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JU - Fala-se que a violência gerou
estados dentro do Estado, com leis
próprias e uma dissociação crescente
da sociedade civil. Até que ponto essa
situação afeta o conceito de nação e
de identidade nacional?

Luiz Eduardo Soares – Estou
convencido de que o medo, de um
lado (note-se que segurança é estabi-
lização de expectativas positivas), e a
desigualdade no acesso à Justiça (em
seu sentido amplo, que envolve a a-
bordagem policial etc, conforme já as-
sinalado), de outro, interpelam e aba-
lam experiências de coesão e identi-
ficação, ainda que dinâmicas gregá-
rias continuem em curso e até se for-
taleçam, na exata medida que a soci-
abilidade regida pela instituciona-
lidade política entre em pré-colapso.
Portanto, nada de alarmismos. Basta
observarmos o vigor – e o fervor –
religioso, na sociedade brasileira.

Roberto Romano – Se o Estado
tem pelo menos três monopólios pú-
blicos, é para impor a soberania a to-
dos os cidadãos. Como os fazendeiros
desafiam a soberania – alguém tem
notícia dos que mandaram matar os
fiscais do trabalho em Unaí? –, o mes-
mo fazem poderosos em termos eco-
nômicos, que sequer acertam suas
obrigações com o fisco etc. Existem
verdadeiros exércitos de segurança
privada, pagos pela classe média e
rica, em detrimento da polícia oficial.
E muitos policiais fazem o “bico” na-
queles contingentes, porque os salá-
rios pagos na sua corporação atingem
o nível da miséria. Tudo ocorre com
as vistas grossas, cúmplices, dos po-
líticos. Se a soberania é “relativizada”
pelos que mandam no dinheiro e no
poder, não surpreende que ela tam-
bém o seja pelos pobres reunidos em
quadrilhas – que, não raro, servem a
interesses de muita gente fina que
desfila nas colunas sociais. Se políti-
cos responsáveis por cidades e Estados
brincam com bicheiros e narcotrafi-
cantes no Carnaval, em palanques pa-
gos pelos contraventores, como falar
em respeito à soberania do governo?

Visto que o Estado, segundo Max
Weber, é “uma organização que rei-
vindica com sucesso um direito de
fazer a lei num território, por força do
controle do monopólio do uso da vi-
olência física legítima”, ele deve res-
ponder pelas situações em que a vio-
lência ilegítima se apresenta. Além do
monopólio referido, o Estado possui
pelo menos dois outros: o da norma
jurídica e o que permite extrair impos-
tos. Se os dirigentes, nas três faces esta-
tais, não debelam o crime, não punem
com eficácia, não usam bem os impos-
tos, eles devem responder por isso.

Mas, no Brasil, os timoneiros do
Estado raramente são responsabili-
zados, apesar do que diz a Constitui-
ção. O corporativismo do Legislativo
absolve os legisladores improbos e
indecorosos, falta  eficácia no Judici-
ário e surgem os sinais precursores de
venalidade praticada por alguns juí-
zes, e o Executivo optou pelas finan-
ças em detrimento das políticas públi-
cas. Em troca, a propaganda exige
medidas draconianas contra “os ban-
didos”, “os monstros”. Quem adere
a tais slogans esquece sua própria
natureza humana, misto de ferocida-
de, desejo e força.

A propaganda vende a mentira de
que existe um lado só, onde se reúnem
cidadãos honestos e, de outro, apenas
feras. No setor “honesto”, no entan-
to, muitos crimes são praticados. No-
tar este fato, prudencialmente, evita-
ria o privilégio, a impunidade, apa-
nágio de poderosos e ricos, sobre os
quais o holofote da mídia permane-
ce tempo mínimo, se comparado ao
gasto na exposição de transgressores
pobres. Um jornalista importante ma-
ta sua namorada em plena luz do dia.
A imprensa traz a noticia e depois cai
o silêncio. O criminoso confesso é con-
denado e não é preso. Não se nota o
escarcéu produzido quando alguém,
desimportante para as colunas sociais

e políticas, comete um assassinato.
JU – Há também quem coloque a

violência brasileira no patamar de
uma guerra civil, com a agravante de
que os motivos não são ideológicos
ou étnicos e os alvos são arbitrários.
O que o sr. pensa disso?

Luiz Eduardo Soares – Os da-
dos relativos à letalidade violenta in-
tencional permitiriam essa analogia,
mas ela é muito perigosa e eu prefiro
evitá-la. Ela acabaria por justificar po-
líticas de segurança pública irrespon-
sáveis, criminosas, que definem fave-
las como territórios inimigos e seus
habitantes como inimigos a serem en-
frentados em incursões bélicas – ou
como vítimas indiretas “naturais” de
confrontos. Além do mais, não conce-
bo uma guerra civil sem bandeiras e
projetos de poder.

Roberto Romano – Existe uma
guerra, antiga e trazida pelos coloni-
zadores que exterminaram índios;
antiga e violenta como a escravização
dos negros; velha como o uso dos ja-
gunços para intimidar e matar quem
se levantasse contra os coronéis e fa-
zendeiros etc. Como anda o processo
da freira Dorothy Stang, uma entre
milhares de pessoas assassinadas por
encomenda de fazendeiros? Civil?
Não sei. Mas insisto: os dados sobre
a mortandade que resulta de assaltos,
seqüestros, comércio de drogas, de-
vem ser analisados em sincronia com
os que indicam outras violências. Ma-
ta-se mais no trânsito brasileiro do
que em muitas guerras. Todos conhe-
cemos gente que fala de boca cheia
contra os bandidos, mas desobedece
o sinal vermelho, atropela e mata com
frieza. E nunca vai para a cadeia. Fa-
lar em violência sem tocar nestes pon-
tos é exercício inane ou técnica de
pescar em águas turvas.

O foro privilegiado é prova cabal de
uso das prerrogativas políticas como
passaporte para delinqüir. Deste mo-
do, os projetos oriundos da pura de-
magogia são negados pela prática
costumeira da impunidade, no pró-
prio âmbito do Congresso Nacional.

JU – A última campanha eleitoral para
presidente da República tratou muito
superficialmente o tema da segurança
pública, para não dizer que o evitou.
Como explicar essa indiferença?

Luiz Eduardo Soares – É real-
mente incrível, mas já não nos deve
surpreender. A esquerda nunca reco-
nheceu a legitimidade do tema e sem-
pre pensou a violência criminal como
epifenômeno das macro-estruturas
sócio-econômicas; nunca reconheceu
a necessidade de políticas de seguran-
ça específicas; apenas valoriza políti-
cas estruturais, voltadas para as ver-
dadeiras e permanentes causas dos
problemas, ignorando que há políti-
cas preventivas locais e focadas, capa-
zes de produzir efeitos imediatos.
Além do mais, a esquerda não gosta
da polícia, porque a identifica com a
repressão de classe e não a percebe
como instituição fundamental para a
democracia, para a qual é preciso pro-
por uma política, no sentido nobre da
palavra. A direita, com sua soberba,
sempre acreditou conhecer as solu-
ções – que estão sendo aplicadas, ali-
ás, desde sempre, com raras exceções,
com os resultados que se vêem. Quan-
do falha, a direita propõe mais do mes-
mo. É notável!

Roberto Romano – A última
campanha presidencial tratou todos
os assuntos segundo a propaganda.
Nenhuma política pública foi debati-
da a sério pelos candidatos. A segu-
rança não foi exceção.

JU – Além da ausência de propos-
tas concretas – normalmente restritas
aos períodos eleitorais, com suas pi-
rotecnias imagéticas e acessos ver-
borrágicos –, as esferas municipal,
estadual e federal jogam uma sobre
as outras o ônus da ineficiência. Que
análise o senhor faz dessa prática?

Luiz Eduardo Soares – Todos
têm e não têm razão. O problema está
em nossa Constituição, quando nos

impede mudanças profundas no sis-
tema de segurança e nas polícias. Pre-
cisaríamos implodir o artigo 144 para
criarmos o Susp (Sistema Único de
Segurança Pública); liberarmos os Es-
tados para criarem novas polícias, in-
teiramente diferentes, organizadas de
outro modo, e fecharem as atuais po-
lícias, se lhes parecer adequado, respei-
tando os direitos trabalhistas dos po-
liciais e os reaproveitando, claro.

Bastaria uma legislação infracons-
titucional para regular o Susp – im-
pondo exigências mínimas às políci-
as, as atuais ou aquelas por serem
criadas, de qualidade, eficiência, le-
galismo e valorização profissional,
com transparência e participação da
sociedade, metas e avaliações, sob
condições que propiciem uma gestão
racional. E seria suficiente retirar do
artigo 144 a definição uniforme do mo-
delo policial. Com isso, estaria trans-
ferida para os Estados a autoridade para
mudar – se desejarem fazê-lo. Além
disso, teríamos de adotar uma Lei de
Responsabilidade Social, ou socioe-
ducativa e penal, para obrigar os gover-
nadores a cumprirem a LEP e o ECA.

A União teria de assumir responsa-
bilidades na organização do Susp e o
município se tornaria protagonista
importante no sistema, atuando so-
bretudo na prevenção.

Roberto Romano – É o fruto da
centralização política. No Brasil, isto
corrompe a teoria e a prática federa-
tivas. Como tudo é acaparado pelo
poder central e, dentro dele, pelo E-
xecutivo, os Estados e municípios não
têm autonomia para empreender po-
líticas públicas próprias à sua realida-

‘A centralização política corrompe a teoria e a prática federativas’

de. Na segurança, a federação norte-
americana admite margens de auto-
nomia insuspeitadas entre nós. O pre-
feito tem a polícia sob seu comando,
com normas próprias, sem depender
para tudo de Washington. Aqui, o alfa
e o ômega residem no Palácio do Pla-
nalto. Em situações de crise, como a
do PCC em São Paulo, mostra-se a
fraqueza jurídica e policial da centra-
lização excessiva.

Os demagogos, na falta de autono-
mia dos poderes municipais e estadu-
ais, em suas falas nos legislativos, se-
param indivíduos e grupos e os expõem
à execração, sem observar leis, direitos
etc. Eles falam em “monstros” da Fe-
bem, mas calam sobre as condições em
que o Estado submete os menores, nada
enunciam sobre pesquisas que mos-
tram os abusos contra mulheres, meni-
nos a meninas no “santuário” do lar,
silenciam sobre a falência dos sistemas
educacionais, calam sobre as moradi-
as onde se amontoam seres humanos
como se fossem lixo, ignoram as condi-
ções de transporte coletivos e, sobretu-
do, escondem a ação truculenta de gru-
pos corruptos e selvagens das polícias.

De vez em quando, como no caso da
Favela Naval, por obra de amadores,
o espetáculo da violência cometida
oficialmente vem aos olhos do públi-
co. Demagogos da mídia usam aque-
las imagens por um dia para melho-
rar o Ibope. Depois as jogam no arqui-
vo. Todos clamam por leis severas
contra os criminosos. Poucos recor-
dam que a própria lei, como diz Dió-
genes o filósofo, é uma teia de aranha
que prende os fracos, mas não segu-
ra os fortes e poderosos.
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