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RESUMO

As instituições e seus componentes enfrentam atualmente uma grave crise de credibilidade.  Ao mesmo tempo em que a resposta dessas 
instituições à violência não parece atender as expectativas da sociedade, observa-se o aumento de medidas tomadas diretamente pelos 
particulares na “realização da justiça”. As respostas populares à violência se dão, dentre outros meios, através de linchamentos, medida violenta 
contra a violência sofrida, trata-se de uma forma de justiçamento operada pela própria sociedade. Além dos linchamentos, observa-se o 
crescimento de medidas tomadas pelos particulares no ambiente doméstico a fim de garantir a proteção de suas propriedades e a segurança das 
suas vidas. O uso de meios que garantam à proteção em ambiente privado é legítimo e goza de amparo legal, contudo, quando os meios 
ultrapassam o que está disposto em lei, o particular acaba por transpor a fronteira da legalidade, acaba por usar de excessos que podem retirá-lo 
da condição de vítima da violência, para autor de um crime. Ocorre que, quanto menos as instituições públicas responsáveis pela manutenção da 
segurança e realização da justiça respondem aos anseios da sociedade, maior tende a ser os meios usados pelos particulares para autoproteção e 
realização da “justiça”. É nessa lacuna do poder público que as formas de justiçamento tendem a se manifestar. Ante o exposto, a pesquisa 
buscou verificar a recorrência dos casos de justiçamento no Planalto Central; quantificar e qualificar as principais práticas e características do 
justiçamento no Planalto Central e determinar o quanto essas práticas se associam às percepções populares negativas em relação as instituições 
públicas. Os elementos que explicam a insegurança jurídico-social são inúmeros, nesta pesquisa, cuja metodologia é documental e de caráter 
qualitativo, não existe a pretensão de esgotá-los. Porém, o problema da pesquisa será apresentado mediante chancela de dados aferidos pelo 
referencial teórico compatível, inclusive, estatísticas fornecidas pelas instituições ligadas à segurança pública, a partir das quais se pretende 
perfilar algumas das situações de justiçamento ocorridas no Planalto Central. Grande parte dos justiçamentos ocorridos no Planalto Central têm 
justificativa na ausência de políticas públicas efetivas no tocante ao tema “violência urbana”, caracterizada principalmente pela falta de 
investimento em segurança pública e o crescimento desordenado em zonas onde os índices de desenvolvimento urbano são díspares. Dados 
recentes apontam o colossal paradoxo vivido por quem mora nas zonas centrais em relação àqueles que residem em zonas periféricas do Planalto 
Central, sobretudo quando se consideram a capital federal, as regiões administrativas de Brasília e as cidades vizinhas ao Distrito Federal. Dessa 
feita, os resultados deste estudo, ainda em andamento, são parciais, em vista dos mecanismos de registro serem diversos e sem harmonia 
científica para documentá-los. Contudo, nesta etapa já é possível embasar teoricamente um grave percentual da descrença da sociedade nas 
instituições públicas, bem como práticas de justiçamento. Portanto, é a descrença em que as instituições ajam em favor dos interesses sociais 
com eficiência e celeridade que, especialmente nos julgamentos de crimes singulares, faz surgir o sentimento de impunidade. Não obstante, 
emerge o apelo ao um irracional clamor por justiça própria, multidões apaixonadas, cegas da própria realidade cometem barbáries. O 
justiçamento é o meio recorrente de quem, privado de justiça com qualidade e celeridade, credita a esse método uma resposta objetiva para a 
saciedade por justiça, e, refém do impune, acaba por tornar-se, também, criminoso.
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