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Resumo 

Este artigo traz uma abordagem sobre a violência urbana, como um conflito e afronta ao 

reconhecimento recíproco de direitos. Trata ainda da busca da efetividade dos direitos sociais e a 

tutela jurisdicional nos conflitos de ordem pública pelo diálogo e cooperação de seus atores. Por 

último, o Controle e Intervenção em Políticas Públicas pelo Poder Judiciário, quando os seus 

atores no desempenho de seus papéis sociais na interação, não obtiveram êxito nas proposições. 

O artigo apresenta alguns indicativos numéricos quanto a população carcerária no grande centro 

urbano que é a cidade de São Paulo, além da região do grande ABC. Jürgen Habermas, é uma 

das bases deste artigo, nas obras “PARA A RECONSTRUÇÃO DO MATERIALISMO 

HISTÓRICO” e “DIREITO E DEMOCRACIA – Entre facticidade e validade”, assim como Max 

Weber, no livro “CIÊNCIA E POLÍTICA – Duas vocações”. Nossa Constituição da República, 

promulgada em 1988, estipulou um extenso rol de direitos sociais, especialmente em seu artigo 

6º. Dentre estes, sem qualquer pretensão ao esgotamento do tema, este artigo versa sobre 

algumas questões relacionadas a segurança-violência urbana, buscando estabelecer uma relação 

entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração Pública relacionada à consecução de 

programas, planejamentos e execuções de medidas na área de segurança-violência urbana. Uma 

análise da ação dos agentes perturbadores da ordem social nos crimes praticados com emprego 

de violência, considerada neste artigo como uma afronta ao reconhecimento recíproco de direitos, 

e as ações legais disponíveis aos cidadãos-vítimas e até à sociedade como um todo, seja no 

tocante a segurança e proteção individual e coletiva, ou até mesmo do ponto de vista material, 

principalmente junto ao Poder Judiciário, onde a atuação do Estado frente aos casos concretos 

reflete o quadro quanto a necessidade ou não, de adoção de políticas públicas para contenção ou 

minoração da violência urbana, visando garantias de proteção à incolumidade física e moral, 

direcionadas a proteger a individualidade, o coletivo e o patrimônio, com a manutenção da ordem, 

o equilíbrio, a harmonia e paz social. Os conflitos são inevitáveis, porém, seus atores, não 

necessariamente só o Estado, devem velar pela paz interna, segurança e estabilidade, valorando 
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e protegendo os bens, as pessoas, os interesses individuais e coletivos. Os atores desse cenário 

são: os agentes pertubadores, vítimas, sociedade e Estado. Um olhar sobre a comunicação social 

e a tecnologia da informação no trato da segurança-violência urbana e o direito de comunicação 

dos cidadãos, de serem informados, de reconhecerem suas obrigações e reivindicarem direitos. 

Este artigo aponta para uma proposta de criação e incentivo ao diálogo institucional entre os 

Poderes, membros da sociedade, estando o Poder Judiciário como aquele órgão estatal a 

controlar, intervir e fiscalizar a implementação de políticas públicas, visando o bem comum e a paz 

social. 

 

Palavras chave: Políticas Públicas; Direitos Sociais; Segurança Urbana; Violência Urbana; Tutela 

Jurisdicional; Planejamento e Efetividade.  

 

Violência Urbana: uma Afronta ao Reconhecimento Recíproco de Direitos 

 

Os Conflitos nas Relações Sociais  

Conflitos 

Os conflitos referem-se a oposição de interesses, sentimentos, ideias, lutas, disputas, 

desentendimentos, brigas, confusões, tumultos, desordem, entre outros. A ideia levada a efeito 

neste artigo centra-se naqueles conflitos capazes de gerar ameaças, insegurança ou temor nos 

espaços urbanos, públicos ou privados, em verdadeira afronta ao reconhecimento recíproco de 

direitos. O termo conflito é originado do latim conflictus, choque; investida. 

 

Raymond Shonoholtz diz: 

(...) o conflito é parte da vida humana e, como tal, não pode ser concebido como 
uma exceção. Conflitos possuem sentimentos e, quando compreendidos, as 
partes têm a oportunidade de desenvolver e transformar suas vidas. Há, porém, 
uma dificuldade em aceitar o conflito como algo positivo, na medida em que é um 
processo que, em geral, envolve dor emocional. Ademais, sob a ótica legal, o 
conflito é resultado de uma violação da lei ou de uma desobediência a um padrão, 
fato que lhe confere uma aversão social.1  

O conflito, porém, sem afronta a direitos, deve ser visto como uma oportunidade, na 

medida em que conduz a um processo de transformação. A expressão pacificadora do conflito 

dentro de um grupo social cria a base para um amplo entendimento, por meio do trabalho 

mutuamente desenvolvido pelos disputantes. O mesmo enfoque pode ser conferido ao conflito 

cuja origem repousa nas diversidades próprias de uma sociedade complexa. No entanto, há quem 

sustente que, a partir do momento que se transfere ao Estado toda a responsabilidade pela 

                                                
1 SHONHOLTZ, Raymond. Neighborhood justice systems: work, structure, and guiding principies. Mediation 

Quarterly, Set/1984, vol. 5, p. 7-8. 
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resolução dos conflitos, este grupo inserido num determinado contexto social não se fortalece, 

nem se torna capaz de criar suas próprias soluções, o que constitui um fator de alienação.  

 

De acordo com Shonholtz, o monopólio estatal inabilita os indivíduos e os movimentos 

sociais a resolverem seus conflitos, tornando-os eternos dependentes das iniciativas e da 

proteção do Estado. É possível analisar os conflitos como oportunidades de desenvolvimento e 

exercício de ambas as capacidades: a autodeterminação, empowerment, a confiança mútua e 

reconhecimento. 

 

Sob esta ótica, pode-se dizer que a resposta ideal ao conflito não é extirpá-lo para resolver 

o problema, mesmo porque a ausência de conflito não significa necessariamente a realização da 

justiça, mas ajuda a transformar os indivíduos nele envolvidos e, consequentemente, a sociedade.  

 

Para Schwerin, a ocorrência de conflitos é um fenômeno natural e inevitável. De um lado, o 

conflito pode levar à transformação, ao revelar a disfunção das estruturas sociais e das 

instituições. De outro, o processo de transformação produz conflito, em razão daquelas camadas 

sociais que resistem às mudanças e pretendem manter o status quo.  

 

Há, assim, um movimento de reciprocidade entre conflito e transformação social. Eis aí, a 

abordagem deste texto, a análise de alguns números e aspectos relacionados aos conflitos 

geradores de violência, especificamente, na cidade de São Paulo e região do grande ABC, 

situação que afronta o reconhecimento recíproco de direitos. 

 

A Violência  

É notória a violência no contexto global, decorrente de posições e buscas de prevalência 

no domínio político, econômico e religioso, dentre outros, gerando os mais variados conflitos e, 

consequentemente, a violência. 

 

Dos crimes que provocam grande temor na cidade de São Paulo e região do grande ABC, 

objeto de estudo neste artigo, temos o roubo e o furto, os quais na conjuntura atual são os 

responsáveis por mais de cinquenta por cento (50%) da população carcerária no Brasil, ou seja, 

mais de trezentos mil (300.000). São os chamados crimes de massa no Brasil. 

 

Em matéria veiculada no G 1 referente ao sistema prisional no Brasil, no ano de 2015, 

tínhamos seiscentos e quinze mil, novecentos e trinta e três (615.933) presos. Destes, trinta e  

nove por cento (39%), estão em situação provisória, aguardando julgamento, dados fornecidos 
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pelos governos de vinte e seis (26) Estados e do Distrito Federal, tendo como base o mês de maio 

de dois mil e quinze (2015). 

 

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em estudo realizado com apoio do Instituto 

Arapyaú, publicou em junho de 2016, matéria sobre a temática com o título "Construção de uma 

nova narrativa democrática para a Segurança Pública", trazendo alguns questionamentos, tais 

como: O que é prevenção? Qual é o papel do município na Segurança Urbana? As instituições 

participativas na área de Segurança Pública a nível municipal e o Plano Municipal de Segurança. 

 

Com efeito, temos o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) que também enfatiza o 

planejamento participativo como um dos pilares das boas práticas de governança territorial e de 

prevenção. Uma narrativa alternativa ao modelo de segurança pública vigente requer 

monitoramento e avaliação das políticas públicas implementadas. 

 

Tais aspectos, visam ordem, as quais não podem ser limitadas. "Kant, ao formular sua 

doutrina do direito, tomara como ponto de partida direitos naturais subjetivos, que concediam a 

cada pessoa o direito de usar a força, quando suas liberdades subjetivas de ação, juridicamente 

asseguradas, fossem feridas. Quando o direito positivo sucedeu ao natural, momento em que 

todos os meios legítimos de usar a força passaram a ser monopolizados pelo Estado, esses 

direitos de usar a força transformaram-se em autorizações para iniciar uma ação judicial. Ao 

mesmo tempo, os direitos privados subjetivos foram complementados, através de direitos de 

defesa estruturalmente homólogos, contra o próprio poder do Estado. Esses direitos de defesa 

protegiam as pessoas privadas contra interferências ilegais do aparelho do Estado na vida, 

liberdade e propriedade".2 

 

Do mesmo autor, convém salientar o posicionamento de que "Na dimensão da validade do 

direito, a facticidade interliga-se, com a validade, porém não chega a formar um amálgama 

indissolúvel - como nas certezas do mundo da vida ou na autoridade dominadora de instituições 

fortes, subtraídas a qualquer discussão. No modo de validade do direito, a facticidade da 

imposição do direito pelo Estado interliga-se com a força de um processo de normatização do 

direito, que tem a pretensão de ser racional, por garantir a liberdade e fundar a legitimidade. A 

tensão entre esses momentos, que permanecem distintos, é intensificada e, ao mesmo tempo, 

operacionalizada, em proveito do compartamento. Kant, sustenta ainda, que "a relação entre 

facticidade e validade, estabilizada na validade jurídica, apresenta-se como uma relação interna 

entre coerção e liberdade, fundada pelo direito. De si mesmo, o direito está ligado à autorização 
                                                

2 HABERMAS, Jürgen. DIREITO E DEMOCRACIA - Entre facticidade e validade, vol. 1. JÜRGEN HABERMAS, 1997, Ed. 
Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 1997. 
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para o uso da coerção; no entanto esse uso só se justifica quando "elimina empecilhos à 

liberdade", portanto, quando se opõe a abusos na liberdade de cada um. Essa "relação interna 

entre o poder geral e recíproco de usar a força e a liberdade de cada um" se manifesta na 

pretensão de validade do direito.  Regras do direito estatuem condições do uso da coerção "sob 

as quais o arbítrio de uma pessoa pode ser ligado ao arbítrio de outra, segundo uma lei geral da 

liberdade". De um lado, é possível extorquir a legalidade do comportamento como "a simples 

conformidade de uma ação com a lei"; por isso os sujeitos devem poder obedecer à lei por razões 

não apenas morais. Basta que os destinatários percebam que "as condições do uso da força" 

configuram apenas uma ocasião para um comportamento conforme a normas; pois razões 

analíticas impedem que um agir por dever, isto é, a obediência ao direito por motivos morais, por 

ser imposto com o uso da coerção. De outro lado, porém, a integração social, ou seja, a 

"associação" do arbítrio de cada um com o arbítrio de todos os outros, só é possível sob o ponto 

de vista moral e na base de regras normativamente válidas, merecedoras do reconhecimento não 

coagido e racionalmente motivado de seus destinatários. 

 

Ressalto a contribuição de Kant quanto ao conceito de legalidade: "normas do direito são, 

ao mesmo tempo e sob aspectos diferentes, leis da coerção e leis da liberdade". Neste aspecto, 

frisa-se que a coerção e a liberdade, são dois componentes da validade do direito, à disposição 

dos destinatários a escolha da perspectiva do autor, sob análise da perspectiva da validade social 

ou fática, e a sua validade ou legitimidade. A primeira, validade social de normas de direito é 

determinada pelo grau em que consegue se impor, ou seja, pela sua possível aceitação fática no 

círculo dos membros do direito. Ao contrário da validade convencional dos usos e costumes, o 

direito normatizado não se apóia sobre a facticidade de formas de vida consuetudinárias e 

tradicionais, e sim sobre a facticidade artificial da ameaça de sanções definidas conforme o direito 

e que podem ser impostas pelo tribunal.3  

 

Com isso, temos que "uma ordem jurídica não pode limitar-se apenas a garantir que toda 

pessoa seja reconhecida em seus direitos por todas as demais pessoas; o reconhecimento 

recíproco dos direitos de cada um por todos os outros deve apoiar-se, além disso, em leis 

legítimas que garantam a cada um liberdades iguais, de modo que "a liberdade do arbítrio de cada 

um possa manter-se junto a liberdade de todos". 

 

A partir dessas importantes considerações sobre direito, coerção, legalidade e liberdade, 

qual a correlação que podemos estabelecer entre tais exposições e a violência urbana? 

                                                
3 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia - Entre facticidade e validade, vol. 1., pág. 50, 1997, Ed. Tempo Brasileiro, 

Rio de Janeiro, 1997. 
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Antes ainda, vale trazer a colação a violência sob o ponto de vista de Max Weber, em sua 

obra Ciência e Política, Duas Vocações. 

 

No capítulo "A política como vocação", Weber diz que o conceito de politica é 

extraordinariamente amplo e abrange toda a espécie de atividade diretiva autônoma. Contudo, o 

conceito abordado pelo autor restringe-se àquela política relacionada ao agrupamento político 

denominado Estado ou a influência que exerce nesse sentido. 

 

O Estado, sociologicamente, não se deixa definir por seus fins. Realmente, quase não 

existe uma tarefa que um agrupamento político qualquer que não se haja ocupado alguma vez. De 

outra feita, não é possível referir tarefas das quais se possa dizer que tenham sempre atribuídas, 

com exclusividade, aos agrupamentos políticos hoje denominados Estados ou que se 

constituíram, segundo a história, nos precursores do Estado moderno. O Estado não se deixa 

definir, sociologicamente, a não ser pelo específico meio que lhe é peculiar, da forma como é, 

peculiar a todo outro agrupamento político, a saber, o uso da coaçao física. 

 

"Todo Estado se fundamenta na força", disse um dia Trotsky a Brest-Litovsk. 
Grande verdade! Se existissem apenas estruturas sociais das quais a violência 
estivesse ausente, o conceito de Estado teria também desaparecido e apenas 
substiria o que, no sentido próprio da palavra, se denomina "anarquia". Por 
evidência, a violência não é o único instrumento de que se vale o Estado - não se 
tenha a respeito qualquer dúvida -, mas é seu instrumento específico. Na 
atualidade, a relação entre o Estado e a violência é particularmente íntima. Desde 
sempre, os agrupamentos políticos mais diversos - começando pela família - 
recorreram à violência física, tendo-a como instrumento normal do poder. 
Entretanto, nos dias de hoje devemos conceber o Estado contemporâneo com 
uma comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território - a 
noção de território corresponde a um dos elementos essenciais do Estado - 
reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física." 

 
E diz ainda o autor: "Sem dúvida, é próprio de nossa época o não reconhecer, 
com referência a qualquer outro grupo ou aos indivíduos, o direito de fazer uso da 
violência, a não ser nos casos em que o Estado o tolere. Nesse caso, o Estado se 
transforma na única fonte do "direito"  à violência. Por conseguinte, entenderemos 
por política o conjunto de esforços feitos visando a participar do poder ou a 
influenciar a divisão do poder, seja entre Estados, seja no interior de um único 
Estado.4"  

HABERMAS, Jürgen, em sua obra "Para a reconstrução do materialismo histórico, 

tradução Rúrion Melo, - I. ed. - São Paulo: Editora Unesp, 2016, diz que "sistemas sociais de 

papéis, baseiam-se no reconhecimento intersubjetivo de expectativas de comportamento 

normatizados e não no respeito pelas possibilidades de sanção das quais dispõe todo detentor de 

                                                
4 WEBER, Max. Ciência e política - Duas vocações, 3ª edição, Tradução Jean Malville, Editora Martin Claret, São Paulo - 

SP, 2001, págs. 59/60. 
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papel em dada situação em razão das particularidades de sua estrutura de personalidade. 

 

Isso significa uma "moralização dos motivos da ação". pelos papéis sociais, a influência 

social sobre o motivo do outro pode ser separada dos contextos contingentes da situação, e a 

formação dos motivos pode ser obtida no mundo simbólico da interação. Para tanto, contudo, três 

condições precisam ser satisfeitas: a) Papéis sociais pressupõem que os participantes da 

interação não apenas assumam a perspectiva do outro participante (como já ocorre na interação 

mediada simbolicamente), mas que possam trocar a perspectiva do participante pela perspectiva 

do observador. Ambos os participantes devem poder adotar, diante de si e do outro, um 

perspectiva de observador, a partir da qual eles consideram de fora o sistema de suas 

expectativas e ações - caso contrário, eles não podem ligar condicionalmente suas expectativas 

recíprocas e torná-las a base de sua própria ação na qualidade de um sistema; b) Papéis sociais 

só podem se constituir se os participantes da interação se dispuserem de um horizonte temporal 

que ultrapasse as consequências imediatas das ações atuais. Caso contrário, expectativas de 

comportamentos diferenciados espacial, temporal e objetivamente não poderiam estar ligadas a 

um único papel social; c) Papéis sociais precisam ser vinculados a mecanismos de sanção se 

puderem controlar os motivos da ação dos participantes. As possibilidades de sanção não estão 

mais cobertas (como em sociedades primatas) pelas características contigentes de pessoas de 

refer~encia concretas, nem pelos meios de poder da dominação política (como nas grandes 

civilizações), elas podem consistir apenas nas interpretações ambivalentes das normas válidas. 

Como se pode depreender pelo modo de atuar dos tabus, padrões de interpretação vinculados a 

papéis sociais reelaboraram aquelas ambivalências de sentimentos, que devem ter emergido em 

grande medida pela desdiferenciação do sistema de pulsões, na consciência da validade da 

norma, isto é, na disposição de respeitar normas válidas. 

 

Por diferentes razões essas três condições não podem ser satisfeitas antes que a 

linguagem esteja plenamente formada. Podemos supor que apenas nas estruturas do trabalho e 

da linguagem tiveram lugar os desenvolvimento que conduziram a uma forma de reprodução 

especificamente humana e, com isso, ao ponto de partida da evolução social.  

 

A análise da violência urbana, sob a perspectiva de um olhar aos seus atores, impõe 

necessariamente o trabalho e o exercício da linguagem, ao menos, com a sociedade, as vítimas 

em potencial e o Estado. 

 

Para isso, vale trazer os atuais números judicializados na área criminal no Estado de São 

Paulo, conforme Comunicado da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São, nº 
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1441/2016, disponibilizado em 19 de agosto de 2016, no DJE, referente a totalização do 

Movimento Judiciário de Primeira Instância até 31 de julho de 2016, último levantamento.  

 

Comunicado CG n.º 1441/2016  

Mês de referência: Julho/2016  
 
 
        
 Feitos em 

Andamento 

Feitos 

distribuídos 

Audiências 

Realizadas 

Sentenças 

registradas 

Criminal 1.655.188 61.408 27.581 22.359 

JECriminal     393.297 18.683   7.490 11.753 

Total 2.048.485 80.091 35.071 34.112 

           
 

No Estado de São Paulo temos mais de dois milhões de processos criminais em 

andamento, com uma média de mais de oitenta mil distribuições, ou seja, processos iniciados, ao 

mês.  

 

A população carcerária na cidade de São Paulo e região do ABC, compreendida as 

cidades de Santo André e São Bernardo do Campo, é de dezoito mil, oitocentos e quatro (18.804) 

presos, destes, cinco mil, cento e sessenta e oito (5.168) são do sexo feminino. Embora a 

pesquisa envolva a capital e região do ABC, ressalte-se que na cidade de São Caetano do Sul, 

não existe presídio, sendo o mais próximo, o Centro de Detenção Provisória - CDP de Vila 

Independência, no subdistrito do Ipiranga, que divisa a referida cidade do ABC. 

 

Os dados referem-se aos levantamentos realizados até 03 de outubro de 2016, 

disponbilizados pela Secretaria de Administração Penitenciária -  SAP, do Estado de São Paulo. 

 

Na perspectiva do 4º Colóquio Brasil-Portugal 2016, compatibiliza-se este artigo a 

segurança urbana, um dos desafios das metropóles contemporânea, isto do ponto da segurança e 

proteção, humana e material, este último extensivo inclusive ao patrimônio urbano. 

 

As diretrizes quanto ao trato de tais temas não se diferem, pelo contrário, todas elas estão 

relacionadas a questões inerentes a adoção de políticas públicas para estabelecimento da 

segurança, proteção humana e material. 
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Os números apontados revelam o estágio que adentramos no cenário nacional, quanto a 

criminalidade. Com efeito, torna-se impossível buscar soluções para essas problemáticas de 

maneira simplista, pois é imprescindível a participação da sociedade na construção de 

mecanismos e meios para a sociedade se sentir segura, o que está distante nos dias atuais. 

 

A violência urbana, é sem dúvida, uma afronta ao direito recíproco, até porque como 

manifestado neste artigo, eventual violência é monopólio do Estado, e isto com limitações e bases 

legais, a coibir atos ilegais no corpo social. 

 

Fala-se atualmente na construção de espaços urbanos seguros, estando o município como 

ator principal na adoção de medidas para reduzir a criminalidade, além de ser responsável ainda 

pela promoção da sensação de segurança da população. Os espaços urbanos seguros, conforme 

definição do Ministério da Justiça, são “ambientes públicos, planejados, projetados e 

administrados de forma participativa com vistas a reduzir a incidência de delitos e da violência e 

aumentar a sensação de segurança das pessoas que o utilizam, bem como a sua permanência no 

local e a apropriação da comunidade para atividades de convivência, melhorando, assim, a 

qualidade de vida da população”. 

 

O município tem atuado como um dos atores nas relações conflituosas, exatamente como 

mediador, interagindo nessa relação. No entanto, a mediação não significa atuar numa 

perspectiva de acabar com os problemas existentes num primeiro momento, mas ser capaz de, 

em conjunto com as partes envolvidas, procurar soluções compartilhadas e resultados mais 

efetivos no longo prazo.5  

 

O diálogo, a linguagem, são de fundamentais importância nesta e em outras relações 

conflituosas geradoras da violência urbana, acresça-se aí os espaços urbanos, dentre outros bens 

indispensáveis à proteção e segurança, levados à efeito neste artigo. 

 

A participação da sociedade frente a tais questões, e o uso dos meios de comunicação, da 

tecnologia da informação e, sobretudo, dos mecanismos jurídicos, a exigir dos poderes públicos 

uma atuação ativa, tendo a sociedade por meio da aproximação e do diálogo, respostas 

satisfativas para sentirem-se seguros nos grandes centros urbanos, utilizando-se para isso, uma 

vez inconciliadas as tratativas, a prestação jurisdicional, sem afrontar os Poderes constituídos, em 

respeito ao princípio das separação de poderes. 

 
                                                

5 SEGURANÇA PÚBLICA, Fórum Brasileiro de. Construção de uma nova narrativa democrática para a Segurança 
Pública. São Paulo: Junho de 2016.  



 

 10 

Observar-se-á os limites previstos na ordem constitucional para salvaguarda contra 

excessos na intervenção judicial em políticas públicas, a possibilitar que os programas e ações 

tendentes ao atingimento dos objetivos do Estado brasileiro, ocorram de modo a conter abusos, 

seja em relação a administração pública ou até mesmo frente aos reclamos de pessoas ou grupos 

afetados pela violência urbano. 

 

O Projeto de Lei 8.058, de 2014, em trâmite no Congresso Nacional, propõe instituir o 

processo especial para o controle e intervenção em políticas públicas pelo Poder Judiciário, 

observando-se alguns princípios, quais sejam: a proporcionalidade; a razoabilidade; a garantia do 

mínimo existencial; a justiça social; o atendimento ao bem comum; a universalidade das políticas 

públicas e equilíbrio orçamentário. 

 

O diálogo, principalmente entre os afetados pela violência urbana, a sociedade e o Estado, 

como atores principais na busca de um “sentir-se seguro”, sem a afronta aos direitos recíprocos, 

desrespeitados pela violação e insegurança por muitos provocados no meio social. 
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