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Por falta de viatura, juiz maranhense determina que preso seja
conduzido em lombo de burro

Uma decisão inusitada nas esfera do judiciário maranhense. Assim foi a manifestação do juiz da Comarca de
Cururupu, Celso Serafim Júnior.

Insatisfeito com o adiamento de várias audiências em decorrência da falta de viatura no município para o
translado do preso, o magistrado determinou que a autoridade policial levasse o acusado "em lombo de burro,
carro de boi, charrete ou de táxi", em audiência a ser realizada no próximo dia 21 de maio, às 15h em Cururupu,
município com  34 mil habitantes.

Isso comprova, mais uma vez, o colapso do sistema de segurança pública do estado. Quando dias atrás os
policiais militares maranhenses entraram em greve alegando, entre outras coisas, falta de estrutura e
equipamentos para o trabalho, estavam corretos nas suas reivindicações.
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Medida continua proibindo menores desacompanhados em
shoppings

Este foi o segundo fim de semana da determinação que proíbe menores desacompanhados e sem os documentos,
em um shopping da capital. A medida disciplinar fez muita gente voltar para casa.

"Eles não querem deixar a gente entrar mesmo sabendo que eu sou a mãe do menino", conta Alcinéia Coelho,
que tirou foi ao cinema do shopping com filho de nove anos, mas não pode entrar porque não estava com
nenhum documento de identificação.

A Primeira Vara de Infância e Juventude de São Luísx executou a medida que proíbe a entrada de menores
desacompanhados dos responsáveis para, segundo o shopping, garantir o bem estar dos lojistas e clientes. A
administração alega que o shopping tinha se tornado um ponto de encontro de muitos jovens e isto estava
prejudicando as vendas.

Para cumprir a determinação, houve um reforço na equipe de segurança de todas as entradas do shopping,
inclusive na do estacionamento. A aposentada Maria Dutra já sabia da determinação e, antes de sair de casa
para passear com os netos, pegou até a certidão de nascimento das crianças. "Eu gosto de me preparar para
não ser parada", brinca Maria.

A Justiça estipulou uma multa de dois mil reais pelo descumprimento da determinação. Segundo a
administração, no próximo fim de semana o acesso será normalizado.
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Janelas quebradas

José Luiz Almeida

Desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão. Escreve para o Jornal Pequeno aos domingos,
quinzenalmente / [email protected] / www.joseluizalmeida.com

A criminalidade recorrente me leva a revisitar a Teoria das Janelas Quebradas (Broken Windows Theory), fruto
da inteligência do cientista político James Q. Wilson e do psicólogo e criminologista George Kelling, ambos
americanos, cujo trabalho serviu de inspiração para a implantação do programa Tolerância Zero, em Nova York.

Todos sabem que a teoria em comento estabelece uma relação de causalidade entre desordem e criminalidade.
Os autores do estudo usaram a imagem de janelas quebradas para explicar como a desordem e a criminalidade
pequena poderiam, aos poucos, se infiltrar numa comunidade, causando a sua decadência e a consequente
queda da qualidade de vida.

Kelling e Wilson sustentaram que, se uma janela de determinada fábrica ou de um escritório fosse quebrada e
não fosse imediatamente consertada, as pessoas concluiriam que não havia autoridade responsável pela
manutenção da ordem.

Com essa sensação, em pouco tempo, segundo esses mesmos autores, as pessoas começariam a atirar pedras
nas janelas intactas, evoluindo para mais e mais desordens, que culminariam na prática de crimes, pois, os
desocupados e com propensão para o crime, sentir-se-iam ainda mais motivados, afastando da localidade as
pessoas de bem, até que o caos finalmente se estabelecesse e, a partir dele, pudessem tirar vantagens de ordem
pessoal.

Em razão da imagem das janelas quebradas, o estudo ficou conhecido como Broken Windows Theory, do qual
resultou, como mencionado acima, os fundamentos da política criminal americana que, em meados da década
de noventa, implantou, com sucesso, em Nova York, o programa Tolerância Zero.

Trazendo a questão para a nossa realidade, fico pensando que muitos dos que enriqueceram no exercício do
poder começaram aos poucos, ou seja, metaforicamente quebraram uma janela aqui e outra acolá, e, por não
ter havido repressão e punição exemplares, foram em frente, para se lançarem, vorazmente, sobre a res pública,
dela se apropriando indevidamente.

Esse quadro me leva a pensar que, ao longo dos anos, determinado homem público, de tanto assistir ao
locupletamento, à dilapidação do patrimônio público, sem qualquer providência eficaz das agências de controle,
tenha se sentido estimulado a seguir pelo mesmo caminho, daí as inúmeras denúncias de agressão ao
patrimônio público.

Traduzindo: alguém "atirou a primeira pedra" na "janela" do patrimônio público, e como não teve a sua ação
reprimida, os que lhes seguiram entenderam que, da mesma forma, poderiam "atirar pedras", cientes de que
nada lhes aconteceria.

Decerto que o mesmo pode ter ocorrido com o primeiro agente que negociou uma decisão ou negligenciou no
exercício de sua função. Como nada lhe ocorreu, como enriqueceu e desfrutou do produto da mercancia
impunemente, como foi negligente e inoperante e, ainda assim, recebeu uma promoção, sem a necessária
reação dos mecanismos de controle, outros, com a mesma índole, agiram da mesma forma, valendo-se da



desordem e da falta de credibilidade das instituições.

É por isso que, reiteradamente, tenho decidido que não se aplica o princípio da insignificância (Claus Roxin) em
face dos criminosos habituais e/ou da reiteração delitiva, ainda que aparentemente irrelevante o dano; se assim
não for, depois de quebrada a primeira janela, eles passarão, certamente, para a grande criminalidade.

No Brasil, temos assistido a uma tentativa frustrada de combater a criminalidade violenta, protagonizada pelas
organizações criminosas, sem nos darmos conta de que ela decorre exatamente da nossa inação em face da
pequena criminalidade, ou seja, porque não fomos capazes de agir eficazmente depois da primeira "janela
quebrada".

O mesmo pode ocorrer com os nossos filhos. Primeiro, eles praticam uma desordem no colégio; depois, sem
punição exemplar, praticam outra, e podem, depois, partir da desordem para a prática de crimes.

É por isso que tenho pregado sobre o nosso dever de ministrar, todos os dias, doses de retidão aos nossos filhos,
punindo-os, exemplarmente, sempre que pratiquem uma desordem, para que eles não se sintam estimulados a
"quebrar outras janelas", por falta de providências disciplinadoras.

Por isso insisto em afirmar que, por menor que seja o deslize, o homem público - salvo quando tenha agido de
boa fé ou levado a agir ou se omitir por erro invencível - deve ser punido exemplarmente, para que dela (da
punição) resultem efeitos didáticos para o conjunto da sociedade, e para que, a partir disso, todos os que
ascenderem ao poder possam estar convictos de que serão punidos exemplarmente, ante qualquer desvio de
conduta. É que não convém esperar para punir o infrator só depois de várias ou de todas as "janelas
quebradas", porque aí pode ser muito tarde.


