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Resumo: Trata dos condicionantes democráticos que devem pautar as policias
municipais. Faz uma abordagem multidisciplinar do tema, iniciando com a
necessidade de segurança da sociedade pré-moderna. Estuda a formação dos dois
modelos de polícia do Estado liberal - o francês e o inglês - destinados a prover
segurança às pessoas para que usufruam dos direitos individuaise coletivos. Analisa
os problemas enfrentados na implementação dos dois modelos e a respectiva
solução, apresentada pelo modelo espanhol - seguridad ciudadana -, que incorpora
as novas demandas democráticas da sociedade atual. Examina a participação da
sociedade e a rede de controles da Polícia Metropolitana de Toronto - Canadá.
Compara a situação da segurança no Brasil com a de países democráticos.
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I-Introdução

Para el Estado democratico la liberdad y la seguridad son

conceptos complementários: la liberdadpermite el control de la

arbitrariedad y la seguridad permite asentar la liberdad La

protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en

condiciones igualitarias no constituye sólo un limite de la

actuación estatal, sino ante todo el mismo fundamento dei

Estado. (BARRIONUEVO PENA, 1983, p. 7)

Essas palavras proferidas pelo ex-Ministro do Interior da Espanha, conseguiram, com

rara sensibilidade e precisão, estabelecer as ligações entre segurança e Estado

democrático, e estimulam a reflexão sobre as possibilidades de ordenação teórica e

prática desses conceitos no espectro da evolução política. Remetem-nos ainda a

importantes considerações no âmbito dos direitos humanos.

Ao contrário de outras políticas públicas, a segurança não pode ficar na dependência da

agenda dos governos eleitos. É um direito intermediário, que possibilita o usufruto de

outros igualmente nobres, como o de ir e vir, o direito à vida, à liberdade e à

propriedade.

A construção do Estado democrático moderno fez-se com o reconhecimento gradativo

dos direitos individuais e coletivos de todos os cidadãos e por sua posterior

incorporação às constituições nacionais. Assim, a segurança deve ser considerada

sempre como prioridade, independentemente dos governantes, porque os direitos que

ela visa proteger fazem parte do contrato entre cidadão e Estado.
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o principal órgão encarregado de prover o direito à segurança para que os cidadãos

possam usufruir de seus direitos individuais e coletivos, é a polícia. Os problemas

começam quando a incapacidade da polícia em fazer a prevenção possibilita a ocorrência

de delitos, ou quando a intervenção policial está acompanhada de extrema violência e

causa sérios danos aos direitos fundamentais dos cidadãos. Outro desvio de função

bastante grave, sob o ponto de vista democrático, acontece quando a presença dos

policiais não se destina a prover segurança às pessoas para que estas usufruam de seus

direitos, mas objetiva justamente o contrário, cercear direitos, como no caso dos

regimes não democráticos.

No Brasil são os governos estaduais, através, principalmente, das polícias militares, os

responsáveis pelas políticas públicas de segurança, destinadas a inibir a ocorrência de

delitos. Devido à falta de efetividade do policiamento prestado pelos órgãos estaduais,

os governos municipais, pressionados pelos munícipes, têm criado suas próprias

guardas. Segundo a Diretoria de Assuntos Municipais e Comunitários da Polícia Militar

de São Paulo, em 1992 existiam no Estado de São Paulo 119 guardas municipais. Em

algumas cidades os efetivos das guardas eram superiores aos da Polícia Militar. Só a

guarda municipal de São Paulo, denominada Guarda Civil Metropolitana, tem efetivo

previsto em lei de 10.000 cargos, o que supera o de várias polícias militares estaduais.

Os Municípios estão autorizados a constituir guardas murucipais pelo Art. 144,

Parágrafo 8°, da Constituição Federal. A redação prevê que esses entes federativos

podem criar guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e

instalações. Independentemente das várias interpretações de natureza juridica acerca da

abrangência dos serviços que podem ser prestados, essas realizam policiamento similar

ao das polícias militares. Assim, as guardas municipais acabam sendo, de fato, polícias

militares municipais. Em conseqüência, o precário atendimento das demandas
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democráticas, observados na segurança estadual, passou a ser reproduzido no

Município.

Presente a deficiência do serviço oferecido pelo Estado, não basta aos municípios

criarem guardas municipais. É preciso que elas trabalhem dentro de um padrão capaz de

gerar alto grau de respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos.

Os fatos mostram que para considerarmos um Estado como democrático, não basta

verificar se o seu aparato legal contempla pressupostos democráticos. É necessário,

como afirma SPINK (1989), observar como o Estado se relaciona com o cidadão. O

Estado é mais que um somatório de leis e organizações; é um constructo coletivo que se

deriva da soma de interações das organizações entre si e com o cidadão.

Objetivamos, em nossa dissertação, buscar um referencial para as guardas municipais, ou

polícias municipais, que tenha impacto substantivo nas relações democráticas entre

polícia e cidadão. Em outras palavras, o modelo que desejamos não se adapta a um

regime ditatorial. Ao buscar o aprimoramento das relações entre polícia e cidadão,

estamos promovendo melhor eficiência e efetividade nos serviços policias. Não é nosso

objetivo, no entanto, analisarmos esses pressupostos. Mesmo que em vários momentos

acabemos por tangenciá-los, não efetuaremos análises mais profundas.

Nosso objeto de estudo é a Polícia Administrativa de Segurança Municipal.

Adjetivamos, para aprofundamento acadêmico, a polícia municipal como

"administrativa", pelo motivo a seguir apresentado:
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A função básica da polícia é prevenir os delitos, mas caso não o consiga, deve recolher

provas e encontrar os culpados para encaminhá-los à Justiça, que é a responsável por

puni-los. Pois bem, a polícia encarregada da prevenção é denominada "polícia

administrativa" enquanto a outra é a "polícia judiciária". Segundo Jaume CUBERT

(1983), essa distinção decorreu da consolidação do aparato policial moderno, que foi

obrigado a responder a uma dupla necessidade social. A primeira está no atendimento à

necessidade social de segurança e na obrigação de proteger os direitos dos cidadãos. A

segunda refere-se à necessidade de descobrir a maior quantidade possível dos

causadores dos delitos cometidos, a fim de que a Justiça e o sistema penal possam

cumprir com sua obrigação de manter a criminalidade dentro de limites socialmente

toleráveis. Em alguns países - não é o caso do Brasil - dentro de uma mesma polícia

temos agentes encarregados do policiamento administrativo e do policiamento judiciário.

Quando pesquisamos a polícia, encontramos dois problemas: o pnmerro refere-se à

escassez de trabalhos acadêmicos sobre o tema; o segundo é que os poucos trabalhos

encontrados foram elaborados, em sua maioria, por membros das próprias organizações

policiais, que não conseguem realizar uma abordagem imparcial, dada a prevalência de

laços corporativos; por juristas, que dão um peso excessivo aos aspectos juridicos; ou

por historiadores, que contemplam a polícia na medida em que sua ação incide em algum

fato histórico. Dessa forma, os trabalhos deixam de considerar as conexões do aparato

policial com os demais elementos do sistema de poder.

Nossa pesquisa privilegia uma visão multidisciplinar, com predominância sócio-política,

incluindo também, observações dos estudos realizados por policiais, juristas e

historiadores, quando detectada a importância dessas referências para nossa abordagem.
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Outra decisão metodológica importante diz respeito aos tipos policiais a analisar, devido

à variedade de matrizes policiais desenhadas por teóricos do assunto. Encontramos as

seguintes matrizes:

J.Q.Wll.SON (1968) considerou uma matriz de três tipos de organização policial:

legalista, prestação de serviços e vigilância. 1. Legalista: vincula a atuação policial à

estrita aplicação das leis e dos regulamentos, faz uso limitado do poder discricional, há

controle rigoroso dos superiores hierárquicos e divisão em funções altamente

especializadas. 2. Prestação de Serviços: com descentralização de responsabilidades e

valorização das relações com a comunidade. 3. Vigilância: com controle da população

sobre os policiais, poucas oportunidades para iniciativas e inovações e existência de

limitada descentralização.

Manuel BALLBÉ (1983) elaborou outra matriz, também considerando três tipos,

vinculando-a ao tipo de Estado - absolutista, liberal de direito e social: 1. Estado

Absolutista: baseado na concentração de poderes no rei, onde a polícia está a serviço

exclusivo de seus interesses, sendo que o exército é o principal encarregado da

segurança. 2. Estado Liberal de Direito: a polícia está a serviço exclusivo de quem

detém o poder, circunscrevendo-se a funções repressivas, mais que preventivas e de

proteção de direitos. 3. Estado Social: com a polícia preocupada em possibilitar aos

cidadãos usufruto dos seus direitos e onde existe controle da atividade policial pela

sociedade.

Hermes VIEIRA (1965) apresentou outra matriz, chegando a quatro tipos: Político,

Juridico, Eclético e Histórico. 1. Político: adotado pela legislação e prática inglesa

vinculando a função da polícia à segurança individual. 2. Jurídico, de molde francês,

prevê uma aproximação maior entre a polícia e a Justiça. 3. Eclético: diz não ser
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possível a existência da ordem social sem a liberdade individual, coloca a polícia como

um ramo da administração social. 4. Histórico: dá à polícia a função de manutenção da

ordem pública, permitindo alta dose de arbitrariedade.

Jose Maria RICO (1983), Raul ZAFFARONI (1991) e Taylor BUCKNER (1974),

apresentaram uma matriz de dois tipos. Segundo o primeiro autor:

Encuanto a los países capitalistas, conviene distinguir en ellos
dos grandes tipos de polícia, consecuencia de las diversas formas
que dichas naciones adopten para la organización político-
administrativa deI Estado. Uno de ellos es el modelo de polícia
centralizada, próprio a Francia, a la República Federal Alemana
y a otros países europeus, así como al Japón. Se trata, en este
caso, de una polícia perfectamente estructurada y definida en
relación con los demás organismos gubernamentales, la cual
ejerce sus funciones sobre el conjunto de território nacional. EI
otro modelo es de la polícia descentralizada con un ámbito
jurisdicional territorial limitado y a menudo complexo, en razón
de la multiplicación de los servicios policiales [...] son ejemplo
de este tipo de polícia de la Inglaterra, los Estados Unidos de
América e Canadá. (RICO, 1983 ~ p. 29)

Como pode-se notar, essa matriz considera dois tipos de polícia. Um deles é o tipo

descentralizado, chamado por Raul ZAFFARONI (1991) de inglês, onde cada

organização policial tem como espaço territorial de ação a área fisica ocupada pela

comunidade que atende; além da Inglaterra, esse modelo predomina nos Estados Unidos

e no Canadá. O outro é o tipo centralizado, chamado por Raul ZAFFARONI (1991) de

tipo francês, onde a organização policial atua sobre todo o território nacional ou sobre

grandes áreas do território; todos os países da Europa Ocidental e da América Latina o

utilizam com predominância. Relacionando estes dois tipos com os apresentados pelas

matrizes anteriores, podemos dizer que o tipo inglês corresponde aproximadamente ao
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tipo Estado Social de Manuel BALLBÉ, tipos Político e Eclético de Hermes VIEIRA e

tipo Prestação de Serviços de lQ.WILSON. Já o francês tem características

predominantes no tipo Estado de Direito de Manuel BALLBÉ, Jurídico de Hermes

VIEIRA e Legalista de J. Q WILSON. O tipo vigilância de lQ.WILSON está incluso

tanto no tipos centralizado e descentralizado. Já o tipo histórico de Hermes VIEIRA,

bem como o tipo Estado Absolutista de Manuel BALLBÉ, são utilizados em regimes

não democráticos.

Nossa opção, ao iniciarmos a pesquisa, recaiu sobre a matriz apresentada por Jose Maria

RICO (1983), Raul ZAFFARONI (1991) e Taylor BUCKNER (1974).

Empreendemos quatro anos de pesquisa em livros, revistas ou onde quer que se pudesse

levantar fato significativo sobre a polícia, dando preferência ao material do exterior,

porque as organizações policiais brasileiras estão defasadas em comparação com as de

outras democracias.

Observamos, com o aprofundamento da pesquisa e a participação em vários congressos!

e simpósios no país e no exterior, que essa matriz estava se modificando.

1 Participamos dos seguintes eventos: Congresso "Policia, Sociedad y Estado de
Derecho ", Madri - Espanha, 1990; Congresso "Policia y Sociedad Democratica ", San
Jose - Costa Rica, 1991; Congresso Ibero-Americano "A Polícia e os Direitos
Humanos", São Paulo - SP, 1992; Simpósio "Guardas Municipais e o Atual
Ordenamento Jurídico", São Paulo - SP, 1992; 1° Congresso Internacional "Polícia -
Comunidade", São Paulo - SP, 1991; Workshop ''Experiências de Guardas
Municipais", Santo André - SP, 1991; Simpósio "Semana de Debates sobre Polícia
Comparada", São Paulo - SP, 1993; II Congresso Nacional de Guardas Municipais,
Americana - SP, 1991; Exposição da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São
Paulo, sobre "Proposta de Emenda Constitucional para a Segurança Pública", São
Paulo - SP, 1994 e Seminário "Segurança nas Escolas", São Paulo - SP, 1995.
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Com o passar do tempo, alguns países implementaram policias dos dois tipos, ou seja,

em um mesmo país coabitavam polícias centralizadas com descentralizadas.

Em pesquisa mais detalhada concluímos que, de fato, já existia uma nova matriz e que a

formulação teórica havia sido concebida nos anos 80 na Espanha. Decidimos então

empreender uma pesquisa documental nesse país.

Nos contatos mantidos com o Sub-Inspetor José Luiz Gallego Garcia, Diretor do Centro

de Formação da Polícia Municipal de Madri, na Espanha, pelas observações das

atividades policiais e pela leitura dos documentos por ele fornecidos, pudemos

comprovar o processo de potencialização das polícias municipais naquele país. A

Espanha originalmente utilizava com predominância o modelo centralizado e o processo

de descentralização teve início após a redemocratização do país. Observamos, contudo,

que as polícias municipais espanholas ainda não haviam desenvolvido canais de

participação e de controle, as duas maiores exigências da sociedade democrática da

atualidade para com os serviços públicos.

Fizemos nova pesqursa e verificamos que a Polícia Metropolitana de Toronto, no

Canadá, estava implementando um plano, denominado BEYOND 2000 ... (1990), que

incorporava as mais novas tendências da área de segurança. Isso posto, empreendemos

pesquisa documental e obtivemos da Sra. Susan Eng, Presidente do Conselho

Deliberativo da Polícia Metropolitana de Toronto, a explicação verbal e a literatura

relativa ao trabalho lá desenvolvido. O que existe na prática não são tentativas

casuísticas para viabilizar uma estrutura policial democrática, integrada à comunidade,

mas um projeto de segurança de grande envergadura, minucioso em suas considerações,

eficiente e efetivo naquilo a que se propõe. Chamou-nos atenção a grande preocupação

em prestar contas à comunidade, ou accountability.
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Nossa dissertação navega nesse instigante território da segurança, seguindo os passos da

construção das polícias democráticas. Apresenta a seguinte estrutura:

Após esta apresentação, no Capítulo II tratamos dos antecedentes e da formação dos

modelos policiais centralizado - francês - e descentralizado - inglês, bem como seus

fundamentos teóricos e práticos. Nesse Capítulo procuramos relacionar as modificações

ocorridas na segurança frente às demandas de natureza sócio-política. Para isso nos

reportamos aos autores clássicos da época, sem maior aprofundamento analítico de suas

obras, porque nosso objetivo é a questão policial. No Capítulo III tratamos dos

problemas encontrados na implementação dos dois modelos. No Capítulo IV vemos o

surgimento do novo modelo - o espanhol - teorizado no período de redemocratização do

país, que procura eliminar os aspectos negativos dos dois modelos anteriores. Com isso,

chegamos aos elementos delineadores das polícias municipais do Estado democrático

referentes às funções da polícia, ao tipo de policiamento e ao atendimento das novas

demandas democráticas. No Capítulo V analisamos os dois fatores mais importantes de

uma polícia municipal democrática: participação dos cidadãos e controles. O nosso

referencial, nesse caso, é o Canadá, mais especificamente a polícia da região

metropolitana de Toronto. No Capítulo VI concluímos nossa dissertação.
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:u - Antecedentes e formação de dois modelos: o francês e o inglês

1. Da autodefesa à "proteção" dos senhores feudais

Segundo MASLOW (1954), as necessidades humanas estão hierarquizadas de acordo

com sua importância e influência, podendo ser divididas em dois grupos: o das

necessidades primárias, relativas à própria sobrevivência do indivíduo, e o das

necessidades secundárias, ligadas ao comportamento do indivíduo sob o ponto de vista

psicológico e social.

No rol das primárias localizamos, inicialmente, as relacionadas às necessidades

fisiológicas. Estão aí considerados alimentação, sono, repouso, abrigo e desejo sexual. A

seguir, encontramos a necessidade de segurança que envolve, entre outros aspectos, a

busca de proteção contra ameaça ou privação e a fuga ao perigo.

MAQUIAVEL (1968), no século XVI, detectou a necessidade de segurança para as

pessoas e a busca por moradia em áreas urbanas, frente à insegurança das áreas rurais. A

esse propósito escrevera:

A escassa segurança de que gozavam os habitantes que viviam
dispersos, a impossibilidade de cada um deles resistir
separadamente aos ataques dos inimigos, a dificuldade de
reunirem-se a tempo quando estes chegavam, a necessidade de
abandonar suas casas, que passariam a ser propriedades dos
assaltantes, levaram as pessoas a morarem próximas umas das
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outras, construindo cidades, para escapar desses pengos.
(MAQUIAVEL, 1968, p. 144)

Pode-se observar aí a relação entre a necessidade de segurança das pessoas e sua ação

de deslocamento para os povoados e, mais tarde, para as cidades. É curioso observar

que o próprio termo polícia, com grafia e emissão fonética similares em várias línguas

(police, polizei, etc.) evoca a idéia de administração municipal. De acordo com

GOUVERNEMENT DU QUEBÉC(1980):

''Etimologicamente, la palabra policía evoca, ante todo, un
concepto de protección. Efectivamente, la palabra proviene deI
griego polis, que quiere decir ciudad, y de su derivado politeia u
organización de la ciudad". (GOUVERNEMENT DU QUEBÉC,
1980, p. 7)

Na Idade Média, segundo SJOBERG (1975), as cidades eram cercadas por muros e

divididas internamente em seções. Na área central ficavam a sede do governo local, os

edificios religiosos e o mercado principal. A distribuição geográfica das pessoas estava

diretamente associada ao poder e à riqueza. Os ricos e os poderosos moravam próximos

ao centro da cidade, desfrutando de maior segurança, enquanto os mais pobres viviam

na região periférica ou, até mesmo, fora dos muros da cidade.

Essas cidades eram chamadas por WEBER (1975) de "cidades de principado", porque

dependiam do principe, que era a um só tempo ator político e econômico. Não havia

distinção entre público e privado. Isso porque, exceções à parte, as cidades eram

edificadas nas terras dos senhores feudais. Ficando a cidade medieval dentro da área de

influência do príncipe, era ele o encarregado de dar segurança às pessoas, através do seu

11



exército. Era ele também que fazia o papel da Justiça, determinando as penas para os

que praticassem atos delituosos, ou que lhe contestassem a autoridade. A maioria dos

delitos eram os que atentavam contra a vida. Para reprimi-los e para manifestar e fazer

valer seu poder, o príncipe, segundo Michel FOUCAULT (1981), determinava penas

atrozes, com punições de efeitos aterrorizantes, executadas em estilo teatral.

2. A segurança no Estado Absolutista

No período compreendido entre o século XV e XVI, a Europa conviveu com a queda

do sistema feudal, que disseminou instabilidade e caos por todo o continente, e a

implantação dos Estados absolutistas.

À medida que os senhores feudais se enfraqueciam política e economicamente, perdiam

a capacidade de controlar seus domínios e, em decorrência, ficavam incapacitados de

prover segurança aos habitantes. A insegurança não ocorria somente nos feudos. Os ex-

servos, procedentes dos feudos falidos, começaram a se aglomerar desordenadamente

no espaço urbano, aumentando também a insegurança nas cidades.

Politicamente vivia-se um problema maior, que era a grande instabilidade social. Faltava

uma autoridade capaz de impor a ordem. Na Itália, MAQUIA VEL (1991), apresentara

como solução para resolver o ciclo de estabilidade e caos político a figura do príncipe, o

qual, com habilidade para manter a correlação de forças sempre favorável a ele,

propiciasse o domínio sobre o território e a conseqüente estabilidade.
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Para impor a sua autoridade e dominar o território, todas as ações eram consideradas

válidas. Segundo Marilena CHAUÍ (1992), um dos princípios mais utilizados foi o do

medo. O medo tinha a função de criar uma estreita submissão, fazer do homem uma

criatura que obedecia a outra criatura que mandava. A relação social e política era

marcada pela realização da liberdade de um só, que tinha sua vontade ilimitada, frente à

servidão de todos os outros.

Essa teoria serviu de inspiração para a construção dos regimes absolutistas, que

encontraram em outro teórico, HOBBES (1991), a sua maior expressão e o refinamento

teórico dos seus princípios. Segundo ele, sem nenhuma autoridade que os coagissem, os

homens voltariam ao seu estado de natureza, onde eram totalmente iguais. Isso

provocaria um estado de guerra permanente, porque eles estariam movidos por suas

paixões e viveriam em conflito constante, para assegurar a defesa da própria vida.

Era justamente por causa do direito à vida que HOBBES (1991) fazia a defesa do

Estado Absolutista. Para ele, em troca de terem preservadas suas vidas, os homens

deveriam concordar em se submeter integralmente a um soberano. Este teria o poder de

interferir sobre todas as atividades individuais dos cidadãos. Em troca do direito à vida,

perdia-se o direito à liberdade, entendida como a faculdade de cada um agir segundo a

própria determinação e pressupondo a ausência de opressão anormal, ilegítima ou

imoral.

Nos regimes absolutistas, os exércitos tinham papel predominante na segurança. As

ações tinham caráter repressivo, com o objetivo de garantir o controle totalitário do rei

sobre o território. A função da polícia, quando existia, era ficar atenta ao que acontecia

na sociedade e procurar saber das opiniões das pessoas, porque a governabilidade
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dependia do controle social. Não existia um modelo policial. As polícias existentes

tinham estrutura muito próximas à do Exército.

3. Burguesia e necessidades de segurança

Com a intensificação do comércio, a necessidade de segurança que os burgueses

demandavam se diferenciava da dos monarcas. A preocupação da burguesia estava

focada na segurança dos bens e da propriedade, ao passo que a dos monarcas era a de

controle político do território. Segundo OLSON (1991), a ordem é pré-requisito

fundamental para o desenvolvimento das atividades econômicas. Nesse sentido,

CUBERT (1983), afirma que:

"[ ...] el protagonismo de los burgueses en la formación y
desarollo de las ciudades, así como la estrecha relación entre sus
reivindicaciones de ordem económico y social resulta la
necedidad relativa al estabelecimiento en la ciudad de una paz."
(CUBERT, 1983 B, p. 50)

Os burgueses, movidos pelos prejuízos que a insegurança trazia às suas atividades

comerciais e industriais, reivindicavam a instauração da ordem pública, ou da paz, como

afirmou Henri PIRRENE (1980). Para garantir a ordem pública, nasceu a demanda por

polícias mais profissionais.
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Segundo Jaume CUBERT (1983 B), no final do século XVII começaram a ser criadas

organizações policiais nas cidades, com inspetores e comissários em cada bairro. Visava-

se, com a presença permanente desses funcionários, impor disciplina social ao

proletariado e aos marginalizados e impedir que eles avançassem sobre a propriedade

dos burgueses.

4. Segurança no Estado Liberal

o aumento da pressão da população, que estava tendo seus direitos tolhidos pelo regime

absolutista, aliado à necessidade de expansão dos negócios da burguesia, que conseguira

aumentar seus recursos de poder e desejava participar dos negócios e das decisões do

Estado, desencadearam mudanças profundas no regime.

No século XVIII as idéias liberais, alavancadas pela burguesia, prosperaram nos dois

países mais desenvolvidos da Europa à época, Inglaterra e França. A grande

preocupação era a construção de uma nova ordem política, onde os homens,

considerados livres e racionais, pudessem se relacionar, preservando-se e controlando-se

de maneira legítima. Segundo DALLARI (1980), isso significava a redução das

diferenças jurídicas entre os indivíduos. Atendia-se, assim, aos reclamos das pessoas

contra a opressão do Estado Absolutista e ao mesmo tempo aos interesses da burguesia,

principalmente pela elevação do número de homens livres, que representavam novos

consumidores para seus produtos.
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As mudanças liberais impuseram novos modelos para os aparatos policiais na Europa.

De acordo com nossa decisão metodológica, onde fizemos opção pela matriz que

considera a existência de dois tipos de polícia, o francês e o inglês, vamos analisar o

surgimento desses tipos separadamente, devido aos diferentes condicionantes que

determinaram sua criação. Cronologicamente primeiro surgiu o tipo francês, no final do

século XVllI, depois o inglês, no início do século XIX. Analisaremos, então, a formação

da polícia liberal na França e depois na Inglaterra.

4.1. A polícia centralizada francesa

o desenho do Estado moderno francês, implementado após a Revolução Francesa, teve

sua moldura esboçada no século XVllI, ainda sob a vigência do regime absolutista. Foi

MONTESQUIEU (1991), membro da nobreza francesa, que teorizou um novo Estado,

reunindo a concepção liberal inglesa com os mecanismos que garantiam a estabilidade

das monarquias absolutistas. O seu modelo propunha mecanismos que mantivessem a

correlação de poder entre as classes sociais, de forma a evitar desequilíbrios. Uma de

suas contribuições mais importantes foi a Teoria dos Três Poderes, cuja engrenagem

principal era a capacidade de um poder se contrapor ao outro, de contrariar o outro.

Para ele não bastava o Estado estar constituído, era preciso haver estabilidade política,

daí estar atento às as relações entre as instâncias do poder e a forma como este se

distribuía na sociedade, nos diferentes grupos e classes da população. A análise das

obras de LOCKE (1991) e MONTESQUIEU (1991) nos mostram as demandas que

permeavam as populações dos dois países, Inglaterra e França, respectivamente.

Enquanto LOCKE (1991) estava preocupado em que o Estado liberal garantisse os

16



direitos individuais, MONTESQUIEU (1991) valorizava a questão da estabilidade do

governo.

Anos depois, já final do século XVllI, desponta ROUSSEAU (1991), defendendo a

revisão do contrato social, considerando-o responsável pela manutenção das

desigualdades sociais. Para ele, essa situação era intolerável, por isso pregava a

necessidade de conservação da liberdade e dos direitos civis a todos os homens.

Entendia que o Estado deveria ser personificado pelo próprio povo, para garantir que

todos alienassem para todos a totalidade dos direitos naturais.

Em 1789, ocorre a Revolução Francesa. Esse movimento revolucionário capitaneado

pela burguesia com apoio das massas, marcou o triunfo do liberalismo sobre o

absolutismo'. Representou a passagem do Estado Absolutista para o Estado de Direito,

com o arbítrio cedendo lugar à legalidade.

o Estado Moderno francês, pós-revolucionário, mcorporou as idéias de

MONTESQUIEU (1991) e ROUSSEAU (1991) e, em decorrência, provocou o

surgimento de um novo modelo policial, desenhado para prover segurança dentro desse

novo paradigma. Segundo Hermes VIEIRA (1965), a Assembléia Nacional, empossada

após a revolução, estabeleceu as seguintes linhas norteadoras para a polícia francesa

centralizada:

1 A Revolução Francesa foi um embate entre a aristocracia - conservadores - e a
burguesia - liberais. Os conservadores não queriam abdicar de suas posições, de
privilégios de nascimento e da propriedade de latifúndios. Os liberais, que já tinha
acumulado riqueza, queriam participar dos negócios do Estado, o que lhes era vetado
pelos conservadores. Isso posto, os liberais uniram-se à classe proletária, porque
ambos tinham interesse em alterar a estrutura política.

17



A polícia deveria preceder a ação da Justiça. Cabe à polícia prevenir delitos. Caso

ocorram, contudo, deve procurar os culpados e entregá-los à Justiça e esta,

condenando-os, entrega-os ao sistema prisional para que as penas sejam cumpridas.

Dessa forma a polícia age como o primeiro filtro do sistema.

A vigilância deveria ser uma de suas principais funções. Vigilância embute duas idéias:

de prevenção e de repressão. A prevenção está ligada à lei, no sentido de que a polícia

deve prevenir o que a lei veda, e representou um avanço frente ao paradigma policial

anterior. A repressão, por outro lado, era a principal função da polícia no Estado

Absolutista, que visava impedir manifestações da população contra o regime

estabelecido; era, portanto, um traço autoritário do regime anterior que prevalecia.

A sociedade, considerada em massa, seria o objeto essencial de sua solicitude. Essa é

uma característica fundamental que vai diferenciá-la da concepção inglesa. Fica

caracterizada na polícia francesa a prevalência do direito coletivo sobre o individual.

Limitar os direitos individuais em beneficio dos direitos coletivos significa respeitar, em

primeiro lugar, o interesse da coletividade. Segundo os juristas Brandão CAVALCANTI

(1992), Guimarães MENEGALE (1992) e Caio TÁCITO (1975), isso decorre da

faculdade discricionária do Estado para limitar ou restringir a liberdade individual, em

prol do interesse público, ou seja, na prática os direitos individuais podem ser

restringidos em beneficio da ordem coletiva. H. L. MEIRELLES (1993) vai mais longe,

quando diz que a restrição aos direitos individuais pode ocorrer em beneficio do próprio

Estado, daí o fato de ele conceder à administração pública o poder de polícia, que trata

da faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar ou restringir o uso

e gozo de bens, atividades e direitos individuais.

A missão da polícia passaria a ser a de manutenção da ordem pública. Realizamos uma

pesquisa específica para descobrir o real significado do termo manutenção da ordem

pública e localizamos várias conceituações, que dependiam da ênfase de cada autor a
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aspectos distintos. Do somatório das definições elencadas, pudemos inferir que manter a

ordem pública significa manter a ordem administrativa, manter a ordem moral e social e

manter a ordem jurídica.

Manutenção da ordem administrativa, segundo Neri da SILVEIRA (1979), significa

manter a execução regular do serviço público, o regular andamento das obras públicas, o

devido exercício das funções da administração pelas autoridades constituídas, incluindo,

ainda, a manutenção do exercício dos poderes constituídos, o que se expressa na

estabilidade das instituições.

Manutenção da ordem moral e social significa, segundo Marcel WALINE (1979),

garantir um mínimo de condições essenciais a uma vida social conveniente, porque só

assim haverá possibilidade de desenvolvimento dos valores morais e culturais. A polícia,

nessa função, deveria atuar como instituição de controle para manter a estabilidade

social e o status quo vigente.

Coibir a violação ou restaurar a ordem jurídica significa que, partindo do pressuposto de

que os direitos só existem após a positivação dos valores em lei, a polícia protege os

direitos pela exigência do respeito à lei. A polícia deve impedir que apareçam situações e

comportamentos opostos aos valores positivados no ordenamento jurídico.

Submissão da polícia às condições do Estado constitucional e aos princípios do regime

de direito. Os atos policiais devem conformar-se com as leis e regulamentos vigentes

Percebe-se aqui o pensamento de MONTESQUIEU (1991), quando introduziu a noção

de lei científica em oposição à idéia de subordinação das leis à ordem natural. As leis

positivas, criadas pelos homens, para reger as relações entre eles, tratam da vontade
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geral. Nenhum costume, portanto, poderia prevalecer contra a lei ou a despeito dela,

conforme preceituou ROUSSEAU (1991) em Du Contrat Social.

Dessa forma, diferentemente do período absolutista, onde a atuação da policia dependia

das determinações do rei, que representava a vontade geral, depois da revolução, o

policial passou a depender da vontade geral estabelecida pela lei.

Outro ponto a ser considerado, segundo Jeová da SILVA SANTOS (1992) refere-se ao

poder de polícia. Enquanto os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são

independentes, o poder de policia é dependente, porque só existe se for autorizado. A

polícia só pode funcionar porque antes surge o poder de polícia. Dessa forma não se

confunde o poder de polícia com o poder da polícia, porque, a atividade policial seria

arbitrária se o seu poder de atuação não estivesse fundamentado no poder de polícia

anteriormente concedido através da lei.

A questão jurídica

A análise da questão jurídica é fundamental para diferenciarmos as concepções francesa

e inglesa. Segundo Mário G. LOSANO (1996), a Revolução Francesa representou uma

mudança brusca do regime, ao contrário do que aconteceu na Inglaterra, onde não

houve um nítido corte entre o mundo feudal e o mundo burguês. A burguesia francesa,

após conquistar o poder pela força de uma revolução, estava preocupada em se defender

tanto dos antigos donos do poder, como das massas, que haviam sido suas aliadas na

rev.olução, mas que, também, representavam uma ameaça ao poder.
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Segundo Georges VEDEL (1996), a burguesia também desconfiava do Poder Judiciário,

porque os juízes estavam ligados ao antigo regime. Por isso, não concordaram em

submeter a administração ao controle do Judiciário. A opção foi criar uma jurisdição

administrativa dissociada da comum, ou seja, instituiu-se a dualidade de jurisdição. Em

1790 foi promulgada uma lei determinando que os juízes, sob pena de prevaricação, não

poderiam perturbar as operações dos corpos administrativos. Com isso, a policia como

um dos órgãos da administração, ficava, na prática, vinculada somente ao Executivo,

não se submetendo ao controle do Judiciário.

Segundo Garrido FALLA (1996), a externalidade negativa que a dualidade de jurisdição

ocasionou, foi que a administração, mesmo sabendo que o novo aparato legal

determinava a preservação das garantias juridicas dos cidadãos, acabou seguindo como

herdeira do antigo monarca absoluto, com poderes residuais.

4.1. A polícia descentralizada inglesa

A Inglaterra foi pioneira, em relação aos demais países europeus, na implantação do

liberalismo. O delineamento do Estado liberal inglês começou após o término da Guerra

dos Cem Anos. Enquanto os monarcas franceses, fortalecidos por terem vencido a

guerra, conseguiram implantar um Estado absolutista, os ingleses, derrotados, tiveram

seus poderes enfraquecidos. Frente à debilidade da autoridade real da dinastia Stuart,

que provocou uma crise de governabilidade, a Inglaterra mergulhou em um longo

período de caos político e de guerra entre barões. A burguesia, aproveitando-se da

situação, começou a ocupar espaços políticos no Parlamento, de onde intervinham nas
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decisões que envolviam os negócios do Estado e o desenvolvimento dos seus próprios

negócios.

Uma das mais significativas investidas dos liberais para impor seus valores, foi a edição,

em 1689, da Bill of Rights. Uma das maiores conquistas da lei foi a imposição de limite

ao poder real, reconhecendo que a liberdade era um direito natural dos indivíduos,

portanto não poderia ser cerceado pelo Estado.

o grande teórico do Estado Liberal inglês foi LOCKE (1991). Para ele, o Estado era

uma construção racional a partir de um contrato social, que era a ponte de ligação entre

os homens em estado de natureza e os homens em sociedade civil 3. No contrato, os

homens cediam apenas uma parcela de seus direitos, porque, afirmava ele, a existência

do indivíduo era anterior ao surgimento da sociedade. Havia, portanto, a necessidade de

os indivíduos estabelecerem no contrato instrumentos que garantissem a não violação de

seus direitos naturais. LOCKE (1991) incluiu entre os direitos naturais, ou individuais, o

relativo à propriedade, porque o considerava anterior à formação do Estado.

A segurança pública na Inglaterra até o século XVllI era feita pelo Exército. O uso de

uma força militar na área da segurança interna começou a ser questionado quando a

delinqüência, decorrente da aglomeração desordenada das pessoas nas cidades britânicas

com o advento da industrialização, crescia, independentemente da ação do Exército e

porque este vinha atuando com uso de extrema violência, principalmente em motins

populares, comuns naquela época.

Esses fatos provocaram discussão no Parlamento inglês sobre as razões da ineficácia da

ação militar e da violência praticada pelo poder público contra os cidadãos. Os

congressistas concluíram que o grande problema na ação dos soldados, era que eles
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estavam sendo chamados a intervir não como soldados, mas como cidadãos. Estavam

atuando em ações de caráter civil, subordinados, portanto, à jurisdição civil, o que

distinguia da intervenção em tempo de guerra, quando ficavam submetidos à jurisdição

militar. Em outras palavras, eles estavam dirimindo conflitos entre cidadãos, não

enfrentando inimigos.

Em 1829, frente a pressões políticas, foi criada a Polícia Metropolitana de Londres, obra

do Ministro do Interior, Sir Robert PEEL (1983). Ao mesmo tempo determinou-se aos

militares a proibição de intervir em questões de ordem interna, cabendo-lhes somente a

defesa externa. Robert PEEL (1983), apresentou nove princípios, elencados abaixo, que

deveriam ser respeitados pela polícia inglesa:

1. To prevent crime and disorder, as an alternative to their
repression by military force and by severety of legal punishiment.
2. To recognize always that the power ofthe police to fulfil their
functions and duties is dependent on public approval of their
existence, actions and behaviour, and on their ability to secure
and maintain public respect.
3. To recognize always that to secure and maintain the respect
and approval of the public means also the securing of the willing
co-operation of the public in the task of securing the observance
oflaws.
4. To recognize always that the extent to which the co-operation
of the public can be secured diminishes, proportionately, the
necessity of the use of physical force and compulsion for
achieving police objectives.
5. To seek and to preserve public favour, not by pandering to
public opinion, but by constant1y demonstrating absolutely
impartial service to law, in complete independence of policy, and
without regard to the justice or injustice of the substance of
individual laws; by ready offering on individual service and
friendship to all members of the public without regard to their
wealth or social standing; by ready exercise of courtesy and
friendly good humour; and by ready offering of individual
sacrifice in protecting and preserving life.
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6. To use physical force only when the exerci se of persuasion,
advice and warning is found to be insuficient to obtain public co-
operation to an extent necessary to secure observance of law or
to restore order; and to use only the minimum degree of force
which is necessary on any particular occasion for achieving a
police objective.
7. To maintain at alI times a relationship whith the public that
gives reality to the historie tradition that the police are the public
and the public are the police; the police being only members of
the public who are paid to give full-time attention to duties
which are incumbent on every citizen, in the interest of
community welfare and existense.
8. To recognize always the need for strict adherence to police-
executive functions, and to refrain from even seeming to usurp
the powers of the judiciary or avenging individuaIs or the state,
and of authoritatively judging fault and punishing the guilty.
9. To recognize always that the test of police efficiency is the
absence of crime and disorder, and not the visible evidence of
police action in dealing whith them. (pEEL, 1990, Appendix F)

Podemos, dessa forma, inferir que a polícia inglesa foi formada com as seguintes

características:

Descentralizada. Foi criada tendo como área de jurisdição a cidade de Londres, ou seja,

era descentralizada porque sua atuação não envolvia todo o território nacional.

Prioridade na prevenção. A ação da polícia deveria ser prioritariamente preventiva,

como idealizada na França.

Aprovação pública. Diferentemente do modelo francês, onde a polícia poderia agir

bastando a existência de uma lei autorizando, a policia inglesa deveria agir de acordo

com a lei, quando houvesse, e ainda assim suas ações ficavam condicionadas à

aprovação dos cidadãos. Somente a lei não era suficiente para a polícia atuar livremente.
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Buscava a cooperação do público. Essa busca de cooperação não tinha o intuito de

bajular as pessoas. Deveria ser obtida através da imparcialidade e de forma amigável,

características de suas ações. Além de proporcionar maior credibilidade, implicaria a

desnecessidade do emprego da força fisica. O uso da força, quando necessário, só era

admissível quando a persuasão não desse resultados.

Os policiais teriam os mesmos direitos do cidadão. O policial nada mais é do que um

cidadão que está sendo pago por outros cidadãos para cuidar da segurança da

comunidade. Os policiais ficavam com direitos e deveres iguais aos dos demais cidadãos.

Uso dos atos discricionários era limitado pela lei e pelos usos e costumes da sociedade.

Em hipótese alguma a polícia poderia ultrapassar os limites impostos pelas leis ou pelos

cidadãos. Não poderia invadir outras áreas de competência, como fazer justiça, por

exemplo.

Eficiência medida pela não ocorrência de delitos. O desempenho da polícia seria medido

pela não ocorrência de delitos.

A questão jurídica

Da mesma forma que fizemos uma análise sucinta dos fundamentos jurídicos que

delinearam a ação da polícia na França, vamos destacar os principais aspectos do

arcabouço jurídico britânico, que fundamentaram e delimitaram a atuação da polícia

inglesa.

A tradição jurídica inglesa é a do common law. Segundo Miguel REALE (1987) e José

CRETELLA JÚNIOR (1977), o direito inglês revela-se muito mais pelos usos e
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costumes e pelas decisões das Cortes de Justiça, do que pelo trabalho abstrato e

genérico dos parlamentares, ou seja, considera-se que a fidelidade aos usos e costumes

aproxima mais as aspirações imediatas do povo, do que a lei. O direito é coordenado e

consolidado, principalmente, pelas decisões baseadas nos usos e costumes. Segundo

Maria Sylvia DI PIETRO ( 1996), enquanto o direito francês tem como fonte principal o

direito legislado, no common law, o direito comum é o mais utilizado. Ela ressalta,

contudo, que havendo lei, o que é raro, esta prevalece sobre o direito não escrito.

Face à existência de um número reduzido de leis, a administração acaba tendo ampla

dose de discricionariedade. Isso explica, pela ótica do Direito, a importância dada por

Robert PEEL (1983) à aproximação dos policiais com a comunidade, para que

limitassem seus atos administrativos pela observação dos usos e costumes comunitários,

ao mesmo tempo em que possibilitava o controle externo da comunidade sobre a polícia.

Na Inglaterra, o Poder Judiciário exerce sobre a administração o mesmo controle

exercido sobre os particulares. Os funcionários públicos, incluindo policiais, e os

cidadãos respondem ao mesmo direito comum, frente aos mesmos tribunais, ao

contrário da França. Segundo DICEY (1996), enquanto na França os funcionários têm

uma série de prerrogativas que os particulares não têm, o que os coloca em uma

situação privilegiada, na Inglaterra não são reconhecidos privilégios e prerrogativas de

autoridades governamentais e administrativas. Há unidade de lei e de jurisdição para

todos, sejam funcionários públicos ou particulares. Na Inglaterra, a inexistência de um

contencioso administrativo, permitiu maior controle da administração pelo Poder

Judiciário.

5. Breve síntese
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Frente à necessidade de segurança para garantir o direito à vida, as pessoas se uniram

ou, na concepção contratualista, fizeram um contrato, e delegaram amplos poderes aos

mandatários para tomar as medidas que julgassem necessárias.

De posse do poder de mando, estes deixavam para um segundo plano a segurança das

pessoas e utilizavam as forças militares e, em menor escala, a polícia, para controlar

todos que estavam sob seus domínios e fazer valer sua autoridade. O grande problema

que surgia era que as pessoas continuaram com poucas garantias quanto ao seu direito à

vida, pois os monarcas poderiam inclusive cancelá-lo e, além disso, outros direitos,

como o direito à liberdade, sequer eram considerados.

O primeiro sinal de mudança ocorreu com o surgimento da burguesia, que necessitava

de segurança para realizar seus negócios e para preservar seus bens e propriedades.

Ainda que nesse momento a burguesia não fosse um ator político, pOIS não tinha

recursos de poder suficientes, ela conseguiu que sua demanda por segurança fosse

parcialmente atendida, com a implantação de algumas polícias profissionais.

Naquele período, mesmo considerando a grande disparidade no estágio de formação dos

Estados europeus, as polícias que surgiam tinham como tarefas principais o controle das

pessoas das classes mais baixas da sociedade e, mais ao final do período, fazer a

segurança dos bens e das propriedades da burguesia.

Com a vitória do movimento liberal na França e na Inglaterra surgiram dois tipos de

polícia: o centralizado, ou francês e o descentralizado, ou inglês.
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Os novos detentores do poder na França organizaram uma polícia centralizada, com

jurisdição sobre todo o território nacional, para prover a segurança necessária ao

usufruto dos direitos dos cidadãos, mas que tinha também outra missão, não menos

significativa, que era a de preservar os novos valores e instituições do novo regime, para

garantir a sua estabilidade e a governabilidade. Em outras palavras, a polícia, mesmo

incorporando novos valores liberais, continuava a servir, como no regime antigo, ao

controle das massas pela classe dominante. Esse dado acabou por deslocar o foco da

ação policial da prevenção para a repressão, porque embutia a idéia de conter e coibir os

anseios da população vigiada.

A polícia descentralizada inglesa foi concebida em um contexto político e social bem

diferente do da polícia francesa. Na Inglaterra a preocupação fundamental era com a

segurança dos cidadãos, enquanto na França era com a ordem pública, porque as

instituições liberais ainda não estavam consolidadas. Fazendo um paralelo com os

direitos, verificamos que na Inglaterra buscava-se atender aos direitos individuais,

enquanto na França buscava-se prover direitos coletivos. Podemos observar também que

na Inglaterra havia maior controle sobre as atividades policiais, tanto pela população,

como pelo judiciário, devido à fundamentação jurídica do common law.
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m -Problemas na implementação dos dois modelos de polícia

Vimos no capítulo anterior que entre o final do século XVIII e o início do século XIX

foram criadas polícias profissionais nos dois países mais desenvolvidos à época, para

prover o direito à segurança. Observamos que fatores internos determinaram a

construção de modelos diferentes, descentralizado na Inglaterra e centralizado na

França. Essas estruturas policiais atravessaram fronteiras e foram empregadas, com as

devidas adaptações, em outros países europeus e, até mesmo, em outros continentes.

Este capítulo vai tratar dos principais problemas encontrados na implementação desses

modelos.

1. Uso da polícia como instrumento de poder

o uso da polícia, ou captura da polícia, como instrumento de poder ocorreu com maior

intensidade nas organizações policiais do tipo centralizado. A polícia foi utilizada para

essa finalidade pela própria burguesia francesa, tão logo terminou a revolução, para

garantir sua permanência no poder recém conquistado, porque os outros atores, a

nobreza e o proletariado, começaram a almejá-lo 1.

1 A nobreza, classe dominante no Estado pré-moderno, desejava retomar o status que
possuía antes do movimento liberal, enquanto o proletariado, apesar de ter apoiado a
burguesia na revolução, foi impedido de participar do poder. A nobreza, segundo
Jaume CUBERT (1983 A), logo no início do século XIX tentou retornar ao país para
reaver suas posses. O Rei, colocando-se ao lado da nobreza e sabedor do poder da
Guarda Nacional e de sua fidelidade à burguesia, resolveu dissolvê-la, o que provocou
uma luta armada. Ao final da luta, a burguesia e a Guarda Nacional venceram o Rei e a
nobreza. Em 1848, essa mesma parceria vitoriosa foi responsável pela instalação da
segunda república.
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Contudo, o melhor exemplo que encontramos, para mostrar o uso da policia pela

burguesia para assumir e manter-se no poder, foi o caso espanhol. A burguesia

espanhola, para chegar ao poder no século XIX, fez uso de duas policias. A primeira,

criada em 1808, era denominada Milícia Nacional e formada por proletários. A segunda

foi a Guarda Civil, criada em 1844 e que continua ativa até hoje. A duplicidade

sobreviveu até 1874, quando prevaleceu a centralizada e militarizada Guarda Civil, e ao

mesmo tempo, desativou-se a Milícia Nacional. Segundo Jaume CUBERT (1983):

La Milicia Nacional es el principal instrumento que la burguesía
va a utilizar para llevar a cabo la primera fase de su acesso aI
poder. La Milicia será, pues, el más importante intento de poner
el pueblo en armas aI servicio de la causa burguesa, y sólo
cuando ya no sea necesário más impulso revolucionario que el
destinado a mantener la nueva situacion social adquirida y
proteger la propriedad privada que la sustenta, será la propia
burguesía que sustituirá por una fuerza profesionalizada y segura
- la Guardia Civil -, la qual encajará mucho mejor en la nueva
situación y no comportará, por el contrario, el peligro latente
que suponia una Milicia integrada no sólo por los componentes
de la nueva classe social dominante, sino a su vez también por
miembros da nueva classe proletária. (CUBERT, 1983 B, p. 63)

Além da burguesia espanhola e francesa, regimes ditatoriais, principalmente no século

XX, utilizaram polícias centralizadas para se manter no poder. Apesar do foco do nosso

trabalho estar centrado nas polícias democráticas, julgamos importante apresentar alguns

exemplos do uso da polícia para controlar a população nas ditaduras 2, de forma a

melhor visualizar o contraste entre ambas.

2 As ditaduras preferem polícias centralizadas e militarizadas porque as ordens dos
ditadores podem ser difundidas através de uma única cadeia de comando, o que dá
maior eficiência, evita contestações e faz com que a mesma ordem seja executada em
todo território nacional.
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Na Alemanha nazista', Hitler cnou duas polícias centralizadas: a SS, vinculada

diretamente ao partido nazista, e a GESTAPO, que era a polícia de segurança do

Estado e que entre 1933 a 1938 deteve mais de 435.000 cidadãos alemães,

principalmente comunistas e judeus. Outros países europeus, como Portugal e Espanha,

viveram longos períodos de regimes ditatoriais. Em Portugal, com a instalação em 1928

da ditadura salazarista, foi criada uma polícia de defesa do Estado, denominada PIDE.

Na Espanha, com a vitória do general Franco na guerra civil de 1939, foi criada a Polícia

Nacional. A respeito dessa polícia, Jaume CUBERT (1983) diz que:

Com la victoria del sublevado general Franco se daban, por fin,
las condiciones propicias para imponer autoritariamente el nueva
orden social que convenia a las classes dominantes. Les faltava,
sin embargo, el instrumento adecuado. Se desconfiaba de una
Guardia Civil que, en su mayor parte, se habia mostrado fiel al
regimen legalmente constituido y que, hasta cierto punto,
disponia de una excessiva autonomía de funcionamiento respecto
a las autoridades gubernativas. La nueva fuerza encargada de
mantener el orden público debia, pues, mostrar una absoluta
fidelidad política al regimen surgido de las armas. Se trataba de
la lógica que la derivada del empleo de la fuerza. (CUBERT,
1983, p. 85)

Podemos observar que no regime autoritário espanhol, além do uso da polícia pelos

mandatários, aparece outro fato importante: os próprios dirigentes temiam o poder da

Guarda Civil, criada pela burguesia. Este fato serve como exemplo para mostrar que as

polícias centralizadas, pela forte hierarquização e pelo grande contigente de homens e

3° nazismo fazia parte da matriz fascista. A força era utilizada para manter a ordem
ditada pela minoria que detinha o poder na máquina do partido.
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armas que acumula, poderia VIr a se autonomizar e se constituir em um ator

independente, com recursos de poder suficientes para defender seus interesses, no

enfrentamento com os outros atores.

Diferentemente das polícias centralizadas, onde o impacto pela captura ocorria no nível

nacional, as polícias descentralizadas mostraram-se vulneráveis à captura por grupos

locais, uns até mesmo ilegais, especialmente nos Estados Unidos da América, onde foi

comum, no interior do país, polícias a serviço de organizações racistas.

Podemos concluir dizendo que o uso da polícia como instrumento de poder é mais

danoso nas polícias centralizadas, porque não existe instituição superior que possa

conter suas ações e também porque o tamanho e a forte hierarquização dessas polícias

potencializam seu uso. As polícias descentralizadas, podem vir a ser capturadas por

elites locais, contudo podem podem ser controladas por outras instituições nacionais.

2. Vulnerabilidade a arbitrariedades decorrentes de atos discricionários

As polícias fazem uso, constantemente, de atos discricionários. Ocorre que muitas vezes

esses atos atentam contra os direitos dos cidadãos, chegando, até mesmo, à violência.

Isso ocorrendo, ao invés de dar segurança às pessoas para que tenham seus direitos

preservados, as polícias passam a ser mais um fator de insegurança.

A questão que se coloca é como controlar os atos discricionários. A resposta não é

consensual, a começar pela própria definição jurídica de ato discricionário, que alguns

chamam de poder discricionário. Segundo BANDEIRA DE MELLO (1997), a
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administração é a longa manus do legislador, ou, em suma, a lei em acto. A atividade

dos agentes administrativos encontra um limite formal insuperável na lei, ou seja, eles,

inclusive os policiais, devem fazer somente o que a lei consente. De acordo com o autor,

os atos discricionários têm como âmbito de autonomia os motivos e as finalidades

indicados na lei. Portanto, quando os policiais executam atos discricionários não podem

interpretar a lei acrescentando mais do que existe. Se de um lado a discricionariedade

permite um processo valorativo, psicológico, subjetivo e pessoal, de outro, não é

qualquer vontade psicológica do policial que tem o valor da vontade legal, mas aquela

que se atenha aos limites contidos no interior da finalidade que a lei se propõe a colimar.

Os que consideram que existe de fato poder discricionário, admitem que não é possível

controlá-lo através de lei porque sua abrangência é maior do que a própria lei.

W .R.LAF AVE (1983), afirma que o poder discricional da polícia pode ser definido

como qualquer tomada de decisão que não está estritamente regida por regras legais e

que contém um elemento significativo de juízo pessoal. Roscoe POUND (1960), afirma

que o poder discricional trata da permissão, conferida por lei ao policial, para intervir

segundo seu próprio juízo e sua própria consciência, desde que em determinados casos e

sob certas condições, porque esse poder situa-se na zona intermediária entre a lei e a

moral.

Como vemos, os juristas divergem quanto aos limites do uso da discricionariedade.

Realizamos uma pesquisa documental entre autores não juristas, e encontramos outras

dificuldades em delinear os limites do uso de atos discricionários. Encontramos quatro

razões determinantes.

As leis geralmente são promulgadas depois das mudanças sociais. A elaboração de leis

se dá depois de mudanças nas regras e normas sociais. Com isso, os policiais que
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obedecem estritamente as leis, podem estar pressionando os cidadãos a cumprirem leis

antigas, que se chocam com mudanças sociais mais recentes. A segurança pertence à

área das ciências sociais e, diferentemente de outras áreas como a das ciências exatas

onde os resultados são previsíveis, ela não pode trabalhar em termos absolutos. A

polícia deve estar em condições de se adaptar às novas situações que venham a surgir.

Dificuldades em abarcar todas as situações possíveis. É o que afirma o preâmbulo da

Ley Orgánica de Fuerzas e Cuerpos de Seguridad da Espanha:

La seguridad pública constituye una competencia dificil de
parcelar, toda vez que no permite delimitaciones o
definiciones con el rigor y precisión admisibles en otras
materias. EUo es así porque las normas ordenadoras de la
seguridad pública no contemplan realidades fisicas tangibles,
sino eventos meramente previstos para el futuro, respecto a
los cuales se ignora el momento, ellugar, la importancia y, en
general, las circustancias y condiciones de aparición. (LEY
ORGÂNICA DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD,
1988, P. 8)

Dificuldade da lei em encontrar o frade o}! ótimo entre direitos individuais e coletivos. A

polícia deve preservar os direitos coletivos, como por exemplo a ordem social, e direitos

individuais, como a liberdade. A grande questão é até que ponto a polícia privilegia um

direito frente ao outro. Segundo Jose Maria RICO (1983):

Una sociedad democrática necessita cierta orden y seguridad,
pero también precisa de liberdad. De ahí la importancia de
estabelecer un equilíbrio escrupuloso entre los poderes
indispensables para el cumplimiento de rnisión policial y el
derecho del ciudadano a ser protegido contra los abusos
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posibles cometidos en ejercrcro de tales poderes. (RICO,
1983 B, p.211)

Henri-Paul VIGNOLA (1983), completa afirmando que "si en una sociedade

democrática la institución policial corresponde ai deseo de proteger las liberdades

individuales y sociales, también debe representar la necessidad de garantizar la

armonización de tales liberdades".

A polícia do tipo francês foi criada com a preocupação maior de proteger os direitos

coletivos e a polícia inglesa deveria proteger a ambos, com uma pequena propensão à

maior valorização dos direitos individuais. Na implementação, essa tendência se

confirmou. Se por um lado isso representou um ponto forte dos modelos, na prática

mostrou que existe um sério problema com a polícia do tipo francês, devido às

dificuldades que ela encontra em proteger os direitos individuais.

3. Dificuldades para a participação da população

Segundo Marilena CRAUÍ (1992), novas demandas democráticas começaram a aparecer

no final dos anos 60, com a agitação social em todo o mundo, desencadeada por

movimentos de contra-cultura. Uma das principais demandas referia-se à participação.

Segundo a autora, enquanto na modernidade acreditava-se na importância de se

construir o poder político como esfera pública impessoal, separada da sociedade civil e

capaz de regulá-la por intermédio do Estado, notava-se naquele momento que o poderio

do Estado é ilusório, porque a realidade social é tecida por micropoderes capilares e

disciplinadores da vida privada e socio-política.

35



Para Robert DAHL (1982), deve-se facultar a participação dos cidadãos na esfera

pública, independente de grupos e partidos. Muitos cidadãos não querem ser ativos, mas

todos devem ter a possibilidade de sê-lo.

A participação direta, segundo Junger HARBEMAS (1984), é necessária porque na

democracia todos devem ter acesso ao espaço público, onde coabitam o mercado e o

Estado, ou o dinheiro e o poder. É necessária a participação das pessoas, atuando como

contrapeso ao Estado e ao mercado. SCHIMITTER e .KARL (1991) compartilham da

necessidade de participação porque, segundo eles:

Civil society provides an intermediate layer of govemance
between the individual and the state that is capable of
resolving conflits and controlling the behavior of members
without public coercion. Rather than overloading decision
makers with increased demands and making the system
ungovemable, a viable civil society can mitigate conflits and
improve the quality of citizenship - without relying
exclusively on the privatism of marketplace. (SCHIMITTER
& KARL, 1991, p. 80)

INGLEHART (1997), em extensa pesquisa empírica realizada em mais de 40 países,

concluiu que a demanda por participação tem aumentado. Segundo o autor:

[...] during the modemization phase, the dominant trend was
toward large centralized state institutions based on rational-
legal autority [...] a postmodem institutional and cultural shift
takes place, in which there is increasing emphasis on
individual autonomy, culturally, and trend toward
decentralization, marketization, and less hierarchical
institutions. (INGLEHART, 1977, p. 315)
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Além disso, verificou que estava aumentando a ênfase na autonomia individual, ao

mesmo tempo que declinava a aceitação da autoridade burocrática e a satisfação com o

sistema político pela população. Ele detectou duas tendências: erosão da autoridade

institucional e aumento da intervenção direta do cidadão em políticas. Enquanto

diminuía o número de filiados dos partidos políticos e a ação dos cidadãos dentro dos

partidos, aumentava o interesse dos cidadãos pela participação direta nas decisões de

assuntos pontuais. Quanto maior o grau de educação, maior a participação. Como a

população em geral estava ficando mais culta, maior estava sendo a participação. Outro

dado oriundo da pesquisa diz respeito a diferenças entre o que pensam e como agem os

mais jovens e os mais velhos. Como os jovens têm escolaridade superior aos mais

velhos, eles demandam maior participação direta, ao passo que os mais velhos são mais

fiéis aos representantes dos partidos políticos. Essa diferença aparece pelo declínio da

fidelidade aos partidos entre os mais jovens.

Esses fatos mostram que, assim como outras organizações, as polícias deveriam se abrir

à participação da comunidade. É uma atitude muito dificil nas polícias centralizadas

devido ao tamanho dessas, ao distanciamento que existe entre a cúpula e base, entre a

localização dos órgãos centrais e as comunidades, e devido ao fato de que, agindo

repressivamente, acabam por se afastar dos cidadãos. Polícias descentralizadas

deveriam, teoricamente, estar mais próximas dos cidadãos. Contudo, devido, entre

outros, ao uso do carro e do telefone, como veremos adiante, passaram também a se

distanciar da população.

Existe ainda, no caso das polícias, condicionantes de natureza técnica que demandam a

aproximação e a participação da população na prevenção dos delitos. A proximidade

entre polícia e cidadão faz com que ela conheça melhor os habitantes, sua cultura e seus

costumes. Nas grandes concentrações urbanas, por exemplo, os cidadãos geralmente

moram em um lugar e trabalham em outro. As pessoas podem escolher o local onde
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morar, enquanto o local de trabalho costuma estar relacionado com alguma forma de

imposição. Isso também se aplica aos policiais, porque em geral não trabalham no local

onde residem, ou seja, o policial atua junto a uma comunidade mas não vive ali nem se

distrai nela.

Estando próximo à população, a polícia pode rapidamente detectar mudanças na

sociedade, as quais demorariam mais tempo para serem identificadas se a polícia se

mantivesse insulada. Essas mudanças podem ser a alteração no número de membros da

comunidade, derivada de natalidade e migração; aumento da população urbana em

decorrência da industrialização ou projetos de urbanização; modificação de relações

sociais; elevação do nível de educação implicando em maior conscientização das

demandas sociais pela população, aumento dos conflitos trabalhistas e maior tolerância a

modos de vida individuais,entre outras.

Segundo Albert REIS (1983) a comissão americana National Advisory Commission of

Civil Disorders, que analisou a falta de habilidade da polícia para agir nos

enfrentamentos entre policiais e civis ocorridos em 1968, apontou o distanciamento da

polícia da população e a falta de vias efetivas para o encaminhamento de queixas de

condutas abusivas dos policiaisjunto aos cidadãos, como responsáveis pelos equívocos

cometidos.

Pesquisa realizada em Pittsbourg, segundo Jose Maria RICO (1983 C), observou a

ocorrência de índices muito elevados de prisões quando as relações entre a polícia e o

público eram impessoais e objetivas. Quando, porém, os laços da polícia com a

comunidade eram mais estreitos, o número de prisões se reduzia.
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A participação é fundamental para a prevenção. Segundo WOODLEY (1982), a simples

presença do policial na rua não é suficiente para que haja prevenção. A esse respeito ele

diz que uma ação policial preventiva inclui prestar assistência à população para que ela

possa resolver os problemas que a criminalidade lhe apresenta. Esse objetivo só pode ser

alcançado se a polícia buscar o contato com a população.

Segundo Jaume CUBERT (1983), desde o século XVIII, discutia-se o dilema prevenção

versus repressão. Naquela época afirmava-se que era melhor evitar os delitos do que

castigar os delinqüentes, e que uma prevenção mais bem organizada e mais extensa era

de maior eficiência que uma justiça mais severa e rápida.

Para os policiais, contudo, é mais cômodo ficar aquartelados e só sair às ruas para deter

os delinqüentes depois de os fatos já terem ocorrido. Essas ações são facilitadas pelo

uso intenso do telefone e do automóvel. Outro fator que encoraja a polícia a agir

repressivamente deve-se à maior sensação de efetividade que a repressão oferece. As

pessoas percebem melhor a ação policial repressiva, porque, ao contrário da prevenção,

onde o impacto é a médio e longo prazo, as ações repressivas são imediatamente

visíveis. O exemplo claro é o impacto que a passagem de carros policiais, com as sirenes

ligadas, e em alta velocidade pelas ruas, causa.

Apesar da aparência de efetividade, na realidade esses episódios mostram que a polícia

falhou anteriormente, ao permitir que o delito fosse cometido. Não são ações que

produzem efeitos substantivos na diminuição dos delitos. Segundo BOSSARD (1983),

estudo realizado pela INTERPOL em 1977, detectou que somente os países que

colocaram mais policiais na rua com intuito de prevenir delitos conseguem diminuir a

criminalidade.
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Uma das principais razões que justifica a prevenção deve-se ao fato de que a maioria dos

crimes são cometidos por amigos, conhecidos, parentes ou outras pessoas do

relacionamento das vítimas. Poucos são praticados por estranhos, como observou a

Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil- OAB (1994):

A maior parte dos crimes que oprime a população brasileira
são cometidos por cidadãos comuns, depois de brigas em
casa, nos bares ou no trânsito. São assaltos e furtos
cometidos por delinqüentes que, no mais das vezes, estão 'na
vida' desde a menoridade e que agem por conta própria, ao
sabor do momento. Tal criminalidade 'de massas' não se evita
por meio de. uma investigação competente, mas por meio da
presença preventiva. (COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS DA OAB, 1994, p. 17)

As polícias centralizadas têm maior dificuldade em realizar a prevenção. Segundo

BOBBIO (1996) o problema começa pelo recrutamento. As polícias nacionais acabam

recrutando pessoas em todas as regiões do país e, depois, transferem-nas para

localidades onde não têm afinidades culturais. Ele dá como exemplo o caso do Itália,

onde a polícia nacional encontra maiores contigentes recrutáveis no sul - região agrícola

_ e, depois, é obrigada a deslocá-los para trabalhar no norte do país - região industrial. Já

as polícias descentralizadas podem realizar o recrutamento na própria localidade.

O contrário também se aplica, ou seja, as polícias centralizadas podem realizar melhor a

repressão pela falta de laços afetivos e culturais dos policiais com a população. Para

reprimir manifestações é melhor que os policiais não conheçam os manifestantes e que,

nem mesmo, residam nos mesmos bairros.
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o ideal, pelo acima exposto, seria empregar as polícias centralizadas para reprimir e as

descentralizadas para prevenir.

4. Aparecimento de sub-cultura policial

Prevalece o consenso entre autores de que a polícia adquiriu uma sub-cultura interna

bastante desenvolvida, com linguagem, valores e regras de conduta próprias 4. Mesmo

comparada com outros grupos profissionais, a cultura organizacional das polícias foi

considerada mais desenvolvida, mais fechada, reservada e unida.

A incorporação da sub-cultura policial começa antes mesmo do policial atuar na rua,

devido, principalmente, ao fato de os policiais, diferentemente de outras profissões civis,

freqüentarem uma única escola de formação. Na escola são transmitidos valores,

comportamentos, princípios de hierarquia, disciplina e respeito a autoridades superiores.

Aos alunos é mostrado que os objetivos da organização são estabelecidos antes de sua

chegada e que estes não são passíveis de modificação, mas de assimilação.

4 Cultura abrange conhecimento, crenças, tradições e habilidades, entre outros. Membros
de grupos profissionais conservam entre si similaridades, devido ao mesmo trabalho
executado, à estrutura de carreira e aos problemas comuns a que estão submetidos.
Quando eles adquirem uma estrutura de valores diferentes da cultura dominante, fica
caracterizada a existência de uma sub-cultura.
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A sub-cultura policial é problemática segundo Taylor BUCKNER (1974), quando entra

em conflito com a cultura da população ou com as leis em vigor. É fato comum policiais

mentirem em depoimentos nos Tribunais para encobrir irregularidades dos colegas. Daí a

dificuldade em descobrir policiais incompetentes, desonestos e ladrões.

Segundo a teoria da ação coletiva, as corporações policiais são organizações que

defendem os interesses comuns e coletivos de seus membros. Fazem lobbies,

pressionando por leis que lhes beneficiem, usam até cotização entre seus membros, para

tornar sua pressão mais atrativa. O lobby policial é mais forte do que o dos sindicatos,

porque enquanto os sindicatos representam trabalhadores de várias empresas, a polícia

pode ser considerada como uma única e forte empresa.

Devemos observar, contudo, que as ações corporativistas, feitas dentro da legalidade e

que não estejam em conflito com a cultura dominante, nem com as leis, não são

maléficas.

Concluindo, podemos afirmar que frente à impossibilidade em acabar com a cultura

interna da polícia, o Estado e a sociedade precisam encontrar meios de fazer com que a

cultura interna da polícia não se distancie dos padrões da comunidade.

5. Externalidades negativas decorrentes da burocratização

Com o crescimento do espectro de direitos demandados pela população, o Estado

precisou aumentar seus quadros, contratando mais funcionários e criando novos órgãos
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governamentais. WEBER (1981), com vistas a ordenar esse crescimento e garantir que

o atendimento à população fosse contínuo, idealizou um novo paradigma, onde deveria

prevalecer a competência administrativa e a continuidade, para que os serviços fossem

fornecidos independentemente de mudanças políticas.

Pelo paradigma weberiano, a gestão da COIsa pública deveria ser feita dentro do

princípio racional legal. Racional significava privilegiar as formas técnicas, e legal

pressupunha a obediência dos funcionários ao que estivesse positivado em leis. Esse

paradigma afirmava que "bureaucracies were capable of the highest leveI of rationality

and efficiency".

Ocorre que, segundo LANE (1993), nos últimos anos vários autores realizaram

pesquisas empíricas e começaram a duvidar da capacidade da burocracia em ser

eficiente. Elencamos a seguir essas diferentes opiniões:

Subserviência. A alta concentração de poder de um lado, e os rigidos controles internos,

de outro, fazem com que os funcionários sejam subservientes a seus chefes e que haja

dificuldades para os controles externos. No caso da polícia, onde já existia uma

hierarquia, isso potencializou problemas. Segundo Albert REIS (1983), o fortalecimento

da autoridade das chefias policiais, implicou em certa dose de cooptação interna, porque

é o chefe que avalia se o policial está agindo corretamente e se pode progredir na

carreira.

Rigidez. As normas inflexíveis e o excesso de leis engessam a administração, que se

limita a aplicá-las e segui-las. As rotinas, que são obrigatoriamente seguidas, podem

levar a um distanciamento do público e à demora na prestação dos serviços. Esses fatos

trazem danos, ou mesmo inviabilizam, o policiamento preventivo, feito, necessariamente,
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junto à população. Ainda, segundo José Maria RICO (1983), a proliferação de leis e

regulamentos restringiu as liberdades individuais e coletivas. O comportamento dos

policiais, vinculado à obediência de regras, acabou por rebaixar suas ações ao nível da

impessoalidade, onde os direitos individuais dos cidadãos perderam a importância.

Segundo Albert REIS (1983), foram criadas leis até para normatizar manifestações, o

que provocou críticas de outros trabalhadores, que passaram a considerar a polícia como

sendo contrária aos sindicatos.

Segundo Taylor BUCKNER (1974) no modelo burocrático de polícia, as soluções para

resolver os problemas são definidas pela burocracia, o que segrega o trabalho da

realidade local e transforma a população em instrumento de trabalho ao invés de causa

maior da missão policial. As pessoas deixam de ser, para os profissionais de segurança, o

centro do trabalho para se constituir em algo secundário. A principal missão da polícia é

aplicar a lei como forma de assegurar a proteção da coletividade, o que faz com que a lei

seja um fim em si mesma.

Autonomização. Esse aspecto, que já havia sido detectado por WEBER (1982), agrava-

se quando uma burocracia insulada acaba por, sozinha, formular políticas, trazendo

prejuízos à democracia. O alto grau de insulamento da polícia tem implicado na tomada

de decisão exclusivamente dentro da polícia, sem qualquer participação de atores

externos: a polícia volta-se para si mesma. Com a visão potencializada, os policiais

foram-se tomando incapazes de dirimir conflitos entre cidadãos pelo convencimento e

partiam para o uso da força. E, como não necessitavam dar satisfação aos políticos e aos

cidadãos, acabaram perdendo o grau de responsabilidade.

Falta de preocupação com gastos. Não existem incentivos para a burocracia reduzir

custos. Segundo NISKANEM (1997), um dos principais formuladores da teoria da

public choice, as burocracias sempre tendem a expandir seus recursos. Elas têm a
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vantagem de possuir mais informações do que os políticos que lhes aprovam os

orçamentos. No caso da polícia, quanto maior for a demanda por segurança, maiores

serão as condições da polícia em solicitar aumento de verbas orçamentárias, e maior será

a tendência dos políticos em concedê-las, o que é paradoxal, porque se está aumentando

a insegurança das pessoas é porque a polícia está falhando.

Segundo OSBORNE E GAEBLER (1995), a função do Estado não é vender serviços

para gerar lucros, como ocorre no setor privado, mas proporcionar bem-estar para

todos. É por essa razão que os serviços públicos são custeados por meio de tributos de

pagamento obrigatório, ao contrário dos serviços prestados pelo setor privado, que só

são pagos e usufruídos por quem assim o desejar. Como as pessoas não podem escolher

a polícia que os sirva, é imprescindível que se controle a qualidade e os custos do

serviço policial. O controle passa a funcionar como um mecanismo que substitui a

concorrência.

Tendência ao crescimento. As organizações burocráticas têm a tendência ao crescimento

porque isso representa melhores chances de sobrevivência, maior resistência a pressões

externas, maior estabilidade e menos incerteza. Tanto as polícias centralizadas como as

descentralizadas se expandiram criando vários departamentos e esquadrões especiais.

Taylor BUCKNER (1974), por exemplo, cita o fato de a polícia não esclarecer o público

corretamente sobre a criminalidade, porque quanto maior o problema de segurança,

maior será a possibilidade da polícia aumentar seus efetivos e portanto maior e mais

forte a corporação policial. São justamente esses fatores que, no Brasil, explicam a

resistência das Polícias Militares às Guardas Municipais, devido à ameaça que elas

representam à quebra do monopólio da segurança, em mãos das polícias estaduais.
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Possibilidade de prevalência de interesses particulares. Segunda os teóricos da public

choice, a burocracia não é afetada somente por interesses públicos, mas também por

motivos particulares. Os burocratas têm vários objetivos, como poder, renda, prestígio,

segurança, conveniência, lealdade por uma idéia ou uma instituição, orgulho por prestar

bom trabalho, etc.

6. Uso excessivo de tecnologias

As tecnologias, principalmente o uso do automóvel e do telefone, afetaram

profundamente a ação da polícia neste século, reforçando, tanto nas polícias

centralizadas como nas descentralizadas, o deslocamento do foco de atuação da

prevenção para a repressão. No segmento policial as atenções estavam direcionadas para

abreviar o tempo de resposta ao atendimento de ocorrências, o que demandava o uso

cada vez maior do telefone e do carro. No Canadá, Henri-Paul Vignola (1983), relata

que:

La sociedad canandiense empieza a acostumbarse al
automobil, y esta fiebre también alcanza a los servieios
policiales, traduciéndose hacia 1950 por un aumento
considerable .del número de vehíc\.llosr bastante reducido
hasta esa epoca. Esta forma de ocomocion mejora
evidentemente la eficacia y la mobilidad de la policia,
favoreciendo además una mayor rapidez en las respuestas as
las llamadas de ayuda procedentes de los ciudadanos.
(VIGNOLA, 1983, p. 147)
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Ao mesmo tempo, segundo o autor, à medida em que aumentava a popularidade do

automóvel, os contatos entre polícia e os cidadãos se arrefeciam, tomando-se mais

impessoais e anônimos e levando a práticas autoritárias.

Essa mesma preocupação ocorria na Inglaterra, na polícia de Devon e Comwall, que

segundo STENTON (1993) caracterizava-se por ser reativa, agindo após os fatos já

terem sido consumados. Por isso era necessária a utilização de carros como forma de

atender rapidamente às ocorrências.

o uso do carro e do telefone, apesar de necessário a todas as organizações e

indispensável à polícia, provocou efeitos negativos, como o distanciamento das

demandas da população, redução das informações sobre criminalidade e levou à

priorização da repressão em detrimento da prevenção.

7. Breve síntese

Vimos neste capítulo que durante a implementação das polícias centralizadas e

descentralizadas, uma série de problemas foram surgindo e atingindo, em intensidades

diferentes, ambas as polícias.

o uso da polícia como instrumento de poder atingiu em maior escala as polícias

centralizadas. O uso, necessário, da discricionariedade mostrou-nos que permite

interpretações por parte dos policiais que ensejam atos arbitrários e que podem ferir os
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direitos dos cidadãos e que, portanto, devia-se encontrar meios para que ele fosse

melhor controlado.

As polícias centralizadas executam melhor a repressão e são mais insuladas, dificultando

a participação das pessoas. As polícias descentralizadas teriam mais facilidades em se

aproximar da população e executar melhor o policiamento preventivo, mas acabaram,

também, priorizando a repressão. Enquanto as polícias do tipo francês cuidavam

prioritariamente de proteger os direitos coletivos, as polícias do tipo inglês eram mais

efetivas na proteção dos direitos individuais. Vimos também a forte cultura interna de

ambas.

No capítulo seguinte vamos analisar como esses problemas determinaram o surgimento

de um novo modelo, que procurava adequar o que havia de melhor em cada polícia, e

como controlar as arbitrariedades.
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IV - Superando os problemas: o modelo espanhol

Vimos no capítulo anterior as dificuldades de implementação dos modelos policiais. As

primeiras tentativas de solucionar os problemas ocorreram na Inglaterra. Segundo José

Maria RICO (1983), a Royal Commision of Police, ainda no final dos anos 60, instituiu

um canal de controle da polícia, considerando que esta deveria ser forte e eficaz na

prevenção do delito e, ao mesmo tempo, ter seu poder controlado e limitado para não

atentar arbitrariamente contra a liberdade individual.

No Canadá e nos Estados Unidos, foi concebido o policiamento por zona, para dar

maior efetividade às ações policiais. O serviço era prestado sempre pelo mesmo policial

e em uma mesma área, como diz o Preâmbulo do Projeto Canadense BEYOND 2000 ...

(1990)

As well as being assigned to a division, each officer was placed
into a specific zone within the division. Officers were assigned to
their zones for a minimum of twelve to eighteen months, and
were responsible for getting to know the area in detail, and for
developing an interest in the results of policing efforts within the
zone. It was intended that officers would be held accountable for
policing successes or failures within the zone. Stability,
accountability, the in-depth konwledge of an area, some
community involvement and consultation and generalization of
duties were important to the program, but the actual policing
methods still followed the traditional model. The zones
themselves were simply administrative boundaries set up within
divisions, instead of being areas with unique characteristics.
(BEYOND 2000 ..., 1990, p. 9)
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Outras polícias, como a francesa, optaram por realizar atualização dos policiais. Essas

mudanças trouxeram alguns beneficios, contudo inexpressivos frente à amplitude dos

problemas. Pesquisa realizada por INGLEHART (1997), sintetizada na tabela abaixo,

confirma o agravamento de queda da confiança na polícia.

Grau de satisfação da população com a polícia
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Fonte: INGLEHART (1997). World Values Surveys, 1981. Figura 10.3 Pago 300

Podemos perceber que, apesar da falta de confiança ser observada em todos os países,

os que tinham optado pelo modelo descentralizado - Inglaterra, Canadá e Estados

Unidos - estavam em melhor posição frente aos que tinham modelos centralizados,

como a Espanha, França e Japão.
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Nos anos 80, aliada a esses problemas específicos da policia, começou a se esboçar a

crise do Estado, decorrente de mudanças na produção e industrialização, impulsionada

pela terceira revolução industrial; crise fiscal gerada pelo desequilíbrio entre receitas

estagnadas e compromissos crescentes; esgotamento da capacidade governativa; crise

do modelo administrativo weberiano; insatisfação dos cidadãos com a prestação de

contas dos governos e com a falta de canais de participação nas decisões políticas.

Os problemas que os modelos policiais estavam tendo, como vimos no capítulo anterior,

já vinham sinalizando a necessidade de mudanças na área da segurança. Com os

problemas da crise do Estado essas mudanças se tornaram ainda mais emergentes.

Mesmo assim, o novo modelo só veio surgir na Espanha por obra de um catalisador

político, que foi a redemocratização do país. Os novos governantes, democraticamente

eleitos, precisavam amenizar os aspectos negativos do modelo de segurança legado pelo

regime anterior e se viram frente à necessidade de modificar profundamente a área.

Os espanhóis conviviam com um modelo centralizado de polícia. Havia uma polícia

militarizada, denominada Guarda Civil, criada pela burguesia ainda no século passado e

uma Polícia Nacional, formada na ditadura franquista. As Polícias Municipais, segundo

Jaume CUBERT (1983 C), representavam menos de 1/4 do efetivo policial dependente

do governo central e, ainda assim, não tinham autonomia para exercer suas funções, pois

eram simples auxiliares da Guarda Civil e da Polícia Nacional.

Os dois principais vetores da mudança foram: construção de um novo desenho

institucional na área da segurança que atendesse ao regime democrático, utilizando o

que havia de positivo nos modelos anteriores, e a realização do desmonte do modelo

policial então vigente, porque mantê-lo intocável, considerando o poder que as
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organizações policiais acumularam e o apoio que elas deram à ditadura, constituía séria

ameaça ao novo regime democrático.

Várias discussões foram feitas no Parlamento, no meio acadêmico e com a população.

Também foi realizada, em 1982, uma pesquisa nacional sobre segurança, conduzida pela

Equipe de Investigação sociológica da Comiston de Seguridad Ciudadana de la

Federación de Municipios y Provincias, publicada no livro COMPETENCIAS

MUNICIPALES EN SEGURIDAD CIUDADANA (1983), que considerou variáveis

relativas a idade, sexo, renda, regiões e cidades onde moravam, e voto ideológico.

Alguns pontos importantes dessa pesquisa apresentamos no quadro a seguir:

QUESTÃO

1 A insegurança está

aumentando ou diminuindo?

2 - Em quais situações lhe parece

haver maior grau de insegurança?

3 - Como voce sabe que está

havendo insegurança?

RESPOSTA

1.1 - 73,6% dos entrevistados disseram que a

insegurança estava aumentando e 26,4% que

estava diminuindo.

1 .2 - Os que se sentiam mais inseguros eram

as mulheres, os mais velhos e os de renda mais

baixa.

2 - 31,7% responderam roubo de dinheiro em

via pública, 25,4% roubo nas casas e 18,5%

agressão fisica.

3 - 27,9% responderam que sabiam através de

notícias da televisão, 26,8% por amigos,

24,8% pelos jornais, 9% pelo rádio e 6,1%

por experiência própria.

52



Das respostas podemos observar a insegurança das pessoas relacionada principalmente a

roubos e agressões fisicas e o fato desta situação ser mais subjetiva que substantiva,

porque poucas pessoas, de fato, sofreram algum delito. Grande parte do sentimento é

induzido, daí o aumento da sensação de insegurança.

Outra questão colocada, dizia respeito a quem deveria, preferencialmente, cuidar da

segurança da população. O gráfico abaixo mostra como foram as respostas.
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Fonte: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA FEDERACIÓN DE

MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (1882). Competencias Municipales en Seguridad Ciudadana,

1983.

Esta importante questão merece as seguintes considerações:

1 - 71,7% dos cidadãos, a maioria, indicaram a necessidade da segurança ser executada

pela polícia, divididos em 36,9% com a Polícia Nacional e 34,8% com a Polícia

Municipal.
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o perfil das pessoas que optaram pela Polícia Municipal era de idade entre 35 e 54 anos,

com grau de educação médio e universitário e da classe média. Com a Polícia Nacional

ficaram as pessoas com mais de 55 anos, de menor nível cultural e de renda baixa.

2 _ 21,3% responderam que a segurança poderia ser feita pelos próprios cidadãos. Essas

respostas, de acordo com a pesquisa, procediam em sua maioria de cidadãos de bairros

periféricos, com grande escassez de vigilância policial e alto índice de delinqüência,

onde, muitas vezes, eram os vizinhos que velavam pela própria segurança da

comunidade. O perfil das pessoas que preferiam a segurança feita pelos próprios

cidadãos era de menores de 24 anos, grau de educação médio e universitário, pequenos

e médios empresários e trabalhadores da indústria.

3 _Poucos preferiram a Guarda Civil, uma polícia militarizada, e a segurança feita pelas

Forças Armadas. Optaram pela Guarda Civil os maiores de 55 anos, nível educacional

baixo e os de renda alta e eleitores da direita. Vê-se aqui uma aparente contradição entre

menor nível educacional e renda alta. Na realidade eram trabalhadores rurais e

fazendeiros que habitavam a zona rural, onde o policiamento era feito exclusivamente

pela Guarda Civil. Os militares foram preferidos por aqueles que tinham mais de 65

anos, nível de educação médio e renda alta.

Com essa pesquisa conclui-se que as pessoas estavam inseguras, que a maioria temia ser

roubada ou agredi da, que os meios de comunicação, com a liberdade adquirida no

regime democrático, acabaram por induzir mais insegurança, que havia diferentes e

divergentes opiniões da população para resolver os problemas de segurança, e que

todos, como cidadãos, deveriam ser contemplados, independente de sexo, idade, nível

de renda, nível de escolaridade e convicção ideológica.
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Dessa forma, somando-se as preocupações dos novos governantes eleitos

democraticamente, com a falta de segurança sentida pela população, a resposta foi criar

um novo modelo.

A tradição de segurança espanhola espelhava-se no modelo francês, que estava ancorado

no conceito de ordem pública. O novo paradigma começava por mudar a base conceitual

de ordem pública para seguridad ciudadana. Segundo as COMPETENCIAS

MUNICIPALES EN SEGURIDAD CIUDADANA (1983):

El concepto de Seguridad Ciudadana no solamente es
cualitativamente diferente al de orden público, sino que presenta
aspectos diferenciados cuantitativos. La Seguridad Ciudadana
representa además un inventario mucho más amplio de
situaciones y bajo su idea, tendríamos cubierta toda una serie de
acontecimientos, que irían desde las agreciones ambientales
hasta el más incalificable acto de terrorismo. Todo ello com el
sinfin de acontecimientos que puedem rellenar esse inventario de
posibilidades, que entra dentro de la problemática de Seguridad
Ciudadana. El concepto debe ser ordenado racionalmente a
partir de determinados niveles para determinar una acción eficaz.
Porque, si bien el campo de Seguridad Ciudadana es uniforme en
lo que respecta al clima y a la voluntad general de
responsabilización, que atafie a toda sociedad, lo que parece
claro es que los diferentes aspectos que engloba necesitan ser
contemplados según diferentes niveles de tratamiento y de
actuación. En esto sentido se distinguen una serie de niveles en
la organización de los acontecimientos que deben ser cubiertos
por la Seguridad Ciudadana, según las competencias.
(COMPETENCIAS MUNICIPALES EN SEGURIDAD
CIUDADANA, 1983,p. 16)

Dizia ainda:
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Frente al arcaico concepto del ordem público como algo que se
imponía desde las instancias del poder y se dirigía hacia los
ciudadanos sin que importasse mucho que éstos lo aceptassen,
debemos potenciar el concepto de Seguridad Ciudadana que
implica tanto la cobertura de los interesses generales del Estado
como paralelamente de los interesses generales de sociedad en
cuanto a defensa y garantía de los derechos y liberdades
individuales y coletivos. [...] la Seguridad Ciudadana es la
situación social que garantiza o permite el pleno ejercício por
parte de los ciudadanos, de todos y cada uno de los derechos
que ostenta, tanto individuales como colectivos. La Seguridad
Ciudadana es un derecho de todos los ciudadanos.
(COMPETENCIAS MUNICIPALES EN SEGURIDAD
CIUDADANA, 1983,p. 22)

Este novo conceito acabou por materializar-se em 1983, quando foi promulgada a nova

Constituição na Espanha. O artigo 104 da CONSTITUIÇÃO ESPANHOLA (1985)

estabeleceu que:

''Las Fuerzas e Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del
Gobiemo, tendrán como misión proteger ellibre ejercício de
los derechos y liberdades y garantizar la seguridad
ciudadana. "

Posteriormente, esse artigo constitucional foi disciplinado por legislação complementar

denominada LEY ORGANICA DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DE

ESPANA (1988).

A seguridad ciudadana tem como ponto fundamental o alargamento da abrangência da

matéria segurança, que passa a representar um espectro muito mais amplo de situações
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que o previsto pela segurança tradicional e ocupa um terreno de encontro de várias

áreas.

Como veremos adiante, o novo paradigma conseguiu também contemplar os aspectos

positivos das policias descentralizadas e das centralizadas, permitindo que coabitassem

em um mesmo país, o que facilitou a ultrapassagem das fronteiras espanholas para

adquirir características de globalidade.

Passemos agora ao seu detalhamento, ponto fundamental para responder ao

questionamento da nossa dissertação.

1. Conceito de Seguridad Ciudadana

A seguridad ciudadana é dividida em quatro níveis de segurança, abaixo relacionados:

• Nível 1 - Segurança não profissional ou prevenção primária.

• Nível 2 - Segurança preventiva.

• Nível 3 - Segurança repressiva ou especializada.

• Nível 4 - Segurança do Estado, interna e externa.
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Nível 1 - Segurança não profissional ou prevenção primária

Nesse primeiro estágio a segurança é feita por outros atores que não os da organização

policial. São exemplos:

Motivações de solidariedade entre as pessoas, que ocorrem, principalmente com amigos

e vizinhos, porque estão presentes nos acontecimentos do cotidiano. Isso acontece, por

exemplo, na ajuda a uma pessoa inválida, no encaminhamento de uma parturiente ao

hospital ou no auxílio a vítimas de acidentes.

Serviços executados por profissionais de outras áreas, como na área de assistência ou da

educação.

Serviços executados por entidades da sociedade civil, como relatado no Informativo da

ONG paulistana Viva o Centro (1995):

"A VIV A O CENTRO propôs e está implementando o
programa de Ações Locais, com o objetivo de organizar a
comunidade de cada rua do Centro para uma efetiva
participação na solução de seus problemas imediatos."
(INFORMATIVO VIVA O CENTRO, 1995, n° 16)

Medidas administrativas de regulamentação. Estão compreendidos, entre outros, a

regulamentação sobre armas e explosivos, sobre documentos de identidade e sobre a
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matricula de veículos, o controle de estrangeiros, de objetos perdidos e dos

estabelecimentos que servem bebidas alcoólicas.

Campanhas preventivas, como por exemplo, a campanha de desarmamento da

população.

Distribuição de renda, tal como previsto pelo documento firmado ao final do V

Congresso das Nações Unidas, onde diz:

"A justiça social constitui o melhor meio de prevenir a
criminalidade. Deve basear-se mais na ação social que na penal.
Abusou-se historicamente do princípio da repressão sem
conceder atenção suficiente às formas de controle social não
penal e às disposições de prevenção primária." (ONU, V
CONGRESSO, DOC A/CONF, 1976, p. 25)

Nível 2 - Segurança Preventiva

O ator principal neste nível é a polícia, cuja missão é impedir a ocorrência de delitos.

Essa prevenção se viabiliza pela presença do policial junto à população. Diferentemente

do nível 1, esse serviço deve ser executado por um órgão profissional. Esse tipo de

policiamento se aproxima do modelo ideal inglês. O foco é a preservação dos direitos

individuais. A participação do cidadão é fundamental.
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Nível 3 - Segurança repressiva ou especializada

Nesse nível a preocupação é com a repressão, que ocorre pela ação da polícia quando a

prevenção falha ou quando não é possível ser aplicada. Repressão é incompatível com

proximidade, daí os policiais que atuam nesse nível estarem mais distantes da população.

A preocupação central das polícias que atuam neste nível não está nas particularidades e

desavenças comuns entre cidadãos, mas em dispersar multidões ou dissolver

aglomerações, diante da ruptura da ordem pública, onde atuam como força de choque e

podem preceder a atuação das Forças Armadas. Atuam também contra a criminalidade

especial.

As polícias voltadas à repressão em geral são centralizadas, o que as aproxima do

modelo francês. Outra necessidade da estrutura policial desse nível é a existência de

departamentos mais especializados e de profissionais mais gabaritados para combater a

criminalidade especial, o que a leva a usar intensivamente equipamentos tecnológicos,

contribuindo ainda mais para o distanciamento da população.

Nível 4 - Segurança do Estado

Esse último nível refere-se à segurança do Estado, podendo ser interna ou externa, e na

qual as Forças Armadas ocupam o papel central. No campo interno ela é utilizada

quando há instabilidade institucional, quando agressões violentas à lei e à ordem não

tenham cedido à repressão policial, ou no denominado estado de sítio, quando alguns
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direitos individuais, como o direito de ir e vir, podem ser cerceados e há perigo para a

integridade do Estado ou de suas instituições, como em caso de guerra externa e interna.

No campo externo, as Forças Armadas são utilizadas quando os protestos formais ou o

rompimento de relações diplomáticas com outros países não conseguem impedir o

estado de beligerância.

o gráfico a seguir relaciona os quatro níveis de segurança com outras variáveis

importantes para nosso trabalho, como responsabilidade pela segurança, possibilidade de

participação do cidadão e grau de hierarquização/militarização.

+

repressão

prevenção

+

Segurança
de Nível 4

Segurança
de Nível 3

Segurança
de Nível 2

Segurança
de Nível 1

Segurança não profissional
feita por cidadãos, outras
agências governamentais,

normatizações, etc

Polícia
descentralizada

Polícia Forças
centra- Arma-
lizada das

+

hierarquização e militarização

+

possibilidade de participação do cidadão
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Podemos, a partir do gráfico acima, notar os seguintes aspectos:

A configuração de informalidade da segurança do nível 1 e de militarismo do nível 4,

restringem o espaço teórico ocupado pelas organizações policiais na classificação de

seguridad ciudadana, reservando-lhes os níveis 2 e 3.

o modelo também permite contemplar a atuação simultânea de mais de um tipo de

polícia em um mesmo país. A polícia de nível 2, com atuação correspondente a uma

administração descentralizada e próxima à comunidade, com o propósito de preservar os

direitos individuais, pode conviver com a polícia do nível 3, de estrutura centralizada,

sem maiores vínculos com o cidadão e com a missão de preservar a ordem pública.

À medida que subimos de nível aumenta a hierarquização e diminui a participação do

cidadão.

Na área dos direitos, podemos inferir que nesse paradigma estariam contemplados os

direitos coletivos e os individuais. Os coletivos, conforme preceituou Fernando

Henrique Mendes de ALMEIDA (1992), representam a segurança da ordem social e

estariam assegurados pelas polícias do nível 3, enquanto os interesses individuais, que

necessitam da segurança da liberdade individual, seriam assegurados pelas polícias do

nível 2.

Outro dado importante é que esse paradigma comporta traços do direito de tradição

francesa e de tradição inglesa. A polícia de nível 2, preventiva, dedica maior importância

aos usos e costumes, devido à necessidade de atender necessidades imediatas dos

cidadãos. Já a de nível 3, advoga a certeza legal, para evitar desvios na ação repressiva.
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Essa está sendo uma tendência também na área do Direito. Segundo Miguel REALE

(1987), enquanto as normas legais ganham cada vez mais importância no regime do

common law, por sua vez, os precedentes judiciais desempenham papel sempre mais

relevante no Direito de tradição romanística.

Segundo CRETELLA JÚNIOR (1977), essa tendência não deve retroagir porque

qualquer dos ramos do Direito abrange, além da parte positiva, a doutrina, a

jurisprudência, a praxe, os usos e os costumes. A consideração de qualquer desses

aspectos isoladamente iria redundar em fragmentação injustificada e incompleta por si

mesmo. Essa também está sendo a tendência da jurisprudência espanhola, onde os juízes

estão reconsiderando posturas do Direito Administrativo em beneficio de um maior

abrandamento legal.

Em síntese podemos dizer que a seguridad ciudadana incorpora aspectos positivos de

ambos os tipos de polícia e expande a área de abrangência da segurança. Nesse modelo é

secundária a importância direcionada ao número e tipo de polícias. O que importa é a

finalidade pela qual foram idealizadas. Se a necessidade é a prevenção, o ideal é contar

com uma polícia descentralizada, que vai atuar próxima ao cidadão. Se a demanda for

por ordem pública, a opção mais adequada é a polícia centralizada e hierarquizada.

Como cada país tem necessidade distinta de segurança, o número de polícias, o seu

desenho organizativo e a missão de cada uma deve estar em função do objetivo e do

impacto pretendido.

63



v - Implementando participação e controle: o modelo canadense

Na introdução de nossa dissertação dissemos que o objetivo era buscar um novo modelo

para as polícias municipais, que pudesse produzir impactos nas relações democráticas

entre polícia e cidadão.

o modelo espanhol, discutido no capítulo anterior, apresentou um novo desenho para a

segurança, que permite eliminar as externalidades negativas produzidas nos modelos

anteriores. Esse modelo, apesar de avançar teoricamente, não responde à questão de

como implementar a participação e o controle, ou controles, na polícia, já que essas

são as duas principais condicionantes democráticas da atualidade, no que se refere aos

serviços produzidos pelo Estado. Nesse capítulo buscamos justamente responder a tal

indagação.

Em nova pesquisa documental, fomos encontrar na Polícia Metropolitana de Toronto -

Canadá, o modelo mais avançado de participação e controle. Com base na pesquisa e em

outros dados levantados, discorreremos a seguir sobre as ações envolvidas na

implementação. São elas: incentivar a participação dos cidadãos para melhorar a

prevenção; estabelecer controles para evitar atos discricionários arbitrários; buscar maior

accountabillity e arrefecer os aspectos negativos da cultura interna das organizações

policiais.

1. Como desenvolver a participação do cidadão?
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A participação do cidadão é fundamental na polícia municipal, ou de nível 2, porque

atende às novas demandas de participação das sociedades democráticas, atua como freio

às manifestações da cultura interna que se colocam em choque com a cultura da

comunidade, arrefece as arbitrariedades no uso dos atos discricionários, produz maior

grau de accountability, atua com pressão para que o governo reduza gastos públicos e

busque programas menos custosos, permite o uso de recursos comunitários, e, no caso

do policiamento preventivo, é uma condicionante de ordem técnica.

1.1 - Tornando a participação possível e efetiva

Segundo FÉRAUD (1979), para que a população participe, a polícia deve colocar-se à

sua disposição e buscar a sua colaboração.

Colocar-se à disposição da população significa que a polícia deve aconselhar, dar

assistência, esclarecer as famílias quanto aos serviços sociais disponíveis, orientar as

pessoas a se precaverem de determinadas ameaças físicas ou morais, resolver situações

de conflitos entre vizinhos, entre membros de uma mesma família ou mesmo levar as

pessoas aos órgãos de conciliação. O policial atua nesse caso, segundo Albert REIS

(1983), como um agente de defesa social, integrando, conciliando e transmitindo

informações à sociedade.

Esse papel é fundamental, segundo Jaume CUBERT (1983 A), quando se trata da

prevenção da delinqüência juvenil, porque, freqüentemente, o policial é o primeiro

interlocutor do jovem infrator. Esse primeiro contato terá conseqüências nas atitudes e
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na conduta futura daquele cidadão, pelo fato de ele ser jovem e, por isso mesmo, ainda

apresentar fragilidades na personalidade. Segundo o autor, estudos mostram que os

potenciais criminosos começam a apresentar, ainda jovens, comportamentos incorretos e

que as intervenções intempestivas, às vezes envolvendo até a Justiça, não resolvem os

problemas, como também não contribuem para reintegrar o jovem à comunidade. Jose

Maria RICO (1983) reporta-se à polícia sueca para ilustrar uma forma de aproximação

com as pessoas, através da escola:

La principal característica de la polícia sueca es sin duda la
prioridad acordada a la prevención. [...] incluindo efectiva visita
a los colegios y escuelas para dar las clases inscritas en el
programa obligatorio de educación cívica destinado a los
adolescentes, explicandoles la razón de ser de las leyes, la
función de la policía, los medios que dispone etc. (RICO, 1983
A, p. 38)

Outro aspecto que mostra a importância da polícia de colocar-se à disposição dos

cidadãos, segundo Albert REIS (1983), é que a instituição policial constitui o único

serviço a que qualquer cidadão ordinário pode recorrer em caso de necessitar ajuda ou

assistência nas ocasiões críticas. Tal fato, segundo Taylor BUCKNER (1974), faz com

que a polícia assuma a carga dos problemas da sociedade quando outros agentes sociais

fracassam.

Buscar a colaboração dos cidadãos é indispensável, porque nada será obtido se não se

sentirem claramente identificados com a ação preventiva da polícia e não concederem a

ela um apoio efetivo. Pretende-se, assim, trazer o cidadão para participar das decisões

na polícia porque, sendo o policiamento um serviço destinado ao público, deve estar em

sintonia com os valores e expectativas da região onde atua. Até porque um dos fatores
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essenciais para um policiamento preventivo é a orientação da solução dos problemas, a

partir de dados fornecidos pela própria comunidade.

Cabe destacar aqui a reflexão de Albert REIS (1983), segundo a qual a polícia, como

serviço público, não é algo que se ministra aos cidadãos, mas uma colaboração que se

lhes presta. Os problemas humanos não têm respostas fáceis e a busca de soluções deve

ser uma empreitada comum e não algo inventado só por profissionais. Na localidade de

New South Wales, na Austrália, segundo STENTON (1993), casos de vandalismo em

escolas só foram solucionados depois que a polícia buscou a colaboração da

comunidade.

1.2 - Problemas que podem aparecer com a participação do cidadão

Os problemas decorrentes da participação podem ser relacionados em três grupos:

1 - Possibilidade de que pessoas ou grupos sejam privilegiados

A polícia presta segurança, que é um bem público e cuja demanda é insaciável. Por isso,

um dos maiores desafios é fazer com que o envolvimento das pessoas não se restrinja à

participação de estreitos segmentos da sociedade, que necessitam dela para manter seus

status. É comum destacamentos policiais de áreas com população mais abastada, serem

melhor equipados do que os localizados em áreas mais pobres. Cabe destacar que esse

problema não é decorrente só da participação porque, mesmo não havendo direito à

participação, as classes mais abastadas são capazes, através de contatos e pressão, de
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conseguir, de fato, mars segurança. Nesse sentido, o problema decorrente da

participação, pode ser solucionado através do aumento dos canais de participação,

incluindo maior variedade de métodos, como consultas feitas diretamente pelos policiais

à comunidade, pesquisas de opinião, incentivos para participação dos representantes dos

bairros, entre outros.

2 - Aparecimento de demandas contraditórias

Segundo CHRISTENSEN (1995), as teorias mercadológicas mostram que as demandas

por serviços são heterogêneas, porque elas provêm de um conjunto de consumidores

cujas preferências são distintas entre si. Os jovens e os velhos, os motoristas e os

pedestres, nem sempre chegam a um consenso em suas reivindicações, dificultando a

tomada de decisão pela polícia.

Os comerciantes, por exemplo, permanecem na comunidade uma maior parcela do dia,

exatamente no período de trabalho do maior número de policiais, daí terem relações de

contato mais próximas que têm com os residentes. Em algumas comunidades existem

minorias étnicas e religiosas com valores e costumes diferentes da cultura local, que

precisam ser respeitadas. A solução passa pela capacitação dos policiais em administrar

situações dessa natureza.

3 - Possibilidade de corrupção

A participação pode facilitar a abertura de espaços para que pessoas ou grupos, com

negócios ilegais, corrompam os policiais. Esse problema pode ser atenuado, em parte,

pela própria participação, desde que haja, na comunidade, restrições a condutas ilegais,

que pressionem os policiais a se manterem dentro da lei. Passa também pela

potencialização da ética no interior dos organismos policiais.
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4 - Existência, em certas comunidades, de cultura autoritária

Esse problema apareceu em pesquisa sobre as causas de insegurança, realizada na

Espanha pela Comisión de Seguridad Ciudadana de la Federación de Municipios y

Provincias, relatada no Capítulo anterior. Houve grande número de respostas atribuindo

a falta de segurança a democratização do país, excesso de liberdade, falta de "mão dura"

dos governantes e polícia agindo com fraqueza e penas muito brandas.

Além da maior capacitação dos policiais, a solução está nos outros controles que a

polícia precisa ter, como, por exemplo, o controle feito pelo Ministério Público, como

veremos adiante.

1.3 - Participação da população na Polícia Metropolitana de Toronto - Canadá

Em 1990, a Polícia Metropolitana de Toronto, decidiu iniciar a implantação de um

projeto denominado BEYOND 2000 ... (1990), previsto para se efetivar em vinte anos.

o Plano centra-se no conceito de neighbourhood policing. Entende-se por

neighbourhood os residentes, os trabalhadores, as empresas, as agências, etc. Para a

Polícia Metropolitana de Toronto, esse plano visa estreitar os laços com a comunidade.

Os policiais são incentivados a conhecer os problemas da neighbourhood, assisti-la e,

junto com seus membros, desenvolver soluções viáveis para prevenir crimes.
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o longo espaço de tempo previsto para implantação do projeto - 20 anos - é justificado

pela necessidade da polícia permear suas ações com valores definidos por pessoas de

cada comunidade específica. O processo é implantado de forma lenta e ininterrupta para

proporcionar a ambos, polícia e cidadão, as condições e o tempo necessários para a

assimilação das novas posturas.

As ações utilizadas para a aproximação com a comunidade compreenderam, entre

outras, as seguintes:

Intensificação das patrulhas à pé. Uma decisão importante foi a intensificação dessas

patrulhas, em substituição às motorizadas, para eliminar os aspectos negativos do uso

desmensurado de tecnologias. Como vimos no Capítulo 3, com o uso excessivo do

automóvel e do telefone, a polícia distanciou-se da população e passou a atuar depois

dos crimes já concretizados. A polícia deve fazer uso de tecnologia, mas não ser

substituída por ela, até porque os recursos tecnológicos não conseguem captar os

valores da sociedade. De acordo com os dados constantes do RELATÓRIO ANUAL

DA METROPOLITAN TORONTO POLICE (1993), em 1989 as viaturas da polícia

percorreram 31.402.760 km, enquanto que em 1993 o total percorrido foi de

24.892.541 km, uma diminuição de 20,73%. As chamadas telefônicas de emergência no

mesmo período passaram de 1.350.709 para 1.137.385, uma redução de 19,79%.

Aumento da liberdade de ação dos policiais que atuam junto à população. Esse projeto

prioriza os policiais responsáveis pelas ações finalísticas, porque são considerados os

principais agentes da mudança. São motivados a buscar alternativas e a propor soluções,

independentemente do consentimento dos seus chefes. Isso viabiliza, inclusive, a

diminuição dos efeitos da burocratização e da hierarquização, que levaram os policiais a

se preocuparem mais com seus chefes e com as normas, do que com a população. Além
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disso, o policial também acumula valores e princípios da sociedade, desestimulando

aspectos negativos da cultura interna.

Participação de policiais em reuniões públicas para prover e receber informações,

verificar demandas e indicativos de solução apresentado pela comunidade.

Descentralização dos destacamentos, que operam como mini-estações policiais,

cumprindo, assim, a dupla finalidade de ir ao encontro do público e atenuar o temor das

pessoas de adentrarem em destacamentos ou quartéis policiais.

Visitas de policiais às casas das pessoas para buscar a aproximação e aconselhar quanto

às precauções a serem observadas para proteção fisica e de seus bens.

Atribuição ao policial da função de resolvedor de problemas, estimulando seu

envolvimento com outras agências públicas e privadas para solucionar as questões. Por

exemplo, se uma rua estiver com iluminação precária e isso diminui a segurança, o

policial deve acionar o órgão público encarregado da iluminação.

Capacitação do policial para se relacionar com a mídia, pela importância que ela tem no

desenvolvimento de atitudes. Ao transmitir informações, ele deve estar apto a incentivar

a participação da comunidade.

1.4 - Breve síntese
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Pudemos verificar que a participação é essencial na polícia preventiva. Deve-se garantir

a efetiva integração dos cidadãos ao processo. Os aspectos negativos podem ser

eliminados aumentando-se ao máximo a representatividade e abrindo os mais variados

canais de participação. É comum programas de participação falharem por falta de

representatividade, pela abertura para participação somente em assuntos não prioritários

ou falta de expertise dos cidadãos. Ainda, o processo de mudança deve ser longo, para

permitir a interação e o aprendizado entre polícia e cidadãos.

A participação se completa através de mecarusmos de controles ou conselhos,

preferencialmente deliberativos, onde o cidadão tem o poder, de fato, de deliberar acerca

de alternativas para solucionar os problemas. É o que veremos no próximo tópico.

Ainda, para que tenhamos sucesso na participação é fundamental uma mudança no perfil

e potencialização da capacitação do policial. Segundo SPINK (1989), organizações

precisam de diversos recursos materiais, financeiros, tecnológicos e humanos, que são

inputs necessários para gerar outputs. Contudo, segundo o autor, há uma diferença

fundamental e profunda entre serviço público e outras formas de produto. No serviço

público, as pessoas não são o elemento residual de um cálculo de custo, mas, ao
,

contrário, a dimensão chave de uma estratégia de investimento. De fato, na polícia a

ação depende diretamente do policial que é, ele próprio, o prestador do serviço e

portador da tecnologia para solucionar os conflitos. Não podemos conceber um carro de

patrulha ou uma câmera de um circuito fechado de segurança solucionando conflitos,

incentivando a participação ou sendo objeto de controle, para que não cometa

arbitrariedades em atos discricionários.

De acordo com Henri-Paul VIGNOLA (1983), o policial necessita recorrer

constantemente à criminologia, ao direito, à sociologia, à psicologia, e até à medicina.
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Não se trata, como antigamente, de apenas proteger os cidadãos honrados e perseguir

os bandidos. O bom juízo do policial, a sua boa forma fisica e a sua capacidade para

manejar armas devem ser acrescidas a uma sólida formação intelectual em diversas

disciplinas. Isso é decisivo, por exemplo, nas ações que visam recolocar os jovens junto

à convivência da comunidade, porque sem conhecimento psicológico sobre as atitudes e

os comportamentos dos adolescentes, as ações da polícia podem agravar o problema.

Os processos de avaliação dos policiais, que atualmente são centrados no cumprimento

das normas legais e na obediência, a até mesmo na subserviência ao chefe, devem ser

redefinidos para incentivá-los a priorizar as atividades fins da polícia.

2. Estabelecendo controles

Um dos objetivos primordiais de se fazer o controle da atividade policial é impedir que

haja qualquer tipo de violação dos direitos dos cidadãos. Essas violações acontecem

pelo uso arbitrário dos atos discricionários. Os controles visam ainda: impedir a

corrupção e a captura das polícias por pessoas, grupos ou partidos políticos; garantir

maior grau de accountability; funcionar como freio às manifestações da cultura interna

da polícia que se contraponham à cultura dominante na sociedade; imprimir maior

transparência; diminuir o grau de insulamento policial; aproximar a organização policial

da população e gerar maior eficácia no controle dos gastos orçamentários da polícia.
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Segundo José Maria RICO (1983 C), além do controle feito através da lei, existem os

controles feitos pela Justiça, Ministério Público, Ombudsman e Governo. Passemos

agora à análise de cada um deles:

2.1 - Controle feito através da Lei

Todo Estado democrático deve prover segurança a seus cidadãos. É através da lei que

esse direito é instituído. É a lei que estabelece o modelo policial que o Estado vai adotar

e cria os organismos responsáveis pela segurança. Como o objetivo da segurança é

permitir que os cidadãos possam usufruir dos direitos individuais e coletivos e como

esses direitos adquiriram, em sua maioria, aceitação universal, independente do modelo

de polícia adotado por determinado país, alguns postulados devem ser mantidos. A lei

que cria a polícia deve, portanto, vinculá-la a esses direitos. Como exemplo de lei de

polícia vinculada a direitos, além da lei espanhola apresentada anteriormente, podemos

citar a recente LOI SUR LES SERVICES POLICIERES (1990), da Província de Ontário,

Canadá. Segundo seu Art. 1°, os princípios que definem as funções da policia são:

1. Le besoin d' assurer la sécurité de toutes les personnes et de
tous les biens en Ontario. 2. L'importance de préserver les droits
fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et
libertés et le Code des droits de la personne. 3. Le besoin de
coopération entre les persones qui offrent les services policiers
et les collectivités qu'elles desservent. 4. L'importance qu'il y a
à respecter les victimes d' actes criminels et à comprendre leurs
besoins. 5. Le besoin d'être sensible au caractere pluraliste,
multiracial et multiculturel de la société ontarienne. 6. Le besoin
de veiller à ce que les corps de police représentent les
collectivités qu'ils desservent.( LOI SUR LES SERVICES
POLICIERES, 1990)
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2.2 - Controle feito pelo Judiciário

Segundo José Maria RICO (1983 C), o melhor e mais eficiente controle que a Justiça

exerce sobre a polícia é quando julga policiais que cometem atos delituosos. O autor

inclui, ainda, o controle feito através do conceito de prova recolhida indevidamente. Por

esse mecanismo, a Justiça, não validando a prova, direciona a investigação policial

dentro do que é permitido pela lei. Nos países com tradição jurídica do common law,

como os Estados Unidos e Inglaterra, a Justiça também controla a polícia quando institui

normas relativas a matérias como prisão, pesquisa de provas, interrogatório, confissão,

uso da escuta telefônica, entre outras.

2.3 - Controle feito pelo Ministério Público

Esse controle ocorre na maioria dos países. As dificuldades acontecem quando, devido à

gama muito grande de atividades para controlar, e sendo a polícia apenas uma dessas

atividades, ele acaba por não poder se dedicar muito às ações policiais. Outro problema

refere-se ao distanciamento entre a população e o Ministério Público, o que implica em

que, geralmente, o próprio acaba por ter que tomar a iniciativa.

Na Província de Ontário, no Canadá, o responsável por essa função é o Solliciteur

Général. Ele é responsável pela supervisão e aplicação da lei, podendo, entre outras

iniciativas, fazer determinações, inspeções e consultas à comunidade, convocar a polícia

provincial ou solicitar polícias de outras províncias para agir em municípios com
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problemas na prestação dos serviços policiais, determinar mudanças internas nas polícias

ou nos padrões que devem ser seguidos pelos policiais.

2.4 - Controle feito pelo Ombudsman

o Defensor do Povo ou Ombudsman, por ter como missão fundamental a proteção do

cidadão contra os abusos da administração, constitui um excelente mecanismo de

controle, principalmente por sua independência. É uma instituição de origem

escandinava que tem produzido resultados positivos. No caso da polícia, após a sua

implementação, foi constatada diminuição nas queixas. A desvantagem está no caráter

não coercitivo de suas resoluções.

2.5 - Controle feito pelo Governo

Os governos são os responsáveis pela execução do serviço de policiamento. Além de

equipar as polícias com homens e materiais, e fornecer recursos orçamentários, eles

devem, como em todas as organizações que lhes são subordinadas, fazer seu.", tJpM

controle interno.

O melhor controle do governo é realizado nos países onde é ele o responsável por

indicar o chefe da polícia. Os chefes policiais da Província de Ontário, no Canadá, têm,

entre outras, as seguintes atribuições: responsabilidade pela administração e
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operacionalização da polícia, garantindo a prestação dos serviços policiais à

comunidade; responsabilidade em garantir que as leis sejam obedecidas pelos policiais

subordinados; zelar pela disciplina na organização e pelo correto encaminhamento das

reclamações públicas; e reportar-se diretamente à comissão municipal, devendo

observar, na implementação das atividades do corpo policial, as prioridades, os objetivos

e políticas estabelecidas pela comissão municipal. Contudo, eles têm autonomia para

tomar decisões operacionais, sem consulta à comissão.

2.6 - Controle feito por Políticos

Segundo SPINK (1989), é importante observar a natureza do Estado, o processo de

governo e a representação política, porque a administração está ligada à política. A

administração burocrática ou técnica não pode agir sem nenhum contato político com o

povo, devendo haver interseção entre o processo político e o processo administrativo.

Os políticos são as pessoas mais pressionadas e acionadas para atender as demandas da

sociedade. Os políticos controlam indiretamente a polícia através do processo de

elaboração e votação de leis e em alguns países chegam a indicar, ou referendar, pessoas

que compõem os Conselhos de controle das polícias, ou, até mesmo, a indicar seus

chefes.

Existem casos de controle direto da polícia pelos políticos. O exemplo mais explícito

ocorre na Suécia, onde, segundo José Maria RICO (1983 A) a autoridade policial

suprema é o Conselho Nacional de Polícia, criado em 1964, composto por um

presidente e sete membros, todos deputados do parlamento e representantes dos

partidos políticos.
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2.7 - Controle feito pela Sociedade Civil

o controle pela sociedade civil é bastante comum nas polícias descentralizadas dos

Estados Unidos e Canadá. Tem sido feito só por cidadãos, ou por conselhos onde estão

presentes cidadãos, políticos, entidades da sociedade civil e policiais, entre outros.

Críticas a comitês consultivos e compostos unicamente de cidadãos, levaram alguns

países a modificar a composição dos conselhos, objetivando maior representatividade e

transformação de consultivos em deliberativos. O poder de controle desses conselhos no

Canadá é muito grande. Em 1972 provocaram a destituição do chefe da polícia de

Montréal e em 1995 do chefe da polícia de Toronto, por não atenderem suas

determinações.

No Brasil, a proposta de emenda constitucional apresentada pela COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS DA OAB (1994), diz que os riscos do coronelismo e da

transformação das polícias municipais em guardas pretorianas dos prefeitos, poderiam

ser perfeitamente afastados por meio de conselhos com representantes das entidades de

defesa da cidadania. Tais conselhos, além disso, teriam a finalidade de definir políticas

para aproximar a função policial das necessidades locais de segurança pública e estariam

livres das interrupções decorrentes de eleições, o que garantiria a participação popular

mesmo durante tais intervalos. Ainda segundo a COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS DA OAB (1994):

A expenencia tem demonstrado que os conselhos de
representantes da comunidade significam a abertura de mais um
canal de participação popular, no sentido do aperfeiçoamento do
regime democrático de governo. A parceria entre o governo e
comunidade na gestão dos negócios públicos complementa e
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afina a atuação dos partidos políticos na tarefa de captar e
equacionar as demandas populares. (COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS DA OAB, 1994, p. 21)

Na Província de Ontário, no Canadá, existe um Conselho da Província, com membros

indicados pelo governador, denominado Ontario Civilian Comission of Police Services,

e um conselho municipal para cada polícia. O Conselho provincial tem uma ampla gama

de poderes, podendo, inclusive, realizar investigações e interferir nas polícias municipais

ou nos conselhos de polícias municipais, principalmente quando há desrespeito à lei,

quando os serviços estão sendo ineficazes ou quando há sinais de má conduta tanto por

parte de policiais como por parte dos membros dos conselhos municipais. Ele tem

também poderes para desligar policiais, remover o chefe de polícia ou suspendê-lo,

remover membros dos conselhos de polícias municipais e requerer a intervenção da

polícia provincial se a polícia municipal não estiver oferecendo serviços confiáveis à

população. Ainda, sua intervenção pode ser solicitada pelos conselhos de polícias

municipais ou pelos chefes de polícias.

Na cidade de Toronto - Canadá, funciona um conselho municipal denominado

Metropolitan Toronto Police Services Board. É um conselho deliberativo composto por

sete membros, quatro indicados pelo Governador da Província e três indicados pelo

Conselho (Câmara) da Região Metropolitana.

Este conselho responde pela polícia junto à sociedade, inclusive com relação aos custos

financeiros do corpo policial. É ele que define as diretrizes, prioridades e objetivos da

polícia metropolitana de Toronto, indica o chefe de polícia, autoriza as contratações de

policiais e estabelece o plano de cargos. O conselho dirige-se diretamente ao chefe da

polícia, sendo vedado fazê-lo diretamente aos policiais, para que não haja quebra de
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hierarquia. Também não pode interferir nas decisões operacionais do dia-a-dia. Segundo

Susan ENG (1994), que era a Presidente do Conselho em 1995:

When Sir Robert Peel created the modem day police force, he
had to assure the British House of Commons that there would be
adequate checks and balances. The creation of the civilian board
of commissioners was meant to fulfill that hole. There was to be
a social contract between the state and the people. We would
surrender certain rights, confer certain authorities. And, the state
would be accountable for the exercise ofthis authority. Our role,
therefore, as a civilian oversight body, is to ensure that the social
contract is fulfilled on behalf of the publico The public, or the
community, has put into the hands of the police force, the
responsability for their safety. But, the community also expects
that those services will be delivered in accordance with their
values and expectations. In this way, the Police Services Board,
on behalf of the police force, becomes a guardian of the public
trust. (ENG, 1994, p. 9)

Outras missões do Conselho são: assegurar que a população participe ativamente de

suas atividades; agir como facilitadores na interação dos policiais da linha de frente com

a comunidade, eliminando regras e caminhos que os estejam separando; acompanhar a

execução do orçamento da polícia, para que esteja de acordo com os objetivos

comunitários e cuidar para que todos os policiais, inclusive o chefe de polícia, estejam

engajados na obtenção dos objetivos fixados.

Em 1994, Toronto colocou à prova o seu sistema de checks and balances. O Chefe da

Polícia passou a apoiar condutas policiais mais autoritárias. O resultado foi um embate

público entre o Chefe da Polícia e a Presidente do Conselho, que teve como desfecho a

destituição do primeiro, em janeiro de 1995. A troca de acusações foi de tal ordem que

acabou envolvendo a mídia, levando dois jornais de grande circulação a fazer pesquisas
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junto a seus leitores para verificar quem eles apoiavam. Os leitores do jornal The Sun

ficaram ao lado do Chefe de Polícia, enquanto os leitores do jornal The Idler escolheram

a Presidente do Conselho. Além disso a revista Toronto Life, na edição de dezembro de

1994, fazendo um balanço anual, elegeu na seção The Best & Worst of the City o casal

formado pelo Chefe da Polícia, Willian Me Cormack's, e a presidente do Conselho

Municipal, Susan Eng, como o The odd couple n" 2.

3 - Exemplo de rede de controle

o quadro abaixo mostra a rede de controles existente na segurança pública da cidade de

Toronto-Canadá.

Ministério Público

t------ •• Conselho Deliberativo
de Serviços Policiais
da Província de Ontário--------.------~ Governo

da Provínvia
de Ontário1

Chefe de Policia •••..•••._--1-- Conselho Deliberativo
da Polícia Metropolitana
de Toronto

Conselho
(Câmara)
Municipal

População da Área Metropolitana de Toronto
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Podemos observar que tanto o Ministério Público como a população da área

metropolitana, podem intervir sem que haja qualquer input de outros órgãos. O

Ministério Público tem poderes para interferir no Conselho de Segurança da Província

de Ontário, no Conselho da Polícia Metropolitana de Toronto, junto ao Chefe de Polícia

de Toronto e diretamente junto aos policiais. A população pode encaminhar reclamações

à polícia e aos Conselhos Municipal e Provincial. Além disso, através do voto, ela elege

seus representantes no Município e na Província, que elaborarão leis e indicarão os

membros dos Conselhos de Polícia.

O governador, além de indicar membros do Conselho Provincial, indica membros do

Conselho Municipal. A Câmara Metropolitana age indicando parte dos membros do

Conselho Municipal. O Conselho Provincial atua sobre o Conselho Metropolitano e

sobre o Chefe de Polícia. O Conselho Metropolitano age sobre o Chefe de Polícia. O

Chefe de Polícia é quem operacionaliza as ações e controla os policiais.

Observamos na pesquisa empreendida em Toronto que, na realidade, existem dois

controles que se sobrepõem aos demais: o do Chefe de Polícia sobre os policiais e o do

Conselho Metropolitano sobre o Chefe de Polícia.

4. Breve síntese

Nesse capítulo tratamos das duas maiores conquistas da sociedade democrática da

atualidade e a sua implementação nas organizações policiais: a participação direta dos

cidadãos e os controles externos.
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Esses dois quesitos são cruciais para manter a atividade policial voltada à proteção dos

cidadãos, para que usufiuam de seus direitos individuais e coletivos. Vimos também que

a implementação só se pode finalizar a médio e a longo prazo e demanda mudanças

profundas tanto a nível externo, onde uma verdadeira rede de controles deve ser

implementada, como a nível interno, onde o foco das atenções deve ser redirecionado

para o policial que executa a atividade finalística.
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VI - Conclusão

A questão que nos propusemos estudar é atual e essencial ao País. Nos últimos anos, a

demanda por segurança pública fez com que ela figurasse nas pesquisas de opinião entre

as prioridades dos eleitores, demonstrando a sensação de insegurança do cidadão

brasileiro. Acresce-se a isso o fato de as polícias brasileiras, organizações encarregadas

de prover segurança aos cidadãos, além de oferecerem um serviço deficiente, não raro,

elas próprias, atentam contra os direitos dos cidadãos.

Embasados nesse tema e tendo como objeto de estudo a polícia administrativa

municipal, elegemos como objetivo de nossa dissertação a análise de um referencial

capaz de produzir impactos substantivos nas relações democráticas entre polícia e

cidadão. Buscamos, em essência, um modelo inexistente no país.

A reestruturação da segurança no Brasil surge como exigência natural do atual estágio

de maturidade democrática do País. Os acontecimentos dos últimos anos fizeram com

que ela fosse incluída na agenda política e, acreditamos, no curto prazo, será incluída na

reforma da administração pública em andamento, que busca, segundo BRESSER

PEREIRA (1996), fazer a transição da administração rígida e ineficiente, voltada para si

própria e para o controle interno, para uma administração pública flexível e eficiente,

focada no atendimento da cidadania.

o exercício da cidadania ocorre em um ambiente onde as pessoas usufruem, de forma

individual e coletiva, seus direitos. Considerando que a conquista de tal situação é a

meta final de uma polícia democrática, nos moldes em que apresentamos, conclui-se pela

importância da implantação de um novo modelo, o que implica na revisão da estrutura

atual.
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Comparamos, a seguir, a segurança pública no Brasil, com o novo referencial. Dividimos

a análise em três tópicos: evolução da segurança; níveis de seguridad ciudadana e

participação do cidadão e controles.

Quanto à evolução da segurança, elaboramos o quadro a seguir, que reflete a situação

da segurança ao longo do tempo no Brasil e nos países analisados nos capítulos

anteriores.

Quadro - Evolução da segurança

Os números do eixo ''y'' (vertical), de 1 a 6, têm o seguinte significado:

1. Segurança organizada pelos próprios indivíduos.

2. Segurança privada feita pelo senhor feudal.

3. Segurança pública feita pela polícia, organizada pelo governo para manter o seu poder

e a ordem pública.

4. Segurança pública feita pela polícia, organizada pelo governo para manter a ordem

pública, controlada pelos poderes Legislativo e Judiciário.

S. Segurança do cidadão feita pela polícia, organizada pelo governo para proteger o

livre exercício dos direitos individuais e coletivos, controlada pela comunidade e

pelos poderes Legislativo e Judiciário.

6. Segurança do cidadão feita pela polícia em parceria com a comunidade, organizada

pelo governo para proteger o livre exercício dos direitos individuais e coletivos,

controlada pela comunidade e pelos poderes Legislativo e Judiciário.
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O+-------r-------~----~------_+------~------~------~----~
até 1200 1600 1800 1900 1940 1960 1970 1983 1997

-+-Inglaterra/Londres _França --A-Espanha ~Brasil __ Alemanha-+-CanadáIToronto

Fonte: FRANCO, Francisco de A. L. (1998)

Do quadro acima podemos tecer as seguintes considerações:

Os pontos de inflexão correspondem a períodos não democráticos, onde foi potencializada a

utilização da polícia para manter o controle do governo sobre a população, em nome da ordem

pública. Os controles externos básicos, feitos pelo Legislativo e pelo Judiciário, estavam

ausentes ou fragilizados.

Entre os países com predominância do modelo francês - França, Alemanha, Espanha e Brasil,

observa-se a tendência da Espanha passar para a posição 5 do eixo ''y'', enquanto o Brasil está

próximo à posição 3.
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Nos países com predominância do modelo inglês, representados pela Polícia Metropolitana de

Londres e pela Polícia Metropolitana de Toronto, a tendência é de estreitar, ainda mais, os

laços com a comunidade.

Se observarmos, contudo, a evolução de todas as curvas, podemos verificar que, apesar das

peculiaridades de cada país, prevalece a vocação das polícias no sentido de uma atuação

sinérgica com os demais segmentos da sociedade, direcionando cada vez mais o foco para o

cidadão, suas garantias individuais e coletivas.

Os níveis de seguridad ciudadana, como vimos anteriormente, são quatro. O nível 1

corresponde à segurança não profissional ou prevenção primária, conduzida pela própria

comunidade. No nível 2, o ator principal é a polícia descentralizada, organização profissional

de caráter preventivo, que busca envolvimento e participação da população para propiciar

condições de usufruto dos direitos individuais. A polícia do nível 3 é centralizada, de linha

repressiva, e ocupa-se da ordem pública, priorizando os direitos coletivos. O nível 4

corresponde à atuação interna e externa das Forças Armadas, quando as agressões à ordem

resistem à repressão policial.

Na pirâmide de meios a seguir, representamos o emprego dos recursos humanos e materiais

nos órgãos de segurança no Brasil, com base no conceito de seguridad ciudadana.

87



PIRÂMIDE DE MEIOS: ÓRGÃOS DE SEGURANÇA NO BRASIL ATUAL

______________ ~.~ FORÇAS ARMADAS

--- .•••~ POLÍCIA REPRESSIVA

----------11.. POLÍCIA PREVENTIVA

______ ----II.~ SEGURANÇA NÃO
PROFISSIONAL

Podemos notar que a maioria dos meios estão alocados no nível 3, onde o foco é a repressão.

A organização policial predominante é a Polícia Militar, centralizada a nível estadual e

militarizada. Apesar da mudança do regime não democrático para o democrático, ocorrida no

País nos anos 80, a polícia manteve a mesma estrutura e, com pequenas modificações, as

mesmas funções.

A Guarda Municipal, que deveria ocupar o nível 2, está com o campo de ação reduzido por

determinação constitucional, vem atuando também na área da repressão e é impermeável à

abertura de canais de participação da população, o que seria desejável nesse nível.
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A distribuição de meIOS coerente com O modelo de Seguridad Ciudadana, é a

representada a seguir.

PIRÂMIDE DE MEIOS DESEJÁVEL: SEGURlDAD CIUDADANA

FORÇAS ARMADAS

POLÍCIA REPRESSIVA

POLÍCIA PREVENTIVA

,
,
,

1 SEGURANÇA NÃO
PROFISSIONAL

O nível 1 deveria ser expandido, incentivado pelo Governo. Já está havendo progressos

nessa área, como a "Campanha pelo Desarmamento" da Ordem do Advogados do

Brasil; campanha "Chega de Violência", do Sindicato do Comércio Varejista de

Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo; "Macro-Projeto de Segurança para o

Centro de São Paulo", conduzido pela Associação Viva o Centro; transformação do

porte ilegal de arma em crime e projetos de renda mínima, administrados pelo Governo.
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Os meios alocados no nível 2 deveriam ser potencializados, ao mesmo tempo em que os

do nível 3 seriam reduzidos. Isso envolveria a reestruturação das polícias estaduais e

municipais. Avaliamos que existem várias alternativas para esta realocação de meios se

operacionalizar, mas demandam análises mais complexas, inclusive de ordem

institucional-legal.

No nível 4, no que se refere à segurança interna, não haveria necessidade de mudanças

para adequação aos princípios de Seguridad Ciudadana.

Quanto à participação dos cidadãos e aos controles na polícia que atua no nível 2,

elencamos como prioritários os seguintes quesitos:

1 - O policiamento deverá ser preventivo, com intensificação das rondas à pé e limitação

ao uso excessivo de tecnologias. Em PESQUISA SOBRE VIOLÊNCIA EM SÃO

PAULO (1996), realizada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de

Petróleo do Estado de São Paulo - SINCOPETRO, 85% dos motoristas entrevistados

na capital paulistana responderam que a ampliação do número de policiais nas ruas

contribuiria para aumentar a segurança da população;

2 - Abertura de canais para a participação ativa da população, tanto por ser esta uma

demanda democrática atual, como por ser um fator técnico de prevenção e permitir

maior grau de accountability. A esse propósito, na mesma pesquisa do SINCOPETRO

(1996), 88% dos entrevistados responderam que a criação de uma comissão permanente

da sociedade civil junto à polícia contribuiria para a melhoria da segurança;
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3 - Instalação de uma rede de controles, visando, entre outros, aumentar o controle

sobre atos discricionários; impedir o uso da polícia como instrumento de poder; criar

obstáculos à prática do rent seeking e cercear possibilidades de corrupção;

4 - Justiça comum para julgar policiais, o que já vem ocorrendo de forma parcial.

Enquanto os policiais militares são julgados pela Justiça Militar, os guardas municipais

submetem-se à Justiça comum, resultando em menor número de ocorrências com uso de

violência por parte de guardas;

5 - Polícia desmilitarizada, impedindo a subserviência interna, rigidez, possibilidade de

insulamento e limitação à liberdade dos policiais que atuam junto à população.

Consideramos esses quesitos os relevantes para a reestruturação da segurança pública

no Brasil.

Deixamos de relacionar outros recursos críticos, como a sindicalização 1 dos policiais e

os controles éticos 2, tendo em vista que não foram abordados em nossa pesquisa, mas

que representam, sem dúvida, questões importantes para novas pesquisas acadêmicas.

1 Essa questão divide os teóricos do assunto. Para uns a sindicalização dos policiais é
fundamental para que estes também sejam e se sintam um trabalhador como outro
qualquer, sujeitos a normas semelhantes às dos demais cidadãos. A sindicalização cria
canais de discussão e reivindicação externos à estrutura policial e resulta em decisões
mais racionais, decorrentes da participação e da negociação coletiva de conflito. O que
se deve regulamentar é a greve para que a população não seja prejudicada. Como o
novo paradigma prevê a existência de várias organizações policiais, a falta de
policiamento ocasionada pela paralização de atividades pode ser coberta por outras
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polícias. Os contrários à sindicalização são adeptos do conceito de ordem pública e da
maior militarização das polícias. Defendem códigos distintos para civis e policiais,
alegando que a ordem pública não pode ser mantida se os próprios responsáveis pela sua
manutenção a quebrarem. Para eles, as reivindicações dos policiais devem ser feitas
pelos canais de Comando. O grande problema nesse caso é que os chefes, ou
comandantes, passam a atuar como presidentes de sindicatos quando reivindicam, por
exemplo, maiores salários aos policiais. Caso não o consigam, acabam por ter sua chefia
questionada, o que vem a prejudicar, em última instância, a própria hierarquia. Segundo
BOBBIO (1996), na Itália foi permitida a sindicalização para as polícias descentralizadas
e proibida para as centralizadas e militarizadas.

2 O estabelecimento de um código de ética na polícia é utilizado como forma de inibir
comportamentos ilegais e imorais dos policiais. Esse código elenca regras de conduta,
de forma que os policiais se orientem pela razão e não pela emoção, ou seja, as regras
tem como finalidade orientar a ação e o comportamento dos policiais de forma racional,
colocando normas técnicas como freio às paixões. Dessa forma, sinaliza-se para os
policiais que os meios devem ser tão éticos quanto os fins, porque, para fins éticos, os
meios precisam ser éticos também.
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