
SEGURANÇA PÚBLICA

Aumento da violência exige
nova política de segurança
Pesquisadores estão buscando identificar as origens do aumento da criminalidade nos
grandes centros urbanos, para traçar novas estratégias de policiamento e construir uma
nova política de segurança pública, mais eficiente e com o envoMmento da população
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o grosso Anuário Esta-
tístico Operacional de

 Minas Gerais, elabora-
do pelo Comando Ge-
ral da Polícia Militar, a

partir dos dados coletados dos Bole-
tins de Ocorrências resultantes dos
atendimentos realizados pela
corporação em 1996, de iniciativa
própria ou quando acionada, saltam
números e índices de criminalidade
crescentes

Diz o anuário: "O número de
atendimentos ocorrenciais vem au-
mentando ano a ano, sendo que, em
1996, chegou a 1.652.126 registros,
significando um aumento de 22,03%
em relação ao ano anterior. O mes-
mo fato foi observado nos Crimes
Violentos, que apresentaram cresci-
mento expressivo. Dentre esses cri-
mes, destacou-se o Roubo a Mão
Armada Consumado, primeiro colo-
cado desde o ano de 1993."

Ainda que os estudos da Polícia
Militar cheguem ao requinte de apu-
rar os dias da semana e os horários
mais freqüentes das ocorrências, boa
parte da população viveu ou sabe de

4 REVISTA DO LEGISLATIVO



AUMENTO DA VIOLÊNCIA EXIGE NOVA POLÍTICA DE SEGURANÇA

um caso que foge totalmente das
estatísticas. E mesmo que a situação
descrita pareça distante para quem
não tenha vivido esse dissabor, hoje
ninguém fica indiferente a ela, prin-
cipalmente porque os veículos de
comunicação são implacáveis ao re-
gistrar o horror dos homicídios, assal-
tos, seqüestros, estupros, enfim, toda
sorte de atos de violência.

Mais recentemente, então, o qua-
dro geral da segurança pública no
País ganhou contornos mais dramá-
ticos, com a movimentação dos po-
liciais militares e civis, carcereiros e
agentes penitenciários em vários
estados brasileiros, por melhores
salários, a despeito da proibição
constitucional e das vedações im-
postas pelo regimento interno de
suas instituições. Concluídas as ne-
gociações estrategicamente protela-
das pelos governos estaduais, que
não escondiam o incômodo de con-
ceder os reajustes, temendo o peso
disso nos já combalidos cofres públi-
cos, o cidadão comum, acuado pela
violência e à espera de uma relativa
tranqüilidade no seu dia-a-dia, aguar-
da que o debate em torno do tema
altere esse estado de coisas.

O sistema de segurança pública
de Minas Gerais, aí entendido como
toda a estrutura policial e jurídica, as
cadeias abarrotadas, os baixos salá-
rios de seus servidores, a prolifera-
ção da corrupção nos presídios e a
lentidão da prestação jurisdicional,
mostra sinais evidentes de deteriora-
ção. A inversão de funções entre as
Secretarias da Segurança Pública e
da Justiça serve de exemplo e de
ponto de partida para uma análise
mais aprofundada sobre o tema.

Ainda que a Secretaria da Segu-
rança Pública tenha a responsabili-
dade de manter o preso até a conde-
nação definitiva, estão sob a sua
guarda, em todo o Estado, segundo
dados da Coordenação Geral de Se-
gurança (Coseg), cerca de sete mil
condenados que deveriam, pela Lei
de Execuções Penais, estar cumprin-
do pena em penitenciárias, subordi-

Dos quase 40
mil mandados

de prisão
expedidos pela

Justiça em
Minas, cerca

de 15 mil
decorrem de
delitos leves,
como furtar

para se
alimentar

nadas à Secretaria da Justiça. A evi-
dência desse descompasso é cons-
tatada nos números apurados pela
Superintendência de Organização
Penitenciária. A Secretaria de Estado
da Justiça tem, sob sua guarda, uma
população em torno de 2.300 pre-
sos, quando há uma capacidade de
recolhimento para 2.970 condena-
dos e uma perspectiva de abertura
de pelo menos 450 novas vagas.

Construir novas cadeias e desafo-
gar a estrutura já existente pode ser
uma alternativa, mas o secretário da
Segurança Pública, Santos Moreira,
faz um cálculo diferente. Segundo
ele, uma cadeia pública custa R$ 700
mil, sendo que uma cela custa R$ 50
mil. "Com esse dinheiro, quantas
escolas para a formação do jovem
poderiam ser construídas?", questio-
na o secretário, que tem 37 anos de
Polícia Civil. "Não há como impor à
sociedade o custo elevado do trata-
mento prisional", completa Santos
Moreira, para quem são necessárias
medidas menos "emocionais e
imediatistas".

Para solucionar, em parte, o pro-
blema da superlotação dos 949 esta-

belecimentos em Minas, entre cadei-
as e delegacias, o secretário faz coro
com os partidários das penas alterna-
tivas, previstas no artigo 43 do Códi-
go Penal para substituir a prisão nos
crimes culposos ou nos dolosos com
pena inferior a um ano. Existe até a
possibilidade de esse limite ser alte-
rado, caso o Congresso aprove pro-
jeto de lei que prevê o cumprimento,
fora das prisões, de penas de até
quatro anos por crimes não inten-
cionais. No caso, o condenado ficará
sujeito a pagamento de multa, perda
de bens e valores, recolhimento
domiciliar, prestação de serviço à
comunidade ou a entidades públi-
cas, interdição temporária de direi-
tos e limitação de fim de semana.

Do total de 40 mil mandados de
prisão expedidos pela Justiça em
Minas, cerca de 15 mil decorrem de
delitos leves, como furtar para se
alimentar. Esses casos, segundo San-
tos Moreira, poderiam ser resolvidos
com a adoção das penas alternativas.
"O atual sistema prisional transforma
um ladrão de galinha em facínora. A
pena tem que ser educativa. Em
alguns casos, prestar serviços à co-
munidade é melhor do que uma
prisão", endossa o secretário dajus-
tiça, Tarcísio Henriques. A expecta-
tiva é de que, em Minas, 30% da
massa hoje encarcerada - cerca de
três mil presos - poderá ser benefi-
ciada, caso passe a vigorara nova lei.

A despeito dos seus benefícios
para desafogar o sistema prisional,
as penas alternativas, em vigor des-
de 1984, quando houve a última
grande reforma do Código Penal
brasileiro, não emplacaram. O
criminalista Ronaldo Garcia Dias,
professor de Direito Penal da Facul-
dade Milton Campos, acha que isso
ocorre, em parte, devido à falta de
uma cultura "pró-pena alternativa"
dos magistrados, associada ao senso
comum de que a restrição da liber-
dade é a única forma de punir um
criminoso. "A pena privativa de li-
berdade foi um avanço histórico,
porque antes dela as penas mais
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comuns eram a pena de morte, o
degredo e o exílio. Mas, hoje, ela não
representa esse avanço. É um retro-
cesso e está mostrando a sua falibi-
lidade. A atual situação não possibi-
lita a recuperação do preso. E, se ela
ocorre hoje, é muito mais fruto de
uma vontade individual ou de um
grupo religioso, mas não pela ação
do Estado", analisa o criminalista.

"Esses presos estão num depósito
humano. A cadeia bestializa uma
pessoa. O Estado está aperfeiçoando
criminosos, e a cultura que preside
hoje o cárcere em Minas é a da
violência. É a universidade do crime.
É uma política suicida", comenta
também o mestre em Direito Cons-
titucional e professor Fábio Alves
dos Santos, da Pontifícia Universida-
de Católica de Minas Gerais. Mem-
bro efetivo da CPI que investigou o
sistema carcerário do Estado, Alves
dos Santos não poupa críticas ao
governador Eduardo Azeredo, a quem
responsabiliza pela ausência total de
uma política de segurança pública, o
que, por conseqüência, deixa um
rastro de imperfeições.

Alves dos Santos cita a subordina-
ção do Instituto de Criminalística à
Secretaria da Segurança Pública e o
desaparelhamento da Polícia Civil
como "excrescências" do atual siste-
ma, o que, segundo ele, comprome-
te a autonomia e independência
necessárias aos trabalhos da perícia
técnica, por exemplo. Minas é, se-
gundo ele, o único Estado da Fede-
ração em que o Instituto de
Criminalística é dirigido por delega-
dos de polícia. "A perícia tem que ser
totalmente autônoma e imparcial para
que ela preste um serviço à aplica-
ção da justiça. Se o laudo pericial não
goza da isenção que lhe é peculiar,
esse laudo é viciado e, por conse-
qüência, será viciada a decisão do
juiz que se baseia nele para sua
convicção. Sendo assim, estaremos
multiplicando a injustiça. Quem se
beneficia de um bom laudo pericial
é a própria sociedade", sentencia.

Mas qual seria a saída para o

LJ I.___
Santos Moreira defende a adoção

de penas alternativas que
soludonariam, em parte, o

problema da superlotação de
presídios

problema da violência e da
criminalidade crescentes? A origem
do problema, para muitos, pode
estar na expansão da miséria, no
aumento do desemprego, ou seja: os
indicadores sociais são o termômetro
dos índices de criminalidade. A essa
perspectiva vêm-se somar outras,
também recorrentes, como a de que
o mundo moderno estimula o consu-
mo desenfreado e a de que a família
está em processo de desagregação,
como acredita o secretário da Segu-
rança Pública. "O jovem se sente
frustrado pela falta de perspectiva,
comprometendo sua visão de futu-
ro", analisa Santos Moreira. E essa
descrença no futuro, segundo ele,
pode explicar a formação de gangues
e quadrilhas de marginais.

Novo enfoque - Mas são algumas
linhas de pesquisa, na área da So-
ciologia e da Ciência Política, que
trazem ao debate da violência e da
criminalidade um novo enfoque, em-
bora o estudo sobre o tema, no Brasil,
seja relativamente recente - iniciado
na década de 80. De acordo com o
pesquisador Luís Flávio Sapori, do
Núcleo de Estudos sobre Crimina-
lidade e Controle Social da Fundação

João Pinheiro, uma linha de pesquisa
desenvolvida no Brasil e em outros
países, sobretudo nos Estados Uni-
dos, não relaciona obrigatoriamente
os indicadores sociais, como de saú-
de, emprego e saneamento, à inci-
dência de criminalidade violenta.
Segundo Sapori, essa linha coloca
em xeque a tese de que o crime
ocorre para contrabalançara carên-
cia de recursos materiais.

Um levantamento feito na Região
Metropolitana de Belo Horizonte
para apurar o crescimento da
criminalidade, de 1986 a 1995, mos-
trou que, nesse período, houve au-
mento dos índices de crimes violen-
tos como estupros, homicídios, le-
sões corporais e roubos. Mas foi o
crime "roubo" que apresentou maior
crescimento, em torno de 70 a 80%.
Um aspecto curioso, destacado pelo
pesquisador, é que, nesse período,
os indicadores sociais não pioraram.
Ao contrário, de 1992 em diante,
esses números melhoraram. "O Bra-
sil não é um paraíso social, mas a
década de 80 apresentou melhora. A
melhora dos indicadores sociais tem
sido lenta, mas é paulatina, enquanto
o crescimento da criminalidade é
vertiginoso", destaca Sapori.

O crescimento da violência, se-
gundo ele, não é um fenômeno só
brasileiro. Nos últimos 30 anos, o
mundo tem experimentado uma onda
de violência. A Europa e os Estados
Unidos passam, desde a década de
60, por um recrudescimento das
taxas de violência, depois de um
longo período de calmaria. Do final
do século 19, até meados do século
20, registraram-se baixas taxas de
criminalidade violenta. "A moder-
nidade se consolidou pelo controle
das pulsões individuais, pelo contro-
le dos impulsos, comuns nas socie-
dades dos séculos 16 e 17. Os
séculos 17 e 18 foram constituídos
pela afirmação de valores humanistas,
e, nessa época, a violência diminuiu.
Alguns acreditam que o aumento se
deva à crescente industrialização e
urbanização, com a conseqüente desi-
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gualdade social e extrema indi-
vidualização, o que acabou gerando
a perda de certos padrões morais,
diante do processo civilizatório,
fragilizando os controles morais",
analisa Sapori. Ele considera essa
teoria razoável, mas que, talvez, não
sirva para explicar o fenômeno no
Brasil. "A sociedade brasileira sem-
pre foi muito violenta. Desde a
época colonial, nossa sociedade é
cronicamente violenta, como define
o cientista político Paulo Sérgio
Pinheiro, para quem há um certo
autoritarismo socialmente implanta-
do. Não só nos roubos e homicídios,
mas nas relações entre homem e
mulher, pais e filhos, e em diversos
momentos do cotidiano", raciocina
Sapori.

Uma pesquisa a ser feita pelo
Núcleo de Estudos sobre Crimi-
nalidade e Controle Social, em par-
ceria com a UFMG e a Polícia Militar,
pretende testar uma nova hipótese:

a de que a atuação da polícia é uma
variável importante a ser considera-
da. Segundo Sapori, a incidência do
crime reage muito mais prontamen-
te a algumas variáveis - como con-
tingente de policiais nas ruas, núme-
ro de viaturas, número de operações
policiais, distribuição e formas de
apreensão - do que os indicadores
sociais. A hipótese da violência como
produto da miséria social pode ser,
no entanto, diagnosticada. O menor
infrator é o melhor exemplo de
alguém vítima da miséria social. "Ele
é a expressão máxima da
criminalidade como estratégia de
sobrevivência no mundo da rua",
analisa.

"Onde há má qualidade da atua-
ção policial prolifera-se mais a ação
do criminoso. Um aspecto é o que
leva alguém a ser criminoso; outro é
a situação que facilita ou dificulta a
ação criminosa, a perspectiva da
impunidade associada à disponibili-

dade do alvo, por exemplo. Flaven-
do essas duas variáveis, a probabi-
lidade de o crime vir a ocorrer é
muito maior", raciocina o pesquisa-
dor. Essa linha de pesquisa, segundo
ele, sustenta que a atuação preven-
tiva da polícia é fundamental, pois é
esse expediente que vai atuar no
cálculo racional do criminoso. Exem-
plo recorrente dessa tática foi a
redução drástica do índice de
criminalidade na cidade de Nova
York, que sempre conviveu com
números alarmantes.

A ação policial é, portanto,
essencial na mudança desse quadro,
segundo Luís Flávio Sapori. E, nesse
particular, a atuação da Polícia Mili-
tar de Minas tem apresentado, nos
últimos dez anos, sinais positivos. "É
uma corporação que buscou se abrir,
oxigenar-se, com outras entidades
civis, distanciando-se da cultura au-
toritária do período militar", explica
o pesquisador.

Investimentos buscam modernizar a Polícia Civil
"Não há como combater

modernamente a violência e a
criminalidade sem o acompanha-
mento técnico e científico da evo-
lução por que passa o mundo
moderno", analisa o secretário da
Segurança Pública, Santos Moreira.
Com base nessa premissa, ele tem
levado a efeito uma série de pro-
jetos de infra-estrutura, orçados
em R$ 15 milhões, que buscam dar
suporte para modernizar a Polícia
Civil no Estado. Segundo o secre-
tário, Minas dispõe hoje de um
dos mais modernos e completos
institutos de criminalística do País.

Nos laboratórios cio Instituto
de Criminalística, atualmente, são
realizados todos os serviços de
polícia técnica com a tecnologia
de ponta disponível no mundo. É
o caso do exame de DNA, utiliza-
do na coleta de identificação de
provas, em análises e para casos

de investigação de homicídios; dos
exames de absorção atômica, que
complementam a identificação de pro-
vas no local dos crimes; voz e dados
(áuclio); além de todos os exames
laboratoriais. "Minas hoje se coloca à
frente dos trabalhos de identificação
humana, é pioneira nesse sentido.
Temos equipamentos superiores e mais
modernos do que os da Unicamp",
analisa Santos Moreira. Houve ainda
investimentos em rádio-comunicação,
agora digitalizado. "Minas é o único
Estado do País a possuir o equipamen-
to, o Brasil é o único da América
Latina, e somente dois países da Euro-
pa o possuem", orgulha-se.

O secretário destaca, ainda, no pro-
jeto de modernização da Polícia Civil,
a aquisição de nova frota com mil
viaturas; reforma e readaptação de 47
delegacias regionais; consolidação do
projeto de informatização cia Polícia
Civil - 900 micros foram instalados na

Secretaria da Segurança Pública,
dos quais 400 em rede, dando
suporte ao Sistema de Informa-
ções Policiais, que permite inter-
ligar todas as cidades-pólo,
comarcas, regionais e seccionais.
"Hoje a delegacia mais longínqüa
cio Estado está dotada das mes-
mas informações de que dispõem
os policiais da Capital", diz San-
tos Moreira.

Também aumentaram os in-
vestimentos em reaparelhamento
humano, segundo o secretário.
Os concursos públicos foram
regionalizados, buscando-se o
policial na sua região. Além disso,
o nível de escolaridade passou a
ter um peso maior na carreira; na
área de Crirninalística, por exem-
plo, há peritos com PhD em Quí-
mica; e estão sendo feitos
maiores esforços para garantir a
reciclagem dos atuais quadros. •
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