


A problemática do menor
Muito se tem questionado a respeito das dificul-

dades enfrentadas pelo Estado e pela sociedade
com a resolução dos pro/:Jlemas causados pelos
menores infratores ...Entre outros tantos motivos
que dão causa a esse problema, eobresssi-se evi-
dememeate, o relacionado à impunidade pelos
crimes cometidos pelos menores de 18 anos. De
fé/to, é entendimento unânime dos membros deste
Conseg, eticerceâo as experiência pessoal de seus
integrantes e de inúmeras outras autoridades que

aqt;Jise manifestaram, queume das causas
do sumento da violência encoatre-se na

àhsolt:Jta cerseze de impunidade pela
préties de crimes pelos menores de
18 anos.

Por isso e considerando que entre
outcee atribuições legais, compete aos

CONBEGs propor subsídios para elabo-
ração legislativa, em prol de segurança ds comu-
nidade, bem assim aonstruie-ee em canal privilegia-
do para leva" à SecretíiJ'f'is de Segurança Pública as

espireçôee 'da comunidade, resolveu este órgão
prepugníiJP pela alt&ríi1çiiío da legislação que 'Pegu/a-
menta essa metérie. pessa forma, o CEJF7Seg
Alphaville/Tamhoré - Bstueri entende essencial a
diminuição do limite de idade de responsabilidade
penal para 14 eno»; com etenuentes. em Caso de
fiJenalização, pÇlra os menores na faixa dos 14 a 16
anos, razão pela qual levará às autoridades consti-
tuídas e aos membros do Poder Legislativo o
seu pensamento.

Efetivamente, é nosso entendimento que a le-
gislação que fixa a partir de 18 anos a respon-
satJílidade penal está totalmente ultrapassada, eis
que os jovens têm hoje u'ma carga de informação
que Ihesdá coniJição de discernimento suficiente
para avaliar as coaseqúétuzise de seus atos. É
incrível que jovens. que podem votar e até tirar
brevês para pilotsr' aviões seiem caaeidersdos inim-
putéveis rio Brasil, quando em quase todos os ou-
tros países do mundo respondem pelos atos
cometidos em idênticas condições. Esperemos con-
tar; pois, com o epoio ele nosee conwnidade para a
realização dos olJjetivo$ ecirne eX{!JD$tO$.

Paulo Cesar Silveirlil de Toledo
Presidente do CONSEG

Confira os principais
assuntos da

Reunião* Plena
Maioridade Penal - O Presidente do Conseg

leu o ofício que será enviado à Secretaria de Se-
gurança Pública sobre a questão. Ele leu também
um e-mail enviado pelo Sr. Ricardo Resende, da
Coordenação Geral da Campanha "Crime não tem
idade - Maioridade penal aos 14 anos", parabe-
nizando o Conseg e informando que já foram colhi-
das 160.000 assinaturas. O Delegado Josias
sugeriu que seja feita uma campanha "em massa",
para conseguir mais assinaturas para o projeto.
O Sr. Ibrahim sugeriu que fosse feito um comuni-
cado para todos os órgãos de imprensa da região,
pedindo uma mobilização em torno do assunto.

Grave Ocorrência - O Delegado Josias citou a
ocorrência em que o Banco Boa Vista foi assalta-
do e que resultou na troca de tiros com a Guarda
Municipal, com um dos ladrões morto (veja boxl,
Ele parabenizou a GCM e o Sr. Edimilson lembrou
que sem o Alerta Geral, não seria possível obter
sucesso nesse caso.

Ocorrências - O Sr. Leonardo informou que o
número de ocorrências de novembro foi -quase
igual ao de outubro, ou seja, continua baixo. O
Delegado Josias disse que o problema dos
assaltos relâmpagos está começando a aparecer
novamente e que tomará as providências pos-
síveis nesse sentido.

Casal de namorados - novamente o assunto
foi pauta da reunião. Mais casais de namorados
foram assaltados em locais ermos e que o Conseg
Notícia já divulgou várias vezes. O Delegado
Josias disse que a solução para esse problema só
pode ser o policiamento preventivo. O Tentente
Hipólito informou que há patrulha nesses locais e
que incansáveis avisos já foram dados, inclusive
de veículo em veículo.

Natal - O Sr. Eduardo perguntou ao Tenente
Hipólito se terá algum esquema especial para as
semanas que antecedem ao Natal, onde o movi-
mento no Shopping é muito grande. O Tenente
informou que haverá um reforço nas rondas pró-
ximas ao Shopping.

Trânsito - O Tenente informou que a quase
totalidade de ocorrências de trânsito vem de
Alphaville e Tambor-é.

Polícia Civil - O Delegado Josias disse que está
muito satisfeito com o resultado do trabalho da PC,
e declarou que está cada vez mais difícil para os
bandidos agirem em Barueri. Ele disse que a inte-
gração entre as polícias está muito boa e elogiou a
iniciativa da PM com relação ao projeto de Polícia
Comunitária, que já começou a ser implantando. LI
Sr. Brunelli lembrou que o Conseg tem §rande par-
ticipação na integração entre ª5 políçies,

Recesso - O Sr. Paulo Cesar consultou a todos
e ficou decidido que em janeiro não haverá reunião
plena.

Criação das Delegacias - O DeI. .Josias voltou
a lembrar a importância da cria~ão dos distritos
e da Delegacia da Mulher. Ele colocou dados da
sua delegacia e voltou a pectir que o Conseg con-
tinue lutando para a criação destes.

* Esta reunião refere-se ao dia 15 de dezembro.



Homens ou crianças?
Quando alguém é portador de doença mental

e, portanto se mostra inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito de sua ação ou

omissão, é declarado inimputável, ou seja, incapaz
de assumir culpa, cuja conseqüência é a isenção da
pena. Entretanto isso não ocorre em relação ao
menor de 18 anos, pois embora tenha pleno
entendimento da ilicitude do fato criminoso é con-
siderado inimputável, por conseqüência, isento de
pena. Nesta hipótese, a norma considera o menor
de 18 anos imaturo. Ao que se nota, o critério ado-
tado na fixação da idade foi simplesmente biológico.
O Código Penal foi feito em 1840, assim esse
posicionamento foi estabelecido alguns anos
antes, quando o Estatuto Repressivo estava em
elaboração.

As condições sociais da década de 30 são com-
pletamente diferentes das que estamos atual-
mente vivendo, já no ano 2.000. Tudo se modificou
e de maneira radical. Apenas para exemplificar, os
meios de comunicação de mass a possibilitam ao
jovem amadurecer, conhecer o mundo muito antes,
tanto é verdade a partir de 16 anos, fica facultado
o direito de voto. O jovem de hoje, aos 16 anos,
tem plena capacidade para entender a natureza
ilícita do fato criminoso que pratica. Como, portan-
to, manter o arcaico limite mínimo de 18 anos da
imputabilidade penal?

Em países desenvolvidos, como na Alemanha e
na Itália, dos 14 aos 18 anos, o menor é conside-
rado imputável, ou seja, não é isento de pena.
Quando pratica atos criminosos, é preso, julgado e
condenado a uma pena sempre atenuada, de finali-
dade educativa-preventiva, com individualização do
tratamento. Infelizmente, aqui no 8rasil, nada
disso acontece.

Nem há que se alegar que a proposta de
redução do limite da imputabilidade penal para
14/16 anos, com pena atenuada e ressocialização
adequada não faz parte da cultura jurídica
brasileira. Quem, em sã consciência, tem a cor-
agem de afirmar que nossa sociedade está fecha-
da à mudança, à modernização? A necessidade de
evolução legislativa é tão óbvia, tão celebrada e tão
confirmada pelos presentes desafios reais, que
ninguém, em qualquer nível, tem dúvida. Se o Brasil
quer mudar para melhor, então é evidente que sua
cultura jurídico-legal também deverá mudar.

Com a proposta de adequação ao limite da
imputabilidade penal para 14 ou 16 anos, a Justiça
de Menores seria aplicada e executada por um
ribunal especializado. A pena, sem perder no início

de sua execução o caráter aflitivo, teria natureza
principalmente pedagógica. O jovem cumpriria a

ena em unidades adequadas, tendo em vista uma
cupação máxima de 70 vagas, de cunho regional,

:J~ e seria alfabetizado, fazendo cursos profissio-
:: - a tas. A ludoterapia seria magistrada intensa-

~~ _= na re irar-lhe a agressividade. São' pro-

postas perfeitamente aplicáveis, desde que o
primeiro passo seja dado, adaptando-se o limite da
imputabilidade penal para 14 ou 16 anos de idade,
mediante a soberana vontade dos legisladores.

texto de Luiz Nelson F. Carvalho
ex-Juiz Auxiliar da Vara de Menores e ex-Diretor Jurídico da FEBEM

Menores Encaminhados
Menores 1997 1998 De 01/99 1999
Infratores 006/99
DECAP 4.500 5.093 3.243 6.486
DEMACRO 3.227 3.781 2.264 4.528
DEINTER 31.623 30.488 15.720 31.440

Somo 39.350 39.362 21.227 42.454

Perfil do adolescente internado na FEBEM:
SEXO IDADE

Homens 96A%
Mulheres 3,6%

12 015 18,2%
16 018 77)%
19 o 21 3,5%
Indeterminodo 1%

REINCIDÊNCIA
Primeiro internoção 62%
Já esteve internodo ontes 38%

GRAU DE INSTRUÇÃO
1" o 4" série 23%

Bronco 60% 5° e 8° série 60%
Negro 21% 2° grou 17%
Pordo 19%

TIPO DE CRIME ONDE MORAVAANTES
Com o fommoContro o potrimônio ,71,8% 70%

Contro o vido/costumes 11,6% No ruo 20%
Outros 1M% Outros 10%



Conseg reitera
pedido de
novo distrito
e delegacia
da mulher

~

endo em vista ofício remetido pelo
Coordenador dos Consegs, Fábio Bonini
Simões de Lima, comunicando que o pedido

formulado pelo Conseg Alphaville/
Tamboré de Barueri, para a criação no
município de um novo distrito policial e
de uma Delegacia da Mulher, não
poderá ser atendido pelo Governo do
Estado, por falta de recursos mate- , f

riais e humanos, o CONSEG reiterou sua solicitacão à !í
Secretaria da Segurança Pública. Nesse ofício, o CONSEG R
reitera que a Prefeitura Municipal de Barueri e a comu- f,...,..../
ntdade comprometeram-se a doar ao Governo do Estado, i I
o prédio, móveis, equipamentos e até mesmo viaturas !:

\i)

para a instalação desses organismos policiais, razão pela ,i

ilqual estranhava a não aceitação dessa doação pelo 'I

Governo do Estado, principalmente num momento em que
tanto se apregoa a falta de recursos para o atendimento
aos pedidos de reforço do aparelhamento policial no Estado. Tendo em
vista, pois, que os recursos materiais necessários para a criação dessas
delegacias já estão garantidos, bastando ao Governo do Estado tão
somente a designação de alguns policiais e funcionários, o CONSEG
espera que o Governo do Estado venha a atender as justas aspirações
formuladas pela comunidade, criando, em Barueri, um novo distrito poli-
cial e uma Delegacia da Mulher.

.Até agora, no ano de 1999, na região metropolitana de
São Paulo, cerca de 250 pessoas foram assas-
sinadas em chacinas. No ano passado, o número foi

um pouco maior, quando 308 pessoas foram mortas. Nesse
ano, a região oeste da Grande São Paulo deu uma sig-

nificativa contribuição à estatística das chacinas,
onde foram assassinadas pelo menos 37 pessoas.
Foi um ano dos mais violentos.

A maior chacina da região ocorreu em Osasco,
houve a matança de seis pessoas. São Paulo é dis-
paradamente, também em números absolutos, a

cidade mais violenta de toda a região metropolitana, o
que, de certa forma, explica a elevada ocorrência de

mortes em Osasco. As duas cidades se confundem,
uma está colada à outra. É comum assassinos come-

terem crime numa cidade e se esconderem na outra.
Em 8arueri não ocorreram chacinas. Carapicuiba está em

seg ndo lugar.

Diretoria do Conseg

Região Oeste
engrossou as

estatísticas
de cha inas

em 1999



Saiba mais
sobre a

proposta 'de
mudança da lei

do menor n~site:
www.maioridade.com.br

Telefones úteis

Não
namore
dentro
do
carro!

Mais uma vez o
Conseg Notícias

abre espaço para esse
importante alerta: não
fique dentro do carro,
em locais ermos! Pes-
soas têm sofrido as-
saltos, seqüestros re-
lâmpagos e algumas
chegam para pedir
ajuda ao posto policial
totalmente nuas - em
outubro houve dois
casos desse tipo. Esse
é um problema que
depende apenas da von-
tade das pessoas para
deixar de existir. O
número desse tipo. de
ocorrência corresponde
a 30% do total, sendo
que 71 ,25% delas
acontecem no período
da noite. O problema

não é só com casais de
namorados mas tam-
bém com pessoas que
ficam esperando ami-
gos, conversando ou
por outro motivo qual-
quer ficam dentro de
veículos estacionados.

NÃO FIQUE DENTRO

DOS VEíCULOS

ESTACIONADOS EM

lOCAIS IMPRÓPRIOS.

SÓ A SUA

CONSCIENTIZAÇÃO

PODERÁ ABAIXAR

ESSE ALTO íNDICE!!!!
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Alerta Geral frustra assalto

Modelo de Policiamento Comunitário
já está atuando em Alphaville /Tamboré

No último dia 10 de dezem-
bro, por volta das 11 h20, a

sala de controle da SACIE rece-
beu um telefonema do Centro
Comercial, que informava que o
Banco Boa Vista localizado na
Calçada das Hortências, havia
sido roubado e que os assaltan-
tes estavam fugindo em uma
Brasília verde. O controle de co-
municações da SACIE, fazendo
uso da rede Alerta Geral, noti-
ciou os fatos para todos os par-
ticipantes do sistema. Uma das
viaturas localizou o carro na AI.
Mamoré, ocupado por três pes-
soas, passou a seguí-Io e a infor-

mar à central do trajeto que os
ladrões estavam fazendo. Uma
viatura da Guarda Municipal pas-
sou a acompanhar o carro tam-
bém. A abordagem à Brasília foi
feita no Jardim Mutinga, junto
com outras viaturas e também
com a Polícia Militar. Houve
troca de tiros e os assaltantes
fugiram a pé. Um deles foi preso
no local e os outros dois invadi-
ram uma residência e fizeram
uma refém. Houve troca de tiros
que resultou no ferimento do

Apontado por muitos como a
solução para a paz urbana, este
modelo já atua nos Residenciais. Ter
contato direto com o policial da
região pode ser a solução definitiva.

os residenciais de Alpha-
ville/Tamboré já estão vi-
vendo a realidade do sis-

tema de Polícia Comunitária que
está sendo implantado pela
Polícia Militar em todo o Estado
de São Paulo.

Desde o final de agosto todos
os residenciais passaram a fazer
parte do itinerário de ronda da
viatura da PM que tem como
base comunitária o Posto Policial
de Alphaville e o Posto Policial
do Tamboré.

Pelo menos uma vez por dia,
uma viatura da PM ronda os res-
idenciais, permanecendo por 20
minutos no seu interior, fazendo
ronda das ruas, conversando com
os moradores e com as crianças.
Os policiais orientam sobre as
maneiras de prevenção a furtos,
roubos e outras formas de delito
que com simples medidas seria
possível evitá-Ias ou dificultar a
ação dos marginais.

Essas providências vem ao
encontro da nova filosofia de poli-
ciamento em vigor na Polícia

do Estado de São Paulo

que é a do Poli-
ciamento Comu-
nitário. Dentro
desta modalida-
de de policiamen-
to, os policiais
serão sempre os
mesmos para que
possam criar um

vínculo de comprometimento com
os moradores em relação à segu-
rança pública da localidade, além
disso aumentará o conhecimento
e a confiança entre entre a polí-
cia e a população, fazendo com
que todos se sintam respon-
sáveis pelo bem estar e a quali-
dade de vida do _Residencial.
"Com essa forma de policiamento
comunitário, sempre que os
moradores presenciarem algo de
estranho ou observarem a pre-
sença de pessoas estranhas
nos Residenciais, eles terão
condições de solicitar apoio da
viatura da PM porque haverá um
comprometimento entre a polícia
e a comunidade. Lembramos que
para a segurança ser diferente
tem que haver um comprometi-
mento de todos e não apenas
deixar tudo por conta dos órgãos
de segurança. ". declara o Capo
Dorival Alves Filho, Comandante
da 1aCia de Policiamento de
Barueri.

Esta forma de policiamento é
usada com sucesso no Japão,
onde o policial atua numa área de-

assaltante
Valter da
Silva, que
morreu no
P r o n t o
Socorro do
Jardim Mutinga. O outro melian-
te foi capturado com o produto
do roubo que foi devolvido ao
Banco Boa Vista.

Fica provado que o Alerta
Geral une todos os sistemas de
segurança, aumentando a re-
pressão ao crime.

limitada de um bairro e conhece
todas as pessoas que residem
naquela localidade e sempre que
alguém se muda para o bairro é
obrigado a se apresentar para o
policial. a fim de que se conheçam
e possam tratar de algumas medi-
das de segurança que vigoram na
localidade.

Resta agora os moradores
dos Residenciais se interes-
sarem por esta iniciativa e
começarem a participar do
processo. Procurando conhecer o
policial que patrulha seu residen-
cial. conversar com ele sobre a
segurança local, os fatos que
ocorrem no dia a dia, se há entor-
pecentes, menores dirigindo
veículos ou sugerindo novas for-
mas de prestação de serviço de
policiamento. "Desta forma o poli-
cial se sentirá valorizado cada vez
mais e procurará empenhar-se ao
máximo para proporcionar uma
melhor segurança. Com isto to-
dos ganham: a comunidade que
terá sua sensação de segu-
rança aumentada e o policial
que terá sua auto estima ele-
vada.", garante o Capo Dorival.


