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O Poder Público deve assumir as iniciativas que lhe competem no
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C

orria o ano de 1985. O Brasil
ainda estava imerso na ena-
nosa euforia da Nova Repúbli-
ca. A adoço cio medidas efi-
cazes para combater a violên-

cia era um dos compromissos que a
sociedade cobrava do governo. Àque-
la altura consolidando unia tendên-
cia niudainente delineada no começo
dos anos 70, a chamada violência
urbana" já irrompera, coni todo o SOL!

poder, desagregador, no panorama da
vicia brasileira O então ministro cia
Justiça Fernando Lyra submeteu ao
Sr. José Sarney, Presidente da Repú-
blica, o primeiro e único plano siste-
mático de combate à violência e à
criminalidade organizado por um
governo brasileiro: o "Mutirão contra
a violência". O fato de nao ter havido,
desde então, iniciativa seiiielhante,
mesmo que consisusse apenas em
evitam' soluçao cio continuidade na
iimiplemiientaçáo cio plano, é, no
flmimno, enigiliatico: os números da
violência, se já ora mmi assustadores nos
anos 80, chegaram, de lá para cá, às

raias de um absurdo inconcebível.
Oplano contra a violência, ainda

que correspondesse a legítimo anseio
cia sociedade civil, padecia de falhas
na sua concepçáo, limitada a uni con-
junto de providências cio cunho JLIUU-

nistrativo, que nào abarcavamii o fenõ-
imieno em toda a sua complexidade, a
partir de uma ampla teoria cia violên-
cia.

O conjunto cio miieciidas ommutia-se
na indicação e no encanunliaitiemito de
modificaçoes de natureza legLlatl\.1
objetivando aperfeiçoar a legiski çao
penal e processual penal ciii vigor.
eivada cio aberrações jurídicas. Taiu-
1)0111 não faz menç'ao à adução de
políticas preventivas de acidentes e
catástrofes— responsáveis por nnpres-
sionante cifra de óbitos e cio lesões que
prociuzeimi inca pacitaçào permimanente
para o trabalho.

Diante cio clamor popular contra
os altos índices cio ' molência verifica-
tios principalmente lias grandes cicia
dos, o governo recoi'tiieceu pL!bhc.t
mente que unia das suas obrigaçoes
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mais urgentes era a de cia runi basta
à situação. Para tanto, seria preciso
articular esforços taiiibém cios go-
vernos estaduais, responsáveis pela
garantia da ordem pública nos seus
respectivos territórios, combinando
essa energia institucional com as
iniciativas comunitárias que come-
çam a brotar nas grandes cidades
brasileiras.

Foraiii propostas medidas nas
seguintes áreas: responsabilidade
da comunidade de inforiiiações cri-
Ininais; controle de crililes; forma-
çào do policial; furto/roubo de
veículos; integração entre as secre-
tarias; repressão  aos crimes do co-
larinlio bra nco; combate à impuni-
dade; defesa dos direitos humanos,
assistência social a menores nas
delegacias de polícia; aprimora-
mento do sistema penitenciário;
proteção à mulher; pesquisa sobre
a violência; combate aos crimes
contra a natureza; reforitia, CoIlstilJ-
ção e equipamento de delegacias
de polícia; cadeias públicas, fóruns
judici;í rios, penitenciárias, colônias
agrícolas, industriais ou similares;
iiliz:tçao d(-' ,1 1x1 I-c-11 i,, policial e do
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sistema penitenciário; programa de
capacitação de recursos humanos
das polícias estaduais; programa de
va lorizaçá o das carreiras policiais,
programas de cooperação técnica
entre o Instituto Nacional de
Criininalística e os institutos de
criruinalística dos Estados; progra-
ma de encontros e seminários, reu-
nindo ad ministradores de seguran-
ça pública, professores, políticos,
estudiosos e pessoas interessadas,
para avaliar resultados e propor
soluções.

Ao concluir a proposta, o go-
verno, reconhecendo as causas so-
ciais da violência, considerava de
seu de,, er "iniciar desde já, e con-
cretamente, as ações que
correspondem a sua responsabili-
dade, para o que espera receber
das comunidades apoio efetivo".

Infelizmente, a proposta, como
vem acontecendo com freqüência
no país, teve efêimiera existência,
(lula mulo tanto quanto as fa mnosas
rosas de Malherbe. Limitou-se, na
prática, a urna grande operação de
niarkc?1i?zJ, a que não faltaram pro-
nunciamncnos oliciais c lotos nos

jornais.
Desde entào, houve sensível

agravamento da violência, em todo
o território brasileiro. Em alguns
lugares, o fenômeno atingiu níveis
intoleráveis aos padrões exigidos
pela civilização. O crime organiza-
do consolidou-se e especializou-
se, passando a investir no
narcotráfico, na contravenção, nos
seqüestros e nas práticas de exter-
mínio, a cargo de justiceiros e es-
quadrões da morte. Estimulados pela
impunidade, os delitos econômicos
e os crimes contra a Administração
Pública chegaram a abalar o país,
culminando no afastamiiento de um
presidente da República.

Hoje, como resultado da Justa
indignação provocada por crimes
hediondos coineUdos contra pesso-
as indefesas, assiste-se, mais timima
ez, a uma campanha nacional para

convencer o Poder Público a fazer
o que lhe compete, de acordo com
o disposto na Constituição e nas leis
em vigor no país: defender a soci-
edade e garantir a segurança cios
cidadaos.

38 Ri1sTA w LEGislxnvo



VIOLÊNCIA E IMPUNIDADE
I OS NÚMEROS DO DESCASO	 De 2.284 ocorrências de maus-tratos contra

• 300 mil criminosos, que têm contra si manda-	crianças feitas, no ano passado, à Associação Bra-
dos de prisão \expedidos pela Justiça, estão em	sueira Multiprolissional de Proteção à Criança e ao
liberdade no Brasil.	 Adolescentes só 150 denúncias foram oferecidas

• 126 mil encontram-se recolhidos a presídios
que comportam apenas 51.000 presidiários.

• Há quatro anos não é inaugurada unia só
cadeia no pais. 600 pedidos de Estados e municípios
para construção de presídios estão paralisados no
Ministério da Justiça.

• Os recursos previstos para o setor no ano de
13 são de Cr$ 430 bilhões, que permitirão a
construção de apenas 20 presídios, quando o país
precisa de 150.

contra agressores.
• Traficantes à solta

CPI presidida pelo Deputado José Elias Murad
e que teve conto relator o Deputado Moroni Torgan
exibiu lista com mais de 10,000 traficantes presos
em flagrante e que se encontravam soltos.

Caso Chico Mendes
No momento em que este artigo era redigido,

os pistoleiros Darli e Darei, assassinos do seringa-
lista Chica Mendes, ainda estavam foragidos.

• ChacinadoCarandiru
Considerada a maior tragédia penitenciária

do nosso tempo, a chacina que matou mais de cem
presos no Presídio do Carandiru, em São Paulo, no
momento em que este artigo estava sendo redigi-
do, ainda não havia gerado maiores conseqüências
para os seus autores, inocentados pelo militar de-
signado pela PM paulista para realizar o inquérito.

3.RECORDE DE ACIDENTES
• O Brasil continua a ocupar lugar de destaque

tia estatística mundial de acidentes de trânsito e de
trabalho. Com a entrada em vigor do novo Código
Nacional de Trânsito, espera-se que as cifras bai-
xem pelo menos imessa área.

Mais do que um clamor, a tomada de posição
dos que furam atingidos direta ou indiretamente
pela violéncia exprime a inconformidade do corpo
social com o medo e a insegurança que rondam as
nossas cidades. A segurança é um direito básico doCrime de Acari	 cidadão, estando o Estado obrigado a garanti-la.

Em julho de 1990, seis homens encapuzados	Basta dar uma olhada nos orçamentos da União e
invadiram um sitio em MagéfU.J e seqüestraram 11	dos Estados, para se constatar que a defesa do
pessoas, entre elas 8 menores, Embora unia kombi cidadão e da sociedade nunca figuram no rol dos
utilizada no seqüestro tivesse sido encontrada pos	invesliniento.s prioritários. E isto que se quer mu-
teriorniente queimada e com marcas de sangue, os . dar. A sociedade brasileira, pela vozsofridac indig-
corpos das vítimas nutica forain encontrados. Enibo-	nada de mulheres como Glória Perez, exige que e
ra o serviço secreto da Policia Militar do Rio de	Poder Público assuma as inklativas que Lhe conipe-
Janeiro tenha apontado, como responsáveis, polici .'	tem no campo da segurança pública, aprimorando a
ais do 9( BPMe da Delegacia de Roubos e Furtos de	legislação processual-penal, aparelhando a Justiça
Cargas todos continuam em liberdade.	 Criminal e os serviços policiais, a fim de melhorar

Crianças maltratadas	 o atendimento aos cidadãos.

• A presença de criminosos nas ruas favorece o
aumento da violência.

2.CRIMES SEM CASTIGO
• Caso Araceli

Araceli Cabrera Crespo, de nove anos de
idade, foi seqüestrada, drogada, estuprada e assas-
sinada em Vitória/ES, no dia 18 de maio de 1973. Em
20 anos, não se conseguiu condenar nenhum res-
ponsável, embora praticamente não haja dúvida so-
bre a autoria.

• Caso Ana Lídia
No dia 12 de setembro de 1973, o corpo da

menina Ana Lídia, de sete anos, foi encontrado nu,
enterrado, cont marcas de estupro e hematomas na
valeta de uni matagal de Brasília. Embora, à boca
pequena, circulassem informações sobre a autoria, o
inquérito foi arquivado recentemente, por falta de
provas,
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