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TEORIA DAS JANELAS QUEBRADAS APLICADA NO COMBATE AO TRÁFICO 

DE DROGAS 

 

 

Nome do autor: Pedro Henrique Pietsch Bavia 

RESUMO 

 

A partir da nova lei de drogas – Lei 11.343/2006 -, o crime de possuir drogas para uso próprio 

foi penalizado com punições menos graves, desde advertência sobre efeitos das drogas a 

prestação de serviços públicos. Tal medida, aliada à falta de estrutura do Estado, desmotivou a 

ação de combate ao uso de drogas, tanto pelo Judiciário, quanto pela Polícia. Um usuário 

preso é conduzido a delegacia de lavrado Termo Circunstanciado, com compromisso de 

comparecimento a audiência judicial – agendada para meses depois. Posteriormente, é 

liberado e, com raras exceções, volta a cometer o crime; pois sua punição – se houver – 

somente se dará meses após o fato, gerando uma reincidência exponencial. Portanto, a falta de 

estrutura do Judiciário para audiências céleres somada à desmotivação policial em combater o 

uso (o policial não enxerga a punição do autor) acaba por fortalecer o tráfico de drogas pela 

alta demanda do uso. Assim, abre-se a discussão para políticas de tolerância zero, originadas a 

partir da Teoria das Janelas Quebradas como forma de, através de melhorias estruturais 

estatais, combate ao uso das drogas e, consequentemente, ao tráfico dessas. Além do exposto, 

desmistifica-se a referida política e teoria como precursoras de encarceramento em massa ou 

exclusão de classes sociais específicas – vertentes do Direito Penal Máximo e Direito Penal 

do Inimigo. 

 

Palavras-chave: Política criminal. Tolerância Zero. 

 

 

BROKEN WINDOWS THEORY APLLIED IN COMBATING DRUG TRAFFICKING 

 

ABSTRACT 

 

Since the new drug law - Law 11.343 / 2006 -, the crime of owning drugs was penalized with 

less serious punishments, from warning about the effects of drugs to the obligation of public 

services. This measure, coupled with the lack of state structure, has discouraged action to 

combat drug use, both by the judiciary and by the police. A drug user arrested is taken to the 

police station, with a commitment to attend the court hearing - scheduled for months later. 

Subsequently, he is released and, with rare exceptions, commits the crime again; because its 

punishment - if any - will only occur months after the fact, generating an exponential 

recurrence. Thus, the lack of structure of the Judiciary for swift hearings combined with the 

lack of motivation of police to combat use of drugs (the police officer does not see the author 

punishment) ends up strengthening drug trafficking because of the high demand for use it. 

Thus, the discussion is opened for policies of zero tolerance, originating from the Broken 

Window Theory as a way, through state structural improvements, to combat drug use and, 

consequently, drug trafficking. In addition to the above, the aforementioned policy and theory 

is demystified as precursors of mass incarceration or exclusion of specific social classes - 

strands of Direito Penal Máximo and Direito Penal do Inimigo. 

 

Keywords: Criminal Policy. Zero Tolerance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho objetiva desenvolver a discussão sobre a aplicação da Política 

de Tolerância Zero, enraizada pela Teoria das Janelas Quebradas, no combate à criminalidade, 

mais especificamente ao tráfico de drogas. Serão desenvolvidos argumentos com intuito de 

desmistificar a referida política e teoria como incentivadoras do encarceramento 

indiscriminado e como vertentes do Direito Penal Máximo. 

Dessa forma, a partir do levantamento de estudos e de experiências de outros 

países, buscar-se-á a demonstração de que pequenas transgressões, atentatórias ao convívio 

social, podem progressivamente se agravar se não tiverem a certeza de uma resposta, mesmo 

que adequada à sua gravidade. 

Diante do exposto, demonstrar-se-á que o uso indiscriminado de drogas agrava 

muito outros crimes, pois fortalece o tráfico, por meio da demanda e, consequentemente, os 

crimes que o orbitam. Nesse sentido, sendo insuficiente a resposta para o uso das drogas por 

parte do Estado, o tráfico cada vez ganhará mais força, acarretando um grave problema de 

segurança pública. 

 

 

2. A TEORIA DAS JANELAS QUEBRADAS E A POLÍTICA DE TOLERÂNCIA 

ZERO 

 

Com o intuito de se desenvolver uma análise sobre a eficácia do formato atual de 

combate à criminalidade, mais especificamente ao tráfico de drogas, faz-se necessária uma 

apresentação inicial sobre a Política de Tolerância Zero, construída a partir da Teoria das 

Janelas Quebradas. 

A Teoria das Janelas Quebradas foi embasada em um experimento de um 

psicólogo da Universidade de Standford – Estados Unidos da América (EUA) –, Philip 

Zimbardo, em 1969. Esse estudo ganhou grande repercussão em 1982, com a publicação do 

artigo Broken Windows, the police and neighborhood safety, de George L. Kelling1 e James 

                                                 
1 George L. Kelling é um criminologista americano, professor emeritus na Escola de Justiça Criminal da 

Universidade Rutgers–Newark, EUA, membro sênior do Instituto de Pesquisa Policial de Manhattan e membro 

fundador da Escola de Governo Kennedy na Universidade de Harvard. Disponível em: < 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_L._Kelling>. Acessado em: 09 out 2018. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rutgers_University%E2%80%93Newark
https://en.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy_School_of_Government
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University
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Q. Wilson2, na revista americana The Atlantic3. A partir dos resultados demonstrados pelos 

experimentos psicológicos, reforçou-se a ideia da aplicação de política da tolerância zero no 

combate aos crimes. 

O experimento realizado por Philip Zimbardo, relatado no artigo citado, deu-se da 

seguinte forma: foi deixado um veículo sem placas de identificação com o capô aberto em 

uma rua do bairro Bronx, em New York, NY, EUA; e outro veículo nas mesmas condições em 

uma rua no Palo Alto, California, EUA. A escolha dos bairros deveu-se ao fato de que o 

Bronx era tido como um bairro pobre de New York, com altos índices de criminalidade na 

época; e Palo Alto era uma zona elitizada, na qual se localiza a Universidade de Standford, 

entre São Francisco e São José, Califórnia.  

A experiência obteve os seguintes resultados: o veículo deixado no Bronx foi 

atacado por “vândalos” minutos após o abandono. Os primeiros a interagirem com o veículo 

foi uma família – pai, mãe e um filho jovem – que removeu o radiador e a bateria. Em 24 

horas, praticamente tudo de valor havia sido removido do veículo. Depois disso, iniciou-se a 

destruição: janelas foram quebradas, partes foram amassadas e crianças começaram a utilizar 

o veículo como playground. Apesar das ações, a maioria dos “vândalos” estavam bem 

vestidos e limpos4. O veículo deixado no Palo Alto, por sua vez, passou uma semana sem ser 

tocado por qualquer pessoa. Então, Zimbardo quebrou parte dele com um martelo e,  

brevemente, alguns transeuntes se agruparam ao redor do veículo. Dentre poucas horas, o 

veículo foi revirado e, posteriormente, destruído. Novamente, os “vândalos” apresentavam 

boa aparência5. 

Baseados nesses relatos de Zimbardo, Kelling e Wilson publicaram o artigo no 

qual moldaram suas teorias. Nele, fizeram referência ao Programa de Vizinhança Segura e 

Limpa (Safe and Clean Neighborhoods Program), anunciado pelo Estado de Nova Jersey, 

                                                 
2 James Quinn Wilson foi um cientista político norte-americano, cujo trabalho e pensamento permeiam as 

políticas públicas dos Estados Unidos. Devido à sua contribuição ao combate da violência e da criminalidade no 

país, Wilson tornou-se uma figura de destacada importância para o governo norte-americano, tendo participado 

diretamente da construção das políticas públicas desse gênero por diversas vezes. Disponível em: < 

https://pt.wikipedia.org/wiki/James_Q._Wilson>. Acessado em: 09 out 2018. 
3 The Atlantic é uma revista literária/cultural fundada em Boston, em 1857, por um grupo de escritores que 

incluía Ralph Waldo Emerson, Henry Wadsworth Longfellow, Oliver Wendell Holmes e James Russell Lowell 

(o qual seria o seu primeiro editor). Originalmente, era uma publicação mensal. Tinha 425 000 subscritores, em 

2006, e publica-se dez vezes por ano. Inclui artigos sobre ciência política e assuntos internacionais, bem como 

críticas literárias. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/The_Atlantic>. Acessado em: 09 out 2018. 
4 KELLING, George L. e WILSON, James Q.. Broken Windows, the police and neighborhood safety, Revista 

“The Atlantic”. Março de 1982. Disponível em: < 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/>. Acesso em:  18 maio 2018. 
5 KELLING, George L. e WILSON, James Q.. Broken Windows, the police and neighborhood safety, Revista 

“The Atlantic”. Março de 1982. Disponível em: < 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/>. Acesso em:  18 maio 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boston
https://pt.wikipedia.org/wiki/1857
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ralph_Waldo_Emerson
https://pt.wikipedia.org/wiki/Henry_Wadsworth_Longfellow
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oliver_Wendell_Holmes
https://pt.wikipedia.org/wiki/James_Russell_Lowell
https://pt.wikipedia.org/wiki/2006
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/
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EUA, em meados de 1970, que tinha como finalidade melhorar a qualidade da comunidade 

em 28 cidades. Como parte do programa, o Estado proveu recursos financeiros para tirar os 

policiais das viaturas e realizar o patrulhamento a pé. Os chefes de Polícia argumentaram que 

policiais a pé não possuem tanta mobilidade, apresentando dificuldade na resposta às 

chamadas. Ademais, declararam que o patrulhamento a pé desgastava os policiais, os quais 

ficavam expostos ao frio e à chuva. Em resposta, os especialistas em policiamento afirmaram 

ser apenas uma medida paliativa para modificar a opinião pública.6 

Cinco anos depois do início do programa, a Fundação da Polícia (Police 

Foundation), em Washington D.C., publicou sua avaliação. Surpreendentemente, as taxas 

criminais não foram reduzidas. No entanto, os residentes em localidades com patrulhamento a 

pé aparentavam sentir-se mais seguros do que os de outras áreas, tendendo a acreditar que os 

crimes foram reduzidos. Para os autores da avaliação, essa tendência não era apenas uma 

ilusão: eles alegavam que o patrulhamento a pé realmente tornou a vizinhança mais segura.  

Para compreender essa situação, deve-se, inicialmente, considerar que o que 

assusta os indivíduos em locais públicos é o receio de serem intimidados por pessoas 

desordeiras, não necessariamente por pessoas violentas ou criminosas.7 

 

While the early studies in Flint, Michigan and Newark, New Jersey showed impacts 

on the perception of safety with some changes in overall crime, the modern 

approaches of cities that are integrating foot patrols into data and results driven 

strategies appear to be making significant differences in crime rates and the 

enhanced perceptions of safety.8 

 

O que o patrulhamento fez foi elevar a ordem pública nas localidades. Muitas 

vezes, o policiamento limitava-se à observação dos indivíduos, fazendo com que estes 

percebessem a aplicação de regras que, embora informais, eram amplamente internalizadas 

                                                 
6 POLICE FOUNDATION. The Newark Foot Patrol Experiment. Washington, D.C. (1909 K St., N.W., 

Washington 20006): Police Foundation, 1981. 
7 POLICE FOUNDATION. The Newark Foot Patrol Experiment. Washington, D.C. (1909 K St., N.W., 

Washington 20006): Police Foundation, 1981. 
8 THE CITY AND COUNTRY OF SAN FRANCISCO. Perspectives on Foot Patrols: Lessons Learned from 

Foot Patrol Programs and an Overview of Foot Patrol in San Francisco. Interim Report. 19 nov 2007. 

Disponível em: <http://www.publicsafetystrategies.com/reports/SFPD_Foot_Beat_Report-

Final%20_111907.pdf>. Acessado em: 18 maio 2018. Tradução: “Enquanto os estudos anteriores em Flint, 

Michigan e Newark, New Jersey demonstraram impactos na percepção de segurança com mudanças em geral 

dos crimes, a abordagem moderna das cidades, que estão integrando informações e resultados das patrulhas a pé 

em suas estratégias, aparenta fazer significante diferença nas taxas de crime e aumento de percepção de 

segurança.”. 
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pela vizinhança. Em nível comunitário, a desordem e o crime estariam, segundo os autores, 

ligados intrinsicamente, em sequência de escalada.9 

 

Social psychologists and police officers tend to agree that if a window in a building 

is broken and is left unrepaired, all the rest of the windows will soon be broken. This 

is as true in nice neighborhoods as in rundown ones. Window-breaking does not 

necessarily occur on a large scale because some areas are inhabited by determined 

window-breakers whereas others are populated by window-lovers; rather, one 

unrepaired broken window is a signal that no one cares, and so breaking more 

windows costs nothing. (It has always been fun).10 

 

O vandalismo pode ocorrer em qualquer lugar onde as barreiras comuns – o senso 

de dever mútuo e de obrigação – são rebaixadas por sinais de que “ninguém se importa”. Os 

autores sugerem que comportamentos negligenciados podem levar à quebra do controle 

comunitário. Assim, pequenos atos de vandalismo e desordem, se não fiscalizados, tendem a 

agravar comportamentos porque ninguém se importa. Com esses comportamentos antissociais 

agravados, os moradores se sentirão intimidados e tenderão a “não se envolver”. Em resposta, 

o medo enfraquecerá os controles sociais.11  

 

In response to fear people avoid one another, weakening controls. Sometimes they 

call the police. Patrol cars arrive, an occasional arrest occurs but crime continues and 

disorder is not abated. Citizens complain to the police chief, but he explains that his 

department is low on personnel and that the courts do not punish petty or first-time 

offenders. To the residents, the police who arrived in squad cars are either 

ineffective or uncaring: to the police, the residents are animals who deserve each 

other. The citizens may soon stop calling the police, because “they can’t do 

anything”12 

                                                 
9 KELLING, George L. e WILSON, James Q.. Broken Windows, the police and neighborhood safety, Revista 

“The Atlantic”. Março de 1982. Disponível em: < 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/>. Acesso em:  18 maio 2018.  
10 KELLING, George L. e WILSON, James Q.. Broken Windows, the police and neighborhood safety, Revista 

“The Atlantic”. Março de 1982. Disponível em: < 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/>. Acesso em:  18 maio 2018. 

Tradução: “Psicólogos sociais e chefes de polícia tendem a concordar que se uma janela em um edifício é 

quebrada e deixada sem reparo, todo o resto das janelas estarão em breve quebradas. Isso é tanto verdade em 

bairros bons quanto em bairros pobres. Quebra de janelas não ocorrem necessariamente em larga escala porque 

algumas áreas são inabitadas por determinados quebradores de janelas enquanto outras são habitadas por 

amantes delas; ao invés, uma janela quebrada não reparada é um sinal que ninguém se importa, e quebrar mais 

janelas custa nada. (É sempre divertido).” 
11 KELLING, George L. e WILSON, James Q.. Broken Windows, the police and neighborhood safety, Revista 

“The Atlantic”. Março de 1982. Disponível em: < 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/>. Acesso em:  18 maio 2018. 
12 KELLING, George L. e WILSON, James Q.. Broken Windows, the police and neighborhood safety, Revista 

“The Atlantic”. Março de 1982. Disponível em: < 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/>. Acesso em:  18 maio 2018. 

Tradução: “Em resposta ao medo pessoas evitam umas às outras, enfraquecendo os controles. Às vezes eles 

chamam a polícia. O carro de patrulha chega, uma prisão ocasional ocorre mas crimes continuam e a desordem 

não é abatida. Cidadãos reclamam ao chefe de polícia, mas ele explica que seu departamento está com pouco 

pessoal e que as cortes não punem ações sem importância ou ofensores primários. Para os residentes, a polícia 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/
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Assim, com o passar do tempo, a própria polícia perderia o apoio e respeito da 

população. A essência da atuação policial na manutenção da ordem é reforçar o mecanismo de 

controle informal da própria comunidade.  

 

A criminologia crítica trabalha com o paradigma da reação ou controle social, que se 

refere às formas pelas quais a sociedade trata comportamentos e pessoas que 

considera como desviantes, problemáticos, indesejados, podendo ser este controle 

tanto formal (através dos órgãos institucionalizados de controle, como normas, 

sistema penitenciário, policiais, promotores de justiça, entre outros) como informal 

(a família, a escola, a mídia, a religião, e outros).13 

 

A polícia não poderia, sem requerer recursos extraordinários, substituir o controle 

informal. Ainda, a atividade policial não poderia ser moldada por regras informais da 

comunidade ao invés das leis do Estado, já que a polícia deve seguir os procedimentos legais, 

e o processo de apreensão criminal sempre envolve direitos individuais, cuja violação é 

inaceitável. Dessa forma, as acusações de vadiagem existiriam não porque a sociedade quer 

julgar e punir vadios ou desordeiros, mas porque quer embasar a ação policial com 

ferramentas para remover os comportamentos indesejáveis de uma vizinhança quando os 

controles informais para preservar a ordem falharam.14  

 

Na realidade, as instituições policiais são parte de um grupo maior de mecanismos 

de Controle Social, responsáveis pela auto-regulação da sociedade de acordo com 

princípios e valores desejados. Fica claro, então, que o controle social não é exercido 

apenas pelas organizações policiais. E, além disso, as mesmas não têm, ou pelo 

menos não devem ter papel central nesse controle (COSTA, 2004). (...) Em toda 

sociedade, existem ferramentas que funcionam como mecanismos de Controle 

Social. Tais ferramentas, ou mecanismos, atuam com o objetivo de, como dito 

anteriormente, manter a ordem, a consonância dos comportamentos dos indivíduos 

com os padrões estabelecidos em cada sociedade. É, também, dessa forma que os 

indivíduos aprendem que não se pode matar, roubar, que o dever de “fazer justiça” é 

do Estado etc. Assim, o aumento da violência pode ter como uma de suas principais 

causas uma crise do controle social.15 

 

                                                                                                                                                         
que chegou em carros patrulhas são ineficientes ou não sem importam; para a polícia, os residentes são animais 

que merecem uns aos outros. Os cidadãos em breve não chamarão mais a polícia, porque “eles não podem fazer 

algo”. 
13 REIS, Cristiane de Souza. Por trás dos bastidores da mídia. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, VIII, n. 20, fev 

2005. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo 

_id=819>. Acesso em 07 ago 2018. 
14 KELLING, George L. e WILSON, James Q.. Broken Windows, the police and neighborhood safety, Revista 

“The Atlantic”. Março de 1982. Disponível em: < 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/>. Acesso em:  18 maio 2018. 
15 RIBEIRO, Thiago Mont’Alverne. Violência, Polícia e Controle Social: Uma análise do programa Ronda do 

Quarteirão como uma “alternativa” de “nova” polícia. Monografia (Graduação em Ciências Sociais). 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo%20_id=819
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo%20_id=819
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/
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Kelling e Wilson, levando em consideração os comportamentos indesejados por 

um certo grupo social, levantaram questões sobre o porquê de criminalizar a vadiagem e 

desordem. Chegaram à conclusão de que um crescente utilitarismo nos leva a acreditar que 

comportamentos que não “ferem” alguém não devem ser tidos como ilegais. Porém, esse 

desejo de descriminalizar comportamentos que “não ferem alguém” foi considerado um erro 

pelos autores. Eles afirmam que a prisão de alguém que não ofendeu outra pessoa parece 

injusta, e, em certo ponto, é. Contudo, não fazer algo em relação a muitas infrações poderia 

levar a um colapso da comunidade.16 

 

Arresting a single drunk or a single vagrant who has harmed no identifiable person 

seems unjust, and in a sense it is. But failing to do anything about a score of drunks 

or a hundred vagrants may destroy an entire community. A particular rule that seems 

to make sense in the individual case makes no sense when it is made a universal rule 

and applied to all cases. It makes no sense because it fails to take into account the 

connection between one broken window left untended and a thousand broken 

windows.17 

 

Os pesquisadores não foram ingênuos a ponto de acreditar que todos os problemas 

seriam solucionados com prisões, tanto que sugerem que outras agências não policiais 

poderiam abordar os problemas de menor magnitude. Conquanto, salientam que, nos locais 

onde essa desinstitucionalização se tornou forte, tais agências não foram capazes de conter os 

transtornos. Eles argumentam ainda que, embora a polícia possa prender um indivíduo 

pertencente ao crime organizado que cometa uma infração penal, uma facção criminosa pode 

formar, recrutar e se organizar sem ofender a lei.18 

À vista disso, somente uma pequena fração dos crimes cometidos por 

organizações criminosas poderiam ser resolvidos por prisões. Tendo a prisão como única 

opção para o combate ao crime, a polícia poderia fazer pouco contra a formação do crime 

organizado, e a comunidade se sentiria indefesa, isto é, os cidadãos novamente achariam que a 

                                                 
16 KELLING, George L. e WILSON, James Q.. Broken Windows, the police and neighborhood safety, Revista 

“The Atlantic”. Março de 1982. Disponível em: < 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/>. Acesso em:  18 maio 2018. 
17 KELLING, George L. e WILSON, James Q.. Broken Windows, the police and neighborhood safety, Revista 

“The Atlantic”. Março de 1982. Disponível em: < 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/>. Acesso em:  18 maio 2018. 

Tradução: “Prender um simples bêbado ou um simples vadio que ofenderam nenhuma pessoa definível parece 

injusto, e em um sentido o é. Mas falhar em fazer algo sobre vários bêbados ou centena de vadios pode destruir 

uma comunidade inteira. Uma regra particular que parece fazer sentido em um caso individual não faz sentido 

quando aplicada universalmente e a todos os casos. Não faz sentido porque falha em levar em conta a conexão 

entre uma janela quebrada deixada sem reparo e centena de janelas quebradas.” 
18 KELLING, George L. e WILSON, James Q.. Broken Windows, the police and neighborhood safety, Revista 

“The Atlantic”. Março de 1982. Disponível em: < 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/>. Acesso em:  18 maio 2018. 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/


10 

 

 

polícia “não faz nada”. Diante desse cenário, apenas a presença de integrantes da organização 

criminosa já seria suficiente para intimidar uma vizinhança, sem que eles necessariamente 

cometessem algum crime. Dessa forma, o controle informal perde força, pois tanto os 

cidadãos quanto a polícia passam a se sentir impotentes. 

Visando estabelecer esse controle informal, um grupo de cidadãos desarmados 

nomeado The Guardian Angels19 patrulhava os metrôs de New York com intuito de 

demonstrar a presença de regras. Na época da publicação do artigo, era alegado que o grupo 

estava presente em mais de 30 cidades americanas. Apesar de, infelizmente, não existir 

informações sobre o impacto da presença do grupo nas taxas criminais, ela elevou 

drasticamente o senso de ordem e de civilidade, o que afastava os comportamentos 

indesejáveis. Isso porque os locais onde a presença de regras é evidente seriam evitados por 

indivíduos mal-intencionados, os quais pretendiam quebrá-las. Desse modo, um pequeno 

delito que seja repreendido causa uma sensação de que nada de errado pode ser cometido 

naquele local sem que haja consequência, afastando criminosos.20 

Vale ressaltar que, embora os cidadãos possam fazer uma grande diferença, 

mesmo organizados, ainda não possuem o senso de responsabilidade que a representatividade 

estatal confere. 

 

no citizen in a neighborhood, even a organized one, is likely to feel the sense of 

responsibility that wearing a badge confers. Psychologists have done many studies 

on why people fail to go the aid of persons being attacked or seeking help, and they 

have learned that the cause is not “apathy” or “selfishness” but the absence of some 

plausible grounds for feeling that one must personally accept responsibility. (…) 

The police officer’s uniform singles him out as a person who must accept 

responsibility if asked.21   

                                                 
19 The Guardian Angels: “O grupo concordou em patrulhar os metrôs entre as paradas mais perigosas, sem 

armas, para ajudar a colocar um fim nos crimes que ocorriam contra os cidadãos que utilizavam o sistema de 

metrô. Esses voluntários corajosos procuravam membros de gangues que assaltavam passageiros no metrô e os 

detiam para a polícia os prenderem. Muitas vezes, sua simples presença atuava como dissuasão para atividades 

ilegais. Com o espalhar dos feitos heroicos do grupo, mais voluntários se juntavam aos esforços e em 13 de 

fevereiro de 1979 nasceu The Guardian Angels.” (Tradução do autor). Disponível em: < 

http://guardianangels.org/about/history>. Acesso em: 07 ago 2018. 
20 KELLING, George L. e WILSON, James Q.. Broken Windows, the police and neighborhood safety, Revista 

“The Atlantic”. Março de 1982. Disponível em: < 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/>. Acesso em:  18 maio 2018. 
21 KELLING, George L. e WILSON, James Q.. Broken Windows, the police and neighborhood safety, Revista 

“The Atlantic”. Março de 1982. Disponível em: < 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/>. Acesso em:  18 maio 2018. 

Tradução: “nenhum cidadão em uma vizinhança, mesmo em uma organizada, pode ter o senso de 

responsabilidade que o uso de um distintivo confere. Psicólogos realizaram vários estudos do porquê pessoas 

falham em ajudar pessoas sendo atacadas ou procurando ajuda, e eles aprenderam que a causa não é “apatia” ou 

“egoísmo” mas falta de segurança por sentir que um indivíduo deve pessoalmente assumir a responsabilidade. 

(...) O uniforme policial individualiza o policial como a pessoa que deve aceitar a responsabilidade se 

solicitado.” 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/
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Assim, o controle informal exercido pela comunidade é imprescindível ao 

combate à criminalidade, mas por si só não gera efeitos. Ele será a base da atuação policial, 

que terá suas ações legitimadas pelo apoio social, mesmo dentro dos limites legais. 

 

O dilema “entre a lei e a ordem” é válido para aquelas situações em que o controle 

social se baseia principalmente no aparato repressivo estatal, especialmente nas 

polícias. Nas situações em que o controle social se estabelece principalmente por 

meio dos mecanismos ideológicos da sociedade civil, esse dilema perde a força. 

Uma vez que Estado e sociedade civil operam de forma complementar, é necessário 

que a atividade policial esteja de acordo com os limites impostos pela sociedade. 

Nesse caso, o dilema “entre a lei e a ordem” deixa de existir e dá lugar ao imperativo 

de controle da atividade policial, necessário para legitimar aquela estrutura de 

controle social.22 

 

A polícia tem seu desempenho medido pelos níveis de combate aos crimes 

violentos. Assim, o emprego do efetivo policial – que cada vez se torna menor 

proporcionalmente ao crescimento da população – é concentrado nas áreas de altos índices 

criminais. Tal estratégia enfatiza a ação de aplicação da lei e prisões, reforçando a ideia de 

descriminalização de comportamentos não hostis: os crimes que merecem prioridade seriam 

os violentos; os de menor potencial ofensivo ficariam em segundo plano. No entanto, como 

não há efetivo suficiente para toda a demanda, estes ficam sem atenção. 

 

police administrators will continue to concentrate police personnel in the highest-

crime areas (though not necessarily in the areas most vulnerable to criminal 

invasion), emphasize their training in the law and criminal apprehension (and not 

their training in managing street life), and join too quickly in campaigns to 

descriminalize “harmless” behavior (though public drunkenness, street prostitution, 

and pornographic displays can destroy a community more quickly than any team of 

professional burglars).23 

 

Isso posto, os autores argumentam que devemos retomar a visão de que a polícia 

deve proteger tanto indivíduos quanto a comunidade em si e que nossas estatísticas criminais 

                                                 
22 COSTA, Arthur T. M.. Polícia, Controle Social e Democracia. In: Entre a Lei e a Ordem: violência e reforma 

nas polícias do Rio de Janeiro e Nova York. 1.ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. (pág. 119). 
23 KELLING, George L. e WILSON, James Q.. Broken Windows, the police and neighborhood safety, Revista 

“The Atlantic”. Março de 1982. Disponível em: < 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/>. Acesso em:  18 maio 2018. 

Tradução: “administradores da polícia continuarão a concentrar efetivo policial nas áreas mais críticas (embora 

não necessariamente nas áreas mais vulneráveis à invasão do crime), a enfatizar o treinamento na lei e apreensão 

criminal (e não no treinamento em lidar com a vida nas ruas), e a juntar-se rapidamente às campanhas de 

descriminalização de comportamentos inofensivos (embora embriagues em público, prostituição nas ruas, e 

cartazes pornográficos possam destruir uma comunidade mais rápido do que qualquer time profissional de 

arrombadores).” 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/
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são medidas por perdas pessoais de indivíduos, mas não medem a perda comum da sociedade 

com as infrações “deixadas de lado”. 

 

Just as physicians now recognize the importance of fostering health then simply 

treating illness, so the police – and the rest of us – ought to recognize the importance 

of maintaining, intact, communities without broken windows.24 

 

Em 1994, os crimes ocorridos na cidade de New York, NY, EUA, atingiam 

estatísticas alarmantes. Um dos pontos críticos da cidade eram os metrôs e locais escuros, 

pouco movimentados durante a noite e com baixo policiamento, o que lhes davam aparência 

de abandonados. Buscando solução para o problema, o prefeito Rudolph Giuliani, ex-

promotor, adotou a política teorizada por Kelling e Wilson. Para tanto, contratou o policial 

Willian Bratton, que obtivera sucesso no combate ao crime em Boston, MA, EUA. Bratton 

contava com o apoio de George L. Kelling, coautor do artigo analisado anteriormente.  

 

Consigne-se que, de início, a implantação das medidas de Bratton e Kelling não foi 

fácil, eis que nem a população e nem as autoridades públicas tinham o costume de se 

preocuparem em punir e repreender os pequenos atos de desordem e criminalidade. 

Nesse contexto de aplicação das medidas de Bratton, começaram, assim, a serem 

presos aqueles que pulavam as catracas do metrô para evitarem o pagamento. 

Policiais à paisana esperavam o momento em que o desordeiro pulasse a catraca e 

efetuava sua prisão, o que fez com os níveis de pessoas que pulavam as catracas 

reduzissem consideravelmente. E o que é melhor, muitas das pessoas presas por esse 

“simples” ato de desordem eram foragidas da polícia ou estavam portando armas. 

Dessa forma, atacando esse problema da falta de pagamento no metrô, estava-se 

evitando a ocorrência de crimes mais graves. Esses atos de repressão aos delitos 

menores preveniam a ocorrência de crimes de maior ofensividade.25 

  

Obtendo bons resultados nos metrôs, a política foi expandida por toda a cidade. 

Os cidadãos passaram a ter ciência de que as regras estavam sendo aplicadas, pois nem 

mesmo os pequenos delitos passavam impunes. Assim, a prática de delitos, grandes ou 

pequenos, foi desmotivada, atingindo o objetivo da política aplicada. 

 

                                                 
24 KELLING, George L. e WILSON, James Q.. Broken Windows, the police and neighborhood safety, Revista 

“The Atlantic”. Março de 1982. Disponível em: < 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/>. Acesso em:  18 maio 2018. 

Tradução: “Como os médicos agora reconhecem a importância da prevenção na saúde mais do que simplesmente 

tratar as doenças, a polícia – e o resto de nós – deve reconhecer a importância de manter, intactas, comunidades 

sem janelas quebradas.” 
25 CARVALHO NETO, José Augusto de. A teoria da janela quebrada e a política da tolerância zero face aos 

princípios da insignificância e da intervenção mínima no direito brasileiro. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 26 

maio 2011. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.32244&seo=1>. Acesso em: 

18 maio 2018. 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/
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A polícia de Nova Iorque, de início, começou a atuar contra aqueles que limpavam 

os para-brisas dos carros e coagiam os motoristas a lhe darem dinheiro. Esse ato que, 

a um primeiro momento, parece inofensivo, atormentava os motoristas daquela 

cidade, que se sentiam ameaçados. Frise-se que as reprimendas não consistiam em 

penas privativas de liberdade, mas sim em prestação de serviços comunitários. E não 

parou por aí. Passou-se a reprimir de uma forma geral todo e qualquer ato de 

desordem e vandalismo, desde o ato de urinar em praça pública até o ato de pilotar 

motocicleta sem capacete. Implantou-se, ainda, o policiamento comunitário, de 

forma a aproximar a população da polícia. O resultado, como esperado, não podia 

ser outro: os índices de criminalidade na cidade de Nova Iorque reduziram-se 

consideravelmente nos últimos anos e, continuam, ainda hoje, em queda. A cidade 

de Nova Iorque, que nos últimos trinta anos havia atingido níveis intoleráveis de 

criminalidade, parece ter se tornado em uma cidade tranquila e sem violência. 

Importante mencionar que não se pode atribuir a redução da violência em Nova 

Iorque unicamente a aplicação dos fundamentos da teoria da perda de uma chance. 

Fatores outros devem ser considerados, como a recuperação da economia mundial 

que proporcionou o aumento de vagas de emprego, afastando a população do 

crime.26 

 

Como citado, outros fatores importantes como o desenvolvimento econômico e a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas foram imprescindíveis para a queda dos índices 

criminais. Porém, não há como negar que uma fiscalização mais presente destrói a esperança 

de impunidade, motivação essencial para o cometimento do crime. 

 

Quanto mais atrozes forem os castigos, tanto mais audacioso será o culpado para 

evitá-los. Acumulará os crimes, para subtrair-se à pena merecida pelo primeiro.” 

“Não é o rigor do suplício que previne os crimes com mais segurança, mas a certeza 

do castigo, (...). A perspectiva de um castigo moderado, mas inevitável causará 

sempre uma forte impressão mais forte do que o vago temor de um suplício terrível, 

em relação ao qual se apresenta alguma esperança de impunidade.27 

 

Apresentando dados sobre a impunidade em sua obra A Síndrome da Rainha 

Vermelha, Marcos Rolim afere que esta é regra no processo penal:  

 

ocorre que a grande maioria das pessoas dispostas a praticar um ato ilegal só decide 

praticá-lo porque imagina que jamais será responsabilizada. Nesse cálculo racional, 

infelizmente, os que resolvem romper a legalidade possuem razões de sobra para 

contar com a impunidade, como demonstram as chamadas “taxas de atrito”. No ano 

2000, por exemplo, 350 mil pessoas foram sentenciadas na Inglaterra e no País de 

Gales e outras 151 mil também foram advertidas ou multadas. Isso parece nada se 

comparado aos 5 milhões de crimes registrados pelas polícias no mesmo ano. Esses 

números demonstram que 1 em cada 10 crimes registrados resulta em alguma 

sanção. Mas se o critério que formos utilizar envolver o número de crimes estimado 

                                                 
26 CARVALHO NETO, José Augusto de. A teoria da janela quebrada e a política da tolerância zero face aos 

princípios da insignificância e da intervenção mínima no direito brasileiro. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 26 

maio 2011. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.32244&seo=1>. Acesso em: 

18 maio 2018. 
27 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Edição eletrônica: Ridendo Castigat Mores. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/eb000015.pdf>. Acessado em 18 maio 2018. 
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pelas pesquisas de vitimização (no caso, pelo British Crime Survey), então teríamos 

que afirmar que apenas 3 em cada 100 crimes contra a pessoa ou a propriedade são 

punidos. Para o ano de 1992, nos EUA, mesmo com as elevadíssimas taxas de 

encarceramento existentes, Barkan calculou que apenas 1% dos infratores foram 

presos. Essa porcentagem chegaria a 4,2% nos casos de crimes violentos.28 

 

O principal argumento contra a política de tolerância zero é de que ela seria uma 

vertente do Direito Penal Máximo – no qual as leis penais seriam ampliadas, as penas seriam 

aumentadas e teriam maior duração, regime de execução das penas mais rígido e aplicação do 

Direito Penal do Inimigo. Em síntese, seria um aspecto autoritário repressivo no qual a prisão 

desmedida e consequente segregação seriam a solução.29 

Tais argumentos não condizem com as ideias apresentadas na Teoria das Janelas 

Quebradas e na Política de Tolerância Zero. Os autores utilizaram casos de bêbados e vadios 

como exemplificação de como comportamentos indesejáveis, mesmo não sendo considerados 

crimes, se não observados devidamente, levam a uma escalada de gravidade de 

comportamentos.  Todos os pais possuem uma experiência compatível na criação de seus 

filhos. Instintivamente, a educação do ser humano é baseada no teste de limites para 

moldagem da personalidade da pessoa. Uma vez alcançado um limite, não se obtendo resposta 

negativa, tenta-se o próximo patamar. Porém, nos comportamentos indesejáveis em nossa 

sociedade, o teste de limite pode causar danos irreparáveis, como a morte de uma pessoa.30 

Adaptado à nossa realidade, poderíamos exemplificar o crime de uso de drogas, 

que, sem controle, cria zonas conhecidas como “crackolândia”, nas quais os cidadãos de bem 

são repelidos e crimes escalam progressivamente para patamares mais graves, como o próprio 

tráfico de drogas, roubos e homicídios – tudo iniciado por um grupo de usuários de drogas, 

cujo crime é de pequena ofensividade à terceiros. A Política de Tolerância zero não se aplica 

distintamente a um grupo de indivíduos – como prevê o Direito Penal do Inimigo –, mas a 

qualquer indivíduo que transgrida uma regra, até mesmo aos responsáveis por aplicá-las, 

como policiais e governantes. Só ataca o delito cometido, não quem o comete. 

 

O método preconiza claramente que aos abusos de autoridade da polícia e dos 

governantes também deve-se aplicar a tolerância zero. Ela não pode, em absoluto, 

restringir-se à massa popular. Não se trata, é preciso frisar, de tolerância zero em 

                                                 
28 ROLIM, Marcos. A Síndrome da Rainha Vermelha: policiamento e segurança pública no Século XXI. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed.; Oxford, Inglaterra: University of Oxford, Centre for Brazilian Studies, 2006. (p. 58). 
29 GRECO, Rogério. Direito Penal do Equilíbrio: uma visão minimalista do Direito Penal. 4 ed. Niterói, RJ: 

Impetus, 2009. (pág. 13-15). 
30 RIBEIRO, Thiago Mont’Alverne. Violência, Polícia e Controle Social: Uma análise do programa Ronda do 

Quarteirão como uma “alternativa” de “nova” polícia. Monografia (Graduação em Ciências Sociais). 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011. (pág. 31). 
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relação à pessoa que comete o delito, mas tolerância zero em relação ao próprio 

delito.31 

 

Outra falácia é a afirmação sobre penas mais graves e prisões desnecessárias. Os 

próprios autores contestam tais alegações em seu artigo: “Of course, agencies other than the 

police could attend to the problems posed by drunks or the mental ill, (...).”32 A reclusão não é 

tida como solução de todos os problemas, pois, como BECCARIA já argumentava há séculos, 

não é a gravidade da pena que evita o crime, mas a certeza de sua punição. Nesse sentido, a 

política aplicada em New York, NY, EUA, utilizou serviços comunitários como retribuição 

aos crimes leves.33 

No contexto brasileiro, temos que o nosso ordenamento jurídico já apresenta 

ampla gama de hipóteses de ofensa a bens jurídicos protegidos, não sendo necessária a 

ampliação de leis penais; bastaria a efetiva aplicação das leis já existentes.  

 

Penso que o problema no Brasil não é de leis, é de má aplicação de leis. Acredito 

que se essas penas fossem efetivamente aplicadas dentro dos princípios da 

proporcionalidade, da equidade elas responderiam, sim. O que acontece é que temos 

uma memória recente, histórica, traumática da ditadura, e temos penas virtuais, 

então elas não são efetivamente aplicadas. A gente não pode fugir do regime de 

progressão, mas não pode, por exemplo, trabalhar com penas que jamais são 

aplicadas. Por exemplo, quando você fala em dois anos pro réu primário, você fala 

virtualmente, porque ela é substituída por pena alternativa. Era preferível que já 

previsse pena alternativa e na reincidência a pena fosse efetivamente cumprida. 

As penas são até rígidas, 20 anos de cárcere, 30 anos, que é a pena máxima no 

Brasil, é o fim da vida de uma pessoa porque o cárcere é o depósito mais aviltante de 

seres humanos. As penas são ideais. Gostaria de repetir o que dizia Rui Barbosa: 

“As leis e as constituições brasileiras são boas, elas não são bem aplicadas, e se elas 

fossem bem aplicadas no Brasil, para resolver o nosso problema, a Constituição só 

precisava de um artigo, que obrigasse todos a terem vergonha”. Esse Código (Penal) 

mesmo como está, se fosse aplicado observando os critérios da necessidade da pena, 

os critérios de defesa ampla, de contraditório, mas também os critérios de 

necessidade social, ele atenderia sim à demanda até porque as pessoas confundem o 

direito penal com o direito salvador de todas as situações e não é assim.34 

                                                 
31 PELLEGRINI, Luis. Janelas Quebradas: Uma teoria do crime que merece reflexão. In: Revista Oásis. Edição 

02 out 2015. Disponível em: <https://www.brasil247.com/pt/247/revista_oasis/116409/Janelas-Quebradas-Uma-

teoria-do-crime-que-merece-reflex%C3%A3o.htm>. Acessado em: 08 ago 2018. 
32 KELLING, George L. e WILSON, James Q.. Broken Windows, the police and neighborhood safety, Revista 

“The Atlantic”. Março de 1982. Disponível em: < 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/>. Acesso em:  18 maio 2018. 

Tradução: “É claro, outras agencias além das policiais podem atender os problemas originados pelos bêbados e 

doentes mentais, (...)” 
33 CARVALHO NETO, José Augusto de. A teoria da janela quebrada e a política da tolerância zero face aos 

princípios da insignificância e da intervenção mínima no direito brasileiro. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 26 

maio 2011. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.32244&seo=1>. Acesso em: 

18 maio 2018. 
34 PALMEIRA, Raimundo. Jornal Primeira Edição. Maceió: 25 fev 2013. Disponível em: 

<http://primeiraedicao.com.br/noticia/2013/02/25/leis-brasileiras-sao-boas-mas-nao-sao-aplicadas-como-

devem>. Acesso em:  07 ago 2018. 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/
http://primeiraedicao.com.br/noticia/2013/02/25/leis-brasileiras-sao-boas-mas-nao-sao-aplicadas-como-devem
http://primeiraedicao.com.br/noticia/2013/02/25/leis-brasileiras-sao-boas-mas-nao-sao-aplicadas-como-devem
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A falta de efetivo policial determina a prioridade de aplicação da fiscalização. 

Quando um cidadão, na madrugada, incomodado pelo barulho originado de usuário de drogas, 

realiza um chamado à força policial para atender sua solicitação e não é atendido porque 

naquele momento há crimes mais graves ocorrendo, ele inevitavelmente concluirá que 

“ninguém faz nada”. Os usuários não serão reprimidos e não verão problema em continuar 

com suas ações. Um efetivo policial maior que garantisse a fiscalização mesmo dos pequenos 

delitos aplicaria a própria lei prevista ao crime de uso de drogas: a lei de contravenções penais 

à perturbação do sossego.35 

 

A edição de novas leis penais não é fator que possa contribuir de forma 

minimamente significativa para a redução da criminalidade. O crime enquanto 

fenômeno social, de desrespeito à norma penal, e a impunidade, como falta de 

efetividade da resposta penal, exigem respostas que não serão obtidas somente no 

plano normativo, mas prioritariamente no plano concreto dos conflitos sociais e da 

atuação do Poder Público, com a cobrança e a colaboração possíveis e desejadas da 

sociedade civil. A inoperância do Poder Público no atendimento aos reclamos 

sociais por maior segurança pública não decorre de uma forma geral da falta de leis 

ou da existência de leis brandas, mas sim da reduzida capacidade do Poder Público 

de intervir na realidade social, tanto no campo da prevenção da criminalidade como 

no da efetiva responsabilização penal dos criminosos.36 

 

De encontro ao explicitado pelos autores, a formação dos operadores do direito 

apresenta, infelizmente, tendências ao Princípio da Intervenção Mínima e da Insignificância, 

enfatizados pela grande demanda que sofre o judiciário e pela falta de estrutura para o 

atendimento dessa necessidade.  

 

De acordo com o princípio da intervenção mínima, coração do Direito Penal 

Mínimo, a sua primeira missão é a de orientar o legislador quando da criação ou 

revogação dos tipos penais. Todo o raciocínio correspondente ao princípio da 

intervenção mínima girará em torno da proteção dos bens mais importantes 

existentes na sociedade, bem como da natureza subsidiária do Direito Penal. O 

primeiro passo para a criação do tipo penal incriminador é, efetivamente, a 

valoração do bem.37 

 

                                                 
35 KELLING, George L. e WILSON, James Q.. Broken Windows, the police and neighborhood safety, Revista 

“The Atlantic”. Março de 1982. Disponível em: < 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/>. Acesso em:  18 maio 2018. 
36 FABBRINI, Renato N. Jornal Carta Forense. São Paulo: 29 jun 2005. Disponível em: 

<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/a-criminalidade-o-rigor-e-a-efetividade-da-lei-penal/23>. 

Acesso em: 08 ago 2018. 
37 GRECO, Rogério. Direito Penal do Equilíbrio: uma visão minimalista do Direito Penal. 4 ed. Niterói, RJ: 

Impetus, 2009. (p. 25). 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/
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Para os autores, não existiria insignificância na ofensa a um bem jurídico. Se este 

foi elencado pelo legislador como digno de proteção, a função da sociedade é garantir que ele 

não seja lesado, independentemente da gravidade da lesão. Mesmo em nosso ordenamento 

jurídico, não há previsão expressa desse princípio; há uma construção a partir do 

entendimento da falta de eficiência do Estado em reprimir pequenos delitos.  

Como ilustração ao exposto até este ponto, imaginemos o furto de uma caneta de 

pequeno valor. Realmente, perante o princípio da insignificância, a caneta não fará diferença 

no patrimônio da vítima. Porém, esse fato não exclui o incômodo à vítima de não ter mais seu 

bem, tampouco dá ao autor o direito de se apropriar de bem alheio. Se tivéssemos um modelo 

jurisdicional ideal, o furto seria processado. Como pena, consideremos o pagamento de outras 

três canetas à vítima pelo autor, a título de indenização à vítima e como pena propriamente 

dita, em termos comparativos com a justiça restaurativa. Qual indivíduo praticaria o furto 

tendo a certeza que terá que repor três canetas iguais à pessoa lesada?  

Salienta-se, ainda, as figuras já existentes em nosso ordenamento jurídico (furto 

de uso, furto famélico, estado de necessidade, entre outros) como medida de justiça à 

motivação justificável do crime. A mesma linha de raciocínio se aplicaria aos crimes mais 

graves, com suas penas proporcionais à gravidade. 

O simples exemplo sintetiza a teoria das janelas quebradas, a política de tolerância 

zero, as ideias de BECCARIA e ainda corrobora a descarcerização. Claramente, o exemplo 

seria um sistema idealizado, pois não podemos, mesmo com recursos ilimitados, garantir a 

presença de fiscalização todo momento em todos os locais. Contudo, segundo essa teoria, 

crime e fiscalização seriam grandezas inversamente proporcionais. 

 

Para Howard Safir, o então chefe de polícia de Nova York, o projeto Tolerância 

Zero objetiva aplicar a lei ao pé-da-letra, pouco importando que a pessoa esteja 

pichando um muro, ouvindo rádio muito alto ou mesmo andando de bicicleta na 

calçada. Ela enfrentará a lei. Evidentemente, a mesma coisa é feita com relação à 

criminalidade. O fim, dizia, é sinalizar para todo mundo que, se você cometer uma 

infração ou um crime, será detido. E isso parece ter funcionado. O exemplo mais 

emblemático dessa política é o metrô novaiorquino. Não há um único grafite nos 

vagões ou nas paredes. O infrator é retirado imediatamente das ruas e preso. Isto 

reforça o sentimento de segurança das pessoas. Na rua, as viaturas de polícia se 

sucedem umas após outras. Nada lhes escapa, nem os cachorros esquecidos nas 

calçadas − os donos devem pagar 100 dólares por isso. Mas não foi em Manhattan 

que a política de Tolerância Zero foi mais difícil de ser implantada, e sim em bairros 

pobres como Bronx ou Harlem. Mas as agressões, assim mesmo, diminuíram.38 

 

                                                 
38 AGUIAR, Maria Léa Monteiro de. Somos todos criminosos em potencial. Niterói: EdUFF, 2007. (pág. 83-84). 
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Convertido à nossa realidade, a aplicação de penas restritivas de direitos e 

prestações de serviços garantem o resultado alternativo à privação de liberdade. Porém, faz-se 

necessário que os pequenos delitos não sejam “deixados pra lá”. Nessa linha de pensamento, 

jurisprudências descartaram o Princípio da Insignificância com intuito de garantir que o crime 

não se agrave. 

 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. 

ACOLHIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISSENSO 

JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA O ACOLHIMENTO DA TESE 

ADOTADA. CONTRAPOSIÇÃO DO POSICIONAMENTO PELA ADOÇÃO DA 

TEORIA DA JANELA QUEBRADA. PRETENSÃO MINISTERIAL ACOLHIDA 

E DETERMINAÇÃO PARA SEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEUS 

ULTERIORES TERMOS. RECURSO PROVIDO.39 

 

No acórdão, é argumentado em favor da Teoria das Janelas Quebradas: 

 

Daí segue a inelutável conclusão: não é só pobreza fator conducente à criminalidade, 

ou seja, à prática de infrações penais, mas também impunidade - e sua crença - 

quando se está diante de crimes de pequena gravidade. A este teor, com a devida 

vênia, há que se repudiar a recorrente aplicação do princípio da insignificância para 

inúmeros fatos típicos porque, desta forma, estimula-se a reiteração criminosa. 

Portanto, ainda que o delito não tenha gravidade exacerbada, há que se punir, sob 

pena de estimular crimes mais graves. Em suma, delitos mais graves e condutas 

criminosas mais gravosas surgem em sociedades em que crimes pequenos ou 

menores não são punidos. De feito, nada obstante se deva reconhecer existência de 

flagrante divergência que alimenta o entendimento aqui expendido, é caso de 

prosseguimento da ação penal, mormente porque a coisa subtraída é uma utilidade 

para seu proprietário, mesmo quando de menor expressão econômica.40 

 

Em decisão recente do Supremo Tribunal de Justiça: 

 

                                                 
39 BRASIL. Tribunal de Justiça. São Paulo – RSE 0018910-29.2009.8.26.0077, Rel. Des. Euvaldo Chaib, DJ. 

22.02.2011. Disponível em: 

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?origemDocumento=M&nuProcesso=0018910-

29.2009.8.26.0077&cdProcesso=RI000KJFM0000&cdForo=990&tpOrigem=2&flOrigem=S&nmAlias=SG5TJ

&cdServico=190201&ticket=xSm0QhVI0NfKGkNIU96p%2FTbDmGLf%2FMwTyeWqRiDkbRiCy4IUZbNO

KN4F0xYudKlv9cmzjNwA7GGcJD1l%2Bsu%2F0n01dlp92%2BGHI0iHgKWVoS2vkQg%2Fd2Uzp%2BGny

%2BKR%2BYOwYdiFAZdgnhdV3sWpU2yzuHeRvhBITONEPT7TfAKhOGwFh%2BQhoyz%2F71K3Cysyy

mwgprlYD1%2FjZjDKq4wEk4OffC9koCZNK9kdAij0A1cWBFcNzlYoBPCL%2BtNlH%2BkcuuI8>. 

Acessado em: 09 out 2018. 
40 BRASIL. Tribunal de Justiça. São Paulo – RSE 0018910-29.2009.8.26.0077, Rel. Des. Euvaldo Chaib, DJ. 

22.02.2011. Disponível em: 

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?origemDocumento=M&nuProcesso=0018910-

29.2009.8.26.0077&cdProcesso=RI000KJFM0000&cdForo=990&tpOrigem=2&flOrigem=S&nmAlias=SG5TJ

&cdServico=190201&ticket=xSm0QhVI0NfKGkNIU96p%2FTbDmGLf%2FMwTyeWqRiDkbRiCy4IUZbNO

KN4F0xYudKlv9cmzjNwA7GGcJD1l%2Bsu%2F0n01dlp92%2BGHI0iHgKWVoS2vkQg%2Fd2Uzp%2BGny

%2BKR%2BYOwYdiFAZdgnhdV3sWpU2yzuHeRvhBITONEPT7TfAKhOGwFh%2BQhoyz%2F71K3Cysyy

mwgprlYD1%2FjZjDKq4wEk4OffC9koCZNK9kdAij0A1cWBFcNzlYoBPCL%2BtNlH%2BkcuuI8>. 

Acessado em: 09 out 2018.  
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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.224.215 - SP (2017/0330159-5) 

RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO AGRAVANTE : ARNALDO 

PEREIRA LIMA PROCURADORES : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO NATASHA TEIXEIRA GONÇALVES DE SOUZA - SP329885 

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DECISÃO (...) Extrai-se dos autos que agravante foi condenado pela prática do 

crime de furto simples, às penas de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial 

aberto, e 12 dias-multa, à fração mínima. Interposta apelação defensiva, foi negado 

provimento ao recurso. No especial, alega a defesa violação aos arts. 1º, 155 e 64, 

inciso I, todos do CP. Sustenta, para tanto, que deve ser aplicado o princípio da 

insignificância, em razão do ínfimo valor da res furtiva, avaliada em R$ 100,00, bem 

como deve ser afastada a valoração negativa dos maus antecedentes, na primeira 

fase da dosimetria, porquanto a condenação anterior data de 05 anos dos fatos. O 

Tribunal a quo assim se pronunciou no ponto (fls. 222/227): Os fatos são assim 

resumidos: ofendido estava no terminal rodoviário do Tietê quando resolveu 

recarregar o celular. Num instante de distração, notou que a coisa tinha sumido. 

Prontamente acionou a segurança e desconfiou da pessoa sentada ao seu lado. Numa 

busca pessoal, o aparelho foi recuperado amoitado nas vestes íntimas do réu. De 

clareza solar, pois, a autoria. O delito é consumado com os olhos voltados para a 

teoria da apreehensio. A prova recolhida delineia ser o réu, fotografado às fls. 22, 26 

e 27, autor de outra infração contra o patrimônio alheio (fls. 107), de sorte que há na 

conduta um acentuado grau de reprovabilidade que, por si só, afasta a tese da 

insignificância da conduta. A este teor, confira-se: STF, HC nº 84.412/SP, Rei. Min. 

CELSO DE MELLO. Por outro lado, a insignificância é um estímulo à impunidade 

e à subtração de loja de miudezas, sendo contraposto pela "Teoria das janelas 

quebradas no Direito Penal", onde se prova que impunidade e sua crença é fator 

estimulante à criminalidade, máxime quando se está diante de crimes de menor 

gravidade ou repercussão. De feito, nada obstante se deva reconhecer existência de 

divergência que alimenta o tema, tem-se como correta orientação que sustenta, nos 

crimes contra o patrimônio, ser a coisa subtraída utilidade para seu proprietário, 

ainda que de menor expressão econômica. (...) Aliás, picardia falar-se em conduta 

insignificante em País que contempla milhares de cidadãos com a Bolsa Família do 

Governo Federal. 41 

 

As ideias expostas não são novas; a obra Dos delitos e das penas de CESARE 

BECCARIA publicada em 1764, já afirmava que:  

 

Às vezes, a gente se abstém de punir um delito pouco importante, quando o ofendido 

perdoa. É um ato de benevolência, mas um ato contrário ao bem público. Um 

particular pode bem não exigir a reparação do mal que se lhe fez; mas, o perdão que 

ele concede não pode destruir a necessidade do exemplo.42 

 

Sobre a contra argumentação às críticas à Teoria das Janelas Quebradas e à 

Política de Tolerância Zero apresentada anteriormente, sob alegação de que elas preveem 

penas mais graves, BECCARIA expõe:   

                                                 
41 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça - AREsp: 1224215 SP 2017/0330159-5, Relator: Ministro NEFI 

CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 20/02/2018. Disponível em: < 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/546970244/agravo-em-recurso-especial-aresp-1224215-sp-2017-

0330159-5/decisao-monocratica-546970320?ref=juris-tabs>. Acessado em: 09 out 2018. 
42 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Edição eletrônica: Ridendo Castigat Mores. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/eb000015.pdf>. Acessado em 18 maio 2018. 
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O rigor do castigo causa menos efeito sobre o espírito humano do que a duração da 

pena, porque a nossa sensibilidade é mais fácil e mais constantemente afetada por 

uma impressão ligeira, mas frequente, do que por um abalo violento, mas 

passageiro.”43 

“Quanto mais pronta for a pena e mais de perto seguir o delito, tanto mais justa e útil 

ela será. Mais justa, porque poupará ao acusado os cruéis tormentos da incerteza, 

tormentos supérfluos, cujo horror aumenta para ele na razão da força de imaginação 

e do sentimento de fraqueza.43 

 

Porém, nossa sociedade caminha em sentido contrário às ideias expostas. Por um 

lado, tem-se: a ineficácia do Estado na jurisdição de pequenos delitos, devido à grande 

demanda e à falta de estrutura para atendimento célere destes; teorias abolicionistas que, além 

de se apoiarem nessa falta de estrutura, consideram demasiadamente grave a punição prevista 

legalmente para os delitos cometidos; e sistemas carcerários desestruturados, os quais, pela 

superlotação e condições precárias, são evitados pelos operadores do direito como pena, 

gerando uma política de descarcerização que não considera cuidadosamente se o indivíduo 

está apto ou não para o convívio social. Por outro lado, legisladores e opinião pública, 

equivocadamente, consideram que penas mais graves terão eficiência maior na prevenção 

criminal.  

 

A redução da impunidade exige soluções que, por exemplo, viabilizem uma Polícia 

que investigue mais; um Ministério Público que estabeleça prioridades, planeje sua 

atuação e incremente sua capacidade de intervenção na realidade social, seja na 

apuração dos ilícitos, seja na cobrança do Poder Público das ações necessárias; um 

Poder Judiciário que consiga maior agilidade e economia na prestação jurisdicional; 

uma Administração Penitenciária que, longe de se centrar quase que exclusivamente, 

e obsessivamente, na busca da maior rotatividade possível no sistema prisional 

existente, venha a assegurar que a execução da pena se concretize em grau mais 

elevado, com a disciplina e a segurança imprescindíveis, mas também com o devido 

respeito às normas que asseguram a dignidade do sentenciado.44 

 

Inúmeras são as dificuldades no combate ao crime, mas as principais sempre 

orbitam em torno do mesmo tema: falta de estrutura devida à má gerência dos governos, a 

ponto de inviabilizar a aplicação das teorias apresentadas em nosso País.    

 

 

                                                 
43 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Edição eletrônica: Ridendo Castigat Mores. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/eb000015.pdf>. Acessado em 18 maio 2018. 
44 FABBRINI, Renato N. Jornal Carta Forense. São Paulo: 29 jun 2005. Disponível em: 

<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/a-criminalidade-o-rigor-e-a-efetividade-da-lei-penal/23>. 

Acesso em: 08 ago 2018. 
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3. SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Sigmund Freud, em sua obra Mal-Estar na Civilização, teoriza que o ser humano 

é um indivíduo e forma a sociedade nas somas das individualidades. Como indivíduo, possui 

seus instintos inatos, que, em ancestrais, garantiam-lhe a sobrevivência assim como nos 

animais. Passando a viver em sociedade, o indivíduo necessita sacrificar seus desejos em prol 

da convivência em grupo.  

 

Se a civilização impõe sacrifícios tão grandes, não apenas à sexualidade do homem, 

mas também à sua agressividade, podemos compreender melhor porque lhe é difícil 

ser feliz nessa civilização. Na realidade, o homem primitivo se achava em situação 

melhor, sem conhecer restrições de instintos. Em contrapartida, suas perspectivas de 

desfrutar dessa felicidade, por qualquer período de tempo, eram muito tênues. O 

homem civilizado trocou uma parcela de suas possibilidades de felicidade por uma 

parcela de segurança. Não devemos esquecer, contudo, que na família primeva 

apenas o chefe desfrutava da liberdade instintiva; o resto vivia em opressão servil. 

Naquele período primitivo da civilização, o contraste entre uma minoria que gozava 

das vantagens da civilização e uma minoria privada dessas vantagens era, portanto, 

levado a seus extremos. Quanto aos povos primitivos que ainda hoje existem, 

pesquisas cuidadosas mostraram que sua vida instintiva não é, de maneira alguma, 

passível de ser invejada por causa de sua liberdade. Está sujeita a restrições de outra 

espécie, talvez mais severas do que aquelas que dizem respeito ao homem 

moderno.45 

 

Ainda, Freud discorre sobre a compensação das frustrações: 

 

(...) a civilização é construída sobre uma renúncia ao instinto, o quanto ela pressupõe 

exatamente a não-satisfação de instintos poderosos. Essa ‘frustração cultural’ 

domina o grande campo dos relacionamentos sociais entre os seres humanos (...) é a 

causa da hostilidade contra a qual todas as civilizações têm de lutar (...) como pode 

ser possível privar de satisfação um instinto (...) se a perda não for economicamente 

compensada, pode-se ficar certo de que sérios distúrbios decorrerão disso.46 

 

O próprio autor reconhece que a renúncia aos desejos causa problemas sociais. 

Certamente alguns indivíduos estarão menos propensos e se adaptarão com maior dificuldade 

à restrição dos desejos, atentando contra outros indivíduos por meio de comportamentos 

antissociais. Assim, a sociedade busca evitar tais comportamentos que, sem controle, põem 

em risco a existência dela mesma. 

                                                 
45 FREUD, Sigmund. Mal-Estar da civilização. Rio de Janeiro: Abril, 1978. Coleção “Os pensadores”. (p. 169). 
46 FREUD, Sigmund. Mal-Estar da civilização. Rio de Janeiro: Abril, 1978. Coleção “Os pensadores”. (p. 157). 



22 

 

 

Vasta gama de teorias discute a melhor estratégia para prevenir que indivíduos 

venham a prejudicar a convivência social. Rogério Greco, em sua obra Direito Penal do 

Equilíbrio, ressalta que nenhuma teoria pode ser tomada como absoluta. 

 

Contudo, por mais que seja digno de elogios o raciocínio abolicionista, existem 

determinadas situações para as quais não se imagina outra alternativa a não ser a 

aplicação do Direito Penal. Como deixar a cargo de própria sociedade resolver, por 

exemplo, por intermédio do Direito Civil ou mesmo do Direito Administrativo, um 

caso de latrocínio, estupro, homicídio, ou seja, casos graves que merecem uma 

resposta também grave e imediata pelo Estado.47 

 

Em nosso estado de evolução social, faz-se indispensável a intervenção do poder 

estatal, sob risco de retrocesso aos primórdios da civilização, quando a autocomposição 

preponderava com penas cruéis, e reinava a lei do mais forte. Marcos Rolim, em sua obra A 

Síndrome da Rainha Vermelha, define a atuação do poder do Estado: 

 

A polícia e as atividades de policiamento constituem fenômenos aparentemente 

nítidos nas sociedades modernas. Por isso, quando falamos em “polícia” evocamos, 

independentemente da variedade de estruturas policiais existentes no mundo, uma 

estrutura pública e profissional voltada para as funções de manutenção da ordem e 

da segurança pública.48 

 

O autor também discorre sobre a própria atuação policial, de forma a valorizar o 

Estado Democrático de Direito frente à aplicação do poder estatal:  

 

Penso que o paradigma de que o trabalho policial pode ser definido como aquele 

correspondente ao monopólio do uso da força pelo Estado – seja no plano fático, 

seja enquanto possibilidade coercitiva – poderia ser substituído, com vantagem, pela 

idéia de que cabe à polícia “proteger as pessoas” ou “assegurar a todos o exercício 

dos seus direitos elementares”. Entre esses direitos estariam o direito à vida, à 

integridade física, à liberdade de opinião e à propriedade. Missões para as quais, 

como se sabe, é preciso, eventualmente, empregar a força ou deixar claro que se 

poderá empregá-la. Em vez de uma definição a partir do poder concedido à 

autoridade policial, teríamos, então, uma definição a partir daquilo que se espera que 

a polícia faça. Uma definição desse tipo tornaria possível que o papel da polícia 

fosse percebido como mais importante ainda e, ao mesmo tempo, projetaria uma 

moldura na qual a noção de direito é destacada. Não se trata, então, de menosprezar 

o papel repressivo a ser desempenhado pela polícia. O respeito à lei e à própria idéia 

de civilização democrática seria uma noção inconsistente se imaginássemos que os 

infratores não devessem ser reprimidos ou que, em algumas circunstâncias, as 

pessoas não pudessem ser demovidas de suas intenções ou removidas de onde estão 

por meio da força legítima empregada por policiais. O problema que estou 

                                                 
47 GRECO, Rogério. Direito Penal do Equilíbrio: uma visão minimalista do Direito Penal. 4 ed. Niterói, RJ: 

Impetus, 2009. (p. 10). 
48 ROLIM, Marcos. A Síndrome da Rainha Vermelha: policiamento e segurança pública no Século XXI. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed.; Oxford, Inglaterra: University of Oxford, Centre for Brazilian Studies, 2006. (p. 21). 
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sublinhando é outro. Penso que para uma perspectiva humanista seja muito 

importante definir o trabalho policial como aquele vocacionado por uma missão 

civilizadora, algo que sua identificação com a ideia de “força” termina atrapalhando. 

(...) Seja como for, quando da formação das primeiras estruturas profissionais de 

policiamento, não se imaginava que a polícia deveria ter como missão exclusiva ou 

mesmo fundamental o combate ao crime. Prevenir a ocorrência de delitos e 

perseguir infratores eram atividades que diziam respeito ao trabalho da polícia tanto 

quanto atuar na preservação da ordem, fiscalizar serviços públicos e privados, 

estabelecer regras de convivência ou zelar pela “moral e os bons costumes”.49 

 

No artigo publicado por Kelling e Wilson, Broken Windows, the police and 

neighborhood safety, observa-se essa mesma abordagem da atuação policial como mantedora 

da ordem social. 

Nossa Constituição Federal de 1988 promulgou, em seu art. 144, que a segurança 

pública, embora seja de responsabilidade de todos, é dever do Estado. 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio (...).50 

 

Assim, o Estado divide a responsabilidade com o próprio cidadão, tanto por não 

poder apresentar-se onipresente – por maior que seja seu aparato fiscalizador –, quanto pela 

própria função dos indivíduos de manterem seus comportamentos dentro do aceitável para a 

convivência social. Quando se aborda o tema da estrutura policial na melhoria da segurança 

pública, muitos são adeptos do aumento do efetivo policial. Como citado anteriormente, 

certamente um maior número de agentes fiscalizadores diminui a esperança de impunidade, 

combustível propulsor do indivíduo a cometer o crime. Porém, como demonstrado 

estatisticamente por Marcos Rolim, em sua pesquisa que originou a referida obra, somente o 

aumento de efetivo não causa impacto considerável nas taxas criminais. 

 

uma das visões mais arraigadas no senso comum e reproduzidas pela imprensa em 

todo o mundo é a de que “é preciso que os policiais estejam nas ruas”. Com isso, o 

que se reclama é uma maior presença policial nas funções de patrulhamento. Parte-

se do princípio de que se as cidades estivessem “melhor policiadas” – entenda-se 

“com mais policiais envolvidos em patrulhamento” – os crimes diminuiriam. Porém, 

sobre essa expectativa, já se acumulou um grande número de estudos empíricos e 

comparativos. Esses trabalhos permitem afirmar, primeiramente, que a ausência 

completa de patrulhamento oferece um estímulo considerável à ação dos criminosos. 

Ou seja, quando não há qualquer tipo de patrulhamento, e isso é um fato público, o 

que parece ocorrer é a produção de uma “mensagem” bastante estimulante à prática 
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dos mais variados delitos. (...) Essa conclusão, entretanto, é muito diversa daquela 

que sustenta que o aumento no número de policiais em patrulhamento, pelo menos 

quando acima de um certo limite, faça alguma diferença significativa. Monet 

(2001:p.169) cita os estudos feitos na Grã-Bretanha na década de 1960 e nos EUA 

na de 1970, especialmente em Newark (Nova Jersey), em Saint Louis (Missouri) ou 

em Nashville (Tenessee), que chegaram a uma conclusão convergente: multiplicar o 

número de policiais nas ruas não surte efeito algum sobre o volume da 

criminalidade.51 

 

Obviamente, nossa realidade como país em desenvolvimento ainda expõe falhas 

estruturais, como o fato de o efetivo policial beirar o mínimo possível, prejudicando a própria 

atuação da polícia. Baseados nisso, políticos em campanhas utilizam-se desse ponto fraco 

como promoção de seu governo, com promessas de aumento de efetivo e melhoria de 

estrutura. Porém, mesmo após sucessivos mandatos, pouco se pôde notar de melhoria na 

entidade policial. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – publicou, no ano de 

2014, os efetivos das polícias civis e militares dos entes federativos até o início do referido 

ano. Apresentou, em seu levantamento, que o Brasil possuía 117.642 policiais civis e 425.248 

policiais militares. Neste período, a população do país era estimada em 202,8 milhões de 

habitantes. Portanto, havia 1 policial civil para cada 1709 habitantes, e 1 policial militar para 

473 habitantes.52  

Segundo o Jornal Gazeta do Povo, o recomendado pela Organização da Nações 

Unidas – ONU – é 1 policial para cada 250 habitantes. Dessa forma, necessitaríamos do dobro 

de policiais para atingir o patamar mínimo recomendado.53 

Em janeiro de 2018, chegou à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – 

CCJ – do Senado Federal o Projeto de Lei do Senado (PLS n⁰ 391/2015), o qual prevê o 

mínimo de 1 policial para cada 300 habitantes. Assim, cada estado federativo seria legalmente 

forçado a prever orçamento para alcançar tal número.54    

Cabe ressaltar, conforme apresentado por ROLIM, que, na prática, o aumento do 

efetivo possui um limiar além do qual torna-se pouco eficiente um novo aumento. Isso se 
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deve principalmente à modalidade reativa de policiamento, na qual a máquina pública 

somente é movida após o crime ter sido cometido. Tal é a causa do baixo índice de conclusão 

processual com penalidade dos autores dos crimes. Ademais, a produção de provas e 

indicação de autoria com a localização do autor é inversamente proporcional ao tempo levado 

para o término do processo criminal.55 

Assim, uma melhoria substancial do nível de segurança pública envolveria 

medidas que vão muito além de “ter mais policias”. Evidencia-se a necessidade de 

investimentos maciços nas estruturas das entidades de policiamento e de processamento da 

infração, tanto para suportar a demanda, quanto para tornar eficiente e célere o processo. 

Nesse ponto, a Política da Tolerância Zero – nos moldes apresentados anteriormente –, age 

como prática preventiva de policiamento. Embora isso possa parecer um contrassenso, quando 

se reprime crimes menos graves, busca-se a eliminação da sensação de impunidade e do 

sentimento de que “ninguém se importa”, o que, consequentemente, evita que crimes mais 

graves sejam cometidos. Dessa maneira, um modelo proativo é formado. 

 

Um novo modelo, proativo, de policiamento deve estar tão próximo e vinculado às 

comunidades quanto possível, inclusive com a retomada dos patrulhamentos a pé. A 

idéia central nesse caso é substancialmente diferente daquela direcionada para o 

número de prisões efetuadas ou a taxa de resolução de crimes. Ela parte do princípio 

de que um percentual muito significativo dos crimes, especialmente os chamados 

“crimes de oportunidade”, podem ser evitados. E compartilha também o pressuposto 

de que uma intervenção racional das forças policiais, em parceria com entidades da 

sociedade civil, pode alterar várias das condições que são preditivas do crime e da 

violência. Por conta disso, o ponto central desse novo modelo deve ser a prevenção. 

O trabalho da polícia passaria a ser avaliado pelo mal que ela foi capaz de evitar, ou 

seja, pelas ocorrências criminosas e violentas que ela soube impedir, e não pelos 

resultados alcançados diante do mal já praticado. Afirmá-lo assim pode parecer 

estranho em um contexto no qual nos acostumamos a pensar em “prevenção” no 

âmbito de políticas sociais e nunca no âmbito das tarefas específicas de 

policiamento. Parece evidente que políticas econômicas de caráter distributivo, 

diminuição das taxas de desemprego e melhorias em outros indicadores sociais são 

decisivas para um enfrentamento a longo prazo da criminalidade. O que não está 

suficientemente demonstrado, entretanto, é que a prevenção pode também ser 

realizada com sucesso e de maneira imediata através de estratégias corretas de 

policiamento. Uma metáfora apresentada por Sherman talvez sintetize bem o 

significado da mudança necessária. Para ele, a polícia estaria desenvolvendo um 

trabalho seguindo um atendimento de emergência (“modelo hospitalar”). Ocorre que 

este modelo é inapropriado para o controle do crime. Os hospitais são organizações 

reativas que esperam pelos doentes. Eles existem para curar doentes, não para 

controlar a doença. Já as agências públicas de saúde não recebem pacientes, mas 

buscam controlar e acabar com as doenças. Sendo assim, a gestão do trabalho 

policial deveria estar preocupada com a análise do crime, sua cadeia de causalidades 

e as tendências epidemiológicas emergentes. No que diz respeito ao crime, é bem 
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provável que nenhuma sociedade seja capaz, um dia, de erradicá-lo 

completamente.56 

 

 

4. A TEORIA APLICADA AO COMBATE AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS 

 

4.1 AS DROGAS ILÍCITAS E O TRÁFICO  

 

Desde os primórdios da civilização, o ser humano utiliza substâncias que alteram 

o funcionamento do seu organismo: algumas mudam seu estado físico; outras, seu estado 

psíquico. Inicialmente, o homem utilizava drogas psicoativas buscando alterações nas 

percepções sensoriais e, com isso, a dissociação da realidade, com o objetivo de ter contato 

com “seres superiores” internalizados por suas crenças.  

 

As drogas estão presentes nas histórias mais antigas de quase todos os povos do 

mundo, algumas das quais somente recentes escavações arqueológicas permitiram 

descobrir. Por exemplo, os sumerianos, na região da antiga Mesopotâmia (Rios 

Tigre e Eufrates), há mais de 5.000 anos, usavam certas drogas que, sob a forma de 

incensos e beberagens, teriam o condão de curar doenças ou mesmo de elevar seus 

espíritos, ou ainda de atrair a atenção dos deuses.57 

 

Apesar da diminuição da influência da religião sobre a vida humana no decorrer 

dos séculos, o ser humano ainda apresenta a necessidade de dissociar-se de sua realidade, não 

mais para contato com “seres superiores” mas como um modo de fuga de sentimentos que lhe 

causam sofrimento, mesmo que inconscientes. 

 

Kalina (1999) considera a drogadição uma doença psicossocial com o envolvimento 

de fatores individuais, familiares e sociais. A sociedade seria indutora do consumo 

de drogas quando envia a mensagem que a vida não vale nada. Isso ocorre, segundo 

o autor, na medida em que há produção de armas de destruição em massa, 

propagandas sobre drogas legalizadas, uma sociedade centrada no poder de consumo 

e na obtenção de lucros. (...) De acordo com Monteiro (2000), as principais 

características do dependente químico são: baixa tolerância à frustração, baixa 

autoestima, compulsividade, indisciplina, desorganização, dependência afetiva, 

imaturidade e regressão, agressividade, sedução, dissimulação e mentira, 

imediatismo, ser anti-herói, a inversão de valores, negação do estado de 

dependência, inconsciência dos perigos e consequências, pessimismo e 

comportamento chantagista e ameaçador. Na prática clínica, podemos observar que 

essas características são facilmente encontradas em um dependente químico. Mas é 
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preciso olhar mais a fundo, enxergar além das aparências, além das defesas 

psíquicas, pois quanto mais intensamente são utilizados os mecanismos de defesa, 

maior a fragilidade do ego (KLEIN, 1946). Assim, essas características descritas por 

Monteiro escondem sentimentos muito primitivos, vivências de profundo 

desamparo. Desamparo este tão aterrorizante que necessita ser anestesiado para ser 

tolerado.58 

 

Essa necessidade de fuga da realidade e de satisfação de sentimentos explicariam 

a grande utilização de drogas mesmo com a ampla divulgação dos malefícios que elas 

provocam, inclusive as lícitas. Dessa forma, o uso de drogas não pode ser somente tratado 

pelo direito penal, necessitando de uma abordagem multidisciplinar. 

 

A prevenção ao uso indevido de drogas deve voltar-se para o resgate da dignidade 

humana, premissa constitucional indeclinável. Trata-se de tarefa muito difícil, pois 

exige uma ação multifacetada, no sentido de restabelecer condições de vida social, 

econômica e de restaurar valores éticos e morais que defendam a tolerância e o 

respeito às diferenças culturais, religiosas, políticas etc. A isso os humanistas e 

internacionalistas denominam “melhoria de qualidade de vida”, focalizando não o 

produto, nem o combate às drogas, mas sim o homem como cidadão, titular de 

direitos fundamentais na ordem jurídica. Ao optar pela valorização da vida e da 

qualidade de vida como preceitos básicos para o desenvolvimento de ações 

preventivas, considera-se que o problema da toxicomania é amplo e não se limita a 

uma causa, o que revela a existência de fatores de risco e fatores de proteção ao uso 

indevido de drogas. Fatores de risco são aqueles que ocorrem antes do uso indevido 

de drogas, e estão associados, estatisticamente, a um aumento da probabilidade do 

abuso de drogas. Tais fatores podem expor o indivíduo a riscos de agressões; o que 

se procura é prevenir o uso indevido de drogas, com a redução ou eliminação desses 

fatores. Exemplos: fatores legais (inexistência de leis que proíbam o uso de drogas 

ou a venda de bebidas a menores); disponibilidade das drogas (fácil acesso); fatores 

econômicos (pobreza, riqueza, desemprego); fatores comunitários (mudanças de 

residência, violência urbana); fatores familiares (famílias desfeitas, pais usuários); 

fatores comportamentais (uso de drogas na infância); fatores escolares (repetência, 

faltas, violência nas escolas) e fatores de pressão do grupo (más companhias).59 

 

Urge adequar realisticamente o combate oficial às toxicomanias e isso deve ser feito 

em conjunto pelas autoridades públicas, legisladores, juristas, educadores, 

sociólogos, psicólogos, psiquiatras, criminólogos, policiólogos, pais de viciados, 

pais de não-viciados, ex-viciados e viciados. É imprescindível que sejam vistos e 

debatidos todos os prismas das toxicomanias que são variadíssimos. A Justiça deve 

ser rígida, rigorosíssima, com o traficante e com todos que, direta ou indiretamente, 

fomentam as toxicomanias. Sendo o crime provavelmente mais abjeto perpetrado 

contra a sociedade humana, o tráfico de drogas faz por merecer severíssimo 

enquadramento penal.60 
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Como o Estado é responsável pela manutenção da vida em sociedade, ele não 

pode permitir que atitudes individuais coloquem em risco a própria ordem social.  

 

Evidentemente que da toxicomania sempre poderá resultar consequências sociais 

para o drogado que, solapado em seu rendimento de trabalho e em seu poderio 

econômico, culmina por representar verdadeira "cruz" para a família e para o 

Estado, além de constituir perigo para a sociedade mercê de sua inclinação para o 

infracional. (...) Atentando para as toxicomanias e sua contribuição criminológica, 

claro está que uma primeira relação com o fenômeno delitivo deriva daquilo que é 

conexo como tráfico das drogas. Uma segunda relação é aquela ditada pelos efeitos 

psicológicos que o tóxico produz no usuário habitual que, uma vez privado da droga 

e ante a dificuldade pecuniária de obtê-la, recorrerá à apropriação indébita, ao furto, 

à extorsão, ao roubo e até ao latrocínio para conseguir o numerário para a aquisição 

do tóxico. Como se percebe, a toxicomania não é predisponente ao delito. O 

toxicômano é levado a delinquir com o fito único de obter a droga e quando não 

pode consegui-la de outro modo.61 

 

A ilicitude do tráfico o torna um negócio altamente rentável pelo risco envolvido, 

criando um verdadeiro império paralelo que, por seu poder econômico, enraíza-se nas classes 

governantes de um Estado. 

 

As atividades econômicas relacionadas ao tráfico de substâncias ilícitas são 

frequentemente consideradas como constituindo a segunda principal atividade 

comercial do planeta, movimentando recursos somente inferiores à produção de 

armas. Obviamente, uma suposição desta ordem é difícil comprovar devido à 

natureza clandestina desse tráfico, mas apesar de sua imprecisão ela nos da uma 

ideia da dimensão do fenômeno que é raramente posta em dúvida. Tampouco são 

animadores os dados sobre a proliferação do uso das substâncias psicoativas em 

geral. Atualmente nos deparamos com uma situação em que, por um lado há um uso 

muito difundido e pouco criterioso das substâncias lícitas e por outro a disseminação 

em escala planetária das ilícitas, frequentemente utilizadas da maneira mais nociva. 

Em certos países da América Latina surge agora o consumo de heroína, até 

recentemente desconhecido na região, e alastra-se o uso da cocaína em novas 

modalidades especialmente danosas a saúde, como a prática de fumar “crack” ou 

“pasta base”. Registram-se operações, por parte do grande tráfico, visando substituir 

os costumes de uso de certas substâncias como a maconha, muito difundida no 

Nordeste brasileiro, por outras, mais lucrativas e fáceis de distribuir 

clandestinamente como a cocaína, que só recentemente chegou àquela região em 

volume significativo. Talvez o aspecto mais perigoso das condições atuais seja a 

ameaça apresentada às estruturas democráticas de muitos países. Por um lado, tem-

se o poderio quase irresistível dos recursos oriundos do tráfico de drogas que, por 

sua natureza ilícita, só podem atuar em oposição a todos os mecanismos reguladores 

da economia mundial.62 

 

O crime organizado no Brasil, liderado pelo narcotráfico, deu mostras em meados de 

2006 de que é um Estado dentro do Estado, ocupando os espaços abandonados pelo 

Poder Público nas favelas, morros e periferias dos grandes centros urbanos e, mais, 
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desencadeando uma série de ataques contra delegacias de polícia, bases militares, 

veículos oficiais etc., o que causou a morte de dezenas de policiais e impôs um 

inusitado toque de recolher ou sítio espontâneo na maior cidade do País.63 

 

O crime de tráfico de drogas não restringe sua lesividade ao fornecimento da 

droga ilícita, ele engloba muitos outros crimes que o orbitam, desde um simples furto ao 

roubo seguido de morte e homicídio. Ainda, os poderosos traficantes necessitam legalizar as 

fortunas adquiridas, “lavando” o dinheiro ilegal que alimenta uma rede criminosa, lesando o 

sistema financeiro de um país. Assim, o tráfico é responsável por inúmeros crimes, nem 

sempre diretamente relacionados a ele, tornando-se uma mazela que atenta contra a própria 

ordem social.  

 

 

4.2 A TEORIA DAS JANELAS QUEBRADAS APLICADA AO USO DE DROGAS 

 

O tráfico de drogas somente alcançou o poder atual pela grande procura das 

substâncias ilícitas, tendo a oferta se adaptado à demanda. Assim, o uso de drogas tornou-se 

um tema de repercussão pública. Ele ultrapassa a problemática de atingir exclusivamente o 

bem jurídico e a saúde do usuário, pois, muitos deles necessitarão de atendimento na rede 

pública de saúde para os efeitos do uso reiterado das drogas, o que obriga o Estado a 

disponibilizar orçamentos para isso. Em um país em desenvolvimento, tal orçamento 

certamente fará falta na aplicação em outros setores, atingindo a sociedade como um todo. 

Somado a isso, existe a problemática dos crimes envolvidos para se obter patrimônio para a 

aquisição da droga, como furtos e roubos. 

 

As mortes causadas por drogas cresceram em um ritmo superior ao dos acidentes de 

trânsito nos últimos 14 anos no Brasil: 58% contra 17%. Embora os acidentes com 

veículos matem mais em números absolutos, os dados são um reflexo do foco de 

atenção do país. Há mais de uma década, o Brasil tenta criar mecanismos para coibir 

a violência no trânsito e viu as mortes saltarem de 35,5 mil para 41,6 mil de 1996 a 

2010. Por outro lado, o esforço concentrado no combate às drogas é mais recente. E 

os números são prova dessa realidade: os índices pularam de 14,2 mil para 22,5 mil, 

segundo o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o Datasus. 

Pior: nos dados coletados pela reportagem, não estão contabilizadas algumas 

doenças provocadas pelo abuso de drogas, como o câncer de pulmão, nem os 

homicídios atrelados ao tráfico de entorpecentes.64 
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Como explicitado anteriormente, uma sociedade é mais saudável quanto menos 

seus integrantes necessitarem de drogas – lícitas ou ilícitas – para negarem sua realidade. 

 

Na realidade, é preciso considerar que as drogas fazem parte da vulnerável 

sociedade humana, que sua  plena erradicação por enquanto é uma utopia e que o 

posicionamento compatível é a incrementação de uma política de saúde pública e de 

informação capazes de minimizar seus efeitos deletérios. Por certo é de basilar 

importância a adoção de medidas seguras de combate às toxicomanias, e entre elas a 

erradicação das culturas de vegetais psicotrópicos (cannabis, coca, papoula), a 

supressão do tráfico transcontinental e a repressão ao comércio clandestino.65 

  

Apesar de o uso de drogas ser uma problemática multidisciplinar, o direito penal 

falhou no seu tratamento: cada vez há mais usuários, o que aumenta exponencialmente o 

tráfico de drogas.  

 

Um relatório divulgado nesta terça-feira pela Agência da ONU para Drogas e Crime 

(UNODC) traz más notícias para o Brasil: ao contrário das tendências de 

estabilização mundial, o consumo de cocaína e maconha aumentaram em 2006 no 

país. No Brasil, o uso de cocaína aumentou de 0,4% em 2001 para 0,7% da 

população entre 15 e 64 anos em 2005 –correspondente a 860 mil pessoas–, segundo 

o documento da ONU. 

Na América do Sul, sete países registraram aumento no uso de maconha em 2005, e 

só um registrou queda no consumo. Em outros nove, a situação foi descrita como 

“estável”. O aumento mais importante foi no Brasil, onde o consumo cresceu de 1% 

em 2001 para 2,6% da população entre 15 e 64 anos em 2005.66 

 

No que respeita à repressão delitiva do tráfico de drogas, a nova lei não ousou o 

necessário. Foi piegas, aliás, como de fato é o realismo esquerdista do direito penal 

brasileiro, na contramão da história. Pode-se dizer que a nova Lei de Drogas é uma 

falácia no aspecto repressivo... Insiste nos erros do passado. Despenalizou o usuário, 

como se ele não integrasse o macrossistema criminal. (...) A sociedade 

contemporânea, inspirada em Rousseau (o homem nasce bom, a sociedade é que o 

corrompe), relativiza de tal forma a conduta dos usuários de drogas, minimizando ou 

afastando sua responsabilidade, que acaba produzindo um gravíssimo erro histórico. 

É que os usuários de drogas não são vítimas de seu próprio agir; usam drogas por 

voluntariedade e porque o estado mental de torpor é mais atraente do que sua 

realidade. Assim, o raciocínio dos drogados é o seguinte: sou vítima de uma 

sociedade que não me deu oportunidades e enquanto ela não mudar não tenho culpa 

por me drogar. Ora, é só transportar esse raciocínio desonesto para outros infratores 

(ladrões, homicidas, traficantes, sequestradores) que se assiste a um panorama de 

associação diferencial desastroso.67 

                                                 
65 FERNANDES, Newton; FERNANDES, Walter. Criminologia Integrada. 3ª ed. São Paulo: Revista dos 

tribunais, 2010. (pág. 634). 
66 AZEVEDO, Reinaldo. Aumenta o consumo de drogas no Brasil. Não me digam… Veja. 26 jun 2007. 

Disponível em: <https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/aumenta-o-consumo-de-drogas-no-brasil-nao-me-digam-

8230/>. Acessado em: 28 ago 2018. 
67 PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Manual esquemático de criminologia. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

(pág. 166). 
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Com a lei de combate às drogas ilícitas – Lei n⁰ 11.343 –, promulgada em 2006, 

houve a despenalização do uso, não sendo mais prevista a pena de reclusão para tal crime. 

Assim, quando um usuário é flagrado praticando o crime, é conduzido à delegacia de polícia, 

e lá é lavrado um Termo Circunstanciado, no qual ele se compromete a comparecer na 

audiência em juízo. Após esse procedimento inicial, ele é liberado da delegacia.  

Muitas vezes, o usuário deixa a delegacia no mesmo momento que a equipe 

policial que o conduziu, causando – na maioria das vezes, provocando intencionalmente – nos 

policiais um sentimento de inutilidade da condução, pois certamente ele voltará a utilizar 

drogas antes da audiência no juizado especial criminal, agendada para meses depois. Mesmo 

após a audiência, a pena de admoestação verbal não causará impacto suficiente para evitar que 

o usuário reincida na sua conduta, pois alguém que já possui o ímpeto de não obedecer a lei 

que proíbe o uso da droga não será intimidado pela admoestação verbal.  

A reincidência do crime de uso de drogas poderá acarretar a pena de prestação de 

serviços comunitários. Porém, pela falta de fiscalização e pela falta de estrutura do Estado na 

celeridade dos agendamentos das audiências, uma próxima condenação por esse crime 

apresenta possibilidade remota. Dessa forma, não haverá a certeza da punição e, como 

argumentado anteriormente, a impunidade é o combustível propulsor do infrator. 

Como consequência de todo o quadro exposto, os policiais ficarão desmotivados a 

conduzir outros usuários para a delegacia em flagrante delito. O resultado de tais 

acontecimentos são usuários utilizando drogas indiscriminadamente, pois a polícia, aos 

poucos, deixou de aplicar a lei como prevista. Dessa maneira, formam-se os locais de uso 

contínuo, dia e noite, intitulados “crackolândias”, em cujas proximidades as taxas de outros 

crimes disparam. 

A alta rentabilidade do tráfico influencia as pessoas a cometerem tal crime. Com a 

alta demanda, o tráfico cada vez se fortalece mais, chegando a ponto de construir um poder 

paralelo, como o exemplo dos acontecimentos na cidade do Rio de Janeiro-RJ, que sofre, 

atualmente, intervenção federal por conta das altas taxas de criminalidade. 

 

A Constituição de 1988 prevê a intervenção federal nos Estados, mas o instrumento 

nunca antes tinha sido acionado. Ele prevê a nomeação de um interventor federal 

para solucionar um grave problema estadual, removendo as autoridades locais. Entre 

os cenários passíveis de intervenção está a necessidade de "pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública" - que está sendo aplicado no Rio de Janeiro. 

(...) O Rio de Janeiro vive uma grave crise de segurança pública, com aumento do 

número de homicídios, de mortes de policiais e confrontos com criminosos. Porém, 

outros Estados vivem emergências de segurança tão ou mais agudas. Enquanto a 
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taxa de homicídios no Rio de Janeiro foi de 32 por 100 mil habitantes em 2017, no 

Acre foi de 55 por 100 mil e, no Rio Grande do Norte, de 69 por 100 mil. Só no 

início deste ano, o Ceará teve a maior chacina da sua história, seguida de um 

massacre no sistema prisional. No Rio Grande do Norte, forças de segurança 

entraram em greve, ampliando o cenário de violência. Goiás viveu uma série de 

rebeliões no sistema prisional. Além disso, no ano passado, massacres no sistema 

prisional do Amazonas e de Roraima lançaram luz sobre a expansão da disputa das 

facções criminosas pelo país. No Espírito Santo, a Polícia Militar paralisou suas 

atividades, gerando uma onda inédita de violência no Estado. O antes pacato Acre se 

tornou o Estado onde a violência mais cresce no país, com decapitações e execuções 

bárbaras.68 

 

A janela que foi quebrada com o cometimento do crime de uso de drogas, se não 

consertada, transmite a mensagem de que “ninguém se importa”. Em breve, muitas janelas 

serão quebradas, o prédio invadido – isto é, a criminalidade que orbita ao redor do tráfico 

ganhará força e o Estado terá dificuldade em intervir. Exemplos práticos acontecem hoje, em 

muitas regiões do país, onde se instalou o crime organizado, financiado pelo tráfico, que é, 

por sua vez, mantido pelos usuários. 

 

No último trimestre de 2015, 6.425 adolescentes tiveram de cumprir medidas 

socioeducativas, enquanto no mesmo período de 2014, foram 5.832. Em 80% dos 

casos há alguma ligação com as drogas. (...) Para o juiz da Vara da Infância e da 

Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarin, a droga tomou conta do ambiente 

infracional juvenil. “Hoje, os crimes giram em torno da droga. A droga está no 

tráfico, para o uso próprio. É a droga sendo usada como elemento volitivo, ou seja, 

eles usam a droga para cometer outros crimes, para tomar coragem, para tirar os 

freios ou ele pratica um crime cujo o fim é a droga. Ele rouba e furta para comprar 

droga. É a droga circundando o aspecto infracional na infância e juventude", diz o 

juiz.69 

As facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho 

(CV) disputam o domínio do tráfico de drogas nas fronteiras do País. Por isso, estão 

em guerra e buscam aliados do crime em todos os Estados. Na última semana, mais 

de 90 presos foram brutalmente assassinados em massacres ocorridos em 

penitenciárias do Amazonas e de Roraima. No total, segundo autoridades que 

investigam o crime organizado, pelo menos mais 25 facções criminosas participam 

dessa disputa, apoiando o PCC ou o CV. (...) De acordo com o procurador de Justiça 

Marcio Sérgio Christino, especialista em investigações sobre o crime organizado, 

PCC e CV firmaram aliança no fim dos anos 1990. Naquela época, a facção paulista 

começou a vender drogas no Rio por “atacado” e, ao mesmo tempo, passou a 

investir o dinheiro do crime na expansão de atividades em outros Estados, formando 

parcerias com grupos locais. “Percebemos que o PCC dava aos bandidos locais a 

estrutura e noção de organização que eles não tinham. Por isso, acabou ganhando 

inúmeros simpatizantes em vários Estados. Isso fez a facção crescer e se expandir. 

                                                 
68 ROSSI, Amanda. Congresso aprova decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro; entenda o que a medida 

significa. BBC News. 21 fev 2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43079114>. 

Acessado em: 24 out 2018. 
69 MAIORIA DOS CRIMES QUE ENVOLVEM ADOLESCENTES TEM LIGAÇÃO COM DROGAS. G1. 1 

maio 2016. Disponível em: <http://glo.bo/1UpXv7H>. Acesso em: 15 out 2018. 
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Enquanto o CV consolidou o domínio na maioria dos morros do Rio, principais 

mercados de consumo de drogas no País”, diz Christino.70 

 

Com uma estrutura melhor, mais policiamento e agilidade nas aplicações das 

penas para o uso, grande parte das pessoas que usam droga indiscriminadamente sofreria 

frequentemente penas de prestação de serviços e seriam obrigadas a frequentar cursos 

educativos. O uso seria desmotivado e o tráfico perderia demanda, enfraquecendo-o.  

Quanto à questão da adição, a primeira coisa que a droga tirou foi a liberdade 

dessas pessoas. Seus organismos necessitam da substância, não há livre arbítrio. Assim, a 

medida de internação compulsória não seria atentatória contra sua liberdade, pois eles já não a 

têm. No entanto, deve-se ressaltar que essa temática é tão polêmica quanto a própria 

legalização das drogas. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A partir do desenvolvimento das ideias apresentadas anteriormente, a Teoria das 

Janelas quebradas pode ser vislumbrada por outra ótica, além daquela comum que acredita ser 

essa teoria apenas uma vertente do Direito Penal Máximo.  

Com a análise do explicitado por vários autores, percebe-se que a tendência de 

comportamentos atentatórios contra o convívio social é o escalonamento para 

comportamentos cada vez mais graves, se existente a impressão de que “ninguém se importa”. 

Assim, seria um erro deixar pequenas transgressões sem resposta, mesmo esta seja adequada à 

sua gravidade, pois, após agravada, a resposta necessita ser muito enérgica e pode não causar 

o efeito desejado. 

Aplicada ao combate à criminalidade, essas ideias contrariam institutos já 

arraigados em nossa cultura, como o Princípio da Insignificância e da Intervenção Mínima. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi desmistificar a Política de Tolerância Zero e a 

Teoria das Janelas Quebradas como justificadoras de um encarceramento indiscriminado.  

A política de combate ao crime aplicada na cidade de New York, EUA, 

demonstrou que multas e trabalhos comunitários cumpriram eficientemente a função de pena. 

Havendo resposta, mesmo que branda, evita-se o agravamento da conduta transgressiva, 

                                                 
70 HISAYASU, Alexandre. 27 facções disputam controle do crime organizado em todos os Estados do País. O 

Estado de S.Paulo. 07 jan 2017. Disponível em: < https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,27-faccoes-

disputam-controle-do-crime-organizado-em-todos-os-estados-do-pais,10000098770>. Acesso em: 15 out 2018. 
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transformando-a em política proativa de combate à criminalidade, no sentido contrário à 

reativa – como no modelo adotado atualmente, que não apresenta resultados eficientes. 

Porém, para as referidas respostas, faz-se necessária uma estrutura que estamos longe de 

alcançar: Polícias bem estruturadas e com efetivo policial condizente com a função, e Poder 

Judiciário célere, sem abarrotamento causado pela deficiência de oferta frente à demanda. 

Focando-se na problemática do tráfico de drogas, percebe-se que ele ganhou 

muita força e construiu verdadeiros impérios ao redor do mundo, com alicerces na demanda 

causada pelo consumo das drogas. No Brasil, embora o uso de drogas tenha deixado de ter 

pena de reclusão, passando a ter penas brandas, o problema não se encontra neste ponto. O 

grande problema criado foi a falta de estrutura para processar as condutas reiteradas, já que a  

Polícia e o Judiciário não são capazes de atuar fortemente contra o uso, devido à sua 

disseminação epidemiológica. Diante desse cenário, a demanda da droga fortalece o tráfico e 

agrava muitos outros crimes que orbitam ao redor deste.  

Portanto, a pequena janela que foi quebrada pelo uso “aparentemente sem 

importância” das drogas não foi consertada, transmitindo a mensagem de que “ninguém se 

importa”. Em pouco tempo, o prédio todo foi vandalizado – ou seja, criaram-se as fortes 

organizações criminosas financiadas pelo tráfico – levando-o à decadência. Frente a isso, 

esperamos que, para o bem de todos, essa decadência a que fizemos referência não seja a do 

nosso Estado Democrático de Direito, convertido em ruínas devido à violência generalizada. 
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