UFRGS, de
12 a 14 de maio de 1993.

Sofre a nação o primeiro choque da crise de energia e, conseqüentemente, elevação dos preços do petróleo.

A VIOLÊNCIA

A violência é contemporânea do homem. Vem ela participando, ao longo da história, como parte integrante do processo
político, de tal modo que parece surpreendente o estudo do tema com se fora uma peculiaridade do dias que correm. Por
igual a encontramos na vida individual, quando o homem pretende impor mais seus semelhantes as suas idéias. Nesse
sentido é lícito afirmar‑se que a dúvida é salutar, pois o homem que acredita possuir a verdade absoluta tende a impô‑la
aos demais. A violência tem, portanto, raízes na intolerância, na ausência da penumbra no campo do conhecimento ou
na penumbra no domínio do amor.

GÊNESE DA VIOLÊNCIA

No que respeita ao fenômeno da violência, impõem‑se considerações de dupla natureza. Em primeiro lugar, como
explicar a violência à luz da especulação filosófica? Em segundo lugar, como nasce ela no homem individualmente
considerado e na sociedade como um todo? O sistema filosófico chegara ao paroxismo com Hegel. O sistema filosófico
sempre foi uma meta almejada pelos filósofos. Cada qual pretendia propor a consideração dos demais um sistema
completo, capaz de explicar o conjunto da realidade.

Kierkegaard e Nietzsche lançam as primeiras bases do pensamento existencial. Sustenta o primeiro que "a angústia é
uma aventura que todo homem deve arrostar se não quiser perder‑se". Não se trata de uma angústia psicológica e sim
de uma angústia metafísica,que marca uma dimensão da existência humana. O desdobramento do tema conduziu ao
pensamento de Martin Heidegger, cuja obra básica "Sein und Zeit” assinala um momento na evolução do pensamento
existencial. O homem heideggeriano é um ser lançado no mundo (in der weit sein), tendo sempre a morte a espreitá‑lo. A
morte é para ele o supremo momento de viver-morrer, uma verdadeira situação limite. Para Heidegger o homem é um
ser para a morte (zum tode sein), um ser marcado para a finitude. a consciência da finitude chama‑se precisamente
angústia. E angústia é oficina de frustração existencial e convite ao desespero.

GENÊSE DA VIOLÊNCIA INDIVIDUAL

As considerações precedentes situaram o problema no domínio da especulação filosófica. Há, porém, que proceder a
uma análise psicológica do fenômeno da violência. Quando se perpetra um ato de violência, há que se perquirir a sua
mais profunda origem. O autor ostensivo pode ser apenas um, mas os cordéis que conduziram a ação se encontram por
vezes em muitas mãos. Todo ato humano se expande à semelhança do fenômeno que se observa com os gases. Assim
o ato violenta pode ter nascido muito antes de sua eclosão, pois existe uma comunicação entre os homens, fazendo com
que um pensamento enunciado, uma frase solta, um comentário inofensivo gerem uma cadeia de conseqüências,
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autorizando plenamente a tese da distribuição das responsabilidades no contexto comunitário. Isto não implica em
absolver o protagonista da violência, mas apenas em realçar a complexidade do tema.

A verdade é que a violência não pode ser estudada sem conexão com os dados histórico‑culturais que a explicam. Se
volvermos os olhos à sua remota origem, verificaremos que a primeira família foi assaltada por vários problemas.
Finalmente, emergiu o problema da violência, onde Abel e Caim foram protagonistas. Fácil é concluir‑se que o bem, o
mal e o sexo vêm recebendo tratamento prioritário ao longo da história das idéias. Cingimo-nos mais modestamente a
aflorar o tema, a fim de provocar o debate.

A violência individual resulta do clima geral de violência. Referindo‑se ao mundo dos negócios assim se manifesta Henry
James: "É uma luta feroz e sem limites". No mesmo sentido sentencia James Baldwin: "A equação americana do
sucesso com grandes oportunidades revela horrível desrespeito à vida humana".

Não se pode obscurecer o papel desempenhado pelos intelectuais na edificação de um clima de violência no mundo
moderno. Quando se diz, por exemplo, que todos somos responsáveis pela violência, sem procurar definir os limites
possíveis da responsabilidade proporcional, estamos concluindo que ninguém é efetivamente responsável, estamos
todos absolvidos.

Seria pueril pretender explicar o fenômeno da violência unicamente à luz da psicologia. Nem seria legítimo adstringi‑la a
um povo, a uma raça determinada, ou mesmo a um período histórico. Sua complexidade desafia as esquematizações
geométricas. Há toda uma gama de fatores que concorrem para o nascimento da violência. Veja‑se por exemplo, a
estridência dos anúncios nas emissoras de rádio e televisão, a propaganda agressiva na imprensa, a conquista do
cliente a qualquer preço, a luta sem quartel entre firmas concorrentes, as desavenças entre profissionais da mesma
categoria no afã de conquistar novas posições, a busca desenfreada de prestígio social, político e econômico, tudo isto é
revelador de um estado de violência. Pode‑se afiançar "sine formidine erroris" (sem medo de erro) que está criado,
assim, um clima propício às ações violentas.

Freud chega a falar num desejo de morte que habita o coração do homem para configurar esse sentido nihilista que
parece presente no trama da existência humana. Do ponto de vista estritamente psicológico, um ato de violência, ao
mesmo tempo em que traduz a arrogância de seu autor, pode exprimir uma certa dose de inferioridade. A violência
surge, assim, como a forma abrupta de compensar o mecanismo interno de inferioridade.

O ato violento surge após lenta maturação, em que detectamos inúmeros ingredientes, cuja análise deles, seria quase
inatingível. Durante a fase de amadurecimento, a simples presença de um elemento catalisador pode desencadear o
processo, levando o homem à prática de um crime. O certo, contudo, é que a agressividade nasce da frustração e está
prefigurada na pletora de aspirações artificialmente criadas pelos recursos de comunicação social, que a tecnologia pôs
à disposição do homem contemporâneo. Aqui emerge o conceito de sociedade de consumo com todo o seu cortejo de
condicionamentos a cercar o homem e a preludiar o seu comportamento, reduzindo a faixa de sua atuação consciente e
livre. Curioso paradoxo gerado pelo progresso, o aperfeiçoamento por ele trazido para ajudar o homem a viver, o está
asfixiando, encarcerando numa prisão por ele mesmo construída.

GENÊSE DA VIOLÊNCIA COLETIVA

A violência individual se insere no processo global de violência coletiva. Isto porque o clima geral da sociedade aplaina
as arestas para a eclosão da violência individual, cuja maior incidência pode conduzir a manifestações comunitárias do
fenômeno. É sabido que o comportamento do homem individualmente considerado difere da atuação grupal. A psicologia
das massas parece não guardar relação com a psicologia diferencial. E foi a compreensão dessa realidade que propiciou
aos regimes totalitários substituir o regime democrático através de um apelo direto às multidões, fazendo crer que as
massas desempenham os mesmos papéis que a democracia reserva aos cidadãos. Nada mais errôneo. Povo e massa
são conceitos distintos. Massa pressupõe‑se ausência de critérios racionais, traduz abulia completa ou parcial. Povo
indica a presença de razão, a participação consciente dos cidadãos nos negócios públicos. A massa se deixa facilmente
lograr, enquanto que o povo julga os governantes e não necessariamente é por eles conduzido. Os regimes autocráticos
se servem das massas. Só o regime democrático conta com o povo. Justamente as massas, porque passíveis de serem
conduzidas por líderes carismáticos, estão sujeitas à inoculação do germe da violência que, de resto, nelas já existe
sempre em potência.

NATUREZA DA VIOLÊNCIA

Agora examinemos o fenômeno da violência, buscando conceituá‑la "in genere". A violência é sempre uma ruptura e
sugere a idéia de desordem. Pode ser "prima facie" definida como ruptura de uma ordem estabelecida. Cabe, porém, a
indagação: a violência se limita ao homem ou pervade todo o domínio da natureza? A primeira vista, deveríamos
estender o conceito a qualquer manifestação de desordem. Neste caso, teríamos forçosamente de incluir todas as
hecatombes da natureza ‑ os terremotos, furacões, inundações, etc..., na rubrica geral da violência. A verdade é que só
queremos nos referir aqui à violência humana. O animal que devo  ra o outro o faz por força de um imperativo que escapa
à opção e assim sendo não se configura um ato de violência. É um ato natural. Decorreu de um esquema pré‑fabricado
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pela natureza, a cujo império o animal não pode furtar‑se. O animal irracional age em função de um determinismo que o
subtrai à esfera da eleição consciente e livre, pelo que o homem que se "animaliza" na verdade desce na escala ética.
Suplanta o nível meramente animal que traduz a espontaneidade da ação para situar‑se no plano de malignidade.

Violência traduz, portanto, um ato humano, o desdobramento de uma tomada de consciência seguida de um ato livre.
Como sublinhou Pascal, "o homem imagina ser grande e verifica que é pequeno, imagina que é feliz e vê que é
miserável; imagina ser perfeito e descobre que está cheio de imperfeições; imagina ser objeto de amor e de estima dos
homens e descobre que seus erros lhe causam apenas aversão e desprezo. O embaraço em que se encontra então
produz nele as mais injustas e criminosas paixões que se possa imaginar, pois concebe um ódio mortal contra a verdade
que o inculpa e o convence de seus erros".

É, pois, apenas à luz do humano que o conceito de violência ganha significado. Por vezes somos levados a falar de
violência, quando o homem é privado de sua liberdade, por força, por exemplo, de uma condenação passada em
julgado. O mesmo ocorre quando se dá uma intervenção policial para dissolver uma manifestação popular proibida pela
autoridade competente. Aqui é que o problema se complica porquanto parece ter havido ruptura da ordem e, via de
conseqüência, um ato de violência.

Nos casos vertentes, não houve ruptura da ordem, mas restabelecimento da ordem. O criminoso que foi condenado à
pena de reclusão despiu‑se voluntariamente de certas prerrogativas que todos possuem na sociedade. A parcela de
povo que foi dissolvida pela polícia num momento de aparente violência desrespeitou uma determinação da autoridade e
incorreu na sanção que se fez necessária para evitar um mal maior. O ato de força revestido da força da lei deixa,
"ipso‑facto", de constituir‑se em puro arbítrio, pois tem a ampará‑lo a própria ordem jurídica construída para preservar os
cidadãos. Quando esses se rebelam contra a ordem e criticam a forma por que esta foi recolocada em seu devido lugar,
esquecem‑se de que a estrutura legal existe para preservar e promover o bem comum. Não foi outra razão por que São
Tomás de Aquino sustentou que "Pax est tranquilitas ordinis". E os instrumentos que a autoridade se serve para repor as
coisas no "status quo ante" são legítimos, desde que previstos nos códigos de direito positivo, devidamente lastreados
na moral.

Toda a violência equivale, no fundo, a uma fuga ao princípio moral de Kant, segundo o qual o homem jamais deve ser
considerado como um meio, sempre como um fim.

FORMAS DE VIOLÊNCIA

Considerando a violência em sentido amplo, focalizamos neste item as formas de que ela se reveste. A violência é
multiforme. Surge ela sob forma de coação física, como desdobramento de um processo em que os mais baixo instintos
emergem do nosso submundo para orientar o comportamento. A tortura física, o aprisionamento, o assassinato são
algumas modalidades de violência física, em que o homem é cerceado ou mesmo eliminado. Hoje se vem
desenvolvendo uma forma mais aprimorada de violência de cunho psicológico, pela qual o homem é invadido em seu
recinto pessoal. A opressão ganha aqui uma dimensão trágica, pois o que se pretende é alterar a estrutura mental da
vítima, para ajustá‑la aos desejos do opressor. A lavagem cerebral é utilizada para esse fim em larga escala.

A violência é o câncer de um mundo em mutação radical. Os problemas perderam o caráter restritivo inerente aos
regionalismos para agora ganhar uma significação planetária.

A paralisação ilegal dos serviços, por iniciativa de empregados ou de empregadores, pode expressar uma forma de
violência, especialmente quando a natureza dos serviços paralisados os situar num plano de maior necessidade social. A
greve é um instituto de direito social de grande alcance. Constitui uma arma em mãos dos assalariados contra a força
coatora do poder econômico. Visando a obter melhores salários ou condições de trabalho, o assalariado pode compelir o
seu empregador a ceder as suas reivindicações, mediante a paralisação das atividades da empresa. Por motivos
econômicos pode, ainda, ocorrer à outra hipótese: o empregador fechar as portas de sua empresa. Num caso, como no
outro delineia‑se a violência contra o público em geral que, assim, se vê privado de mercadorias ou de serviços
essenciais.

A greve estudantil é um caso "sui generis" de paralisação das atividades, pois, em princípio, ela prejudica o próprio
grevista, sem que a coação por ela gerada tenha o mesmo efeito que usualmente se verifica ante o empregador.

Além do domínio de uma classe numa determinada comunidade ou, ainda, da hegemonia imposta por uma nação a
outras, podemos adicionar ao elenco de violências e de cunho racista.

A disseminação de drogas ‑ espelho de um mecanismo de fuga é resultado de um vazio axiológico ‑configura uma das
mais trágicas formas de violência na era tecnológica.

A violência se manifesta na forma com que os homens se utilizam de veículos transformando‑os em perigosas armas
que ceifam vidas em número superior ao de vítimas diretas das guerras. Tudo em conseqüência do clima geral de
violência em que vivemos.
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A busca exagerada de lucro fácil, com o seu natural cortejo de subida de preços, consubstancia igualmente outra faceta
da violência, agora dirigida contra o consumidor.

Seria ocioso enumerar todas as formas de que se reveste a violência como integrante de muitas ações humanas. Onde
quer que se instale a injustiça, onde quer se frustrem iniciativas salutares, onde quer que se restrinjam direitos naturais,
onde quer que se invada o recinto das consciências, onde quer que se manipule o poder contra o cidadão e não em
benefício da comunidade, onde quer que se inoculem germes ideológicos por processos subliminares ou de ostensiva
violência o homem se desumaniza, o homem se estiola, fenecem as mais puras aspirações da humanidade. Sub-reptícia
ou declarada, a violência é a fonte de nossos males e representa um epílogo pouco brilhante de uma história sem
grandeza.

Hoje, o homem concebeu uma nova encarnação da multimilenar violência: o terrorismo. Pretensamente lastreado na
ânsia de desenvolvimento de nações menos favorecidas, no desejo de minorar injustiças sociais, o terrorismo foi
lançando sua rede de insídias e carreando recursos humanos e financeiros para a sua teia de destruição. Intelectuais,
estudantes, uns poucos operários e militares, passaram a engrossar as fileiras do triste exército. Dominados pelo
fanatismo e pelo lucro fácil, legiões de desajustados sociais incendeiam, matam, roubam, seqüestram pessoas e bens
em nome da justiça social. com razão disse certa feita Oliver Cronwell que "o homem jamais vai tão longe quando não
sabe aonde vai".

Cada seqüestrador é um melancólico episódio da longa história da iniqüidade humana. Carente de convicções hauridas
pelos processos racionais que marcam as inteligências de homens livres, via de regra vítimas de desajustes familiares
ou sociais, esse marginal só se sobressai ao explicitar o lado menos nobre da natureza humana.

A violência medra de preferência no seio da juventude. Isto porque ela parece ter perdido a fé nas gerações
precedentes, por lhe terem legado um mundo violento e injusto. A mocidade se entrega à violência muitas vezes por
acreditar necessário destruir todas as estruturas atuais.

É a violência em ação. Suas organizações atuam em todos os quadrantes da terra. Entre outras, citamos apenas a
Klu‑Klux‑Klan com 17 mil membros e destinada ao extermínio dos negros nos Estados Unidos; El Fatah, grupo de
terroristas que visam à libertação da Palestina; Minutemem, entidade norte‑americana que aconselha a cada americano
a ter um fuzilem casa; John Birch Society, com cem mil membros, organização direitista contra negros e comunistas.
Ainda nos Estados Unidos cita‑se o Black Power que tem no Black Panter uma espécie de polícia do movimento.

A VIOLÊNCIA NA CONJUNTURA NACIONAL

Contam‑se já aos milhares os assaltos a bancos, carreando vultosos recursos aos autores. Sucedem‑se alguns
seqüestros espetaculares.

Oposições e contestações.

Dentre as formas de manifestação contrária, seja ao governo, seja ao regime, podemos incluir, grosso modo, a dicotomia
oposição/contestação. No primeiro caso, estamos diante da maneira democrática de se opor ao governo, com vistas à
correção e aprimoramento de suas medidas no campo governamental. Aqui se trata de uma das relevantes funções
políticas no contexto democrático, por isso que todas as correntes de opinião, todas as camadas sociais, todas as
profissões, em suma, todos os grupos sociais têm a possibilidade de exprimir suas reivindicações de externar suas
aspirações, de sorte a ensejar ao governo o conhecimento daqueles objetivos que de outra forma não teria como
externar-se.

Agrava‑se a partir da crise do petróleo e da própria crise social. Em poucos anos uma Nação sem infra-estrutura vê
explodir a população de quarenta para mais de cem milhões de pessoas mal distribuídas geográfica e
demograficamente, superlotando os grandes centros urbanos, sem nenhuma condição de saneamento, higiene,
transporte, habitação, escolas, etc.

Com essa explosão demográfica incontida, surgem as intermináveis correntes migratórias internas, que carreiam para os
grandes centros multidões de desempregados, mas sem nenhuma qualificação profissional, que sem outra perspectiva
do que a delinqüência multiplicam os já sufocantes problemas das regiões metropolitanas.

A imagem nítida dos meios de comunicações televisivos, tanto interna quanto externamente é a do migrante
desafortunado, desassistido, pobre ou miserável; é a do forasteiro em busca do sustento, do emprego, sem qualificação
profissional, semi-analfabeto ou analfabeto, subnutrido, com grande número de filhos, todos vivendo em casebres
inclusos nas encostas dos morros periféricos. Este passou a ser o símbolo mais eloqüente do drama em que
mergulharam nossas cidades.

Era notório aos olhos do mundo, especialmente aos nossos desesperançados olhos, que era praticamente impossível,
dentro da conjuntura, solucionar o impasse.
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No quadro caótico que se seguiu, o crime, definitivamente organizou‑se. A violência explodiu, expandiu-se,
aperfeiçoou‑se: assaltos, latrocínios, tráfico de drogas, violência sexual, seqüestros, deram vez ao profissional do crime.

Essa corja de facínoras, às vezes sob o manto protetor da impunidade, alguns impropriamente chamados de crime do
colarinho branco, amalgamados na sendo do mal, até exportando seus "know‑how", ganharam os meios de comunicação
social onde a situação narrada foi batizada de violência urbana.

As rápidas transformações fizeram com que a criminalidade além de aumentar, se revestisse de uma nova roupagem, a
violência urbana, nova feição do crime.

Composto por crimes que causam danos irreparáveis à vida social. Numa linha ascendente se manifesta mais e mais
violentamente como o homicídio, estupro, assalto, latrocínio, extorsão, seqüestro, causando comoção generalizada,
fazendo uma espécie de terrorismo indiscriminado, onde as pessoas se colocam como a própria vítima.

Os meios de comunicação social, a partir de meados da década de 60, expandiram‑se, ocupando todos os centros
urbanos ou não urbanizados do país. Fazendo com que notícias veiculadas na manhã, já chegassem ultrapassadas ao
meio‑dia. Assim, os pontos mais distintas do país passam a viver solidariamente o mesmo clima de insegurança vivido
pelos grandes centros.

Ainda não bastasse toda orquestração intencional ou não, pois veja‑se o que disse o grupo de juristas nomeados através
da portaria do Ministério da Justiça, de 11 de junho de 1979: "Os Meios de Comunicação Social, como o elemento de
informação que é a imprensa honesta, sóbria e dignificante, está sujeito, em alguns casos, a uma orientação errônea que
altera e reverte o fato, fazendo flutuar a opinião pública, opinião despreparada culturalmente, para rumos incertos,
desconhecidos e até perigosos na apreciação dos julgamentos.

A justiça criminal para ser distribuída fica, não raro, ao sabor do posicionamento da imprensa, que orienta a opinião
pública ao sabor do seu desejo, nem sempre coincidente com os mais altos propósitos das decisões penais. Assim como
se fala da violência institucionalizada da polícia, seria possível falar‑se da violência que os meios de comunicação
resolveram institucionalizar. Páginas inteiras falando com linguagem desabrida, adjetivação escandalosa, das liberdades
sexuais, das luxúrias, dos costumes, da libertinagem das criaturas humanas;. falando dos crimes de sedução, de
estupro, de assalto, de roubo, de seqüestro, de extorsão, como se tudo isso fosse o grande e principal elemento de
cultura para inteligência do povo brasileiro". Essa comissão foi nomeada pelo Ministro Petrônio Portela.

Na França, o consagrado escritor Jean Genet, a quem Jean Cocteau qualificou de "maior escritor da época" e Jean‑Paul
Sartre dele disse "Genet é um dos heróis do nosso tempo"; na obra "Diário de um Ladrão", descreve o mundo dos
assassinos, das prostitutas, dos ladrões, homossexuais, travestis, dos marginais de toda ordem, onde estes penetram no
espaço literário deste século com a grandeza e altivez dos heróis.

Howard Jones, analisando o crime nas sociedades em evolução, disse que "a imprensa dedica muito espaço ao crime e
muito mais espaço a crimes de violência e sexo do que a sua importância na contextura geral poderia justificar.

Muitos jornais sobrepõem a preocupação de atrair leitores à de dar notícias e, no que respeita a notícias de crimes, isso
traduz‑se num apelo ao interesse que a violência e o sexo despertam", uma mórbida preocupação da mesma espécie
daquela que faz congestionar o trânsito nas rodovias parando para ver vítimas de um acidente.

A VIOLÊNCIA URBANA E A INSEGURANÇA PÚBLICA

A quem atribuir‑se a insegurança pública?

Sabemos que atribui‑Ia pura e simplesmente às polícias é um erro crasso.

Não será um aumento de policiais nas ruas que aumentará a segurança. Com isto pode até aumentar a sensação@de
segurança, mas a obtenção de segurança propriamente é resultante de uma gama de indicadores como:

a) legislação penal mais rigorosa. Não draconiana, mas justa e eficiente. Uma justiça que retribua o mal do qual a
sociedade foi alvo, com uma pena justa.

Há que ser resgatada a justiça retributiva em detrimento dessa justiça abstencionista que tolhe o verdadeiro direito
cerceando a sociedade justa, enquanto beneficia a sociedade marginal;

b) os juristas tupiniquins, copiando modelos alienígenas, preocupam‑se sobremaneira com explicações penais, desvios
de conduta, sociedade injusta, polícia violenta, etc... Explicam o crime e seus métodos psicológicos, sociológicos, de
forma a transformar o corpo social pacífico e cumpridor das normas jurídicas em réu, e o verdadeiro réu ser marginal,
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anti‑social, pelai visões hipócritas e pseudo-humanísticas, e transformando em herói e sua culpa atribuída às suas
vítimas, os cidadãos decentes;

c) com isso, sua Excelência, o réu, com leis como a chamada "Fleury" permanece em liberdade até a condenação,
sendo que essa dificilmente ocorre e quando ocorre, por uma série de outros instrumentos legais, alguns até intitulados
de remédios (para os criminosos, já que para a sociedade tais remédios se constituem em veneno), continua em
liberdade;

d) falta de uma política séria, realista e corajosa, que fixe o homem do campo na terra, evitando o êxodo rural, como por
exemplo o realizado com os conscritos que saem em sua maioria da área rural. Os que servem nos grandes centros,
pelas benesses de uma vida mais promíscua, garotas bonitas, etc..., raramente voltam às suas origens, engrossando o
cinturão de desempregados e daí se tornarem parte dos marginais que pululam em nossas grandes cidades;

e) falta de uma política séria de uma educação popular, especialmente nas camadas mais carentes, visando ao controle
da natalidade e à paternidade responsável. Acabar com a indústria dos abonos por filhos, o que só interessa a uma
sociedade exploradora ‑ mão‑de‑obra barata e abundante. Às vezes, os maiores interessados são uma elite nacional que
representa interesses transnacionais e/ou multinacionais;

f) desenvolvimento nacional compatível com o número de jovens que anualmente saem à verdadeira "luta" por um
emprego. A Nação, hoje, não tem condições de absorver essa força de trabalho, que ociosa, só tem uma válvula de
escape, qual seja, a vida marginal;

g) erradicação do analfabetismo, tornando o povo mais educado. Uma forma de alfabetização e ensino que prepare
melhor o ser humano para uma vida comunitária;

h) uma forma de ensino adequada às condições do país. Escolas que não só ensinam matérias ditas fundamentais, mas
fundamentalmente sejam escolas profissionalizantes. Escolas onde nossos jovens busquem uma formação técnica e
profissional, capaz de lhes dar um emprego (e um emprego bom) e assegurar o desenvolvimento nacional;

i) punição para crimes chamados de "colarinho branco" ou crimes inteligentes. Não é que não haja capitulação legal para
tais ilícitos, o que há, na verdade, é uma inação de órgãos, setores e poderes (Executivo e Judiciário), responsáveis. O
desrespeito às leis por parte de uma camada de privilegiados, que justamente cometem seus crimes contra o povo
oprimido e indefeso é que dá motivo suficiente e pretexto para que outros cometam crimes. O que realmente estamos
vivenciando é a "síndrome da impunidade";

j) com a reforma de ensino, da qual a sociedade brasileira não participou, houve uma proliferação dos cursos
humanísticos, que levou à maior impunidade dos delinqüentes pela aplicação dos chamados remédios legais (Habeas
Corpus), que é uma obstrução aos trabalhos da polícia, especialmente a investigatória;

k) conduta moral do governo compatível com suas metas e programas, ou seja, um governo que não só não tenha
corrupção, mas que dê exemplos de probidade. Um governo que pela educação conduza o povo a ser curado do
complexo dos males morais, que hoje atinge avassaladoramente a sociedade, onde o famoso "jeitinho" de burlar a lei e
fugir à responsabilidade deixe de ser virtude e seja encarado em sua realidade, uma mazela nacional;

1) um governo que não abunde na legiferarão de leis que não resolvem nada. Que tenha poucos planos, mas que
realmente os coloque em execução, saindo da abundância do emprego de verbos como: colocaremos, construiremos,
etc..., e ponha em execução planos, como por exemplo, o da reforma agrária, que se deixasse o plano das falsas
promessas e passasse para construção de uma realidade, faria diminuir a crescente violência no campo;

m) uma imprensa mais consciente do seu papel, menos sensacionalista, com programas onde o marginal se vê descrito
como valente, valor máximo em sua dimensão intelectual;

n) estabelecimentos penais que não só dêem abrigo, tipo dormitório, já que muitos presos estão no trabalho considerado
"externo", ou que deixem uma multidão de presos, sem nenhuma atividade sadia, numa livre confraternização da
delinqüência, onde ao invés de ser reeducado para a vida social, o preso é aperfeiçoado para a vida marginal. Criação
em número compatível com a insegurança, de estabelecimentos penais, tipo colônia agrícola, onde o preso tenha mais
do que uma atividade sadia e produtiva, o desgaste de suas energias e uma reaproximação com a sociedade, que após
a pena poderá absolvê‑lo com uma produção produtiva decente, onde o Estado não tenha que arcar com o ônus de seu
custo improdutivo, mas que com o fruto de seu trabalho digno ajude a mantê‑lo;

o) agilização de justiça criminal, com a criação de justiças distritais, onde os delitos de determinada envergadura,
trânsito, etc., tenham seus conflitos imediatamente dirimidos, uma justiça eficiente e eficaz, o que hoje certamente não
há, conforme recente constatação por empresas idôneas, junto à opinião pública;

p) políticos bem formados, que não busquem o sensacionalismo, mas sim a salvaguarda da sociedade que lhes ungiu
com o voto, arma sagrada da democracia. Políticos que sanem a Nação de classes privilegiadas e não a condenem com
seus "auto privilégios".



03/01/2020 materia3

file:///D:/sites/2019/museu/unidade/Rev19/materia3.htm 7/8

PAPEL DA POLÍCIA MILITAR NA CONTENÇÃO DA VIOLÊNCIA URBANA

a) A Polícia Militar é uma força a serviço do Estado. Conforme visto, força é o elemento primário do governo. Neste
particular, é importante esclarecer que o Poder Político se vale de três instrumentos do governo: força, poder e
autoridade. A força é o elemento primário do Poder Político e é através dela que o Estado faz valer a sua autoridade.
Portanto, a força jamais pode se arvorarem estabelecer política. Como tal, a Polícia Militar isoladamente nada pode
fazer, além de agir com o máximo de eficiência dentro dos meios que possui. Quem realmente deve prover a sociedade
de segurança e de sua sensação é, primeiramente, o próprio governo federal, cumprindo os ditames de sua política em
coerência com os objetivos nacionais, que diz ser obrigação do Estado garantir a segurança para que haja
desenvolvimento e desenvolvimento para que a Nação esteja segura e seja alcançada e mantida a paz social. Em
segundo lugar, o governo estadual, que pelo princípio dá federação, é responsável em seus limites pela Segurança
Pública.

b) Aumento do efetivo

O aumento do efetivo atual é uma necessidade. Mas tão somente este não resolve. A título de exemplo, Porto Alegre
possui cerca de 8400 quarteirões. Se a Brigada Militar fosse prover cada quarteirão desses, mais as vilas, seriam
necessários mais de 9000 homens por turno; 36000 por dia. Considere‑se que 1/12 avos entram de férias a cada mês,
seriam 3000 homens de férias por mês; considere‑se ainda os elementos baixados e/ou em licença para tratamento de
saúde, mais cerca de 8% para os serviços de infra‑estrutura, só para Porto Alegre seriam necessários 50 mil homens.

c) Aumento dos meios para a Polícia Militar

Quem efetivamente provê, por diploma legal, a Defesa Pública é a Polícia Militar, fazendo Polícia Ostensiva. Lógico pois
que o grosso dos meios destinados para Segurança Pública sejam para ela carreados. Esses meios vão desde as
viaturas (não as mais econômicas ou de menor preço) até o armamento e munição, compatíveis com a sofisticação aos
que algumas quadrilhas usam. Que as restrições feitas às Polícias Militares pelo Exército, quanto a armamento, deixe de
existir. Também há que haver disposição do Estado em reequipar a Corporação. Fato de um custo relativamente alto.

d) Bases axiológicas da Polícia Militar

A Polícia Militar, através de cada um de seus integrantes e da soma de todos, é uma organização consciente de sua
missão, da importância de seu valor para o ordenamento nacional. Como em toda nação, a polícia militar é sujeito e
objeto do Poder Nacional.

Na concepção humanística da especulação, ela tem conhecimento da exata dimensão do complexo dos problemas que
põem em "cheque" o amplo espectro social e da limitação que lhe é imposta para uma ação que possa contribuir mais
eficientemente para Segurança Pública.

É através da especulação que o homem constrói o seu próprio destino e as comunidades alcançam seus fins. O legítimo
humanismo só é possível quando toda a sociedade compreende as categorias de valores e neles acredita totalmente.
Esse humanismo, até pelo exercício da função, pelo total e continuado contato com a sociedade, da qual é parte
essencial, a Polícia Militar é possuidora; entretanto, a sociedade heterogênea, infelizmente, não possui essa visão
humanística. Assim, quando se atribui apenas à Polícia Militar à insegurança social, como fazem alguns políticos, é um
erro, porque não se está estabelecendo as diferenças fundamentais entre o que é substancial e o que é acidental,
caindo‑se então no erro de se substituir o fundamental sério (como a Nação, o povo, o governo e todas as instituições
serem responsáveis pela Segurança Pública), pelo menos importante. Vê-se que uma parcela ponderável que assim
age, como aquela que acusa a "militarização" da Polícia Militar como responsável pela insegurança, se acham perdidos
em contradições axiológicas, em incertezas quanto aos valores fundamentais, as confusões de fins e pseudo‑problemas.

Os valores metafísicos, aqueles que estão além do homem e da sociedade, não são mudados. Mas mudanças devem
haver e estas tem que ocorrer justamente sobre os valores renováveis, aqueles que nascera nos grupos sociais impondo
novos padrões comportamentais, tomando possível às mudanças.

e) A Polícia Militar, camas e efeitos da insegurança

A Polícia Militar, primeiro anteparo da defesa social e última linha de defesa do Estado, recebe os reflexos de causas e
efeitos da insegurança. Em sua missão de prover Defesa Pública, está continuamente na rua atenta e vigilante para o
bem‑estar coletivo e individual de cada membro da sociedade. Está no trânsito, nas vilas, nos bairros elegantes e em
vários locais de risco, averiguando, prendendo em flagrante, assistindo, zelando, velando a sociedade, levando socorro,
debelando e combatendo o fogo, enfrentando o criminoso, defendendo o patrimônio de todos, salvando vidas humanas,
enfim, prestando serviços.

A investigação, o combate ao crime organizado, a violência intelectual das quadrilhas não é missão das Polícias
Militares. Sua missão é sair à rua vigilante e atenta.
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As causas do crime e da violência compete a toda sociedade por várias razões, algumas aqui elencadas. Toda a
sociedade sofre os efeitos dos crimes e a Polícia Militar mais diretamente pelo seu enfrentamento nas ruas com os
criminosos.

Assim, pelas causas que não são combatidas, o primeiro efeito da violência é sobre a própria Polícia (Polícia Militar) que
as combate em nome da sociedade.
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O OFICIAL PM E O PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA

Mauro Carvalho Osório ‑ Ten Cel BMRS
Santos Roberto Rocha ‑ Ten Cel BMRS

Ludgero Frota ‑ Ten Cel BMRS
José Pedro de Assis ‑ Maj PMMG

Analisa a legislação do Mandado de Segurança sob a ótica do Oficial de Polícia Militar que atua no Comando de tropa.

INTRODUÇÃO

Mandado de Segurança é tema da atualidade na vida brasileira. Numa sociedade que pretende tornar‑se mais e mais
democrática, onde o direito das pessoas deve ser cada vez mais respeitado, sua presença é imprescindível.

Isto é suficiente para justificar a inclusão do tema na lista de assuntos da disciplina de Cultura Jurídica do CSPM 93.

A listagem das obras sobre o Mandado de Segurança é vastíssima. Toda ela, entretanto, é altamente especializada e
atende as necessidades das várias profissões ligadas às atividades jurídicas.

A pretensão deste trabalho é, ao contrário, atender Oficiais PM atuantes no comando de tropa em unidades operacionais
de polícia e que, em decorrência, estão sujeitos a serem considerados autoridades coatoras em processos de mandado
de segurança.

Para atender este objetivo, o trabalho foi desenvolvido em quatro capítulos. No primeiro, faz‑se uma análise sobre os
mandados de segurança impetrados contra policiais  militares. A seguir, estuda‑se alguns conceitos básicos necessários
à decodificação da linguagem técnica  jurídica utilizada nos mandados de segurança. No capítulo terceiro, estuda‑se o
papel do Oficial como parte em processo de mandamus. Enfatizam‑se as medidas iniciais a serem adotadas quando se
recebe a notificação mandamental e o preparo das informações a serem encaminhadas ao Poder Judiciário. Porfim, no
último capítulo, procura‑se contextualizar o papel do Oficial, enquanto autoridade pública, com a Defesa Judicial do
Estado, tanto sob o ponto de vista legal, quanto da integração de atividades.

Espera‑se, dessa forma, preencher a lacuna que existe entre a bibliografia especializada disponível e a necessidade dos
Oficiais, cujos atos estão sujeitos à impugnação via mandado judicial.

A NECESSIDADE DE SE ESTUDAR O MANDANDO DE SEGURANÇA

Segundo a Assessoria Jurídica da Brigada Militar, de janeiro de 1991 a 28 de julho de 1993, foram impetrados 101
mandados de segurança contra atos de autoridades policiais militares, como se pode ver no quadro a seguir.

Cerca de 30% desses mandados referem‑se a licenciamentos, exclusão ou não renovação de tempo de serviço. Numa
abordagem mais específica, pode‑se afirmar que a tentativa

Mandados de Segurança na BM

            91 a 93

ANO                             QUANTIDADE

1991                             27

1992                             30

1993                             44

TOTAL                          101

Fonte: Assessoria Jurídica BMRS de reinclusão de praças licenciadas é o caso de maior freqüência.

Há também muitos casos de mandados de segurança nos concursos públicos para o CFO e para o ingresso no Quadro
de Oficiais de Saúde (QOS). Naquele, a maior freqüência de questionamentos é quanto aos testes psicológicos e
requisitos de inscrição. No caso do QOS predominam impugnações relacionadas com a idade de ingresso.
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Dois aspectos devem ser considerados ao se analisar as circunstâncias que envolvem a impetração desses mandados.
Primeiro, eles têm sido implantados quase em sua totalidade por pessoas físicas, individualmente. Há apenas um caso
de mandado de segurança coletivo, impetrado por um partido político. Segundo, houve‑se nas discussões em quartéis
que há mandados porque há violação de direito líquido e certo por parte de autoridades da Corporação e, em
decorrência, do Estado. Na situação atual, os fatos apontam em sentido contrário. Cerca de 95% das soluções têm sido
de sentenças denegatórias de segurança ou de cassação de liminar.

Por outro lado, não há que se confundir medidas liminares proferidas para que não haja dano irreparável ao postulante,
com a solução final do mandamus. Ocorre que entre uma e outra situação há um período de tempo no qual o impetrante
permanece exercendo todos os seus direitos como se nada tivesse ocorrido. Ainda que muitos considerem essa situação
como prejudicial para a Brigada Militar e o Estado, o Writ é o único meio constitucional disponível, no momento, para a
defesa de direito líquido e certo que se julgue violado ou ameaçado de violação.

Por isso, torna‑se necessário estudá‑lo mais detalhadamente.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O MANDADO DE SEGURANÇA

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, assim posiciona o direito ao mandado de
segurança e as circunstâncias em que ele pode ser exercido.

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo‑se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos seguintes termos:

LXIX ‑conceder‑se‑q mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por HABEAS CORPUS
ou HABEAS DATA, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

LXX ‑ o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

a) partido político com representação no Congresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um
ano em defesa dos interesses dos seus membros ou associados.

Como diz Hely Lopes Meirelles, mandado de segurança é um meio constitucional posto à disposição de pessoas físicas
ou jurídicas, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual
ou coletivo lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e seja quais forem às funções
que exerçam. (1)

Depreende-se disso que qualquer Oficial em cargo de direção, portanto detentor de autoridade pública, tem seus atos
sujeitos à postulação através de mandamus a fim de corrigi‑los, caso tenham lesado ou ameacem lesar o direito líquido e
certo de alguém. Em decorrência, deve‑se ter consciência de que é um direito constitucional das pessoas físicas ou
jurídicas ou de órgãos com capacidade processual buscar a correção de violações ou ameaças de violação que julguem
estar sofrendo.

Por outro lado, deve‑se ter consciência também de que ser indicado como autoridade coatora ou impetrado (em outras
palavras, ser autor de um ato que está sendo impugnado) não implica, necessariamente, que o ato questionado seja
realmente ilegal, ainda que a petição do impetrante (titular do direito invocado) esteja ao abrigo de uma medida liminar.
Isto só se confirmará depois de acabar definitivamente o processo que trata do caso em particular.

Mandado de segurança nada mais é do que uma ação, prevista na Constituição Federal e disciplinada por lei especial
(2), que visa, precipuamente, invalidar atos de autoridade que tenham lesado ou possam lesar direito individual ou
coletivo, líquido e certo. Como tal, distingue‑se das demais ações não só pela especialidade do seu objeto, como pela
sumariedade de seu processo. Estes aspectos serão aprofundados a seguir, no que se refere à participação de
autoridades policiais  militares.

O OFICIAL PM COMO PARTE NUM PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA

Um Oficial de Polícia Militar que detém responsabilidade de comando pode deparar‑se com um mandado de segurança
em duas situações diversas. Uma, quando é indicado como autoridade coatora do ato que está sendo impugnado
(questionado) judicialmente e a outra, quando deve assessorar um superior seu que se encontre nessa situação.
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Ainda que o engajamento do Oficial em cada um dos casos seja diferente, o papel básico a ser desempenhado por ele é
semelhante: prestar informações para que se concretize a fase instrutória do Mandado de Segurança. Portanto, o
conhecimento do fato e da legislação sobre o mandado são essenciais. Entretanto, quando o Oficial for à autoridade
coatora a ele caberá o cumprimento da decisão ‑ liminar ou definitiva ‑ contida no Writ. Afora esta, não há outra distinção
que mereça destaque, e, por isso, tratar‑se‑á de ambas as situações de forma indiscriminada. Quando necessário,
destacar‑se‑á o papel do Oficial num e noutro caso.

A notificação e as medidas iniciais.

A chegada do ofício requisitório de informações em mandado de segurança ao Oficial considerado como autoridade é o
ponto de partida para a sua inserção no processo.

A notificação da autoridade coatora se dá através de um serventuário do Poder Judiciário que deverá, posteriormente,
juntar aos autos a prova da sua entrega ao coator ou da recusa deste em aceitá‑la ou dar-lhe recibo (3). Por esse motivo,
será exigido do Oficial (autoridade coatora) a assinatura referente ao recebimento da notificação do mandamus.

O ato de notificação é importante para o Oficial impetrado uma vez que estabelece o início da contagem do prazo para
prestar informações e lhe dá conhecimento do teor do mandado, inclusive, se há ou não liminar a ser atendida. Por
esses motivos, é necessário que o Oficial leia atentamente a documentação que lhe está sendo entregue, a qual deverá
conter: a petição inicial de mandado de segurança apresentada pelo impetrante, os documentos que instruem o pedido
(quando houver) e o ofício de notificação. Após esta revisão inicial, o Oficial deve assinar o recebimento de toda a
documentação, indicando a data em que isso está ocorrendo. Quando tiver dúvidas quanto à documentação, deverá
especificar os documentos que está recebendo.

A prestação de informações

Após as primeiras medidas adotadas em relação à notificação, deve o Oficial estudar a petição inicial e os documentos
com ela encaminhados para, como diz Lazzarini, entender o que o impetrante alega e pretende, a fim de organizar as
suas informações. (4)

Para tal, deve considerar duas questões importantes: o prazo e a elaboração das informações propriamente ditas.

O prazo

O prazo para a prestação de informações é de dez dias (5), improrrogáveis.

Especial atenção deve ser dado à data de recebimento da notificação quando esta chegar às mãos da autoridade
coatora indiretamente, através da Secretaria ou do Subcomandante. por exemplo. Nestes casos, a data de início da
contagem de prazo para prestar as informações é a constante nos recibos de protocolo. Importa a chegada da
notificação na OPM e não a sua chegada às mãos da autoridade coatora.

Macedo de Campos esclarece esta questão de prazo ao mostrar que não havendo um dispositivo legal específico que
trate da matéria, ela obedece à regra normal. Ou seja, a contagem do prazo inicia a partir da juntada aos autos da prova
de que a autoridade coatora foi notificada. O ilustre professor acrescenta que a forma de contagem desse prazo obedece
à regra geral do Código de Processo Civil que diz:

Art.184 ‑ Considera‑se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado ou em dia que:

I ‑ for determinado o fechamento do fórum;

II ‑ o expediente forense for encerrado antes da hora normal.

§ 2º ‑ Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação. (6)

A elaboração das informações

Ao elaborar informações num mandado de segurança o Oficial deve ter consciência de que está preparando a defesa da
Administração Pública, que só se fará presente no processo através da apresentação dessas informações.

Esta é, entretanto, uma questão polêmica para alguns, uma vez que nada impede que o Estado, através dos seus
Procuradores, ingresse durante o decêndio das informações como litisconsorte do impetrado ou, a qualquer tempo, como
assistente do coator. Em ambos os casos, a presença do Estado ao lado do coator não o substitui e nem o exclui da lide
(7). Tampouco lhe acrescenta direitos ou deveres que não sejam os já estabelecidos na Lei. Assim, como diz Meirelles: A
autoridade coatora será sempre parte na causa, e, como tal, deverá prestar e subscrever pessoalmente as informações
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no prazo de dez dias, atender às requisições do juízo e cumprir o determinado com caráter mandamental na liminar ou
na sentença. (8)

Não havendo um modelo definido para a prestação de informações à autoridade judiciária, a Assessoria Jurídica do
Comando Geral tem orientado que estas sejam feitas embaladas numa análise de questões preliminares e, depois, numa
análise do mérito do mandamus.

Prazo de decadência do mandamus

Um primeiro aspecto a ser considerado ente as preliminares é a questão do prazo para impetração do mandado de
segurança. A Lei 1.533, de 31 de dezembro de 1951, em seu artigo 18, estabelece o prazo de 120 dias, contados a partir
do momento em que o interessado teve ciência do ato impugnado. Convém destacar, como o faz Macedo de Campos,
que a contagem de prazo para a impetração do mandamus inicia quando o ato lesivo atinge o direito líquido e certo do
impetrante. Tal data, não corresponde, necessariamente, à data de expedição do ato gerador da lesão. Deve‑se
considerar que sendo este um prazo de caráter decadencial, que implica a perda do direito de postular em juízo e, uma
vez iniciado, não se suspende nem se interrompe.

Ao se deparar com um caso de decadência, deve o impetrado incluir nas suas informações pedido de revogação da
segurança concedida.

Casos de não cabimento do mandado

Um outro aspecto a ser cogitado diz respeito às regras de exceção relativas ao cabimento de Mandado de Segurança.
Estão entre elas os casos de:

‑ habeas corpus e habeas data (inciso LXIX, artigo 5° da Constituição Federal);

‑ ato que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independente de caução (inciso I, artigo 5° da Lei 1.533, de
31 de dezembro de 1951);

‑ ato disciplinar, salvo quando praticado por autoridade incompetente ou com inobservância de formalidade essencial
(inciso III, artigo 5° da Lei 1.533).

É sabido que o habeas corpus diz respeito à violação ou ameaça de violação da liberdade de locomoção, enquanto o
habeas data refere‑se ao direito do impetrante em assegurar o conhecimento de informações que existam a seu respeito.
Como ambos os casos são excluídos do contexto do mandado de segurança, deve‑se solicitar, caso surjam, o
indeferimento da petição inicial.

Quando o ato que está sendo impugnado admitir efeito suspensivo através de recurso administrativo, sem que haja
necessidade de caução, enquanto perdurar o prazo para requerê-lo e solucioná‑lo, não será caso de mandado. Não há
obrigação para o particular recorrer na via administrativa para impetrar mandado de segurança. Segundo Meirelles, o
que não se admite é a concomitância do recurso administrativo citado com o mandado de segurança, porque, se os
efeitos do ato já estão sobrestados pelo recurso hierárquico, nenhuma lesão produzirá enquanto não se tornar exeqüível
e operante. Só então poderá o prejudicado pedir o amparo judicial contra a lesão ou a ameaça a seu direito. (9)

Um exemplo de entendimento errôneo dessa regra ocorreu há alguns anos, num concurso público para o CFO. Face a
grande quantidade de medidas liminares concedidas pelo Judiciário no concurso anterior, a Administração incluiu no
edital do ano seguinte um recurso administrativo,com possibilidade de suspensão de atos que viessem a ser
considerados irregulares. O recurso, que poderia ser interposto junto ao Diretor de Ensino da Corporação, visava evitar
medidas liminares. De fato estas não ocorreram, pelo menos enquanto durou a impossibilidade dos atos administrativos
serem executados pela Administração: Quando isto se tornou possível, após esgotar‑se o prazo de solução dos
recursos, sugiram inúmeras medidas liminares. O problema era de uma ordem ainda não vislumbrada pela
Administração da época.

Assim, mandados de segurança impetrados enquanto for cabível recurso administrativo com efeito' suspensivo, sem
necessidade de caução, é incabível, ficando sujeito, caso ocorra, ao pedido de revogação da liminar concedida.

A impetração de mandado de segurança em atos disciplinares, mesmo que a Lei nº 1.533 a considere adequada em
algumas circunstâncias, é hoje uma restrição incompatível com a amplitude constitucional do mandamus. Há, inclusive,
acórdão do TFR a respeito. (10)

A ilegitimidade ativa e passiva

Um outro aspecto a ser considerado ao analisaras preliminares diz respeito às legitimidades ativa do impetrante e
passiva do impetrado. Quando advirem tais circunstâncias, é incabível a segurança, devendo a autoridade considerada
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como coatora alegar a sua revogação.

Merece comentários à questão da legitimidade do impetrado, uma vez que pode ocorrer erro quanto à identificação da
autoridade coatora face à complexidade da estrutura dos diversos órgãos do Estado. Um exemplo disso ocorre quando é
impetrado uma mandado de segurança contra um ato de autoridade subordinada,. cuja decisão foi avocada por um
superior. É incabível segurança neste caso, pois a autoridade impetrante não dispõe de competência para corrigir a
ilegalidade impugnada. Segundo Meirelles, se as providências pedidas no mandado não são de alçada do impetrado, o
impetrante é carecedor de segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato
impugnado. (11) Resta, no caso, ao impetrado, esclarecer à Justiça sobre a impossibilidade jurídica da sua execução,
apontando na informação quem é a autoridade responsável pelo ato impugnado.

Pode ocorrer, entretanto, que um superior seja considerado coator num ato praticado por um subordinado seu. Havendo
condições legais para que o ato considerado ilegal seja reparado pelo superior, é aconselhável que o faça, ainda que
haja carência de segurança, devido à ilegitimidade do impetrado. A suposta autoridade coatora estará assim protegendo
o bem maior. Deverá, entretanto, informar ao Judiciário às providências que adotou e indicar‑lhe quem é a verdadeira
autoridade coatora.

No que se refere à ilegitimidade ativa do impetrante, o coator deve ter em conta que aquele deve ser o titular do direito
individual ou coletivo para o qual pede segurança. É essencial que o impetrante tenha direito subjetivo próprio a defender
em juízo.

A análise do mérito

Após exame cuidadoso das preliminares, passa‑se a tratar do mérito do mandamus.

Ao redigir a contestação do mérito, a autoridade coatora deverá procurar neutralizar de fato e de direito os argumentos
oferecidos pelo impetrante na inicial. Deve mostrar as incoerências porventura existentes na impetração, bem como
formar a sua versão dos fatos dando suporte jurídico ao ato tido como violador. Deve mostrar que o direito líquido e certo
defendido pelo impetrante não é nem líquido, nem certo, assim como apresentar as provas da legalidade de ato
impugnado e a competência para tal da autoridade tida como coatora.

Ao apresentar essas informações, o Oficial deve terem mente que pode e deve juntar a elas todas as provas possíveis e
até apontar ao Juiz a existência de provas em outras repartições para que ele as requisite, uma vez que esse tipo de
processo não admite a produção de provas futuras. O que não for incluído nessa etapa não existirá nos autos, em
conseqüência, não será apreciado posteriormente.

Por outro lado, deve terem conta que os tribunais têm considerado a falta de informações e o descaso em apresentá‑las
em processos de mandado de segurança como uma suposta aceitação da argumentação constante na petição inicial
(confissão ficta).

Em particular, no exame do mérito de mandados em que houve concessão de liminar, o Oficial deve ter bem presente
que sua concessão não significa antecipação dos efeitos da sentença final. Ela só deve ser concedida quando haja
fundamentos relevantes para a sua impetração e, do ato impugnado, possa resultar a ineficácia da concessão da
segurança no final do processo. Assim, cabe ao coator mostrar que estão ausentes esses requisitos da sua
admissibilidade.

A COOPERAÇÃO DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA COM A DEFESA JUDICIAL DO ESTADO

Já foi dito anteriormente que a autoridade coatora é sempre parte na causa e a ela compete subscrever pessoalmente as
informações, atenderas requisições do Juiz e cumprir o caráter mandamental nas liminares e nas sentenças.

Foi dito também que nada impede ao Estado entrar como litisconsorte do coator, no decêndio das informações, ou como
assistente em qualquer fase do processo. Isso se deve às implicações da decisão final, cujos efeitos patrimoniais serão
suportados pela Fazenda Pública, ainda que na sua origem esteja o ato do coator.

No quadro processual do mandamos a Fazenda Pública, mesmo sofrendo os efeitos patrimoniais das decisões
adotadas, não é citada. Apenas a autoridade coatora é notificada no processo. Consideram como justificativa cabível
para tal, a necessidade de simplificação e de rapidez do processo do mandado de segurança. (12)

Alguns estudiosos vêem a dispensa de citação da Fazenda como uma anomalia de procedimento.

Por outro lado, o artigo 3° da Lei

4.348, de 28 de junho de 1964, que estabelece normas processuais relativas a mandado de segurança, supre parte
dessa deficiência ao estabelecer que:
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Art. 3°‑As autoridades administrativas, no prazo de 48 horas da notificação da medida liminar, remeterão... a quem tiver a
representação judicial da União, do Estado, do Município ou entidade apontada como coatora, cópia autenticada do
mandado notificatório, assim como indicações e elementos outros necessários às providências a serem tomadas para a
eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como ilegal ou abusivo do poder.

No Estado do Rio Grande do Sul, essa deficiência é suprida também através da orientação contida no artigo 5° do
Decreto n° 20.577, de 1º de outubro de 1970, que dispõe sobre a cooperação e os deveres das autoridades
administrativas e servidores públicos para com a Defesa Judicial do Estado.

Art. 5° ‑ As autoridades notificadas em mandado de segurança, no prazo fixado para a prestação de informações,
enviarão à Defesa Judicial, cópia da petição, dos documentos e das informações prestadas.

§ 1º ‑ As autoridades, ao prestarem as informações de lei, terão presentes, sempre que possível, os processos
administrativos, expedientes e demais documentos que deram causa ao ato impugnado, além das considerações
compatíveis com a espécie.

§ 2º ‑ Se notificadas da medida liminar, remeterão à Defesa Judicial, no prazo de 48 horas, cópia autenticada do
mandado notificatório, assim como as indicações e elementos outros necessários às providências a serem tomadas para
a eventual suspensão da medida e defesa do ato impugnado.

§ 3º ‑ Proferida a sentença, darão ciência do fato ao órgão da Defesa Judicial.

Depreende‑se do artigo 5º citado, que o dever da autoridade administrativa em informar ao órgão de Defesa Judicial do
Estado não se refere, como na Lei Federal, apenas aos casos em que ocorrerem medidas liminares. Em todo o mandado
de segurança a autoridade notificada deverá enviar ao citado órgão cópia da petição, dos documentos e das informações
prestadas. O mesmo ocorrerá quando proferida a sentença (§ 311, do artigo 5q).

Em caso de medida liminar a orientação é a mesma constante da Lei Federal já referida.

Toda essa legislação busca oferecer subsídios ao Estado para que este possa exercer o seu direito de evitar, através do
órgão de Defesa Judicial, os efeitos patrimoniais decorrentes de medidas liminares e sentenças em mandados de
segurança.

Torna‑se evidente, assim, a importância do trabalho realizado pelo Oficial que deva prestar informações em mandamus.
Por isso a Assistência Jurídica do Comando da Corporação tem estendido seu apoio às autoridades policiais militares
dos demais escalões no sentido de tornar essa atividade mais qualificada e eficaz.

CONCLUSÕES

O Oficial de Polícia Militar, enquanto autoridade administrativa pública, tem seus atos sujeitos à impugnação através de
mandado de segurança quando estes violem direito líquido e certo de pessoas físicas ou jurídicas ou de órgãos com
capacidade processual.

Nessa situação, participa como parte no processo de mandado de segurança na condição de autoridade coatora e, como
tal:

‑ presta e subscreve pessoalmente as informações sobre o ato que está sendo impugnado;

‑ atende as requisições do Poder Judiciário;

‑ cumpre as decisões proferidas em medidas liminares e sentenças.

Por outro lado, enquanto funcionário público, deve zelar para que o Estado defenda o seu interesse nesses processos
cabendo‑lhe, para tal, dar cumprimento à legislação federal e estadual referente à prestação de informações ao órgão
responsável pela Defesa Judicial do Estado. Em caso de mandado judicial deve enviar a esse órgão cópia da petição,
dos documentos e das informações prestadas. Além dessas informações, quando for concedida medida liminar ao
impetrante, deverá remeter à Defesa Judicial, no prazo de 48 horas, cópia autenticada da notificação, além de outros
elementos necessários às providências para suspensão da medida e defesa do ato impugnado.

Por fim, para prestar as informações que lhe compete oferecer na instrução do processo de mandado de segurança, o
Oficial deve estudar detidamente a notificação e os documentos que a acompanham. Na elaboração das informações
deverá considerar preliminarmente todas as possibilidades que lhe permitam postular a revogação da segurança
concedida, tais como: prazo de decorrência, não cabimento de mandado e a ilegitimidade das partes. Depois, passará a
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tratar do mérito da questão devendo não só neutralizar os argumentos oferecidos pelo impetrante como provar que é
autoridade competente para realizar o ato em discussão e que sua ação não foi nem ilegal nem abusiva.

Assim, buscou‑se trazer ao Oficial que comanda tropa um conjunto de informações acessível, de fácil manuseio, e capaz
de atender a especificidade da sua participação num processo de mandado de segurança.
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ABUSO DE AUTORIDADE

Jorge César de Assis
Capitão PMPR

Casos de inaplicabilidade da Lei 4898/65 a Policiais Militares em serviço, onde há a prevalência da lei especial ante a lei
extravagante.

O estudo da Lei 4898, de 09 Dez 65, sempre despertou, durante as quase três décadas de sua edição, fortes
discussões.

Com o fortalecimento da Justiça Militar Estadual, materializado pelo Art.125, § 4° da Constituição Federal, a questão
comporta o suscitar de novos debates, para o que conclamamos os estudiosos da matéria.

O que pretendemos, neste trabalho, é demonstrar que a aplicação da Lei 4898/65 ‑ Lei do Abuso de Autoridade, não tem
mais sentido aos policiais militares em serviço de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, em crimes
específicos como aqueles contra a incolumidade física e a inviolabilidade do domicílio e da correspondência, ressalvados
os demais casos.

Para tanto, fundamentaremos nossa posição nos seguintes pontos:

a. conflitos de jurisdições, quando pelo cometimento de um mesmo delito, a Justiça Comum disputa com a Justiça Militar,
primazia de julgamento;

b. conflito aparente de normas, onde partindo do princípio da especialidade, cotejando‑se o texto da Lei 4898/65, com o
texto do Código Penal Militar;

c. a diferença que resta entre o cometimento do mesmo fato delituoso por um policial civil e por um policial militar;

d. os casos em que a autoridade militar pode cometer, em tese, o crime de abuso de autoridade;

e. os equívocos acerca da remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em caso de abuso de autoridade
cometido por PM em serviço;

f. a necessidade de se conceder elastério à atividade policial, evitando‑se a perseguição processual pura e simples.

Dispensável é dizer que o que se busca com este estudo é o fortalecimento da Instituição Policial Militar Brasileira,
doutrina de procedimentos na ampla, nobre e difícil missão de preservação da ordem pública e a exigência do respeito e
atenção que são devidos às milícias nacionais.

Conforme já dissemos anteriormente, "o delito de abuso de autoridade é previsto pela Lei 4898, de 09 de dezembro de
1965. É, inegavelmente, o pesadelo da atividade policial, que por suas características coercitivas anda bem próxima da
margem da Lei.

Inúmeros são os policiais militares que culminam por responder a processo da Lei 4898/65 e não é menor o número dos
que são condenados. (1)

CONFLITOS DE JURISDIÇÃO: COMUM X ESPECIAL

Conforme diz Mirabete, "distinguem os doutrinadores o Direito Penal Comum, que se aplica a todas as pessoas e aos
atos delitivos em geral, do Direito Penal Especial, dirigido a uma classe de indivíduos, de acordo com sua qualidade
especial, a certos atos ilícitos particularizados". (2)

Por sua vez, ensina Paulo Dourado de Gusmão que "o direito penal subdivide‑se em direito penal comum e direito penal
especial. O primeiro é aplicável a qualquer pessoa, enquanto o especial disciplina relações jurídico penais especiais. O
primeiro define os crimes comuns, enquanto o direito penal especial os crimes especiais, decorrentes da natureza
especial do bem tutelado ou do agente. Não é direito de exceção, mas direito especial. "

E prossegue o Mestre lembrando que "no direito penal especial, temos como principal ramo o direito penal militar, que
não é direito de casta, de privilégios, mas direito guiado pelos princípios gerais do direito penal comum, como lecionava
Esmeraldino Bandeira ".

Lembrou ainda que "a idéia de um direito penal militar não é recente, mas muito antigo, datando dos romanos. Os
romanos já distinguiam o crime praticado pelo cidadão (ut civis) do praticado pelo militar (ut miles). "Propium militare est
delictum, quod quis uti miles admittit" ou, então, "omne delictum est milits, quod, aliter quam disciplina communis exigit".
(3)
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Após estas considerações há que se fixar alguns pontos importantes, que ajudarão no entendimento desta delicada tese:

‑ existe uma dualidade de jurisdição, sintetizada na Justiça Comum e na Justiça Especial, onde se inclui a Justiça Militar,
especial por excelência. Esta Justiça Militar, constitucionalmente prevista e amparada, bi‑parte‑se em dois grandes
ramos: Justiça Militar Federal (art. 122) e Justiça Militar Estadual (art. 125. §§ 3º e 4º);

‑ em termos de direito penal, igualmente existem Direito Penal Comum e Direito Penal Especial, do qual, temos como
principal ramo o Direito Penal Militar. Enquanto o Direito Penal Militar consubstancia‑se no Código Penal Militar (Dec.
1001, de 21 Out 69), o Direito Penal Comum, aplicável a qualquer pessoa, fundamenta-se no Código Penal e nas leis
extravagantes.

De conseqüência, decorrem os conceitos de crime comum e crime militar. Este, subdivide‑se em duas espécies quais
sejam: Crime Militar Próprio, que é aquele que só está previsto no Código Penal Militar e que tutela os valores
fundamentais da disciplina castrense e das Instituições Militares, como por exemplo à deserção, ofensa ao superior,
ingresso clandestino, etc. e Crime Militar Impróprio, que são aqueles que encontram igual definição no Código Penal
Comum e que se tornam militares, em razão do enquadramento em uma das letras do inciso II do Art. 9q do Código
Penal Militar, como homicídio, lesão corporal, furto, etc.

E, portanto, "há crime comum, definido pelo direito penal comum", diz Paulo Dourado de Gusmão .(4)

Forçoso reconhecer‑se então que a Lei nº 4898, de 09 Dez 65 ‑ Lei de Abuso de Autoridade, é uma lei extravagante,
posto fora do Código Penal, porém será sempre uma lei do direito penal comum, cujos processos decorrentes serão
sempre julgados pela Justiça Comum.

CONFLITO APARENTE DE NORMAS

Segundo Mirabete, "pertence ao capítulo da tipificidade o exame do problema do conflito aparente de normas. Quando a
um mesmo fato supostamente podem ser aplicadas normas diferentes, da mesma ou de diversas leis penais, surge o
que é denominado conflito ou concurso aparente de normas. Dois são os seus pressupostos:

a) a unidade do fato;

b) a pluralidade de normas que (aparentemente) identificam o mesmo fato delituoso.

Como é impossível que duas normas incriminadoras venham a incidir sobre um só fato natural, o que é vedado pelo
princípio nom bis in idem é indispensável que se verifique qual delas deve ser aplicada ao caso concreto ".

É Mirabete ainda quem diz que árdua, por vezes, é a tarefa de distinguir se o fato é crime comum ou militar,
principalmente nos casos de ilícitos praticados por policiais militares.

O que pretendemos demonstrar é que a Lei 4898/65 está para o Código Penal da mesma forma que o Código Penal
Militar está para a Lei 4898/65. Trata‑se de conflito aparente de normas, entre hipóteses específicas do Art. 3' da Lei de
Abuso de Autoridade e seus correspondentes penais do Código Castrense, conflito para o qual a solução impõe a
análise do princípio da especialidade.

Inicialmente, revisemos o Art. 3º da Lei 4898/65:

"Art. 3º - Constitui abuso de autoridade qualquer atentado:

a) à liberdade de locomoção;

b) à inviolabilidade de domicílio;

 c) ao sigilo de correspondência;

d) à liberdade de consciência e de crença;

e) ao livre exercício do culto religioso;

j) à liberdade de associação;

g) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício de voto;

h) ao direito de reunião;
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i) à incolumidade física do indivíduo;

j) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. "

De outro lado, relembraremos a missão constitucional das Polícias Militares, Art. 144 § 5º da Constituição Federal,
expressa na "preservação da ordem pública e exercício da polícia ostensiva".

Desnecessário dizer que o texto constitucional, de enorme amplitude, traz as milícias brasileiras ao contato direto com a
população, e bem por isso, em razão da dificuldade em se exercer a polícia ostensiva, muitas vezes, seus integrantes
confrontam‑se com a lei que devem fazer respeitar.

Uma rápida análise em cada hipótese do Art. 3°, comparada com a atividade policial, pode dizer, de pleno, se a hipótese
prevista é de abuso de autoridade ou crime militar.

Liberdade de locomoção

Todas as pessoas podem locomover‑se para onde desejarem, sem limitações, com exceção, é óbvio, dos casos
expressos em lei. Esta previsão não encontra análogo no Código Penal Militar (CPM), logo, o PM que atentar contra a
liberdade de locomoção de alguém, comete abuso de autoridade.

Liberdade de consciência e de crença e livre exercício de culto religioso

A liberdade de consciência e de crença por estar no campo psicológico, não é palpável, é direito ilimitado. Já a liberdade
de culto deve subordinar‑se às regras de ordem pública, pois o cultuar de uma determinada seita ou religião há que ser
feito sem que se fira algum dispositivo legal ou que se traga prejuízo à sociedade. Da mesma forma, não existindo
previsão análoga ao CPM, qualquer atentado a esses direitos fica no campo do abuso.

Liberdade de associação e direito de reunião

São figuras entrelaçadas, da mesma forma que a liberdade de consciência e de crença e o livre exercício de culto
religioso. Para Araújo Castro, lembrado por Gilberto e Vladimir Passos de Freitas, "o direito tem relações íntimas com o
de associação, porque os indivíduos, para se associarem precisam, geralmente, reunir‑se (diz-se geralmente, porque
podem associar‑se também por correspondência). Muitas vezes, entretanto, a reunião é o resultado da associação.” (6)

Como não há previsão do CPM, é abuso de autoridade indiscutível, o atentado a esses direitos, praticados pelo PM em
serviço.

Direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto

O voto é a mola mestra da democracia em um país. Tanto é assim que a Constituição Federal, em seu Art.14, garante
que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos.

Não há previsão análoga no CPM, e desde que praticado por PM, qualquer atentado ao exercício do voto é abuso de
autoridade.

Direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional

Alínea importantíssima que tutela todas as categorias profissionais que têm assim liberdade assegurada para exercer
seu mister. Contudo, e, principalmente, no caso de policiais militares, é a categoria dos advogados que mais propicia
esta ocorrência. Os policiais militares devem tomar cautelas para não atentarem contra os direitos profissionais dos
advogados, regulados pela Lei 4215, de 27 Abr 63, principalmente em caso de acompanhamento na prisão em flagrante,
no desenrolar do inquérito policial militar (IPM) e, também agora, nos processos administrativos em função do exercício
da ampla defesa. É esta hipótese, figura típica do abuso de autoridade, indiferente à Justiça Castrense.

Por outro lado, o conflito aparente de normas se estabelece, nas seguintes hipóteses do Art. 3º ou seja, nos atentados,
praticados por policiais militares, contra a inviolabilidade de domicílio, prevista na letra "b" do referido artigo; contra o
sigilo de correspondência, letra "c", em alguns casos e, contra a incolumidade física do indivíduo, letra "i".

Pretendemos demonstrar que nesses casos, a infração da lei é penal militar, que por ser de natureza especial se
sobrepõe ao ordenamento jurídico penal extravagante, posto que fora do Código Penal, porém comum visto ser aplicável
a qualquer pessoa.

CONFLITO DE NORMAS NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Comecemos pelo atentado contra a inviolabilidade de domicilio, onde o conflito de normas, em nosso entender, existe
entre a letra "b" do Art.31 da Lei 4898/65 e o Art. 226 do Código Penal Militar.
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Diz o Art. 3º da Lei 4898:

“Art. 3º ‑ Constitui abuso de autoridade qualquer atentado:

a) ...

b) à inviolabilidade de domicílio;

Art. 6º ...

§ 3º ‑ A sanção penal, consistirá em:

a) multa

b) detenção de 10 dias a 6 meses

c) a perda do cargo...

Por sua vez, prevê o Art. 226 do CPM:

"Art. 226. Entrar ou permanecer, clandestinamente ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem
de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena ‑ detenção até 3 meses.

§ 1º ‑ Se o crime é cometido durante o repouso noturno, ou com emprego de violência ou de arma, ou mediante
arrombamento, ou por duas ou mais pessoas:

Pena ‑ detenção de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

§ 2º ‑ Aumenta‑se a pena de um terço, se o fato é cometido por militar em serviço ou por funcionário público civil, fora
dos casos legais, ou com inobservância das formalidades prescritas em lei, ou com abuso de poder".

Os crimes previstos no Art. 3º da Lei 4898/65 são crimes de atentado, logo não admitem tentativa.

Por sua vez, o delito militar de violação de domicílio (Art. 226, CPM) é delito de mera conduta, simples desobediência ou
sem resultado. É crime que não se liga a um resultado, significando apenas o descumprimento de uma ordem ou
proibição legal.

Também não há possibilidade de se caracterizar a tentativa nos crimes de mera conduta.

O elemento objetivo do fato típico se perfaz com a simples conduta. Decorrendo daí que, ou a ação se completa e o
crime se consuma, ou a ação não se integra e o crime deixa de existir.

Princípio da especialidade e a prevalência da norma penal militar

Com a devida vênia, cremos haver conflito aparente na tutela da inviolabilidade do domicílio, entre o Art. 311, letra "b", da
Lei 4898 e o Art. 226 do CPM, quando o fato típico for praticado por policial militar em serviço.

Imaginemos o seguinte exemplo hipotético:

"O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra os policiais militares A, B e C, porque estes, a pretexto
de procederem busca domiciliar, sem mandado judicial em casa de suspeito, acabaram por ferir a inviolabilidade do
domicílio, visto nada encontrarem."

A hipótese apresentada não é rara na atividade policial‑militar de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública.

Partindo do pressuposto que a denúncia deve narrar os fatos da melhor forma possível, ajustando o ocorrido ao tipo
penal, surge uma conclusão lógica de que o réu irá se defender dos fatos e não de números de artigos da lei penal.

Ora, o fato criminoso a ser denunciado não pode sofrer a incidência de duas leis diversas, pelo princípio do "non bis in
idem" já aventado. Pelo princípio da especialidade, (Lex Specialis Derogat Legis Generalis) a norma especial revoga a
norma geral. Considera‑se norma especial aquela que contém todos os elementos de outra chamada geral,
acrescentando-lhe pormenores.
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Gilberto e Vladimir Passos de Freitas, em sua detalhada obra ABUSO DE AUTORIDADE, prelecionam que um aspecto
referente ao conflito aparente de normas "diz respeito ao possível conflito existente entre a letra "b" do Art. 3°‑ da Lei
4898/65, que diz constituir abuso de autoridade qualquer atentado à inviolabilidade de domicílio e o § 2°‑ do Art.150 do
CP, que dispõe que a violação de domicílio é apenada mais gravemente, quando cometida por funcionário público, fora
dos casos legais, ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei, ou com abuso de poder.

Como se vê, a lei apenas qualifica a violação de domicílio quando praticada por funcionário público, enquanto alei
especial pune todo e qualquer atentado à inviolabilidade de domicílio cometido por aquele que exerce cargo, emprego ou
função pública.

Esta última lei, além de ser mais abrangente, com relação à sanção prevista no Código Penal, diminuiu o mínimo e
aumentou o máximo da pena privativa de liberdade. Tais circunstâncias se enquadram perfeitamente no princípio da
especialização, segundo o qual, a lei especial prepondera sobre a geral.

Consoante preleciona Damásio E. de Jesus: "Diz‑se que uma norma incriminadora é especial em relação à outra, geral,
quando possuir em sua definição legal todos os elementos típicos desta, e mais alguns de natureza objetiva ou subjetiva,
denominados especializantes, apresentando, por isso, um minus ou um plus de severidade.

Assim, todo aquele que no exercício de um cargo, emprego ou função pública, praticar violação de domicílio estará
incurso nas penas do Art. 3º, b, da Lei 4898/65". (7)

Corretíssima e de difícil entendimento a lição dos mestres, aos quais pedimos licença para acrescentar um importante
retoque:

"A Lei 4898/65 está para o Código Penal da mesma forma que o Código Penal Militar está para a Lei 4898/65".

Ou seja, a lei de abuso de autoridade se torna especial por ser extravagante ao Código Penal, ambos, entretanto, sob a
égide da Justiça Comum.

Todavia, o Código Penal Militar, lei especialíssima por excelência, deve preponderar sobre a lei de abuso de autoridade,
pelos mesmos e corretos motivos expostos para dirimir o conflito da letra "b" do Art. 3ç da Lei 4898/65 com o Art. 150, §
2% do CP.

Logo, um funcionário civil (servidor civil, na moderna nomenclatura constitucional), policial inclusive, que violar o
domicílio de uma pessoa, estará cometendo abuso de autoridade, em decorrência do princípio da especialidade. Porém,
o mesmo fato típico, praticado por um policial‑militar (servidor militar estadual) em serviço, caracteriza, com muito mais
razão, o delito do Art. 226 do CPM, em razão também do princípio da especialidade no conflito de normas. Pensar-se o
contrário seria imaginar‑se dois pesos e duas medidas de aplicação da justiça.

Uma rápida passadela pelos dispositivos do Código Penal Militar nos mostrará que o diploma castrense, especial,
revoga, e com sobras, o diploma comum extravagante, a lei 4898/ 65.

Vejamos: o Art. 226 do CPM prevê detalhadamente a violação de domicílio. Seu § 1° traz a forma qualificada, se o crime
é cometido durante o repouso noturno, ou com emprego de violência ou de arma, ou mediante arrombamento, ou por
duas ou mais pessoas.

Por sua vez, o § 2° do citado artigo agrava a pena de 1/3 quando o fato é cometido por militar em serviço, fora dos casos
legais ou com inobservância das formalidades prescritas em lei, ou com abuso de poder.

Continuando: o artigo 70 daquele diploma penal castrense inclui entre as circunstâncias que sempre agravam a pena,
quando não integrantes ou qualificadoras do crime, o fato deste ter sido praticado:... g) com abuso de poder.

Para a conceituação de crime militar, o critério é o "ratione legis", ou seja, é crime militar aquele que a lei enumera, nas
diversas hipóteses do Art. 9° do CPM.

Repelindo a competência da Justiça Militar, Gilberto e Vladimir Passos de Freitas indagam: "E quando o sujeito ativo for
membro da Polícia Militar do Estado Membro? Será da competência da Justiça Militar, tendo em vista a regra do Art. 129
da Carta Magna? (atual Art. 125, § 4°).

E prosseguem dizendo:

"Já tivemos a oportunidade de comentar o assunto em artigo publicado na RT533/298. Lá concluímos pela competência
da Justiça Estadual para processar os membros das milícias estaduais nos crimes de abuso de autoridade.

O raciocínio, aqui exposto de maneira sintética, consiste no seguinte: a regra constitucional usa a expressão "crimes
militares". Pois bem, o Código Penal Militar não prevê figuras típicas da lei 4898/65. Em seu Capítulo VI trata de
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Usurpação e do Excesso ou Abuso de Autoridade. A singela leitura dos artigos que regem a matéria, 167 a 176, mostra
nitidamente que se tratam de crimes militares. Todos eles falam em tropa, guerra, subordinado hierárquico e outros
termos semelhantes.

A conclusão que se chega é simples. Não podem ser delitos militares, os de abuso, pela razão de não se acharem
previstos no Código Penal Militar. Ora, em sendo figuras típicas, previstas no ordenamento jurídico, evidentemente
devem ser apuradas e julgadas. E se não compete à Justiça Militar o julgamento, vez que de crime militar não se cuida, a
competência será da Justiça Comum Estadual". (8)

A lição dos mestres, sob o aspecto da competência da Justiça Comum Estadual para julgar o abuso de autoridade, é
correta. Data Vênia, o estudo pretende demonstrar que nos atentados à inviolabilidade de domicílio, à incolumidade
física e ao sigilo de correspondência, ocorre conflito aparente de normas, o qual, pelo princípio da especialidade,
constitui violação de domicílio (art. 226), lesão corporal (Art. 209) e violação de correspondência (Art. 227), esses crimes
militares.

Há que esclarecer que não são militares apenas os tipos penais que falem em tropa, guerra, subordinado, etc., como
pretenderam firmar os autores. Tipos penais com tais termos são crimes militares próprios, que estão previstos apenas
no CPM. Entretanto, são militares também, porém impróprios, os crimes de que trata o CPM, embora também o sejam
com igual definição na lei penal comum, quando praticados nas condições do Art. 9% Il. A questão é, tão somente, de
enquadramento do fato típico.

Na exposição de motivos do Código Penal Militar, feita pelo então Ministro da Justiça Luis Antônio da Gama e Silva, ficou
bem claro no item 15, que no "título 11, que abrange os delitos contra a autoridade ou a disciplina militar, o Projeto
mantém o quadro geral da legislação vigente, mas lhe dá melhor classificação e acrescenta inúmeras figuras que a
experiência da vida militar estava a exigir que fossem erigidos em crime".

Fácil de perceber que o abuso previsto no Cap VI do CPM (arts.167 a 176) é aquele que afronta a disciplina e a
hierarquia, binômio indissociável de qualquer organização militar, não dizendo respeito aos atentados contra os direitos
constitucionais.

É óbvio, ululante até, que o Código Penal Militar não preveja as figuras típicas da Lei 4898/65, por ser esta uma lei
extravagante.

Um segundo aspecto refere‑se à questão de ser violação de domicílio um crime meio, só se apresentando como crime
autônomo, no dizer de Nelson Hungria (lembrado por Gilberto e Vladimir Passos de Freitas), quando: "a) seja fim a si
mesmo; b) sirva a fim não criminoso ou haja dúvida sobre o verdadeiro fim do agente; c) seja simples ato preparatório de
outro crime; d) haja desistência do agente quanto ao crime fim; e) seja o crime fim menos severamente punido "

Considerando, portanto, após a demonstração do princípio da especialidade, que o PM ao arrepio do amparo legal,
simplesmente ingressando em uma casa estará violando o domicílio e cometendo o crime do Art. 226 do CPM,
sobrepujando o Art. 311, letra "b" da Lei 4898/65. E, se a invasão for apenas meio para atingir outro crime fim, aquela
restará subsumida pelo crime fim, visto a remansosa jurisprudência onde a violação de domicílio é sempre absorvida
pelo delito fim.

CONFLITO DE NORMAS NA OFENSA À INCOLUMIDADE FÍSICA

O raciocínio para a análise do conflito aparente de normas entre a letra "i" do Art. 3Q da Lei 4898/65 e o Art. 209 do CPM
é o mesmo utilizado no caso da inviolabilidade de domicílio, sob a ótica do princípio da especialidade.

Diz o Art. 3º letra "i":

"Art. 3º - Constitui abuso de autoridade qualquer atentado:

a)...

i) à incolumidade física do indivíduo;

A respeito dessa figura penal, Gilberto e Vladimir de Freitas dizem consistirem "toda ofensa praticada pelo agente da
administração, no exercício de um cargo, emprego ou função, contra o indivíduo, não importando que a violência não
tenha deixado vestígios, pois a violência se caracteriza pelo emprego de força física, maus‑tratos ou vias de fato". (10)

Destarte, entendemos que como os crimes de atentado não admitem tentativa, a ofensa à incolumidade física tem que
restar comprovada. Pode a violência ser real ou moral, mas sempre terá que causar um dano.

E, diga‑se de passagem, "incolumidade" e "integridade" são palavras sinônimas, significando a pureza, inteireza, algo
enfim ileso, não tendo os termos, um em relação ao outro, maior ou menor abrangência.
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Dar uma amplitude desmedida tanto ao tipo penal da letra "b" (inviolabilidade de domicílio), quanto ao da letra "i"
(incolumidade física), é dar‑lhe ares de tipos penais abertos, que dependerão de um juízo de valor de quem irá apreciar a
questão, o que não tem lógica!

Com efeito, no confronto das normas, o tipo penal militar do Art. 209 do CPM ganha com facilidade, eis que
essencialmente detalhado como veremos a seguir, descrevendo a lesão leve, a lesão grave, as lesões qualificada pelo
resultado, além da lesão levíssima, que o juiz pode considerar como infração disciplinar como demonstrado abaixo:

"Lesão leve

Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.

Pena ‑ detenção de três meses a um ano.

Lesão grave

§ 1º ‑ Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou
incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias.

Pena ‑ reclusão de dois a oito anos.

Lesões qualificadas pelo resultado

§ 3' ‑ Se os resultados previstos nos §§ 1='' e 2'=forem causados culposamente, a pena será de detenção, de um a
quatro anos; se da lesão resultar morte e as circunstâncias evidenciarem que o agente não quis o resultado, nem
assumiu o risco de produzi-lo, a pena será de reclusão, até oito anos.

Minoração facultativa da pena

§ 4='' ‑ Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social, ou sob o domínio de violenta
emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

§ 5º ‑ No caso de lesões leves, se estas são recíprocas, não se sabendo qual dos contendores atacou primeiro, ou
quando ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, o juiz pode diminuir a pena de um a dois terços.

Lesão levíssima

6‑'‑Nos casos de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar. "

Também nesses casos, a circunstância agravante do Art. 70, II, letra "g" do CPM, ter o agente cometido o crime com
abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão, será sempre levado em conta,
além do que, na aplicação da pena, o juiz apreciará a atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento do réu,
após o crime (peculiaridade do direito penal militar, Art. 69, "in fine").

CONFLITO DE NORMAS NA VIOLAÇÃO DO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA

A violação do sigilo de correspondência, protegido pelo Art. 151, do Código Penal, letra "c" do Art. 3º da Lei 4898/65 e
pelo Art. 227 do CPM encontra a origem maior de seu amparo no inciso XII do art. 5º da Constituição Federal.

Excetuando‑se apenas uma hipótese em que caracterizará crime militar, qualquer atentado a este direito constitucional
será crime de abuso de autoridade.

Primeiro, porque o delito do Art. 151 do Código Penal é de ação penal pública, mas dependente de representação, salvo
nos casos de instalação ou utilização ilegal de estação ou aparelho radioelétrico (art. 70 do CNT) e sé o crime for
praticado com abuso de função (Art. 151, § 3q do CP) em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico.
Segundo, porque "a Lei Federal 5.249/67 veio consagrar a única interpretação admissível do direito de reapresentação
que a Lei 4898/65 conferiu à vítima nos crimes de abuso de autoridade. Ficou assim claro o que antes era implícito: a
ação penal pública em tais crimes dispensa a representação do ofendido" (TACRIM‑SP ‑ AC ‑ Rel. Juiz Azevedo Júnior ‑
RT 397/276).

Entretanto, quando a ofensa praticada contra o sigilo de correspondência for praticada por militar em situação de
atividade contra militar na mesma situação, caracterizará o crime militar do Art. 227 do CPM: "Violação de
correspondência
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Art. 227 ‑ Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência privada dirigida a outrem.

Pena ‑ detenção, até seis meses.

1º ‑ Nas mesmas penas incorre:

I ‑ quem se apossa de correspondência alheia, fechada ou aberta, e, no todo ou em parte, a sonega ou destrói;

II ‑ quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza, abusivamente, comunicação telegráfica ou radioelétrica
dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas;

III ‑ quem impede a comunicação ou a conversação referida no número anterior.

Aumento de pena

§ 2º ‑ A pena aumenta‑se da metade, se há dano para outrem.

§ 3º ‑ Se o agente comete o crime com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico.

Pena ‑ detenção de um a três anos.

Natureza militar do crime

§ 4º ‑ Salvo o disposto no parágrafo anterior, qualquer dos crimes previstos nesse artigo só é considerado militar no caso
do Art. 9º, no II, letra "a ".

A DIFERENÇA ENTRE O COMETIMENTO, DO MESMO FATO DELITUOSO POR POLICIAL CIVIL E POR POLICIAL
MILITAR

Uma vez demonstrado o critério da especialidade no conflito aparente de normas, impondo‑se a prevalência da norma
militar (especial) sobre a norma comum (geral), os pontos a serem ainda demonstrados passam para o campo das
conclusões.

E, sendo assim, o mesmo fato delituoso que seja cometido por um policial civil, atentando contra a inviolabilidade de
domicílio ou contra a incolumidade física do cidadão, caracterizando crime de abuso de autoridade visto que pelo
princípio da especialidade, as letras "b" e "i" do Art. 3º da Lei 4898/65, irão sobrepujar o § 2º do Art. 150 e o Art. 129 do
Código Penal, se cometido por policial militar em serviço caracterizará os crimes previstos nos Artigos 226 (violação de
domicílio) e 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar, que é especial em relação à Lei 4898/ 65.

E nem se fale mais em concurso formal de crime de violação de domicílio e lesão corporal com abuso de autoridade
como sói acontecer.

O concurso formal, segundo o texto legal, acontece quando o agente, mediante uma só ação pratica dois ou mais crimes
idênticos ou não, sendo o exemplo mais fácil de se identificar, o caso do autor de um disparo que mata uma pessoa com
tiro transfixante vindo a ferir outra pessoa que se encontra nas proximidades da primeira.

A ocorrência de denúncia por crime em concurso formal de abuso de autoridade, que não é rara, implica em separação
de processos, um pela Justiça Militar (lesão corporal e violação de domicílio) e outro pela Justiça Comum (abuso de
autoridade), dilacerando o princípio da economia processual, concorrendo para a efetivação de julgamentos diferentes
para o mesmo fato, podendo ocorrer sentenças de sentidos opostos, além do que restou demonstrado que para um
único fato a prevalência é sempre da norma penal militar, em sede de abuso com base nas letras "b" e "i" do Art. 3º da
Lei 4898/65.

É de se anotar igualmente que a ação policial‑militar, a atividade policial de forma geral, tem que ser dotada de certo
elastério, somente devendo ser questionada em casos de flagrante excesso, sob pena de que o princípio constitucional
da "inviolabilidade" transforme‑se em "impunidade" com prejuízo para os mais fracos da sociedade.

A Justiça Militar Estadual tem sobre a Justiça Comum uma vantagem peculiar. Seu juízo, colegiado, formado por Oficiais
da Corporação, analisa no mesmo tempo a infração penal cotejando‑a com a boa técnica policial‑militar.

CASOS EM QUE A AUTORIDADE PM PODE COMETER, EM TESE, CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE
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Dos casos previstos nas diversas alíneas do Art. 31 da Lei 4898/65, os policiais militares podem, em tese, cometer
atentados à liberdade de locomoção; à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício do culto religioso; à
liberdade de associação e ao direito de reunião; aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto e aos
direitos e garantias assegurados ao exercício profissional.

Quanto às diversas figuras delitivas do Art. 4Q da Lei 4898/65, o policial‑militar em serviço poderá vir a cometer abuso
nas seguintes hipóteses:

Art. 4‑'‑ Constitui também abuso de autoridade:

a. ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais ou abuso de poder.

Possível ser praticada a infração do abuso, visto que conforme mandamento constitucional (Art. 5º, LXI), "ninguém será
preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente".

b. submeter pessoa sob sua guarda e custódia a vexame ou constrangimento não autorizado em lei.

Também não havendo previsão na lei penal militar, a hipótese se aplica mesmo aos policiais militares que tenham
efetuado prisão em flagrante de ladrões, por ex., e os fazem desfilar com o produto do furto, submetendo-os à execração
pública, visto portarem cartazes no pescoço do tipo "sou ladrão!".

c. deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz competente a prisão ou a detenção de qualquer pessoa.

A hipótese se refere tanto ao Delegado de Polícia, para onde são encaminhados os presos em flagrante e mesmo por
ordem judicial, como aos militares que efetuarem flagrante de crime militar.

d. deixar o juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou de detenção ilegal que lhe seja comunicado.

Diz respeito somente ao Juiz de Direito.

e. levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança permitida em lei.

Diz respeito apenas ao Delegado de Polícia, visto que as infrações militares são inafiançáveis.

f. cobrar o carcereiro ou agente da autoridade policial, carceragem, custas, emolumentos ou quaisquer outras despesas,
desde que a cobrança não tenha amparo em lei, quer quanto à espécie, quer quanto ao seu valor.

Diz respeito apenas às carreiras policiais civis, carcereiro, agentes, etc.

g. recusar o carcereiro ou agente da autoridade policial recibo de importância recebida a título de carceragem, custas,
emolumentos ou de qualquer outra despesa.

Diz respeito, da mesma forma, apenas à carreira policial civil.

h. o ato lesivo da honra ou patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder, ou
sem competência legal.

Extremamente ampla e subjetiva tal hipótese, de difícil caracterização específica ao nosso ver, por certo abrange todos
os casos em que a autoridade, civil ou militar, extrapola o seu poder discricionário, próprio da administração pública,
caindo na ilegalidade do ato arbitrário, lesando a honra ou patrimônio de pessoa física ou jurídica.

i. prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou medida de segurança, deixando de expedir em tempo
oportuno, ou de cumprir imediatamente ordens de liberdade.

Alínea acrescentada pela Lei 7.960/89, que dispôs sobre a prisão temporária, a hipótese se refere tanto ao responsável
pela emissão do mandado de prisão ou de aplicação da medida de segurança, como aos destinatários da ordem,
autoridades civis ou militares, responsáveis pelos presídios e cadeias públicas.

EQUÍVOCOS DECORRENTES DA JURISPRUDÊNCIA

A jurisprudência do Egrégio Tribunal Federal é pacífica e remansosa no sentido de que policiais militares que cometem
crime de abuso de autoridade respondem perante a justiça comum estadual.

Também nós a reconhecemos indiscutível.

O que pretendemos trazer à discussão é a tipificação do fato apontado como abuso cometido por policial militar em
serviço. Cremos ter demonstrado que o réu se defende de fatos e, nos casos específicos de atentados contra a
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inviolabilidade de domicílio, incolumidade física (ou integridade) e numa hipótese de violação de sigilo de
correspondência, em face do princípio de especialidade, o que ocorre é crime militar, a ser julgado pela Justiça
Castrense.

ELASTÉRIO NECESSÁRIO

A atividade policial é por demais perigosa. Primeiro pelas características naturais do combate à criminalidade onde o
policial empenha, como garantia do cumprimento de sua missão em prol da comunidade, a própria vida.

Por outro lado, há sempre o temor de um processo, pois tênue é a linha que separa a ilegalidade da legalidade, caminho
difícil por onde trilham os agentes da lei.

Há, portanto, que se conceder certo elastério à atividade policial, que só há de ser reprimida quando comprovadamente
se exceda a ação legal.

Deve se evitar a perseguição processual pura e simples, que retrai a ação da polícia e incentiva a criminalidade.

Oportuno trazer à lembrança trecho do relatório do Exmo. Sr. Juiz Cel PM Odilon Camargo, do Tribunal Militar do Rio
Grande do Sul, na Apelação Criminal np 2416/91:

"Vale repetir aqui as palavras do grande jurista pátrio Francisco Campos, inseridas na Exposição de Motivos do CP de
1941, ao justificar a dilação do estado de flagrância: À prisão em flagrante e a prisão preventiva são definidas com maior
latitude do que na legislação em vigor. O clamor público deixa de ser condição necessária para que se equipare ao
estado de flagrância o caso em que o criminoso, após a prática do crime, está a fugir. Basta que, vindo a cometer o
crime, o fugitivo seja perseguido pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir
ser o autor da infração: preso em tais condições, entende‑se preso em flagrante delito!

E mais adiante: "o interesse da administração da justiça não pode continuar a ser sacrificado por obsoletos escrúpulos
formalísticos, que redundam em assegurar, com prejuízo da futura ação penal, a afrontosa intangibilidade de criminosos
surpreendidos na atualidade ainda palpitante do crime e em circunstâncias que evidenciam sua relação com este. "

Tal pronunciamento foi emitido em 1941, época em que eram raríssimos os assaltos e os seqüestros. Imagine‑se se o
ilustre mestre fosse elaborar agora um novo e moderno diploma adjetivo.

Certamente que, apavorado ante a imensa quantidade de roubos, seqüestros e latrocínios, haveria de inserir no Código
autorização para matar a pauladas os autores desses hediondos e repugnantes crimes, máxime quando detidos em
flagrante.

É evidente que os governantes não acolheriam tal sugestão. Mas a digressão vale no sentido de que o magistrado, ao
julgar infrações semelhantes à do caso subjudice, leve em conta as circunstâncias do evento, principalmente quando
dele nada resultou de grave, nem mesmo lesões levíssimas, senão simples danos materiais, mínimos.

Por derradeiro, segundo decisões desse Tribunal, nem sempre o cometimento de fatos designados na lei como delito em
tese deve dar azo ao desencadeamento de ação penal contra o agente. (Jurisprudência Penal Militar, ano de 1984,
jan./jun., p. 50) (11)

São estas as considerações que tínhamos a fazer, esperando suscitar o debate acerca das inúmeras abordagens que se
pode fazer em tema de abuso de autoridade na atividade policial militar.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ASSIS, Jorge César de. Lições de Direito para a atividade policial militar. 2. ed. Curitiba: Editora Juruá, (4º tiragem),
1992, p. 40/41.

2. MIRABETE, Júlio Fabrini. Manual de direito penal: parte geral. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1988. p.26.

3. GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do Direito. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 217.

4. ___. Op. cit., p. 217.

5. ___. Op. cit., p. 120.

6. FREITAS, Gilberto e Vladimir Passos de. Abuso de autoridade. 3.ed. São Paulo: RT, 1987. p. 39‑40.

7. ___. Op. cit., p. 30.

8. ___. Op. cit., p. 19.



03/01/2020 materia5

file:///D:/sites/2019/museu/unidade/Rev19/materia5.htm 11/11

9. ___. Op. cit., p. 31.

10. __. Op. cit., p. 43.

11. Jurisprudência Penal Militar. Porto Alegre, jan ./jun, 1991, p. 94.



03/01/2020 materia6

file:///D:/sites/2019/museu/unidade/Rev19/materia6.htm 1/2

MÁQUINAS AGRÍCOLAS: TRÂNSITO PROIBIDO
Orlandi Martins de Souza

2º Sargento BMRS

Analisa a circulação de máquinas agrícolas nas rodovias segundo a legislação de trânsito e destaca o papel da polícia na
solução do problema.

Quem não encontrou um trator, uma colheitadeira ou um outro tipo de qualquer máquina agrícola transitando nas
rodovias ou até mesmo nas avenidas movimentadas das cidades do interior?

O curioso é que trator não tem placa! Mas por quê? Eu sempre me perguntei.

Lembro‑me de quando era jovem e morava no interior, onde os meios de transporte dos agricultores eram o trator, a
carreta de bois ou o cavalo; que íamos aos fandangos, às festas domingueiras e até a jogos de futebol, de uma
localidade a outra, e deslocávamos com o "reboque" lotado de gente. E esse tipo de deslocamento era normal. O
condutor do trator muitas vezes era um menino com pouco mais de dez anos de idade, ou então era um peão do
proprietário do trator, que não tivera a sorte de estudar e até analfabeto era.

O tempo foi passando e com ele as comunidades foram aumentando. O progresso chegou e com ele vieram a "faixas
asfaltadas", que todos queríamos, pois só assim não ficaríamos embarrados ao deslocarmos quando chovesse. Com o
asfalto, os carros começaram a circular mais depressa, "sereninhos" e sem poeira. Só que não percebíamos que as
"faixas" foram avançando e cortando nossas lavouras ao meio e quando íamos ao trabalho atravessávamos o asfalto,
correndo o risco de sermos atropelados por um carro que viesse em alta velocidade, aproveitando o asfalto. Ou quando
íamos trabalhar numa outra lavoura longe de casa, íamos com o trator pelo acostamento, também correndo riscos.

Hoje, mais maduro e por haver ingressado na Brigada Militar, é que fui compreender porque trator não usa placa. Noto
que ainda acontece a mesma coisa que acontecia nos meus tempos de jovem. Isto me levou a estudar a Legislação de
Trânsito, no que tange à máquinas agrícolas, tendo sido possível fazer as constatações a seguir apresentadas.

No art. 108 do Regulamento do Código Nacional de Trânsito (RCNT) consta que todo o veículo automotor, reboque ou
semi‑reboque, para transitar nas vias terrestres abertas à circulação pública, deverá ser registrado.

Consta no art. 57 do Código Nacional de Trânsito (CNT) e no art. 98 do RCNT que os veículos automotores de propulsão
humana ou tração animal, reboques, carretas e similares, em circulação nas vias terrestres do país, estão sujeitos à
licenciamento no município de domicílio ou residência de seus proprietários. Todos, além de se sujeitarem ao
licenciamento, deverão usar placas. O mesmo deve ocorrer com os aparelhos destinados a puxar ou arrastar maquinaria
de qualquer natureza, a executar trabalhos agrícolas, de construção ou de pavimentação.

O art. 93 do RCNT diz que após vistoriados, registrados e licenciados, os veículos serão identificados por placas,
contendo os mesmos caracteres do registro e da correspondente licença, lacrada em sua estrutura.

O art. 80 do CNT e o 141 do RCNT afirmam que nenhum veículo poderá transitar nas vias terrestres sem que seu
condutor esteja devidamente habilitado ou autorizado na forma da lei e de seu regulamento, incluindo aí os condutores
de tratores e máquinas agrícolas.

No art. 175, item XVII, do RCNT, consta que é dever de todo condutor de veículo portar e, sempre que solicitado pela
autoridade de trânsito e seus agentes, exibir os respectivos documentos de habilitação, de licenciamento do veículo e
outros que forem exigidos por lei ou regulamento.

O RCNT prevê no seu art. 181, item I, que é proibido a todo condutor de veículo dirigir sem estar devidamente habilitado
ou autorizado na forma prevista no regulamento. No item II do mesmo artigo consta que é proibido a todo condutor de
veículo entregar a direção do veículo à pessoa não habilitada ou que estiver com a CNH apreendida. Também é proibido
a todo condutor de veículo transitar com o veículo em velocidade reduzida, em faixa inadequada ou perturbando o
trânsito (item XX do mesmo artigo).

No art. 41 do RCNT consta que a velocidade mínima nas vias preferenciais e de trânsito rápido não poderá ser inferior à
metade da velocidade máxima permitida para a via.

O art. 181, item XXXIX, letra "e", prevê no seu item XXXIX, letra "e", que é proibido a todo condutor de veículo estacionar
nos acostamentos das estradas. Salvo por motivo de força maior, a critério da autoridade de trânsito.

No art.142 § 1 do RCNT consta que, para habilitar‑se, o candidato deverá ser alfabetizado e ter completado 18 anos de
idade.

Com base no que foi apresentado até aqui, constata‑se que todo e qualquer veículo automotor deverá estar registrado,
licenciado e emplacado para poder transitar, incluindo‑se aí os tratores, que deverão trazer na placa o devido lacre. E
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para tirar uma Carteira de Habilitação, o candidato não poderá ser analfabeto e deverá possuir mais de 18 anos.

Alguém poderá dizer: se para registrar, licenciar e emplacar o meu trator basta eu ter Carteira de Habilitação, então eu
posso transitar na rodovia. Respondo que não, haja vista que no art. 41 do RCNT consta que nenhum veículo poderá
transitar em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a rodovia, ou seja, onde é de 80 km/h
a velocidade máxima, ninguém poderá transitar a menos de 40 km/h e trator não desenvolverá sempre uma velocidade
acima de 40 km/h.

Um outro questionamento que pode ser feito é o seguinte: "E pelo acostamento eu posso transitar?" Respondo também
que não, pois o acostamento também faz parte da rodovia e serve para trocar um pneu, consertar uma falha mecânica,
ou para defender‑se dos "loucos" que venham ultrapassando em sentido contrário em local proibido.

Conclui‑se então que máquinas agrícolas transitam nas rodovias porque a polícia tolera. Mas a lei proíbe.

A polícia tolera porque seria uma falta de sensibilidade de sua parte proibir terminantemente o trânsito de máquinas
agrícolas, uma vez que o nosso país depende, em grande parte, da agricultura para o seu desenvolvimento. E se a
agricultura vai mal, tudo vai mal, haverá pouca circulação de mercadorias e com isso diminuirão os impostos
arrecadados pelo governo.

Mas, se um policial resolver deixar de lado o bom senso ao se deparar com uma máquina agrícola, além de autuá‑la,
deverá apreendê‑la, até que o proprietário salde o valor de autuação, pois ela não é registrada, licenciada e não possui
chassi, justamente por ser usada exclusivamente na lavoura.

É aconselhável que sejam feitas campanhas educativas através da imprensa, sindicatos, cooperativas e, principalmente,
diretamente com os agricultores no momento em que se deslocam pelas rodovias, alertando-os do perigo a que estão
expostos, pois o condutor da máquina agrícola, além de ser o responsável, é a primeira vítima no acidente.
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CONTROLE DE VELOCIDADE SEM RADAR
Afonso Araújo da Cunha

Capitão BMRS

Uma solução alternativa para controlar a velocidade de veículos quando não se dispõe de radar.

Uma das missões da Polícia Militar é o policiamento de trânsito, tanto no perímetro urbano quanto nas rodovias
estaduais e o excesso de velocidade é uma das infrações de trânsito mais importantes no contexto do sistema
rodoviário, se consideramos que somos campeões mundiais de acidentes de trânsito. A tecnologia usada para coibir as
referidas infrações nem sempre é posta à disposição em quantidade satisfatória, como ocorre com o uso do radar no
controle de velocidade.

Entretanto, é possível verificar a velocidade de um veículo sem esse aparelho, usando o método científico que
aprendemos nas aulas de Física, lá no início do 2º grau, calculando a velocidade escalar média de um móvel.

Relembrando a fórmula geral d= vm . t onde:

d = distância percorrida por um móvel;

vm = velocidade média desse móvel;

t = tempo gasto para percorrer aquela distância.

Para sabermos a velocidade de um automóvel que passa por um patrulheiro que tem como tarefa fiscalizar a velocidade
de veículos, mas não dispõe de radar, basta valer‑se da fórmula geral citada. A velocidade média é igual ao quociente da
distância percorrida pelo tempo gasto para tal.

Tomando‑se "d" em metros (m), o tempo em segundos (s), ter‑se‑á a velocidade em metros por segundo (m/s). Para
calculá‑la, adotam‑se os procedimentos a seguir.

PROCEDIMENTOS PARA CONTROLE DA VELOCIDADE

1°‑) Mede‑se 100 metros da via que se queira fiscalizar a velocidade dos veículos (em rodovias toma‑se 500 metros),
assinalando‑se nela um ponto de início (Pi) e de fim (Pf) da fiscalização.

2°‑) Verifica‑se qual a velocidade máxima permitida, segundo a sinalização existente, para uso da tabela velocidade/
distância/tempo (VDT).

3º-) Instala‑se três patrulheiros na margem da via: o patrulheiro sinalizador (PS) no ponto inicial (Pi) do campo de
verificação de velocidade com um radiotransceptor portátil (RTP) e uma bandeirola (opcional), que seleciona
antecipadamente o veículo‑alvo e avisa pelo rádio aos demais patrulheiros: " Prepara veículo tal, cor, características..."; o
patrulheiro cronometrista (PC) que aciona o cronômetro, de acordo com o sinal convencionado, no exato momento que o
veículo alvo alcançar o Pi (pode ser convencionado o levantamento de uma bandeirola ou lanterna à noite, etc.) até o
veículo‑alvo confrontar o ponto final (Pf), quando é "congelado" o cronômetro. Se o tempo gasto para percorrer o campo
de verificação de velocidade for menor que o indicado pelo quadro VDT, significa que o veículo‑alvo passou com excesso
de velocidade. Nesse caso, o patrulheiro cronometrista diz ao patrulheiro de abordagem (PA): "‑ veículo‑alvo em excesso
de velocidade". O patrulheiro de abordagem, por sua vez, aborda o condutor infrator e orienta, adverte ou notifica,
segundo as ordens recebidas.

Observa‑se no exposto que para efetuar o controle de velocidade, quando não se dispõe de radar, necessita‑se de uma
guarnição de, no mínimo, três patrulheiros para desempenharas funções de sinalizador, cronometrista e de abordagem.

Quanto a outros recursos, necessita‑se de três radiotransceptores, um cronômetro, três cones, batômetro (fita métricas),
uma bandeirola, uma lanterna, o quadro VDT (figura 2) e os equipamentos normais de patrulheiro.

QUADRO VELOCIDADE EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA E TEMPO

Obs.: para uso no perímetro urbano.
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A BRIGADA MILITAR NO CONTEXTO SÓCIO‑POLÍTICO
Verlaine Ulharuso de Vasconcellos

Tenente‑Coronel BMRS

Contextualiza a evolução histórica da Corporação desde a sua origem até a assunção do policiamento fardado.

AS ORIGENS E O CONTEXTO SÓCIO‑POLÍTICO

O surgimento das Polícias Militares está relacionado diretamente à autorização legal para que as Províncias criassem
guardas municipais permanentes, datada de 07 de outubro de 1831 e ao Ato Adicional de 1834 que, interpretando a
Constituição do Império, ampliou os poderes das Províncias. Elas decorreram das crises internas de oposição ao poder
central que passaram a ocorrer em diversas Províncias do país com a abdicação de D. Pedro I e se prolongaram até
1845. Necessário é dizer que naqueles momentos o Brasil esteve muito próximo de uma cisão em vários países como
ocorreu com as ex-colônias espanholas na América.

Essas organizações armadas destinadas a apoiar os governos das Províncias, toleradas pelo Governo Federal, foram
criadas nos moldes de forças militares e participaram na maioria das revoluções, tanto dentro como fora de suas
respectivas jurisdições. Eram essas forças militares, enquanto braço armado da Província e posteriormente do Estado,
que garantiam o cumprimento das determinações legais e sustentavam a facção instalada no governo durante as
revoluções internas.

A existência das milícias estaduais dentro do contexto brasileiro levantou e ainda levanta muitos questionamentos e
debates, visto que não existem situações semelhantes em outros países.Neste particular, encara‑se o problema como se
o país não possa organizar‑se de acordo com a sua evolução histórica e suas próprias peculiaridades.

As polícias militares têm sido motivo de amplos debates em função de sua característica militar, formação de seus
quadros e posições no contexto político do Estado.

Entendem alguns grupos que a atividade policial não deva ser realizada por organizações militares. Entre esses grupos,
estão as pessoas que desejam que as Polícias Civis assumam toda a direção da atividade policial nos Estados. Cada
vez que se trata da criação ou alteração da Constituição o problema volta a ser discutido. Há muito j á começou o debate
sobre o tema, visto que estamos iniciando o processo de revisão constitucional.

Muitos grupos pensam que os policiais se tornam extremamente rígidos, inflexíveis e violentos, devido à sua formação
militar. Tal afirmação não tem sido comprovada cientificamente e a medida que nos abrimos ao conhecimento e à
convivência com organizações policiais estrangeiras vemos que a maioria delas são organizadas com base em
hierarquia e disciplina muito rígidas, sendo militares ou militarizadas.

As Polícias Militares também têm sido questionadas em função de representarem forças armadas nas mãos dos
governadores. No entanto, raramente elas foram usadas para apoiar aventuras golpistas. Já as Forças Armadas,
especialmente o Exército, têm no decorrer de nossa história praticado muitas intervenções na vida política e muitas
vezes instalou e derrubou governantes.

Dentro do nosso sistema de forças, tanto políticas como armadas, as Polícias Militares podem servir como elemento de
dissuasão e desestímulo, visto que é difícil conseguir a participação de grande número de Estados em aventuras
golpistas. A Brigada Militar em toda sua história tem se caracterizado como uma força extremamente fiel ao governo do
Estado e nunca assumiu posições independentes que levassem a uma convulsão.

A Brigada Militar tem como data de sua criação o dia 18 de novembro de 1837, quando o Presidente da Província,
através do Ato nº 7, criou o Corpo Policial. Nessa oportunidade o Estado estava convulsionado pela Revolução
Farroupilha. Só por volta de 1842 é que foram tomadas as medidas efetivas para a sua organização.

A instabilidade política da Província (e posteriormente do Estado) fez com que a organização militar estadual fosse
criada e extinta por várias vezes, tendo inclusive assumido vários nomes, até que em 15 de outubro de 1892, foi criada a
Brigada Militar, instituição que se mantém até hoje. Assim, a Brigada Militar surgiu no momento histórico em que estava
se consolidando a República.

Se formos estudar a atual instituição em termos de uma identidade histórica, somos de parecer que o seu referencial
deva ser 1892, visto que é a partir desta data que os Oficiais passaram a ter uma certa estabilidade e começa a se
consolidar a cultura organizacional que até hoje se mantém, com as alterações decorrentes do acompanhamento da
evolução social.

Como as lideranças republicanas gaúchas não conseguiram participar do grupo dirigente nacional composto por São
Paulo e Minas Gerais, por ocasião da Proclamação da República elas precisaram lutar pela maior autonomia possível do
Estado e implantar um regime baseado na filosofia positivista de Comte, pensamento este derrotado na primeira
Constituinte republicana. Esta corrente ideológica pregava a intervenção do Estado como agente de desenvolvimento e
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buscava incorporar as classes marginalizadas ao mundo moderno, enquanto que a corrente predominante a nível
nacional era o liberalismo, que pregava a não intervenção do Estado e a criação de facilidade para importação de bens e
a exportação do café, o qual era a base da economia dos Estados que dominavam o poder.

A instabilidade política enfrentada pelo governo liberal no país e os conflitos internos no Estado, onde o Partido
Republicano Rio‑grandense mesmo sendo minoritário em relação aos liberais originários do Partido Liberal do Império
não admitia dividir o poder, levaram à Revolução de 1893.

Os revoltosos, durante o levante, se uniram ao grupo que se insurgira no Rio de Janeiro contra o Marechal Floriano
Peixoto e dera origem à Revolução Armada. Esta união permitiu aos republicanos gaúchos difundirem que seus
opositores eram inimigos da República. É dentro da concepção de consolidadores da República que a Brigada Militar, os
Corpos Provisórios e os civis combateram os federalistas.

Neste período, as idéias e pessoas do Partido Republicano Rio -grandense permearam totalmente a Brigada Militar e,
como conseqüência, o positivismo muito influiu na consolidação da Corporação. Oficiais do Exército identificados com as
idéias do Positivismo e, em conseqüência, com o Partido Republicano Rio‑grandense, que durante as revoluções
comandavam e treinavam a tropa, muito contribuíram para estruturar a Brigada Militar. Esses Oficiais, e posteriormente
outros, compuseram a chamada Missão Militar que permaneceu na Brigada Militar até 1937. Em conseqüência, até hoje,
a Brigada Militar mantém uma forte identificação com o Exército, que tem sido sempre um referencial em termos de
organização interna e filosofia de comando.

Acorrente positivista dominou o Estado até 1930. A partir daí, impôs suas idéias intervencionistas com maior rigor
ideológico, a nível federal, com a ditadura Getúlio Vargas até 1945. Como conseqüência, a Brigada Militar sofreu
influências dessa corrente até recentemente.

Depois desse período, com a democratização houve revezamento no governo do Estado entre os grupos liderados pelo
PSD, direita e PTB, esquerda, até 1964, sendo que a Corporação sempre esteve submetida à vontade do Governador.

Em decorrência do movimento que derrubou o governo de João Goulart, o Estado passou a ser governado por políticos
eleitos indiretamente com uma participação muito grande do poder central. A ideologia de Segurança Nacional passou a
ser dominante no país, não se admitindo outras correntes. A Brigada Militar submeteu‑se a esta orientação e, como
sempre o fizera, se conduziu sob vontade do Governador do Estado. Depois, dentro do jogo democrático, a Brigada
Militar continuou fiel ao governo dos três partidos que governaram o Rio Grande do Sul.

É oportuno ressaltar que a Corporação tem uma história de participação em lutas armadas tanto dentro do Estado como
fora dele, tendo combatido em todo o Brasil e alcançado inclusive o Nordeste no combate à Coluna Prestes.

Concluindo, se pode ver que a Brigada Militar é fruto do contexto político de nosso Estado e foi garantidora das
instituições públicas e, pelo fato de ser formada por pessoas inseridas em seu momento histórico, sofreu influências das
diversas correntes políticas que dominaram o Estado.

BM NO POLICIAMENTO

Durante o Império, o policiamento no Rio Grande do Sul foi exercido por várias organizações que se sucederam e,
muitas vezes, chegaram a existir duas ou três que se sobrepunham, como bem expressa Hélio Moro Mariante, em seu
livro Crônicas da Brigada Militar: "Ao examinar o problema do policiamento na década 1840/1850, verifica‑se a existência
de três corporações distintas colaborando no mesmo. O orçamento para a Província no ano de 1848 consigna subsídios
específicos para o Corpo Policial, Pedestres e Guarda Nacional."

Já no início da República, o policiamento voltado à segurança pública, ainda dentro de uma concepção militar, era
exercido por guardas municipais, em regra, treinadas e comandadas por oficiais e praças da Brigada Militar.

A partir de 1935, em decorrência da nova Constituição Estadual, a atividade policial passou a ser competência exclusiva
do Estado. A Guarda Civil, criada em 1929, e a Guarda de Trânsito passam a fazer o policiamento ostensivo da Capital,
enquanto a Brigada Militar assumia o policiamento do interior. Durante este período, a Brigada Militar era a força de
execução e a Polícia Civil era quem ditava as diretrizes e o modo de execução do policiamento. Cabia também à Brigada
Militar apoiar a execução das atividades policiais da Polícia Civil através de elementos colocados à disposição das
delegacias. Em meados de 1950, a Brigada Militar passou a se preocupar em organizar formas de policiamento
adequado a locais e a objetivos específicos. É o momento em que surge o policiamento rural montado, executado pelos
"abas largas", baseado na

Real Polícia Montada do Canadá. Surge também o policiamento urbano na modalidade de duplas que passou a ser
conhecido como "Pedro e Paulo", originados da dupla carioca Cosme e Damião.

A Brigada Militar que sempre lutara pela sua autonomia na área policial, a partir de 1968, como conseqüência de
legislação federal, assumiu o policiamento fardado com exclusividade. Hoje forma os policiais, planeja e executa o
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policiamento com ampla autonomia operacional e administrativa estando subordinada diretamente ao Governador do
Estado.
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JURISPRUDÊNCIA
Waldemar Guma Guerra

Major BMRS

O crime de furto, tipificado no art.155 do Código Penal, especializa-se em quatro formas, que recebem as denominações
seguintes:

1. furto simples (art. 155 "caput", do CP);

2. furto noturno (art.155, § 1°, do CP);

3. furto privilegiado (art. 155, § 211 do CP);

4. furto qualificado (art. 155, § 4% do CP).

Esta forma apresenta por sua vez, quatro circunstâncias legais especiais, tipos qualificados que acarretam apenamento
mais rigoroso para o condenado. São eles a destruição ou rompimento de obstáculos à subtração do bem móvel (inciso
I), o abuso de confiança, a fraude, a escalada ou destreza (inciso II), o emprego de chave falsa (inciso III), o concurso de
duas ou mais pessoas (inciso IV).

Em se tratando de técnica de polícia ostensiva, é lícito supor que ao engajar‑se o policial em ocorrência em que esteja
presente ou nas proximidades o infrator, terá o suspeito (nessa fase podemos denominá‑la assim), maior ou menor
periculosidade potencial em razão da infração verificada no local. Em tese é assim, embora a experiência de vários anos
de serviço revele, às vezes, homicidas dóceis e pequenos ladrões dispostos a lutar. Desse modo, o praticante de furto
qualificado é pessoa potencialmente mais perigosa do que aquela que comete a forma privilegiada. Maior ainda será a
periculosidade do sujeito ativo em questão, se contra ele houver registros policiais ou judiciais de práticas delitivas
anteriores. Daí a importância para o policial presente à ocorrência, estando presente e identificado o suspeito, receber
via rádio, as informações policiais disponíveis sobre aquela pessoa. Dados como nome, fatos, apelido, placas de
veículos, suscetíveis de arquivamento eletrônico e rápida recuperação, chegando ao policial no local da infração,
acarretam não só a eficiência geral do órgão em favor da proteção da sociedade, mas também o aumento da segurança
do policial atendente.

Mas, vamos tratar nesta edição, do furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculos à subtração da coisa,
infração bastante comum na lide policial, embora apresente posições divergentes na jurisprudência criminal. Convém
salientar o extremado valor que o estudo da jurisprudência concede ao estudo policial, pois é ela, enquanto fonte do
Direito (Penal, no caso) quem fornece o extrato do entendimento do "Estado‑Juiz" acerca das práticas cometidas por
pessoas que o policial enfrenta, quando necessário, no seu labor funcional. Por incrível, conhecemos alguns casos que o
policial ostensivo colocou em risco sua integridade corpórea e a de terceiros, eventualmente, no intuito de efetuar prisão
em torno de fatos que sequer possuíam relevância penal.

A violência contra obstáculo que protege o alvo do ladrão deve ser empregada, conforme ensina Damásio, "... antes ou
durante a tirada, mas nunca depois de consumado o furto. Assim, tomando como ponto central a tirada do objeto
material, a violência contra obstáculo qualifica o furto quando empregada antes, durante ou depois de sua realização,
mas sempre antes da consumação do crime" (Código Penal Anotado, São Paulo: Saraiva, 1989, p. 432). a consumação
do furto ocorre no lapso em que a coisa é retirada da disponibilidade do seu titular ‑ a vítima ‑ passando a dispor dela o
autor do delito, mesmo que este não possa, naquele momento, deslocá‑la ou providenciar na sua remoção, fato que
caracterizaria a chamada posse tranqüila.

Já o obstáculo, que deve ter a finalidade de evitar o furto, de acordo com a doutrina, não deve ser intrínseco ao objeto,
existente para o uso normal da coisa ou destinado a múltiplas finalidades. Conforme acentua Damásio, haverá a
qualificadora "... nos caos em que o sujeito pratica violência contra alguma coisa que foi predisposta ou aproveitada pelo
homem para a finalidade especial de evitar a subtração" (ob. cit., p. 432).

Assim dispostos pela doutrina os termos básicos que referenciam o assunto, passamos a enfocar os furtos praticados
com rompimento de obstáculos em veículos automotores, ora visando a subtração do próprio veículo, ora a de algum
objeto existente no seu interior. Nesses casos, é bem saliente a divergência entre os julgados, com seus respectivos e
bem lançados fundamentos:

"A ligação direta de veículo automotor e o rompimento de quebra-vento não constituem a qualificadora de rompimento de
obstáculo do crime de furto."

"A qualificadora do rompimento ou destruição de obstáculo deve ter por finalidade proteger a propriedade. Num veículo a
motor, fios elétricos do sistema de ignição são necessários à própria existência desse sistema, e nada têm a ver com a
idéia de segurança e guarda do veículo."
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"Configura o furto qualificado, pela destruição ou rompimento de obstáculo, a ação do agente que com o emprego de um
martelo danifica o vidro quebra‑vento, a fim de subtrair toca‑fitas."

"Não tipifica a qualificadora de rompimento de obstáculo a violação de quebra‑vento para a abertura de porta de veículo
e subseqüente subtração de acessórios. Outro tanto ocorre com o simples desligamento de fio elétrico para a retirada de
aparelho de rádio existente no painel, pois tal fio nada tem a ver com a idéia de segurança ou guarda do acessório."

"É fato inquestionável que o vidro quebra‑vento participa da própria estrutura do veículo, não se traduzindo, portanto, em
obstáculo que lhe seja exterior. Assim, se o agente exerce a violência contra o referido vidro para o efeito de subtrair o
veículo, sua conduta não pode incidir na qualificadora do inciso I do § 0 do art. 155 do CP."

"O deslocamento do vidro traseiro de um automóvel pelo agente, objetivando subtrair o rádio de seu interior, caracteriza
a qualificadora do inciso I do § 4° do art. 155 do CP, porque o obstáculo rompido é exterior à coisa."

"Forçar ventarola de veículo com o fim precípuo de, ao depois subtrair seus acessórios, não basta para qualificar o furto
por arrombamento, vez que a violação tivesse sido efetuada para furto do próprio veículo estaria o agente cometendo um
furto simples."

"Sendo o automóvel uma estrutura complexa, o arrombamento de parte dele para se chegar a um acessório instalado no
seu interior, dali retirado pelo gatuno, constitui a qualificadora do rompimento de obstáculo." (Ementas publicadas in
Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, São Paulo, Revistados Tribunais, 1993, p. 1024/25).


