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m 1 99 1, com a criação do Núcleo de 
Pesquisa, o ISER deu início ao seu pro
grama de trabalho na área de violência e 
justiça Esta iniciativa, coordenada pelo 
professor Luiz Eduardo Soares, só foi 
possível em função do apoio financeiro 
recebido de instituições como a Church 
of Sweden Mission, Broederlijk Delen, 
Fundação Banco do Brasil e da empre
sa privada Castro! Brasil Ltda o coorde
nador do Núcleo de Pesquisa do ISER, 
Rubem Cesar Fernandes, foi desde o iní
cio um entusiasta desta iniciativa, à qual 
devotou grande apoio intelectuaL 

Em 1995, após a reestruturação de sua 
linha de trabalho, o ISER deu início ao 
"Programa de Pesquisa em segurança e 
Direitos Civis", no âmbito do qual foi or
ganizado o Fórum Lei e Liberdade. Para 
a tarefa de coordenar o fórum convida
mos o professor José Murilo de Carva
lho. o programa de pesquisa, criado em 
1 995, realizou ainda, em seu primeiro 
ano de atividades, as pesquisas: "Lei, 
Justiça e Cidadania", em parceria com o 
CPDOC da Fundação Getúlio Vargas; "Vi
olência Contra a Mulher" e "Monitora
mento do Programa de Policiamento 
Comunitário de Copacabana". A equipe 
de pesquisadores do programa em 
1 995 foi composta por Carlos Antonio 
da Costa Ribeiro, Jaqueline Muniz, Patrick 
Larvie e Sergio Carrara, sendo coordena
da por Leandro Piquet Carneiro. 

Os planos para 1 996 incluem a continui
dade do Fórum Lei e Liberdade, o moni
toramento do Disque Denúncia, além da 
realização da pesquisa internacional 
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compareida "Avaliação de valores, nor
mas e comportamentos relacionados 
com a violência na América Latina", co
ordenada pela organização Pan Ameri
cana de Saúde_ 

A Fundação Banco do Brasil deu o 
apoio financeiro e o grupo de trabalho 
sobre segurança e Justiça do Plano Es
tratégico da Cidade do Rio de Janeiro e 
o Viva Rio deram o impulso inicial ne
cessário para a realização do Fórum Lei 
e Liberdade_ 

somos especialmente gratos pela par
ticipação nos debates aos Profs_ Cesar 
Caldeira, José Augusto Rodrigues, Luiz 
werneck Viana, Marcos Luiz Bretas e à 
Hilda Maria Gaspar Pereira, ao DL José 
Carlos Fragoso, aos Majores PM Ubira
tan de Oliveira Ângelo e Luiz da Silva 
Muzi, ao DL Antônio Rangel Bandeira, 
ao Defensor Público Oswaldo Deleuze 
Raymundo, ao assessor da Presidên
cia do Tribunal de Justiça, Dr. José 
Malcher, à ora. Julita Lengruber, à pes
quisadora Ora_ Iolanda Catão, à Ora_ 
Rosa Maria Cardoso da Cunha, à Ora. 
Elizabeth Sussekind e aos doutoran
dos do IUPERJ, Cristiane Romeu e 
Ricardo Guanabara, que, ao lado de ou
tros, contribuíram para que o Fórum 
pudesse ser efetivamente um espaço 
de troca de experiências entre a pesqui
sa acadêmica e os profissionais envol
vidos com a operação, implementação 
e formulação das políticas de seguran
ça e justiça. 
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introdução 

s textos aqui reunidos são resumos das confe
rências feitas no seminário Lei e Liberdade. organizado 
pelo Núcleo de Pesquisa do ISER. o seminário reuniu-se 
quinzenalmente durante o segundo semestre de 1 995. Sua 
intenção era levar a um público mais amplo os resultados 
de pesquisas e o fruto da experiência de pessoas envolvi
das no estudo e na solução de problemas relaCionados 
com a garantia dos direitos essenciais do ser humano em 
nossa sociedade. vistos esses direitos como condição in
dispensável à construção de nossa democracia. A decisão 
de publicar os resumos e torná-los acessíveis a outras pes
soas deve-se à relevância dos temas e à autoridade reco
nhecida dos conferencistas. Ela pretende também ser um 
agradecimento a todos os que nos honraram com sua pre
sença e nos ilustraram com suas idéias. 

Foram os seguintes os conferencistas e os temas aborda
dos: Marcelo Cerqueira propôs soluções para a democrati
zação do acesso à justiça; Luís werneck Vianna e sua equi
pe expuseram os resultados de pesquisa sobre o perfil dos 
magistrados brasileiros; o delegado Hélio Luz discutiu os 
problemas atuais da polícia civil; Marcos Bretas falou sobre 
a polícia na Primeira República; Sérgio Adorno revelou re
sultados de pesquisa feita em São Paulo sobre o funciona
mento da justiça penal; Rodrigo Guerrero Velasco transmi
tiu sua experiência com a violência quando prefeito de Cáli; 
Rubem Cesar Fernandes e Leandro Piquet carneiro romu
nicaram os resultados de trabalho do ISER sobre estatísti
cas criminais; Julita Lemgruber defendeu a necessidade do 
uso de penas alternativas para desafogar o sistema peniten
ciário; Rogélio Pérez Perdomo debateu o problema da 
corrupção política e de seu controle. e Alba Zaluar mostrou 
a influência do tráfico de drogas nos movimentos sociais. 
De ângulos e perspectivas diversas. todas giraram em tor
no dos temas centrais da lei. da liberdade. dos direitos ci
vis. da justiça. e de seus contrários. a impunidade. a violên
cia. a injustiça. 



Os debates reuelaram 

também a conuicção 

dos participantes de 

que não estamos dian

te de um círculo uicio

so inquebrantáuel no 

qual uma cultura cíuica 

imperfeita impeça 

iniciatiuas de reforma. 

O pano de t'undo dos debates foi a idéia de resgatar o as
pecto positivo da lei como garantidora dos direitos do cida
dão contra o arbítrio do governo e de particulares e como 
promotora da justiça. Esta visão da lei é alheia à nossa cultu
ra cívica que só a vê como instrumento de opressão dos 
poderosos. Diante da lei assim vista, restam ao cidadão 
apenas a submissão resignada. a fuga pelo jeitinho, ou are
cusa total da legalidade. Sem dúvida, tal visão se deve em 
boa parte ao fato de que a lei tem sido entre nós exatamen
te isto: instrumento de opressão. Desde o conteúdo dos có
digos. passando pelos procedimentos legais, pela ação da 
polícia, pelo funcionamento do judiciário, até chegar ao sis
tema penitenciário. nosso sistema não garante acesso de
mocrático à justiça nem igualdade perante a lei. No entanto 
é convicção dos que se dedicam ao estudo de tais temas 
que não há saída democrática fora de um sistema legal de 
garantia de direitos acessível e eficiente. A aceitação resig
nada é a própria negação da cidadania; a esperteza do jeiti-

. nho é discriminatória com os que dispõem de menores re
cursos; a recusa da legalidade é a receita do caos. Os deba
tes revelaram também a convicção dos participantes de 
que não estamos diante de um círculo vicioso inquebrantá
vel no qual uma cultura cívica imperfeita impeça iniciativas 
de reforma. A intervenção é possível no campo do pensa
m ento e da prática. 

Professores, juízes. defensores públicos. advogados, jorna
listas. pesquisadores. oficiais da Polícia Militar, membros de 
ONGs. dirigentes de associações e outros interessados de
bateram conosco e ofereceram sugestões de reforma. Os 
males que afligem o Rio de Janeiro na área da segurança 
do cidadão e da justiça tiveram pelo menos a consequência 
positiva de chamar a atenção para a importância do tema e 
despertar o interesse por sua análise e solução. o seminá
rio mostrou que há no Rio cidadãos dispostos a lutar para 
que a Lei seja instrumento da Liberdade e da Justiça. 
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polícia, 
• crime e 

casti 
HfUO WZ 

DElEGAdo E CHEfE dA Polf
ciA Civil do EsTAdo do Rio 
dE JANEIRO 

o 

delegado Hélio Luz, chefe da polícia civil, inaugurou a 
série de debates intitulada Lei e Liberdade, promovi
da pelo /SER, discutindo, com um grupo variado de pes
soas, problemas da segurança pública no Rio de janei
ro. Das três horas de discussão, quero sal tentar três pon
tas: a novidade da situação, a novidade da postura e a 
novidade das tdétas. 

0 RESUMO dA INTERVENÇÃO dE H~llo 
luz ~ dE AUTORIA do HISTORIAdOR 

Jos~ MuRilo dE CARVALI-to 

Situação - Embora já um tanto pre
parados pelas declarações de im
prensa feitas pelo delegado, os par
ticipantes do debate não puderam 
evitar a sensação de surpresa dian
te do que viam e ouviam. Um chefe 
de polícia, pouco à vontade no ter
no e gravata, usando linguagem ab
solutamente informal - "é ruim, 
hein?"-, falando com franqueza 
desconcertante sobre as mazelas da 
segurança pública e da polícia ci
vil. As revelações sucediam-se umas 
às outras, envoltas em estranha com
binação de inconformismo e realis
mo cru. Para todos nós, acostuma
dos a autoridades policiais cujo 
comportamente sempre variou en
tre o cinismo , a hipocrisia, o 
corporativismo e a impotência, o 
espetáculo adquiria tons quase 
surrealistas. 



Postura - Ali estava um chefe de 
polícia cuja preocupação não era 
resguardar a própria autoridade, 
não era justificar suas ações, não 
era defender a corporação, não 
era sofismar e esconder a reali
dade, não era bajular superiores, 
não era fazer política. Ali estava 
um chefe de polícia que simples
mente se apresentava como um 
funcionário pago pelo contribu
inte para cuidar de sua seguran
ça na forma da lei. Um delegado 
que buscava organizar uma polí
cia honesta e eficiente (até onde 
isto é possível), acabar com os 
abusos, administrar bem os re
cursos orçamentários (segundo 
ele, suficientes, se tapados os ra
los), cumprir, enfim, suas obri
gações constitucionais para com 
os cidadãos e contribuintes. Ali 
estava essa entidade tão simples 
quanto rara em nossa terra: um 
servidor público. 

Idéias -Aqui a surpresa ficou por 
conta das concepções e do desa
fio que continham. A polícia ci
vil, diz Hélio Luz, é como é, em 
parte, porque a sociedade a fez 
assim e a mantém assim. Grita-se 
contra o arbítrio e a corrupção 
dos policiais, sobretudo depois 
que esses policiais aprenderam 
a achacar a classe média. Mas, 
por outro lado, há conivência ge
neralizada com o mau compor
tamento policial. Comerciantes 
aceitam exigências de superfa
turar preços nas licitações feitas 
pela polícia, colocando o lucro 
acima do respeito à lei que os 
obriga a denunciar a irregulari
dade. Pelo ralo das licitações frau
dulentas escorre boa parte do 
orçamento da polícia. Paga-se 
para não se registrarem queixas 
e ocorrências. Os inquéritos po
liciais funcionam de acordo com 
o volume de dinheiro oferecido 
pelas partes interessadas, geral
mente representadas por seus ad-

vogados. O reclamante paga 
para que o inquérito seja feito de 
maneira correta e leve à conde
nação de quem o lesou; o recla
mado paga para conseguir o 
oposto e ser absolvido ou ter o 
processo devolvido ou arquiva
do. As vítimas de roubo ou furto 
de carros pagam para obter de 
volta sua propriedade. E assim 
por diante. O delegado termina 
fazendo a pergunta desafiadora: 
a sociedade brasileira, sobretudo 
a parcela composta pela classe 
média, está disposta a conviver 
com uma polícia honesta? 

Mesmo para quem acha que par
te dos males da polícia tem raízes 
dentro da própria polícia e que, 
portanto,. podem ser sanados 
mediante medidas administrati
vas, a pergunta é perturbadora e 
poderia ser sustentada por análi
ses sociológicas e antropológicas. 
O desrespeito à lei, sua violação, 
faz parte do cotidiano de todos 
nós. Como nos tempos do padre 
Vieira, o verbo roubar conjuga
se até hoje entre nós em todos os 
tempos, pessoas e modos. Sub
fatura-se, superfatura-se, sonega
se, contrabandeia-se, suborna-se. 
Quem faz uma declaração de ren
da totalmente honesta? Qual é o 
empresário que não tem caixa 
dois? Quem pede nota fiscal? 
Quem não aceita uma redução no 
preço de uma consulta médica em 
troca da dispensa de recibo? 
Quem não compra mercadorias 
contrabadeadas nas mãos dos 
ca'melôs? Quem não joga no bi
cho, alimentando uma das gran
des fontes da corrupção policial? 
Quem não molha a mão do guar
da de trânsito ou da polícia ro
doviária? A lista de violações sis
temáticas da lei não tem fim. 

Reforma- Volta a pergunta: uma 
polícia corrupta não é filha legí
tima dessas práticas, dessa cultu-

9 
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ra? Uma polícia honesta que 
reprimisse todas essas trans
gressões não seria um imen
so transtorno, não causaria 
tremendo reboliço? Não ha
veria muitos saudosistas dos 
bons tempos da corrupção? O 
delegado tem razão: a refor
ma da polícia, sem a reforma 
da sociedade, tem limites es
treitos. O policial civil é o 
primeiro a ter a obrigação .de 
respeitar a lei que deve fazer 
cumprir. Mas ele não é herói 
nem idiota. Ele não o fará se 
seus superiores não o fizerem; 
seus superiores, via de regra, 
não o farão se seus chefes po
líticos não derem o exemplo; 
os políticos não o farão se o 
contribuinte e o eleitor não 
os forçarem a isto; o contri
buinte e o eleitor só terão 
condição de cobrar dos polí
ticos quando eles mesmos 
cumprirem suas obrigações. 
Um círculo vicioso? 

Talvez. Mas, mesmo dentro de 
limites estreitos, o trabalho de 
reforma da polícia civil pode ser 
o início da reversão do processo, 
sobretudo se acompanhado de 
trabalho semelhante na polícia 
militar e no aparato judicial. De 
repente, podemos descobrir que 
estamos quebrando o círculo vi
cioso e que, por mais que a situ
ação nos incomode, não podere
mos mais voltar atrás. A corrup
ção, o desrespeito à lei, não se
rão eliminados, mas poderão ser 
contidos dentro de limites menos 
indecentes. 

O delegado Hélio Luz, indepen
dentemente do futuro de sua atu
ação à frente da polícia civil, já 
teve pelo menos o mérito de nos 
fazer acreditar que este sonho 
talvez seja viável. Talvez por esta 
razão os participantes do debate 
tiveram uma reação também iné
dita: saudaram o delegado com 
uma salva de palmas. "Palmas pra 
mim? É rúim, hein?". 



políticas de 
combate ao 

narcotráfico 
na América Latina 

0 RESUMO do 

CONTEúdo dA IN

TERVENÇÃO do EX

pREfEITO dA cidAdE 

dE CAli, ColôMbiA, 

foi fEiTO A pARTIR 

do ARTIGO 

'ViqilANCIA 

EpidEMiolóqlcA dE 

los HoMicidios 
ocuRRidos EN CAli. 

ENERO A DECIEMbRE 

dE 199} 
LA EpidEMioloqiA 

AplicAdA A IA 
AdMiNISTRACIÓN 

publiCA (PGU, 

SERIE GESTIÓN 

URbANA 2, CludAd 

y ViOlENCiAS EN 

AMERiCA LATINA, 

AlCAdiA dE CAli, 
1994)' E É dE 

RESpoNSAbilidAdE 

do REdATOR. 

RODRIGO GUERRERO VELASCO 
Ex-PREfEITO dE CAH - ColôMbiA 

artes por causas violentas 
têm aumentado na Colôm
bia, desde a década de 
1920, com picos como na 
época da chamada violên
cia política, e adquiriram, 
a partir de 1983, um cará
ter endêmico, convertendo
se em problema de saúde 
pública. Embora a taxa de 
homicídios em Cali- 104 
por cem mil habitantes em 
1993- não alcance os ní
veis de outra cidades- Me
dellín, por exemplo, teve, 
em 1994, uma taxa de 355 
a cada cem mil habitantes 
-, se observa um aumento 
sustentado desde 1983, que 
coincide com o comporta
mento de toda a Colômbia. 

11 
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TASA DE MORTALIDAD GENERAL, HOMICIDIOS 
V ACCIDENTES DE TRANSITO. CALI. 1983-1992 

HOMIC.Y AJTRANS.(TASA X 100 .000 H.) 
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Em quase todos os casos de ho
micídios não se consegue escla
recer os autores e motivos do 
fato, posto que os dados são ob
tidos, em primeira instância, jun
to aos parentes do morto, às tes
temunhas ou, em alguns casos, 
quando se captura o responsá
vel. Estas informações podem se 
alterar no curso do processo, mas 
os novos dados não serão regis
trados. 

Impunidade - A lentidão da jus
tiça foi demonstrada a partir de 
um acompanhamento feito junto 
aos diversos tribunais, onde se 
observou que apenas 5% dos pro
cessos nos juízos municipais e 
52% no circuito de Cali, no pri
meiro semestre de 1994, foram 
julgados. A impunidade pode, 
portanto, ser uma das razões que 
estimulam os homicidas a reali
zar seus crimes. 

Quanto à forma como se execu
tam os assassinatos, embora não 
se determine quem os realizou, 
verifica-se que cerca de 20% de
vem-se ao crime organizado ou 
à ação de pistoleiros. Outra ca
racterística que sugere organiza
ção criminosa são os sinais de 
tortura, a queima do corpo das 
vítimas ou sua asfixia através de 
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sacos p lásticos. Também é impor
tante assinalar que 80% dos ho
micídios foram cometidos com 
arma de fogo, mais cara que a 
arma branca. 

Quanto a idade e sexo das víti
mas, houve uma participação 
maior dos homens, que tiveram 
taxas mais altas em todos os gru
pos de idade, sendo que o gru
po de 25-29 anos mostrou um ex
cesso de risco, quando compara
do aos outros grupos. 

Em 1992, o número de anos de 
vida potencialmente perdidos por 
homicídio foi de 63.000, tendo 
sido a causa mo-rtis com maior 
número de anos perdidos. 

Metodologia - A violência é, 
portanto, um dos problemas mais 
sentidos da comunidade. A par
tir de um ponto de vista mais cí
vico que policial, a nossa admi
nistração, através do programa 
Desarrollo, Seguridad y Paz, 
DESEPAZ, decidiu que uma das 
formas de enfrentar esta dificul
dade seria o desenvolvimento do 
projeto Epidemiologia da Violên
cia. 

Com o objetivo de analisar de 
maneira sistemática e contínua as 
ações violentas (homicíd ios e 



mortes em acidentes de trânsito) 
para, através de critérios de ris
co, estabelecer as intervenções 
necessárias da municipalidade, 
foi criado um grupo de trabalho 
que reuniu as diversas instituições 
que se constituíam em fontes de 
dados primários (Polícia Metro
politana, Fiscalia, Secretarias de 
Saúde e de Trânsito, o órgão 
municipal voltado para os direi
tos humanos e o Instituto Médi
co Legal) , sob a coordenação de 
um dos funcionários do DESE
PAZ. 

As informações produzidas por 
cada instituição passaram a ser 
cotejadas semanalmente e passou 
a ser possível conciliar diferen
ças nos dados demográficos, 
além de se definir padrões co
muns de coleta de infomação: 
dados demográficos sobre a víti
ma; o fato; o dia e a hora de ocor
rência do homicídio; o lugar do 
atentado e residência da vítima; 
móveis e circunstâncias em que 
ocorreu; tipo de arma utilizada e 
adesão a grupos especiais expos
tos a risco, como homossexuais, 
prostitutas, viciados em drogas, 
vigias e ajudantes de construção. 

Riscos - Verificou-se que, em 
1993, ocorreram 1.829 homicídi
os. A taxa de 104 por cada cem 
mil habitantes, discriminada em 
209 para homens e 13 para mu
lheres, foi maior que a de 1992 
(93 por 100 mil). 82o/o desses ho
micídios deram-se na população 
abaixo de 40 anos. 

Quanto à classe de a1ma utilizada, 
as taxas foram : arma de fogo, 83; 
arma branca, 18; outras classes de 
arma, 4. Todas por cada cem mil 
habitantes. Dez anos antes as ar
mas de fogo teriam sido responsá
veis por 50/ 60% dos homicídios, o 
que pode revelar uma maior par
ticipação do crime organizado ou 
de pistoleiros em 1993. 

O comportamento ao longo do 
ano teve um aumento crescente 
todos os meses, sendo campeão 
o mês de outubro. 56% dos ho
micídios aconteceram nos fins de 
semana e 49% entre as nove da 
noite e as três da madrugada . Em 
8% dos casos não se conseguiu 
identificar a vítima e, ao menos 
nos primeiros informes, não se 
identificou o homicida em 92% 
dos casos. 

Os autores, mas não sua identi
dade , foram estabelecidos em 
29% dos casos: 20% dos homicí
dios teriam sido cometidos por 
pistoleiros; 4% em brigas, rixas e 
vinganças entre bandos; 1% por 
agentes do Estado em operação 
e 2% por familiar ou conhecido 
da vítima. 

Alguns grupos passaram a ser 
considerados especiais em função 
do risco, a saber: viciados em 
drogas (lO%); indigentes (9%) ; 
prostitutas (1 %) , homossexuais 
(3%); catadores de lixo (5%) . 
Neste grupo também foram in
cluídos os ajudantes de constru
ção (62%) e os vigias. 

Levando em conta as diferenças 
populacionais entre os baiiTos, fo
ram calculadas as taxas para cada 
um e isso indicou os cinco bair
ros de maior risco, alem de se 
poder relacionar os tipos de ho
micídios predominantes em cada 
bairro e suas variações. 

A informação homogeneizada é apre
sentada em tabelas matrizes, discuti
das a cada semana na reunião do 
Conselho de Segurança Municipal, 
presidido pelo prefeito. Com base nas 
taxas de .homicídio por bairro e 
comuna (distrito), também se elabo
ram mapas de risco, utilizados para 
defmir de maneira mais precisa as 
necessidades de investimento social, 
em comum acordo com outros seto
res da prefeitura. 

1} 
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ISER, 1995, 
Rio dE JANEiRo 

RUBEM CESAR FERNANDES 
LEANDRO PIOUET CARNEIRO 

0 ANTROpólOGO RubEM ÜSAR FERNANdES É SECRETÁRiO EXECUTiVO do 
ISER E cOORdENAdoR do MOViMENTO VivA Rio. O ciENTiSTA políTico LEANdRo 
PIQUET CARNEIRo É pRofESSOR dA UERJ E pESQUISAdoR do ISER. 

~ 
voz comum que a violência no Rio de 
janeiro trouxe tais prejuízos à qualida
de de vida que chegou a interferir na 
própria atividade econômica no estado. 
Impossível retomar o crescimento, dizia
se amiúde, sem estancar a escalada da 
violência. 
Comecemos, então, por um dado que, 
embora bem conhecido, merece desta
que nesta argumentação: a flexão para 
baixo da economia no Rio é anterior à 
escalada da violência. Os resultados do 
Gráfico 1 coincidem com os dados de 
outras fontes: a curva da violência ga
nha dramaticidade ascendente no fi
nal da década de oitenta. Na economia, 
ao invés, os sinais fortes de declínio são 
do inicio da década (Gráfico 2). Vere
mos que, por outro lado, é razoável afir
mar que também a recuperação econô
mica começou antes que a violência 
declinasse. 
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Fonte:Secretaria Estadual de Saú
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Plural - O entendimento e as es
tratégias de ação necessitam le
var a sério o fato de que lidamos 
aqui com uma dinâmica com
plexa. Um primeiro passo é de
compor a violência, distinguir 
suas múltiplas formas e as res
pectivas tendências no período. 
Por exemplo : 

Violência no trânsito - Expri
me, por excelência, o estilo de 
relacionamento dos indivíduos 
entre si, frente às normas comuns 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas. 

de convivência. Nesse terreno, os 
dados produzidos pelo Ministé
rio da Saúde, pela Secretaria Es
tadual e pelo CIDE demonstram 
uma estabilidade relativa no nú
mero de óbitos por acidentes de 
transporte no período 1977-1989. 

Patrimônio e pessoa - O resul
tado surpreende. Quando anali
samos a evolução longitudinal 
das notificações de furto no perí
odo 1984-1994, constatamos uma 
oscilação com uma variação má-
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xima de 46%, terminando em um 

nível ligeiramente inferior (-6,4%) 

ao do ano inicial. Assim, não foi 

pelo furto que o Rio se tornou 
tão inseguro. Roubo de residên

cia, como as demais formas de 

roubo, envolve algum tipo de 

agressão e, como tal, é mais sus

cetível de gerar reações que le

vem à notificação. No entanto sua 

evolução também surpreende: 

oscilações com tendência de q~e
da no número de registras, che

gando em 1994 a um nível 27,7% 
inferior ao de 1984. O homicídio 

rompe a inércia. O número de 

casos aumenta em 150% na de

cênio 1984-1994, movendo-se 

para um outro patamar, muito 

acima do nível inicial. Não fo

ram, pois, o crime contra o 

patrimônio ou o crime persona
lizado que envolveram a cidade 

numa dinâmica de crescente vio
lência. Foi o homicídio. 

Drogas e armas - É a disputa 

endêmica pelos pontos de ven

da de droga no varejo que expli

ca a anomalia da curva ascen

dente dos homicídios. O diagnós

tico não surpreende. É gravíssimo, 

porém, e tanto mais que, apesar 
de todo o alvoroço, não se tor

nou ainda objeto de um trata

mento específico. Drogas e ar

mas continuam sendo matéria de 

muita notícia e quase nenhuma 

política. 

Bancos, cargas e seqüestros -

Sabemos que o comércio de dro

gas e de armas não se estruturou 
no Rio de Janeiro como um cír

culo fechado cujas operações e 

cujos conflitos se esgotam em seu 

interior. Mais grave é o caso dos 

seqüestros, forma hedionda de 

chantagem que introduz à inse

gurança no cotidiano dos execu

tivos e de suas famílias. A entra
da nos anos noventa marca um 

salto de 133o/o e uma subseqüen
te variação num patamar duas ve

zes superior ao dado de 1989, 

primeiro número da série. Os nú

meros para roubo de carga tam

.bém indicam uma mudança de 

escala, para pior, no interior dos 
anos noventa, embora melhorem 

entre 1992 e 1994. Mais estável, e 
até mesmo declinante nos anos 

noventa, é a curva do roubo de 

bancos. Demonstra, talvez, uma 

capacidade de reação e de aper

feiçoamento da vigilância nos es

tabelecimentos bancários. 

Bala perdida - Conseqüência 

mais difusa da mudança nos pa
drões do crime foi a generaliza

ção do sentimento de inseguran
ça, simbolizada pela figura da 

"bala perdida". O projétil absur

do, do qual não se sabe de onde 

vem ou para onde e por que vai, 

tornou-se uma idéia fixa do ima

ginário coletivo nos últimos anos. 

Economia - Acreditamos que "in
segurança" é a palavra-chave para 

o entendime nto do problema. A 

insegurança física simbolizada 

pela "bala perdida" combinou-se 

à insegurança econômica e à in

segurança política, resultantes de 

uma série de outros fatores. Uma 

não foi causa das outras, mas a 

associação simbólica entre elas 

organizo u discursos e percep
ções. Como foi possível qtte os 

agentes econ ôm icos interna

lizassem a síndrome da insegu

rança em seus negócios? A incer-



teza quanto a preços futuros e o 

célere esquecimento de valores 

passados, características da infla

ção, introduzem a dúvida em 
cada operação. Neste sentido, o 

ambiente incerto foi uma cons

tante na década e para todo o 

país. Mas o Rio sofreu mais. Ten

dências declinantes afetaram si

multaneamente diversos segmen

tos importantes na economia do 

estado. Três aspectos, portanto, 
estão contidos na conjuntura in
feliz dos anos oitenta: 1) tendên

cias declinantes, 2) que afetam 

segmentos relativamente inde

pendentes entre si através de pro

cessos específicos a cada setor, 

3) e que, no entanto, ocorrem 

ao mesmo tempo. Resulta uma 

dinâmica global marcada pela 

negatividade. As incertezas quan
to ao futuro transformam-se em 

pessimismo; e a pergunta se apre

senta se não seria melhor, e o 

quanto antes, proteger-se dian

te desta dinâmica perversa, dimi

nuindo os riscos e os investimen

tos, ou mesmo dela escapar, mi

grando para outras pairagens. 

Mas a crise fluminense não é fei
ta apenas de dinâmicas setoriais 

específicas. É possível reconhe

cer na conjunção de políticas 

macroeconômicas e dinâmicas 
macro-políticas, um conjunto de 

causas que contribuíram para o 

descenso econômico do estado. 

Os elementos são conhecidos: a 

transferência da capita l para 

Brasília, a fusão entre o estado 

da Guanabara e o estado do Rio 

de Janeiro e a longevidade das 

políticas de substituição de im

portação parecem ter afetado 

negativamente, ao longo das úl-

timas três décadas, o desempe

nho da economia carioca. 

Política - Esta foi uma dimensão 
decisiva para o sentimento gene

ralizado de insegurança no Rio 

de Janeiro. Pode ser caracteriza

da como uma "insegurança polí

tica", no sentido mais forte e 

amplo da expressão. Não se re

duz a uma falta de confiança nos 

governantes, embora isto também 
tenha ocorrido. Remete, de for

ma mais abrangente, a uma ca
rência de acesso aos processos 

globais que orientam (e, neste 
sentido, "governam") asociedade. 

Escrevendo em agosto de 1995, 

somos prazeirosamente induzidos 

a situar o argumento no tempo 

passado. O Rio de Janeiro, é o 

que parece, já iniciou a virada 

para a recuperação do seu valor. 

A mídia, revistas especializadas e 

ensaios acadêmicos retomam o 

tema sob esta ótica positiva. Po

demos, portanto, reforçar o ar

gumento deste texto consideran

do-o sob o ângulo contrastivo de 

uma outra situação. Passamos do 
que se chamou aqui uma "con

junção infeliz" a uma dinâmica 

que mereceu do novo Secretário 

de Indústria, Comércio e Turis

mo a denominação de um "cír

culo· virtuoso". Paradoxalmente, 

a retomada do crescimento eco

nômico ocorreu parl passu com 

um aumento dos crimes que atin

gem as classes empresariais. É um 
dado que nos parece definitivo 

para derrubar a tese de uma re
lação direta e causal entre vio

lência e perdas econômicas (Ta

bela 1). 
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As novas condições de gover
nabilidade e o "círculo virtuo
so" na economia não são sufi
cientes para domesticar a inse
gurança física e podem ser ain-

Fonte: SEPC 
Polícia Civil do Est. RJ 

da por ela conturbados. Neste 
sentido, e considerando o que 
foi visto, devemos acrescentar 
alguns pontos às nossas conclu
sões: 

ido.tida~ 

::·estrêita 
',)~,:-:-:m ,~'f:!: ~ :> ':: :=='=·= 

7·-r '· ~'~tPrç~s'fed~rais e esÇa,guais, ~evigora
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--.. cons~defarido · a dinâmica positiva em con
f!~~ção,; é vita~:'9t1e apoJí~~c~ ·;desegurança 
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inteiro num esforço • que é yita:l"para o ~eú 
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- o problema das drogas é estratégico e não 
há de E)er coriFido apenas. com a-repr~ssão ao 
trâ~cgileg~. ~~ge, justarnent~, a. mobiliza~o 

"' d~ ::um, ~mplp conjunt~ df;l fl~ores. Os legisla-
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ç~q, no tratamento., na ·clii 
sumo e no controle dá ofertâ~ 
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INTERVENÇÃO dos pAlESTRANTES foi 

REAlizAdO A pARTIR dE RESUMO 

pRoduzido pElO CIENTiSTA SOCiAl 
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RESpoNSAbilidAdE 

do REdATOR. 

LUIZ WERNECK VIANNA 
A pESQUISA sob RESpONSAbilidAdE dos 
ciENTISTAS sociAis Lulz WERNEck ViANNA, 
MARIA AlicE REZENdE dE CARvALHo, 
MANOEl PAIAclos CuNHA MElo E MARcElo 
BAUMANN BURGOS SE dESENVOlVE NO 
IUPERJ EM coNv[Nio coM A AssociAÇÃo 
dos MAGISTRAdos BRAsilEIROS (AMB). 

ardia como foi a inserção do judiciário no processo 
de transição do autoritarismo à democracia, é 
razoável supor que a controvérsia sobre o seu papel 
na sociedade brasileira somente agora comece a 
conhecer a sua explicitação, entre os próprios juízes e 
na sociedade. De todo modo, a percepção que eles têm 
de si mesmos, das instituições do poder judiciário, e 
da sociedade inclusiva, somada às mudanças 
estruturais que a cotporação parece estar sofrendo, 
tanto pela origem social de seus membros quanto pela 
entrada crescente de contingentes de jovens e de 
mulheres, autoriza a crença na existência de uma 
clara compatibilidade entre o perfil do juiz brasileiro 
e uma prática que venha a se orientar para a 
democratização do acesso à justiça. Essa conclusão 
origina-se da pesquisa que realizamos sobre o perfil 
do juiz brasileiro com vistas a conhecer melhor a 
substância cívica e doutrinária deste personagem, 
através de uma consulta nacional, cujos resultados 
mais significativos buscamos sintetizar. 

Classe Média - O juiz brasileiro pro
vém, em grande parte, dos setores 
das camadas médias, com uma fai
xa expressiva oriunda de setores 
caracteristicamente subalternos. 
Nada menos que 30% dos juizes são 
filhos de homens com ocupações ca
racterísticas do escalão básico da 
sociedade. Igualmente expressivo é 
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o fato de que 55% dos juízes são 
filhos de pais com até o primá
rio . O juiz brasileiro pertence à 
classe média, vive como ela e, 
quando é de origem mais baixa, 
foi mobilizado pelo projeto de 
ascensão a essa condição. 

Um outro aspecto a ser ressalta
do é o baixo recrutamento 
endógeno que parece caracteri
zar a magistratura, certificando 
ser esta uma profissão aberta do 
ponto de vista do acesso, di~tan
te em tudo de uma conformação 
profissional com elementos de 
casta. 

Quanto à idade do juiz de pri 
meiro grau em atividade, nota
se um índice significativo de ma
gistrados jovens (5 1 ,5% com 
menos de 40 anos), sugerindo 
uma virtual juve nilização da pro
fissão, sendo que 14o/o têm até 30 
anos. 

No que se refere ao gênero, é 
acentuada a predominância de 
homens na profissão (cerca de 
80%), mas há indicações de um 
progressivo acesso de mulheres, 
sugeridas pelo fato de que, se na 
magistratura em atividade do pri
meiro grau 20,7% são mulheres, 
entre os aposentados esse índice 
cai para cerca de 6%. 

Mudança - Em sua consciência 
média , o juiz brasileiro tende a 
se definir como um funcionário 
das instituições democráticas do 
Estado de Direito, n ão se vendo, 
portanto, como uma intelligen
tzia superposta à sociedade e 
vocacionada para o exercício de 
um papel pedagógico na educa
ção cívica d a população. 

É possível afirmar que nesse p as
so h á um corte com a tradição 
que e ntendia o direito como uma 
raciona/e o rganizado ra do mun
do e o estado como fonte inau -

gural da vida em sociedade, tra
dição que , não raro, fundia os 
dois termos sob a designação de 
uma razão de estado com prece
dência sobre os indivídu os 
destituídos de autonomia e p or
tadores de interesses raramente 
considerados. Indagado sobre 
como as elites intelectuais deve
riam intervir na vida pública, mais 
de 50% dos juízes optam pela al
ternativa que afirmava que elas 
deveriam parti c ipar d o debate 
público "no âmbito de sua com
petência profissional desenvol
vendo conhecimentos específicos 
à sua área profissional". 

O juiz não se sente nem um de
fensor de uma razão de Estado, 
nem um fundador de uma nova 
ordem . Nad a menos que 83,5% 
dos juízes de primeiro grau em 
atividade e quase 80% dos de se
gundo grau em atividade votaram 
na a lternativa que afirmava que 
o Poder Judic iário não deve ser 
neutro e que "em suas decisões, 
o magistrado deve interpretar a 
lei no sentido de aproximá-la dos 
processos sociais substantivos e, 
assim, influir na mudança soci
al". 

Essa identidade de intérprete das 
leis enquanto "criador" de sua sig
nificação se coaduna com uma 
posição favo rável da consciência 
mé dia dos juízes à mudança do 
direito brasileiro. Assim é que o 
nosso Direito Processual, p o r seu 
anacronismo, constitui , para a 
maioria dos e ntrev istad os, um 
entrave à incorpo ração "ao âm
bito da regulação da Justiça dos 
n ovos conf1i tos resulta ntes das 
transformações estruturais pelas 
quais o p aís tem passado". Em 
menor grau, mas com um índice 
a inda sig nificativo, é a percepção 
do Direito Positivo bras il e iro 
como um e n trave à '·capacidade 
do magistrado para intervir so bre 



os conflitos derivados dos pa
drões de desigualdade existentes 
no país" . 

A idéia de que a democratização 
do Judiciário passa por uma boa 
e ngenharia institucional baseia
se, de um lado, em uma a uto
percepção que admite estar o 
Poder Judiciário "d istante da 
maioria da população"e, também, 
que o acesso à justiça é oneroso, 
"ocasionando uma seleção soci
a l de seus beneficiários. De ou
tro, na ênfase sobre a necessida
de de "aproximar o Judiciário dos 
novos sujeitos sociais e de seus 
direitos emergentes", e na impor
tância atribuida à criação de uma 
relação mais capilar com a socie
dade, sobretudo através da cria
ção de juizados especiais. Trata
se, na verdade, de uma idéia de 
democratização que n ão anta
goniza com a percepção que os 
magistrados têm da administra
ção da justiça como um bem 
público monopolizado pelo Po
der Judiciário, do que é exem
plar a ampla rejeição manifesta à 
proposta de "difusão de vias pa
rale las ao aparelho judicial" - cer
ca de 65% d iscordaram dessa pro
posta como alternativa de demo
cratização do acesso à justiça. Tal 
monopólio, entretanto, parece 
conhecer uma cetta flexibilização, 
quando se atenta para a relativa 
aceitação obtida pela idéia de 
"conciliação prévia extra-judicial". 

Corporação - A tendência à 
definição de um Poder Judiciá
rio que se fecha à influência po
lítica - tal como fica evidente pela 
adesão de quase 70% dos juízes 
à idéia de que "a seleção dos Mi
nistros do STF deve ser feita por 
lista múltipla apresentada pelo 
próprio Tribunal ao Presidente da 
República"- pode constituir cam
po fértil para um sistema divo r
ciado da rea lidade d o país e, no 
limite, para a emergência de prá-

ticas corporativistas. O fato de os 
juízes admitirem, por exemplo, 
que a ação coletiva da magistra
tura deve assumir uma forma de 
lobby "a fim de influir nas deci
sões do Legislativo relativas ao 
Poder Judiciário", parece indicar 
real ameaça de consolidação de 
um viés corporativo. 

Como se sabe, categorias insula
das, vivenciando uma lógica de 
subsistema auto-justificado, ten
dem a produzir uma forte identi
dade de corporação. 

Os juízes, como homens e como 
corporação, parecem estar de fato 
encapsulados na lógica e no esti
lo do seu desempenho funcional. 
É de se notar, por exemplo, que 
a sua atividade, caracteristicamen
te intelectual, não extrapola os 
limites de suas lides profissionais, 
e que, mesmo nelas, a produção 
técnico-científica e doutrinária é 
baixa - cerca de 55% dos juizes 
do segundo grau em atividade 
nunca publicaram qualquer tra
balho em revista especializada naci
onal e 10% publicaram apenas um. 

No primeiro grau a situação ain
da é mais aguda: cerca de 80% 
não têm qualquer artigo seu pu
blicado nesse tipo de revista. Tal 
comportamento parece apontar 
para a inexistência de grandes 
controvérsias interna c01poris, 
assim como a ausência ele uma 
agenda indagadora sobre as re
lações que se possam estabele
cer entre as questões intelectuais 
do direito e da Justiça e a socie
dade inclusiva. Novas circunstân
cias, criadas sobretudo pela ame
aça do controle externo (rejeita
do, sob qualquer forma, por cer
ca ele 80% da magistratura), po
dem vir a produzir o resultado 
de extrair os juízes do seu tradi
cional isolamento, obrigando-os 
a uma posição mais declarada de 
inscrição na cena pública. 

21 



22 

o cotidiano 
das delegacias 

• cariocas 
na república velha 

1907--1930 

MARCOS LUIZ BRETAS 

PEsQuisAdoR dA fuNdAçÃo CASA dE 
Rui BARbosA. DouTOR EM HISTóRIA 
pElo EuRopEAN CENTRE foR lHE Snxly 
of PoliCINq, lHE ÜpEN UNIVERSITy, 
INGlATERRA. 

história da polícia no Rio de janeiro pode 
ser tratada como um longo processo de de
finição de atribuições e dos poderes dispo
níveis para o exercício de seu papel. Desde 
suas origens no início do século XIX, a polí
cia recebeu uma vasta gama de atribuições 
incorporadas numa idéia abrangente de 
"ordem urbana·: e dispunha de poderes 
judiciários em casos menores. A base legal 
para este poder foi extinta em 1870, mas a 
autoridade policial permaneceu uma im
portante instância reguladora de conflitos, 
ainda que numa forma extra-legal. 

O estudo das práticas legais e 
extra-legais pelas autoridades 
policiais cariocas foi o objeto da 
tese de doutoramento "Não Pode! 
O exercício cotidiano da autori
dade policial no Rio de Janeiro, 
1907-1930", defendida em junho 
de 1995 na The Open University, 
em Milton Keynes, Inglaterra, 
pelo pesquisador Marcos Luiz 
Bretas, da Fundação Casa de Rui 

Barbosa; apresentada no seminá
rio Lei e Liberdade do ISER em 
26 de setembro de 1995. 

A partir do levantamento dos li
vros de registro de ocorrências de 
sete delegacias cariocas - São 
José, Santo Antônio, Santa Tere
za, Engenho Velho, Tijuca e Méier 
- no período 1907-1930, Bretas 
buscou reconstituir os tipos de 
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problemas que chegavam às de
legacias e como os comissários 
de polícia e os delegados proce
diam nestas ocorrências. 

A partir de 1907 a polícia viveu 
uma importante etapa em seu 
processo de profissionalização, 
com a criação da figura do co
missário de polícia concursado e 
com um primeiro esboço de car
reira. Ao contrário dos funcio
nários de até então, que entra
vam e saíam da polícia ao sabor 
das marés políticas, muitos des
tes comissários permaneceram na 
polícia por longo períodos. O rit
mo de trabalho também alterou
se. Após um período inicial de 
grande atividade, especialmente 
em práticas assistenciais, como o 
socorro aos doentes, e de repres
são à vadiagem, a quantidade de 
ocorrências foi caindo até atingir 
um mínimo no período das re
beliões militares (1922 a 1924) 
para recuperar-se rapidamente a 
partir de 1925, mas agora com o 
assistencialismo substituído pelo 
tráfego como o principal proble
ma policial. 

Procedimentos - Os novos co
missários eram responsáveis por 
plantões de 24 horas nas delega
cias, e deviam registrar nos livros 
todos os acontecimentos deste 
período. Aí eles expressam não 
só a variada gama de questões 
que chegam às delegacias, mas 
também as suas reações. Alguns 
delegados comentam e dão ins
truções na margem, permitindo 
uma melhor visão dos procedi
mentos policiais. A partir dos re
gistras realizados por delegados 
e comissários, é possível recons
truir o movimento das delegaci
as cariocas no período, e como 
os policiais reagiam a estas ocor
rências, elaborando sua formas 
de ver a sua própria atividade e 
a sociedade como um todo. 

Talvez dois casos possam ilustrar 
como a experiência de delegacia 
constrói o relacionamento do 
policial com a realidade que o 
cerca: o estudo de casos que en
volvam pessoas com algum tipo 
de poder social e o relacionamen
to com as mulheres que apare
cem nas delegacias. 

Pessoas dotadas de autoridade 
que apareciam nas delegacias 
podiam ser divididas em três ti
pos principais: outros policiais, 
membros das forças armadas (in
cluindo a Guarda Nacional) e 
membros da elite política e eco
nômica. Estes grupos exigiam um 
certo cuidado, e, por vezes, uma 
boa dose de subserviência por 
parte dos policiais, porque suas 
carreiras ainda dependiam larga
mente de contatos e influências 
políticas. O contato conflitivo 
com outros policiais envolvia 
quase sempre elementos das di
ferentes forças que repartiam a 
autoridade policial na cidade -
polícia civil, polícia militar, guar
da civil e guarda notuma - e eram 
casos difíceis para os envolvidos 
porque as relações de autorida
de entre as polícias era indefini
da. Assim o desfecho comum dos 
casos eram as acusações de par
te a parte . Militares também in
troduziam um complicador para 
as atividades policiais: as dispu
tas entre policiais e forças arma
das vinham de longa data, e aqui 
também os oponentes podiam 
fazer suas vozes chegar aos altos 
~scalões da administração públi
ca. Erri casos envolvendo solda
dos, não era raro ver a polícia 
terminar subjugada por uma for
ça maior. 

As classses mais altas passaram a 
ter um maior contato com as for
ças policiais no início deste sé
culo. Isto ocorreu principalmen
te a partir da difusão do automó
vel, cuja fiscalização tomou-se 
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tarefa policial, e também pela 
criminalização dos entorpecentes, 
um tipo de delito cometido por 
uma clientela de maior poder 
aquisitivo . No caso do Rio de Ja
neiro, ambos os casos devem ser 
relativizados: apesar do grande 
número de acidentes de trânsito, 
os registras policiais demonstram 
que a elite carioca não se envol
veu diretamente com a condução 
de seus carros, tarefa delegada a 
motoristas que passam a figurar 
nos registras. O consumo de. en
torpecentes, especialmente a co
caína, ficou criminalizado e pas
sou a preocupar a polícia na dé
cada de 1920, mas era quase sem
pre associado à prostituição. As 

prostitutas eram vistas como as 
principais consumidoras e em 
torno delas se desencadeava a 
repressão. Mesmo num caso ex
cepcional, quando o filho do pro
curador criminal do Distrito Fe
deral foi encontrado em coma, 
isso se deu na casa de sua aman
te, uma prostituta . 

Elite - Mesmo assim, membros da 
elite apareciam nas delegacias, 
fossem como acusados fossem 
como vítimas ou testemunhas, 
sem falar nos inúmeros casos de 
pessoas importantes interceden
do por um acusado ou queixoso, 
que assim garantia uma maior 
atenção por parte dos policiais. 

Os membros da elite acusados 
punham a polícia numa situação 
difícil, pois diversos impedimen
tos faziam com que os casos não 
prosseguissem. Se encontrar tes
temunhas era sempre uma tarefa 
difícil para a polícia, nestes casos 
até vítimas se negavam a coope
rar. A presença da elite colocava 
limites à autoridade policial, que 
se via diante de um poder mais 
elevado. 

Os problemas criados pela pre
sença feminina eram de outra or-

dem, mas talvez aqui a polícia ex
perimentasse dificuldades ainda 
maiores no exercício de suas clas
sificações. As imagens femininas 
já eram tradicionalmente dualis
tas, anjo ou demônio, e a polícia 
se colocava como barreira para 
que a feminilidade pura não se 
perdesse no mundo urbano mas
culino e ameaçador. Neste senti
do a polícia exercia forte contro
le sobre os comportamentos e a 
sexualidade nas ruas, recorrendo 
freqüentemente ao crime de 
defloramento capitulado no có
digo penal. A forte proteção à pu
reza não tinha como contrapar
tida a repressão à prostituição. A 
relação policial com as prostitu
tas era de exercer um determina
do controle das áreas de prosti
tuição, onde se ·concentravam de
sordens, mas com uma certa to
lerância em relação às mulheres, 
que já haviam passado a possibi
lidade de resgate . 

O grande combate se tratava fora 
das áreas aceitas de prostituição, 
onde o controle sobre o compor
tamento feminino era certamen
te mais intenso que o masculino. 
A repressão à vadiagem masculi
na desaparece antes da repressão 
à vadiagem feminina - que atin
gia mulheres negras e pobres nas 
ruas - demonstrando uma forte 
preocupação a respeito da pre
sença de mulheres nas ruas. Es
tas mulheres negras e pobres en
travam e saíam das delegacias 
policiais continuamente, até um 
momento em que desapareciam 
do espaço urbano. 

A partir destes contatos e experi
ências, o policial ia construindo 
sua visão da sociedade e desen
volvendo formas de agir, neces
sárias quando quase nenhuma 
orientação vinha do Estado, cons
tituindo as práticas que vieram a 
ser as rotinas das delegacias cari
ocas. 
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modelo da democracia participativa, pre
dominante nos novos movimentos das asso
ciações de moradores no final dos anos 70 
e durante os anos 80, tinha por objetivo con
seguir uma posição autônoma em face ao 
Estado e aos partidos políticos como alter
nativa para a democracia representativa, 
ao mesmo tempo reforçando a manifesta
ção da diferença e da cidadania ativa. A 
transformação de uma necessidade mate
rial em um direito foi o mote que marcou, 
de fato, estes movimentos feitos com o obje
tivo de melhorar as condições de vida da 
população. 

A ideologia comunitária, imple
mentada principalmente .através 
da influência da Igreja Católica, 
teve, porém, ainda um outro efei
to. Em conseqüência da priorida
de dada às identidades locais e 
grupais, ela reforçou a segmen
tação que divide a população e 
diminuiu os compromissos com 
os interesses, demandas e estra
tégias gerais e públicas. De fato, 
embora explicitamente oposta ao 

clientelismo, a ideologia comu
nitária seguiu o padrão dessa for
ma de fazer política no que se 
refere à segmentação, pois o 
clientelismo é bem conhecido 
pelos seus efeitos segmentadores. 

Um problema adicional surgiu 
durante a década de 80, assim 
que as organizações e associações 
populares, por causa da impor
tância dada à autonomia, passa-
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ram a obter verbas diretamente 
do governo a fim de implementar 
a política social estatal. Isso per
mitiu o aparecimento da prática 
da corrupção dentro de suas or
ganizações e da conseqüente des
confiança em relação aos seus lí
deres . Todo esse processo foi re
forçado pela tradição do regio
nalismo e da defesa dos interes
ses locais e particulares em de
trimento dos interesses gerais e 
da União. 

Quadrilhas- Estes novos movi
mentos, a certa altura, tiveram 
também que permanecer inde
pendentes das quadrilhas de tra
ficantes de drogas, as quais in
troduziram um problema inespe
rado constituído pelo aumento da 
criminalidade violenta, que, em 
algumas cidades, duplicou ou 
mesmo triplicou, além do desa
fio apresentado pelo novo poder 
militar do crime organizado, es
pecialmente entre os jovens tra
ficantes de rua que moravam e 
faziam seus negócios nas favelas 
e conjuntos habitacionais. 

Ultrapassando o campo restrito 
do crime e do tráfico de drogas, 
nas chamadas comunidades lo
cais, os grupos de tráfico come
çaram a se interessar pelas elei
ções das associações de morado
res, apresentando candidatos li
gados a eles. Os movimentos so
ciais, particularmente nas áreas 
pobres, tiveram então de enfren
tar uma situação de mortes re
correntes, aumento da incidên
cia de furtos e roubos, assim 
como da corrupção em suas or
ganizações. No enfrentamento da 
questão desenvolvem-se, basica
mente, duas linhas de pensamen
to: (1) uma nova tendência con
servadora que, além de eleger 
políticos que defendem a pena 
de morte e governos fortes, pas
sa a exigir mais eficiência e du
reza nas práticas policiais, e (2) 

os que julgam a desordem não 
apenas inevitável como boa, ha
vendo até os que, mais à esquer
da, continuam a achar que a guer
ra civil já começou e a revolução 
está perto . 

Entre os dirigentes das associações 
de moradores permaneceu o silên
cio sobre as ações dos bandidos e 
uma constante denúncia da repres
são policial sobre os moradores. O 
papel do crime organizado e das 
máfias foi subestimado, se não ig
norado, principalmente pelos que 
apoiaram a luta contra a pena de 
morte e contra as políticas penais 
do Estado. 

Representação - Mas as mudan
ças ocorridas na política local não 
se originaram apenas do medo 
decorrente dos crimes violentos 
e da presença de traficantes no 
bairro . Elas foram especialmente 
notáveis naquelas associações em 
que o modelo participativo da de
mocracia negava ou criticava o 
da representação democrática, 
ainda montado no clientelismo, 
ou seja, num circuito de trocas 
de bens e serviços, que atinge seu 
auge na época das eleições e im
plica um contato constante entre 
os políticos e os moradores com 
vários intermediários, inclusive os 
de fora da localidade. Se a auto
nomia foi reforçada e, com ela, 
muitos intermediários desapare
ceram, a possibilidade de corrup
ção entre os líderes locais criou 
novas tensões e nova desconfi
ança . 

Nesse tipo de associação, o efei
to principal da presença inde
sejada dos grupos de tóxico foi o 
de tornar irrealizáveis as ativida
des rotineiras e as funções admi
nistrativas mais simples, tais como 
o pagamento da água, que é 
coletivizada em quase todas as 
favelas, assim como a discussão 
pública e livre dos problemas da 



comunidade, inclusive a violên
cia e o barulho. 

A ausência de meios jurídicos for
mais para fazer valer suas decisões 
e cobranças das taxas coletivas, 
para obrigar os devedores reniten
tes a saldar suas dívidas, foi uma 
das razões para que a população 
local aceitasse cada vez mais a par
ticipação dos traficantes, que já vi
nham cumprindo a sua função de 
garantir a segurança, nas ativida
des das associações de moradores. 
O desalento tomou conta dos mi
litantes que acreditavam no mo
delo participativo e que viram os 
moradores deixarem a associação, 
pois esta já não conseguia mais 
mobilizá-los para as suas reuniões. 

Confiança - O desencanto com 
o modelo participativo de expe
riência democrática foi, ele pró
prio, a causa para que muitos de 
seus militantes deixassem a as
sociação. Segundo entrevistas fei
tas em Cidade de Deus, bairro 
popular do Rio, o fato de que 
essas associações viram-se de re
pente disputadas por diferentes 
partidos políticos de esquerda, e 
por diferentes candidatos a car
gos eletivos dentro de cada um 
desses partidos, mostrou-lhes que 
a faceta do interesse político per
manecia, apesar da retórica . 
Como esse interesse é que os fez 
desacreditar e se afastar dos po
líticos clientelistas, também 
chamados de interesseiros, nos 
anos anteriores, sentiram-se traí
dos em sua confiança. Ao mes
mo tempo, os ideais de uma par
ticipação mais igualitária dei
xaram os membros da associa
ção mais insatisfeitos com a hie
rarquia autoritária que sempre 
existiu nas associações voluntá
rias no Brasil. 

As críticas feitas a esse modelo 
não seguiram tanto a retórica dos 
movimentos quanto da afiliação 

religiosa. Uma desconfiança ge
neralizada gerou acusações de 
roubo aos responsáveis pela as
sociação, sem importar os seus 
partidos políticos. Nesta questão 
havia uma grande diferença en
tre católicos e pentecostais. Os 
primeiros aceitavam o que eles 
chamavam de fraqueza humana, 
a necessidade de ficar e de mis
turar-se com os pecadores, lutan
do contra a corrupção dentro da 
associação, que nunca ficaria 
completamente livre de seu pe
rigo . Os últimos abandonavam e 
ficavam fora da associação assim 
que alguma evidência ou mes
mo suspeita de corrupção, hou
vesse surgido. O isolamento in
dividual e uma insistente preo
cupação com a corrupção, do 
lado dos protestantes; a mobili
zação, o misturar-se e uma atitu
de tolerante em relação à corrup
ção e outros crimes, do lado dos 
católicos: estas são as peças fun
damentais deste quebra-cabeça 
local. 

Religião- O modelo religioso de 
sociabilidade restrita e da prega
ção religiosa, da parte dos evan
gélicos, do trabalho coletivo e da 
liderança autoritária, do lado dos 
católicos, toma conta da vida so
cial nestes locais e tem efeito so
bre suas idéias políticas. 

Ao mesmo tempo, há um notá
vel retorno à vida doméstica e às 
preocupações individuais do tra
balho, do casamento, do ganhar 
melhor e de tais assuntos priva
dos da parte de todos, mais par
ticularmente dos evangélicos. Se 
não é nem no político, nem no 
jurídico, em tal crise de legitimi
dade, que as pessoas podem en
contrar saída para o medo e para 
o sentimento de um iminente 
colapso da vida social, então será 
na religião e no que está ni.ais 
próximo que elas irão se refugi
ar para escapar da avalanche. 
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ara enfrentar o problema da violência no Brasil é 
necessário democratizar o acesso dos pobres à justiça 
brasileira. Tendo em vista esse objetivo, deve-se atuar nos 
dois pontos extremos da instituição: na base, criando a 
figura dos juízes leigos e transformando os atuais 
juizados de Pequenas Causas em juizados Especiais, e, 
na cúpula do judiciário, limitando a oito anos o mandato 
dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). 

O Supremo, hoje, é tão podero
so quanto o Congresso ou o Pre
sidente da República e a limita
ção do mandato dos Ministros do 
STF limitaria, em certa medida, 
esse poder. A democratização 
configura, portanto, excelente al
ternativa ao tão comentado con
trole externo do Judiciário, que, 
aliás, se afigura impossível. 

Simplicidade - A democracia é 
a questão-chave do problema de 
falta de acesso dos pobres à Jus
tiça brasileira. Além de ser inó
cuo o controle externo, as fór
mulas propostas para isso ape-

nas criam mais espaços de auto
controle. Se essas propostas fossem 
aceitas, teríamos de ficar continua
mente criando cada vez mais es
paços de auto-controle. A propos
ta dosJuizados Especiais é simples 
de ser adotada. Os estados, indivi
dualmente, poderiam adotá-la. 

A Constituição aprovada em 1988 
abriu caminho para a eleição de 
juízes leigos, além de ter criado a 
Defensaria Pública. Em outras pa
lavras, a Constituição brasileira 
dota o cidadão de instrumentos 
que nenhuma outra no mundo 
tem. O núcleo de direitos sociais 



da nossa Constituição é muito 
avançado, até para o Brasil. 

Em cada delegacia ou grupos de 
delegacias deveria funcionar tam
bém um Juizado Especial, onde 
estariam permanentemente de 
plantão um juiz, um promotor e 
um defensor público. Todos os 
flagrantes teriam que passar pelo 
juiz, que faria o registro da ocor
rência. Com certeza isso reduzi
ria a violência contra o preso, 
principalmente o preso pobre, e 
qualquer cidadão poderia ter 
acesso ao juiz, a qualquer hora 
do dia e da noite, o que não 
acontece hoje em dia. 

Eleitos - Esses juízes seriam lei
gos ou togados, eleitos pela co
munidade da área sob jurisdição 
da delegacia, que teriam a res
ponsabilidade até de instruir o 
processo. Eles não poderiam dar 
a sentença final, mas poderiam 
muito bem formar o processo. 

A própria maneira de eleição do 
juiz contribuiria para aprimorar 
o processo democrático e partici
pativo. Cada associação de mo
radores, associação comercial, 
partido político, igreja ou orga
nização não-governamental po
deria indicar seu candidato, que 
teria um mandato, renovável, de 
dois anos. Da eleição sairia uma 
lista tríplice, que seria enviada ao 
Tribunal de Justiça para que o 
juiz finalmente fosse escolhido. 
A única exigência é que os can
didatos fossem todos advogados 
e que morassem na área em que 
concorrem. 

Uma outra vantagem dos juízes 
especiais seria a de desafogar o 
trabalho dos juízes criminais, que 
hoje não têm como desempenhar 
suas tarefas, devido ao acúmulo 
de trabalho . A democratização da 
Justiça também passa pela refor
mulação do ensino jurídico. 

Hoje, segundo informações do 
presidente do Tribunal de Justi
ça, Gama Malcher, existem no Rio 
de Janeiro 124 vagas para juízes, 
que não são preenchidas porque 
poucas pessoas conseguem pas
sar nos concursos. 

Fiscalizar - Quanto à questão de 
que em regiões remotas do Bra
sil seria o poder econômico 
quem, na prática, escolheria es
ses juízes, cumpre salientar que 
a influência do poder econômi
co já acontece hoje. A diferença 
é que essas entidades da socie
dade civil poderiam fiscalizar a 
eleição e denunciar possíveis ir
regularidades. O mesmo vale para 
as regiões miseráveis dos gran
des centros urbanos, onde o trá
fico de drogas domina hoje até a 
eleição para as associações de 
moradores. 

A Justiça brasileira precisa, ao 
mesmo tempo, experimentar no
vas formas de atuação e também 
necessita de tempo para mostrar 
como se comporta depois do fim 
da ditadura militar. O tempo de 
exposição da Justiça à democra
cia ainda é curto. Saímos do re
gime autoritário há apenas dez 
anos. Em todo o mundo, inician
do pela Itália, há uma renovação 
do modelo de Justiça e esse movi
mento já está chegando ao Brasil. 

Quanto à idéia de controle ex
terno do Judiciário- uma tentati
va do chamado centrão, que, nes
se ponto, foi derrotado na Assem
bléia Constituinte de 1986/ 88 -
fala-se de controle externo para 
que não se levante a possibilidade 
de democratização do Judiciário. 

O corpoi·ativismo do Judiciário , 
por sua vez, dificulta a adoção 
da proposta, mas os juízes de di
reito não devem ver os juízes es
peciais como opostos e sim como 
complementares à sua função . 
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Uma primeira incursão obser
vou que o desfecho processual 
resulta da conexão de duas or
dens de motivação institucional: 
por um lado, motivações de or
dem burocrática e, por outro, o 
interesse quanto aos móveis sub
jetivos. 
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Sob a ótica das motivações de 
ordem burocrática, o objeto do 
litígio gravitava em torno do cri
me, das inf01mações processuais, 
dos documentos anexados aos 
autos, do estrito cumprimento 
dos dispositivos legais. A5 defici
ências detectadas deviam-se às 
imprecisões técnicas e às diver
gências nas interpretações dos 
estatutos legais. Nesse terreno, os 
desafios e impasses estavam, por 
conseguinte, a reclamar progres
siva racionalização técnica e ad
ministrativa, expressa na neces
sidade de uma polícia judiciária 
tecnicamente eficiente, de refor
ma na legislação penal e de ser
viços judiciais mais céleres. 

Quando, todavia, se dirigiu a 
atenção para móveis subjetivos, 
o interesse processual se deslo
cou do âmbito do crime para o 
comportamento criminoso. Sob 
esse prisma, os embates do tri
bunal concentravam-se menos na 
proteção da vida enquanto um 
dos valores capitais de nossa cul
tura ocidental, porém gravitavam 
em torno de dilemas entre 
moralidade privada e pública, 
cujo desfecho podia convergir 
arbitrariamente para a condena
ção ou absolvição. Aqui não se 
poderia falar rigorosamente em 
deficiências técnicas ou adminis
trativas e sim na maior ou menor 
sagacidade dos acusadores ou 
defensores em explorar espaços; 
surpreender o adversário; poluir 
ou heroificar personagens. Nes
se terreno, estavam gestadas as 
condições para promover a in
justiça. 

Arbitrariedade - Um segundo 
momento da investigação procu
rou justamente investigar o sen
tido e o alcance dessa injustiça. 

As principais conclusões dessa 
etapa sugerem arbitrariedade na 
distribuição das sentenças; iden
tificam grupos preferencialmen
te discriminados (pobres, negros, 
nordestinos, cidadãos incorpora
dos ao mercado informal de tra
balho) e apontam algumas evi
dências de desigualdade no aces
so à justiça penal. 

Como, no entanto, como sugere 
Foucault, é evidente que a justi
ça penal não foi concebida para 
neutralizar as diferenças de 
classe,o mais relevante não pare
ce ser o caráter de classe das sen
tenças judiciárias ou as operações 
normativas que promovem dife
renças e hierarquizam e sim a 
incapacidade da justiça penal de 
traduzir diferenças e desigualda
des em direitos, incapaz de fazer 
da norma uma medida comum, 
isto é, incapaz de fundar o con
senso em meio às diferenças e 
desigualdades. Razões dessa or
dem concorrem para que o pri
vilégio da sanção punitiva se 
transforme de drama pessoal em 
drama social. 

Discriminação - Realizada já 
entre 1991 e 1994, em convênio 
entre NEV /USP e Geledés-Insti
tuto da Mulher Negra, em São 
Paulo, o principal objetivo da 
pesquisa foi identificar, caracte
ri~ar e explicar as causas do aces
so diferencial de brancos e ne
gros ao sistema de justiça crimi
nal no Brasil, investigando, para 
tanto, a totalidade dos crimes vi
olentos de competência dos tri
bunais singulares (roubo, tráfico 
de drogas e qualificado, latrocí
nio, estupro), julgados em primei
ra instância no ano de 1990, a 
partir de amostra estatisticamen
te representativa. 
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Até esse momento, 
os resultados indicam que: 

... não há diferenças entre o po
tencii:zl para o cdm~ violento re
velado pelos réus negros com~ 
parativamente aos brancos; 

-'réus negto$térideàía ser mais 
perseguidos,pela vigilância po
licial,:bem como, experimentam 
maiores obstáculos de acesso à 
justiça crimini:jJ e , maiores , difi
culdades de usufruírem do di
reito d~ ampla defesa, assegu
rado pelas normas constitucio
nais vigentes; 

'- em'decorrência, réus negros 
tendem a merecer um tratamen
to penal mc:ú$ rigoroso, repre
sentac\o pela maior probabi
lidade 'de serem, punidos ,,com
parativamente aos réus brancos. 

Desfe~ho processual em crimes de roubo 

Extinção 

Condenação 

Absolvição 

o 20 40 60 80 

Fonte: Poder Judiciário, Justiça 
Criminal, Varas Singulares, 
Pesquisa NEV-USP/ Geledés 



Natureza da Prisão 

Preso em 
Flagra nte 

Pre so 
Preventivamente 

Em Lib erd ade 

o 20 

Conclusões - Duas conclusões 
podem ser destacadas como re
sultado das pesquisas citadas: 

1. A defasagem entre os padrões 
emergentes de criminalidade ur

bana violenta .e os princípios/ 
práti<:;as da justiça penal (de cór
te liberal). Crítica ao princípio 
da responsabilidade individual. 

2 .. A necessidade de uma agen
da de pesquisa do Judiciário 
que proceda a análises: 

-de tipo estrutural (organização, 
funcionamento, relações com ou
tros podere{), resultados); 

-de práticas forenses (procedi
mentos, práticas, ações visando 
distribuição da justiça - o que 
inclui relações de poder entre 
agentes do direito e protagonis
tas, cultura judiciária versus cul
tura organizacional); 

40 60 

Fonte: Poder Judiciário, Justiça 
Criminal , Varas Singu lares, 
Pesquisa NEV-USP/Geledés 

-·do perfU dos agentes da jus
tiça de o opiniões e comporta~ 
mentos o a respeitei" de temas 
candentes da justiça (valores, 
questôes polêmicas, corpora
tivismo, direitos humanos etc); 

- do processo de formação 
dos agentes do direito (forma
ção escolar, político-ideológi
ca). 
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ROGEUO ·PfREZ PERDOMO 

núcleo do conceito de corrupção refere-se a uma 
transferência ilegítima do público para o privado, mas 
os comportamentos abrangidos podem variar no tempo: 
muitos atos que hoje julgamos corruptos e suscetíveis de 
escândalos eram considerados normais, politics as usual, 
nos anos 50/60. Por outro lado, embora o sistema jurídico 
tenha papel ativo na definição da corrupção, esta não 
se esgota em uma definição jurídica. Como sublinha E. 
Blankeburg (1991), o escândalo é a manifestação da 
corrupção e, portanto, constitutivo desta. Assim, quais 
são as condutas que consideramos corruptas ? 

A partir de escândalos concretos 
podemos tentar avançar à cons
trução de uma tipologia. 

Tipo simples - Apoderar-se de 
bem público para desfrute pri
vado, com ou sem transferência 
de propriedade, importando o 
volume da transferência (pegar 
um lápis na repartição pública, 
mesmo que configurado como 
delituoso pela maioria das legis
lações, não constitui ato suscetí
vel de escândalo). Exemplos: o 

chamado caso Roldán, na 
Espanha; o caso dos jeeps na 
Venezuela; o Carrefour du 
development, na França ou a 
foto de veículo do Tribunal do 
Contas da União conduzindo 
à escola o neto de um minis
tro brasileiro, em 1993. 

Tipo inverso - Transferência 
de dinheiro, favores ou vanta
gens de cidadãos privados 
para o Estado, com fins públi
cos, ou para funcionários pú-



blicos. O caso mais ambíguo vem 
da França, onde, a construção de 
centros comerciais estando sub
metida a severas restrições, algu
mas autoridades municipais ne
gociaram a concessão de permis
sões em troca de pagamentos 
substanciais revertidos às 
municipalidades, sob a forma de 
obras públicas importantes 
C corrupção branca). Outros 
exemplos: suborno, o jeito brasi
leiro, o chamado esquema PC, 
cuja divulgação levou à queda do 
presidente Fernando Collor de 
Melo, em dezembro de 1992; o 
chamado Irangate, nos Estados 
Unidos. 

Por fraude - Implica, em um pri
meiro momento, transferência de 
dinheiro de cidadãos privados, 
mas, pela maneira como é capta
do o dinheiro, deve entender-se 
do público, quer dizer, do con
junto de cidadãos privados, para 
determinadas pessoas privadas. 
As quebras · de bancos e outras 
instituições de crédito são atos de 
corrupção deste tipo, em que a 
falha do Estado, em suas funções 
controladoras, tem um papel de
cisivo. Uma outra variante deste 
tipo é a evasão fiscal C volta da 
seleção tetracampeã ao Brasil, em 
1994, ou o escândalo envolven
do o ex-primeiro ministro italia
no, Silvio Berlusconi) . 

Rede - O que dificulta a constru
ção de uma teoria da corrupção 
a partir de uma tipologia dos atos 
corruptos é o fato de que o que 
há de característico da corrupção 
não é o ato em si, mas a rede de 
interesses que se configura. Mais 
que um ato individual, a 
corrupção é um modo de ope
rar. Os atos que podem ser qua
lificados como corrupção são 
muito mais freqüentes que os es
cândalos ou os atos efetivamen
te criminalizados pelo sistema 
institucional. Talvez porque os 

processos de escandalização e 
criminalização obedeçam a uma 
dinâmica própria, que não tem 
relação direta com o número de 
atos nem com sua gravidade. A 
economia política da corrupção 
levanta, entretanto, algumas hi
póteses sobre o seu volume. 

Tamanho do Estado e tipo de in
tervenção que realiza na econo
mia . Se a intervenção depende 
mais da discricionalidade do fun
cionário e se o Estado é grande e 
interventor, a corrupção é maior, 
posto que as oportunidades se
rão maiores e mais freqüentes. 

Capacidade de controle e auto
controle dos funcionários. Quan
to melhores ou mais refinados se
jam os sistemas de controle a 

' 
corrupção pode ser suposta me-
nor. O controle mais eficaz é o 
internalizado, quer dizer, a cria
ção de um ethos burocrático que 
desenvolva o sentido de guardião 
do público . Talvez o melhor 
exemplo seja a França e, talvez, 
isso explique o fato de que os 
casos de corrupção mais comuns 
naquele país sejam mais freqüen
tes no âmbito municipal. Quanto 
aos mecanismos de controle ex
terno, trataremos apenas dos 
exercidos pelo aparato judicial e 
pelos meios de comunicação so
cial. 

Poder - O escândalo é um me
canismo de controle social volta
do para a destruição do prestí
gio, o qual, por sua vez, é a ma
nifestação das virtudes ou quali
dades da pessoa. O efeito 
destrutivo vem da exposição ao 
conhecimento público dos atos 
indignos, contrários a esse pres
tígio, daí ser especialmente 
destrutivo do prestígio de políti
cos e altos funcionários. Qual a 
infra-estrutura escandalizadora e 
quais as relações de poder 
subjacentes a essa exposição? 
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Salvo casos isolados e excepcio
nais, o escândalo de corrupção é 
a arma mais letal da política con
temporânea e corresponde a uma 
estratégia de luta pelo poder. Em 
países como a ex-União Soviéti
ca ou a República Popular da Chi
na, o escândalo é permitido, 
quando não produzido, a partir 
dos centros de poder, como for
ma de eliminar possíveis rivais, 
até então integrantes da elite de 
poder. . 

Nos países mais pluralistas, onde 
existem meios de comunicação 
não controlados pelo poder, é 
interessante observar a ação de 
meios de comunicação diferen
tes, com projetas políticos distin
tos (E/ Mundo e E/ Pais, na 
Espanha; El Nacional e E/ Uni
versal, na Venezuela). Os meios 
de comunicação não são neutros, 
embora cumpra assinalar que, ao 
lado dos interesses e projetas 
políticos de proprietários e jor
nalistas, os meios de comunica
ção independentes têm interesse 
nos escândalos, tratados de for
ma a incrementar a circulação. 
Daí o surgimento do chamado 
jornalismo investigativo, cujo 
exemplo clássico é a investiga
ção do caso Watergate, pelo Wa
shington Post, em 1972. 

As diferenças nacionais são im
portantes. Enquanto na Itália os 
escândalos tendem a iniciar-se 
por denúncias anônimas apresen
tadas a magistrados, nos Estados 
Unidos os jornalistas têm um pa
pel mais importante no lança
mento do escândalo. Mas a 
escandalização, como a fofoca, 
tem seus limites. Se o meio de 
comunicação se excede, se suas 
fontes não se revelam confiáveis 
(imprensa amarela), o meio dei
xa de ser capaz de suscitar in
dignação moral. Daí a necessida
de, na infraestrutura de escan
dalização, de uma organização 

institucional que permita uma 
investigação autorizada do escân
dalo, ao mesmo tempo em que a 
prolonga no tempo. O parlamen
to e os juízes são os atares fun
damentais nesse cenário. 

Heróis - Os escândalos de 
corrupção estão fazendo dos 
juízes e fiscais que os investigam 
os novos heróis dos meios de 
comunicação. O perigo maior a 
ser destacado é que os meios de 
comunicação e os juízes têm mo
dos e um tempo de juízo com
pletamente diferentes. A mídia faz 
um juízo final e instantâneo. Por 
sua vez, o juiz é obrigado a con
siderar os casos com mais cuida
do. O risco é que o juiz passe a 
estar a serviço dos meios de co
municação (o chamado juiz 
mediatique, na França). 

O futuro pode nos apresentar um 
Estado ao mesmo tempo menor 
e descentralizado, com menos 
funções, mas com pouco apego 
pelo respeito à legalidade e aos 
direitos humanos, como os esta
dos latino-americanos do século 
XIX. Os juízes poderão perder 
sua legitimidade aristocrática atu
al, passando a estar mais atentos 
à opinião pública e aos meios de 
comunicação. Esse poderia ser o 
melhor dos casos. Na pior hipó
tese, uin novo ciclo de ditaduras 
reduzirá ainda mais o Estado de 
Direito, e a democracia represen
tativa e fará violações mais fla
grantes dos direitos humanos. A 
chamada revolução togada, ex
pressão apropriada, posto que a 
ação dos juízes italianos que a 
suscitaram realmente abateu um 
sistema político, tem muitos ele
mentos de suicídio. Mas os es
cândalos de corrupção e as ações 
judiciais não são a causa das 
mudanças, imprevisíveis e talvez 
espantosas, que se avizinham, 
mas sim uma manifestação des
sas mudanças. 
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JLJLITA LENGRLJBER 
DiRETORA dos SisTEMA PENAL/RJ dE 1 991 -
1994, JulhA lENGRUbER É MESTRE EM 
SociolOGIA pElo INsTITUTO UNIVERSITÁRio 
dE PEsQuisAs do Rio dE JANEiRo. IUPERJ. 
E ocupA ATUALMENTE o CARGO dE 
AssEssoRA TÉcNicA dA SECRETARIA dE 
JUSTiÇA do ESTAdO do Rio dE JANEiRO 

izer que a pena de prisão nasceu falida, pois jamais cumpriu os 
objetivos de recuperar o infratore inibira criminalidade, tomou
se lugar comum. Hoje é possível Jazer uma nova leitura desse 
tema, apontando para outro tipo de argumentação: a relação 
custo-benefício da pena privativa de liberdade como instrumento 
punitivo. Se tal recurso de análise for adotado, conclui-se que o 
contribuinte paga muito caro por uma punição absolutamente 
ineficaz. 

Custo - Segundo levantamento 
realizado pelo Conselho Nacional 
de Política Criminal e Peniten
ciária o preso no Brasil já custa, 
em média, cinco salários míni
mos mensais. Um valor muito alto 
para uma punição que, além de 
não recuperar o infrator, só con
tribui para torná-lo pior. E, ainda, 
pesquisas já comprovaram que, 
quanto maior a pena, mais altos 
são os índices de reincidência. 

Contudo a reação popular à 
criminalidade violenta nos gran
des centros urbanos, exacerbada 
por uma imprensa que nem sem
pre retrata as ocorrências com a 
imparcialidade devida, tem desem-

bocado, com freqüência, em cam
panhas que defendem o recrudes
cimento da legislação penal e a 
construção de mais e mais prisões 
como saída para o controle da 
criminalidade. São as chamadas 
campanhas da lei e da ordem, que 
apostam na eficácia de uma le
gislação dura, com penas cada vez 
mais longas. 

Aumentos - É exatamente isso 
que vem acontecendo nos Esta
dos Unidos e foi acentuado atra
vés da legislação chamada three 
strikes (três golpes e você está 
fora), aprovada em 1994 pelo es
tado da Califórnia e pelo Gover
no Federal. Mais da metade do 
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orçamento do estado da 
Califórnia está hoje comprometi
do com a manutenção do siste
ma penitenciário, que vai absor
ver, no ano de 1995, US$ 3.6 mi
lhões. Os gastos com as prisões 
da Califórnia cresceram de 3.90/Ó 
para 8.2% do orçamento, enquan
to as verbas para educação su
perior, por exemplo, diminuíram 
de 14.4% para 9.3%. 

Nos últimos 20 anos, diversos pa
íses europeus também tiveram 
aumentos consideráveis em suas 
taxas de encarceramento e, além 
do clamor público supra-citado, 
alguns estudiosos passaram a 
considerar a interferência de uma 
variável explicativa adicional: a 
indústria do controle do crime. A 
título de ilustração, uma só fábri
ca de sabonetes vendeu em, 1994, 
US$ 100 mil do produto apenas 
para os xadrezes de Nova York. 
A feira anual que vende bens 
consumidos nos sistemas peni
tenciários norte-americanos di
vulga seus produtos em um ca
tálogo de trezentas páginas. 

Sem dúvida, as condições desu
manas de cumprimento da pena, 
na maior parte das prisões brasi
leiras, e a superpopulação nos 
xadrezes das delegacias policiais, 

apontam para a necessidade de 
construção, a curtíssimo prazo, de 
algumas unidades prisionais que 
possibilitem o alojamento digno, 
tanto de presos condenados 
como de presos provisórios. No 
entanto urge pensar o problema 
penitenciário brasileiro sob ou
tro enfoque. 

Deficiência - No ano de 1994, 
dos 1939 internos do sistema pe
nitenciário fluminense que obti
veram a liberdade, 800 cumpri
ram a totalidade de suas penas. 
Os livramentos condicionais tor
naram-se cada vez mais raros e 
não apenas no estado do Rio de 
Janeiro. 

Contra esse livramento, ao qual, 
segundo o Departamento do Sis
tema Penitenciário do Rio 
(Desipe), 30% dos presos teriam 
direito, conspiram a deficiente 
assistência jurídica; a demora na 
tramitação dos pedidos na Vara 
de Execuções e a concessão de 
uma progressão do regime fecha
do para o semi-aberto, apesar da 
habilitação do preso ao livramen
to condicional. 

Levando-se em conta que o cus
to mensal do preso no Rio de 

Sistema Penitenciário. RJ, Setembro, 1995 

Presos que poderiam receber 
penas alternativas 

24% 

30% 

Presos sem 
46% direito a 

livramento 
condicional ou 
perspectivas 
de alternativas 
à pena de 
prisão 

Presos com direito a livramento condicional 



Janeiro é de 3,5 salários mínimos, 
poder-se-ia chegar à conclusão 
de que o estado estaria econo
mizando, anualmente, cerca de 
21 milhões de reais, caso os li
vramentos condicionais fossem 
concedidos nos prazos legais e, 
além disso, os crimes sem vio
lência e gravidade estivessem re
cebendo penas alternativas. Em 
outros estados brasileiros o 
percentual de presos potencial
mente habilitados ao livramento 
condicional pode chegar aos 50%. 

Alternativas - Tudo isto leva à 
conclusão de que a saída para a 
crônica superpopulação do siste
ma penitenciário brasileiro não 
está na construção de um núme
ro considerável de unidades 
prisionais. Mesmo apresentando 
uma taxa de encarceramento 
muitíssimo alta, os Estados Uni
dos ainda aplicam intensamente 
as alternativas à prisão e na In
glaterra, ainda como exemplo, 
verifica-se um equilíbrio entre a 
aplicação das diferentes punições. 

Pena de Prisão x Pena Alternativa 

32% 

EUA 49,5% 

Inglaterra 

Finalmente, ao analisar os custos 
de algumas penas de prisão no 
sistema penitenciário do Rio de 

"- furto de dois pacotes de 
fralda : três anos de reclusão a 
um Cl1St<J de R$ 12, 6 mil; 

o • 

~ f~rt9 ~~· J.im g~Iq qe briga: 
. ·•· ~?<JSd~ ~~Ç ... ,. 

·e ~$< 16, <8• · 

- furt() de UJll t()Ca~fitas : 2,6 
anos. de reclusão a :um custo 
de R$10,5 mil. 

O exame dos três casos elencados 
apontam para a seguinte reflexão: 
está o contribuinte disposto a 

R lo de 
Janeiro 

6% 

B Pena de Prlslo 

Alternativas 

50,5%. 

94% 

Janeiro, deparamo-nos com os se
guintes casos, que consideramos 
emblemáticos: 

pagar tão caro para punir infra
tores não~violentos e que come
teram crimes sem gravidade ? 
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fy\bhitoramento Quantitativo da 
V~9l~pcia em Copacabana, Relató
rio de Pesquisa ISER, junho de 
1995. Apoio Castrol Brasil Ltda. 
Rubem Cesar Fernandes e outros. 

Criminalidades, Drogas e Perdas 
Econômicas no Rio de Janeiro. Re
latório de Pesquisa ISER, agosto de 
1995. Rubem Cesar Fernades e 
Leandro Piquet Carneiro. 

l.Jm ano de Policiamento Comuni
tário, Relatório de Pesquisa ISER, 
agosto, janeiro de 1996. Apoio 
Castrol Brasil Ltda. Bianca Freire, 
Jacqueline Muniz e Patrick Larvie. 

Violência e Política no Rio de Ja
neiro• I SER /Relu me Dumará, 1996. 
Apoio Fundação Banco do Brasil. 
Luiz Eduardo Soares e outros. 
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