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Resumo: O artigo discute os principais desafios para o Governo Federal na implementação de
políticas para a área prisional. Analisa os antigos e novos problemas do setor e o perfil das ações
governamentais. Discute em particular o aumento das mortes de presos por agressão e a atuação
das facções criminosas nas prisões.
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1. Introdução

O presente artigo sustenta que é imperativo promover mudanças expressivas na postura do Governo
Federal em relação ao enfrentamento dos problemas da área da segurança pública, em particular os
que envolvem as prisões. As razões para a adoção desse novo posicionamento não são poucas:
antes e acima de tudo, para responder ao anseio de mudança econômica, social e política
estampado na eleição presidencial de 2002; além disso, depois de duas décadas de vida
democrática no país, no plano geral, as instituições do Estado têm uma enorme responsabilidade
sobre a violência que se impõe aos cidadãos ao negar-lhes por ação ou omissão muitos de seus
direitos constitucionalmente assegurados. Não é pequeno o débito do Estado com a maior parte da
população brasileira no que diz respeito, por exemplo, aos direitos econômicos, sociais e culturais.
Nesse sentido, a atuação do Estado vem sendo subserviente aos interesses de uma restrita elite. No
plano específico das instituições do Estado voltadas para a atuação na área de segurança pública,
seu papel tem sido relevante na conservação, ao longo de todo esse período, de violações
sistemáticas do direito à vida, à integridade física, à inviolabilidade do domicílio, ao tratamento igual
perante a lei. As deficiências no funcionamento do aparato de justiça criminal têm se revelado num
poder judiciário lento e inacessível a milhares de cidadãos; numa polícia judiciária que funciona
precariamente com a solução de crimes muito abaixo do desejável; numa polícia militar ainda
bastante violenta; num sistema penitenciário que não vem cumprindo boa parte das suas atribuições
legais.

Pode-se argumentar que o aumento da violência, nas suas diversas facetas, e o aumento dos crimes
estão associados a uma série complexa de causas e circunstâncias. Não se pode, no entanto, eximir
o papel que desempenham nesse aumento as instituições que integram o aparato de justiça criminal.
Esse é o núcleo do problema, aí reside a urgência de transformação que cabe ao Governo encarar.
Por duas décadas, os problemas na área da segurança pública vêm se agravando e o Governo
Federal os enfrenta premido pelas emergências que explodem aqui e acolá, acuado pelas
atribuições legais restritas, intimidado diante dos relacionamentos que mantém com os governos
estaduais, responsáveis pela manutenção dos aparatos de repressão e controle social, e com as
composições políticas no Congresso Nacional. Conseguir ir além do pântano das articulações e
acomodações políticas e impulsionar mudanças, reformas profundas no modo de conceber a
segurança pública e implementar aí ações inovadoras é imprescindível para tentar superar um dos
mais angustiantes desafios de nossa democracia esquizofrênica que tem um arcabouço invejável de
instrumentos legais e institucionais voltados para uma vida "civilizada" convivendo com instituições
da justiça criminal arcaicas, rançosas, e onde vicejam o arbítrio e se cultiva, não raro, a barbárie.
Sem um enfrentamento dessas trincheiras que corroem a democracia, o risco é que a vida de
milhões de brasileiros seja, para o futuro, um inferno ainda maior, cada vez mais sem esperança e à
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mercê do desespero. Em contrapartida, continuarão a subir as muralhas visíveis e invisíveis que
segregam a circulação pelos espaços urbanos, e enxotam a população pobre para os territórios
miseráveis de onde não tem como sair; aumentará a blindagem e o encastelamento das elites nas
torres dos privilégios, inclusive o do direito à segurança.

No presente artigo, será objeto de consideração a necessidade de o Governo Federal inovar na
pauta dos debates e da formulação das políticas públicas em relação ao "sistema" prisional do país.
Além de estar imerso no contexto traçado acima, o mundo das prisões no Brasil vem sendo
atravessado por novos problemas, como a ação do crime organizado dentro desses
estabelecimentos, as rebeliões e as mortes de presos por agressão, sem que os velhos problemas
como a superlotação, as precárias condições de habitabilidade, a tortura, os maus tratos tenham
deixado de existir. O pressuposto é que as políticas desenvolvidas pelo Governo Federal para o
setor têm sido limitadas a um conjunto restrito de focos prioritários que não têm sido capazes de
impedir que novos problemas aprofundem a gravidade da situação prisional no país.
2. A encruzilhada

Em janeiro de 2003, o novo Governo que passou a dirigir o país era reconhecido como depositário
de um enorme desejo, sobretudo dos grupos sociais mais vulneráveis da sociedade brasileira, de
que mudanças profundas na vida econômica, social e política fossem promovidas. Os compromissos
assumidos no período eleitoral sinalizaram sempre nessa direção: reduzir os níveis de miséria,
enfrentar as escandalosas desigualdades econômicas e sociais, descortinar horizontes de inserção
no mercado de trabalho, através da retomada do desenvolvimento econômico do país, reverter as
condições de vida desfavoráveis e subumanas a que estão submetidos milhares de cidadãos
habitantes de favelas, palafitas, cortiços, dar tranqüilidade a essas pessoas que são as maiores
vítimas da violência quotidiana em territórios esquecidos e abandonados pelo poder público,
combater implacavelmente a corrupção, o mau uso do dinheiro público, entre outras tantas
propostas. Uma agenda de transformação social e política desenhada a partir de um sistema
econômico perverso e de décadas de descaso, das sucessivas administrações regionais e nacionais,
com a sorte de milhões de brasileiros que viviam e vivem na pobreza e que não param de ter a seu
lado outros milhares de cidadãos que migram para a miséria.

As expectativas quanto ao enfrentamento dos problemas de segurança pública - como a
criminalidade crescente, a violência policial, a ineficiência do sistema penitenciário - não eram
menores. Porém, como muitos outros, esses problemas não têm avaliações consensuais, nem são
hierarquizados da mesma forma pelos diferentes grupos da sociedade brasileira que em função de
sua posição social e política atribuem relevância a esta ou àquela questão, propõem este ou aquele
remédio para enfrentá-la. As mesmas dificuldades de diagnóstico da situação e de proposição de
soluções surgem quando se verifica como se posicionam os atores diretamente envolvidos nos
problemas da segurança pública, como o poder judiciário, o ministério público, a polícia e o sistema
penitenciário. Dessa constelação de diferentes focos que podem iluminar o território da segurança
pode-se ao menos constatar que, embora diferentes, os problemas são percebidos em todos os
cantos do país, atravessam todos os grupos sociais e se colocam, portanto, como emergenciais na
pauta das políticas públicas.

São variados os caminhos para a tarefa de eleição dos focos prioritários a serem alvo das ações do
Governo Federal na área da segurança pública. Ele pode seguir o andor da década de 90 e, por
exemplo, continuar a destinar verbas para as mesmas constelações de problemas e para os mesmos
sorvedouros de recursos nos Estados que não demonstraram contrapartida com o aumento da
eficiência da polícia, não reduziram a criminalidade, não fizeram funcionar melhor o sistema
penitenciário, não melhoraram as condições de acesso do cidadão ao poder judiciário. Se assim
seguir a procissão, o mínimo que se poderia exigir, no entanto, é alterar a forma de implementar
essas políticas, revisando as práticas de balcão de atendimento político e de plantão de emergência
que até então vigoravam, uma vez que nunca foi uma rotina submeter o emprego desses preciosos
recursos públicos a um padrão técnico e não político de eficácia.

Mas o Governo Federal pode também inovar na própria pauta das prioridades na área da segurança
pública, em particular no combate à criminalidade, enfrentando questões delicadas como os crimes
do colarinho branco, os crimes contra a ordem tributária, a lavagem de dinheiro ilegal, a evasão
bilionária, para o exterior, de riqueza gerada com o suor de milhares de cidadãos brasileiros. Seria
um exercício inovador, num país de tanta tradição elitista que vê as camadas pobres da população
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sempre como perigosas e como fornecedoras de criminosos, requalificar o combate ao crime,
mobilizando e transferindo recursos para ações nos Estados que prioritariamente se destinem para
outras direções que não apenas as favelas e os bairros miseráveis desse país; fomentando alguns
dos instrumentos disponíveis, como a Receita Federal, a Polícia Federal, o Banco Central para que
estanquem formas de crime que freqüentam as áreas bem diferentes daquelas onde vive e trabalha
a maior parte de nossa população. É escandaloso ler no jornal Folha de S. Paulo, de 18.02.2002,
que, entre 2000 e 2002, o Banco Central aplicou cerca de 5 bilhões de reais em multas a instituições
financeiras que praticaram fraude cambial, mas que a maior parte desse dinheiro não será
arrecadada porque as empresas envolvidas são de fachada, faliram, algumas fraudulentamente.
Seria interessante inovar nessa pauta de combate ao crime para se poder resignificar a figura do
criminoso, que no Brasil, para a glória de Cesare Lombroso e de nossas elites, tem "cara". O que
hoje é quase que acidental em termos de combate a essa criminalidade poderia se tornar o
carro-chefe de uma nova ou mais ousada política de concepção do crime, do criminoso, áreas
perigosas, instituições suspeitas, espaços inseguros.

Igual reflexão poderia ser feita em relação à necessidade de promover inovações legislativas que
fossem além da sanha punitiva do Estado que hoje alimenta o debate sobre a segurança pública.
Proposições que fossem muito além de um quadro jurídico e de ações que fortalecem o crescimento
de um Estado penal. Poderia um governo inovador, sair dessa maldição que espanta o mundo todo,
sobretudo os países desenvolvidos, de fazer aprovar leis que nada mais fazem que castigar as
parcelas miseráveis da população que enveredam por atividades ilegais e reprimidas. Poderia tentar
reverter essa visão que transforma o indivíduo no centro de toda a desgraça que se abate sobre a
sociedade e que transforma o criminoso no destemperado cidadão que não sabe medir as
conseqüências de seu ato. De nada adianta reformar e aprovar novas leis no Brasil que irão na
mesma direção das duas últimas décadas onde se acirram as formas de punição legal. É bastante
constrangedor olhar para o passado e ver que em plena ditadura, na segunda metade da década de
70, sob o impulso de homens como Manoel Pedro Pimentel, eram debatidas e aprovadas leis no
campo penal bem mais razoáveis e humanistas do que se tem visto, sobretudo, a partir dos anos 90.
Na mesma linha de redefinição de conceitos e olhares poderia se pensar em rever o que é um crime
hediondo, essa esdrúxula figura presente em entre nós. Ao lado das severas punições a
determinados crimes não seria mais decente dotar o país de uma legislação que fosse implacável
com as fraudes financeiras, com a evasão fiscal, com o envio irregular de dinheiro para o exterior,
com as fraudes na previdência social, com o desvio de verbas públicas? Tais crimes são praticados
principalmente pelos membros das elites. Não só não são duramente combatidos como seu nível de
impunidade é desconcertante. Inevitável nesse país "politizar" a discussão sobre os crimes.

No caso dos aparatos policiais, há alguns avanços e impasses profundos. Desde a década de 80, à
medida que avança o processo de democratização do país, não foram pequenas as resistências das
polícias civil e militar nos Estados em se ajustar aos novos tempos, em se adequarem à função de
zeladoras da ordem e combate à criminalidade em conformidade com as regras do Estado
Democrático. São estarrecedoras algumas persistências no funcionamento dos aparatos policiais: os
conflitos entre as duas corporações, as execuções sumárias promovidas por policiais, as ações
violentas e arbitrárias em abordagens de rua ao cidadão, a prática da tortura, a corrupção, o
envolvimento de inúmeros policiais com grupos criminosos. Os níveis de impunidade desses agentes
é constrangedora para um Estado Democrático, alimentada pela muralha do corporativismo, que a
bem da verdade, no Brasil, não é uma característica só dos aparatos policiais. O Governo Federal
tem evitado reconhecer a crise na área de segurança pública como um problema seu. Porém, as
administrações estaduais, estrategicamente, pressionam o Governo Federal para que se envolva
com os problemas locais e contribua para a sua solução principalmente através da destinação de
recursos financeiros. Essa relação entre Governo Estadual e Federal é contraditória uma vez que
instrumental, ou seja, utiliza-se o recurso do Governo Federal mas não se permite qualquer tipo de
interferência dele nos assuntos internos relativos à segurança pública. Nunca o Governo Federal
vinculou, por exemplo, a transferência de recursos financeiros para os Estados a critérios objetivos
de avaliação de eficiência, como, por exemplo, a redução do número de crimes, de denúncias de
tortura e maus tratos e de violência policial em geral para ouvidorias independentes que senão
existentes deveriam ser criadas.

No que diz respeito à situação das prisões no Brasil, ela tem se agravado nas duas últimas décadas.
O diagnóstico é já há algum tempo recorrente (Coelho, 1987; Adorno, 1991) e há problemas
"endêmicos", como a superlotação de muitos estabelecimentos, as deterioradas condições de
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habitabilidade, a precariedade da assistência judiciária e à saúde do preso, a imposição de maus
tratos, a ociosidade dos presos.

O aumento da criminalidade, o endurecimento das penas, o uso intenso da pena privativa de
liberdade, a pouca utilização das penas alternativas têm provocado um forte crescimento da
população encarcerada e em conseqüência uma pressão constante sobre o número de vagas que
não tem acompanhado aquele ritmo de crescimento. O Brasil tinha, em 1988, 88.041 presos. Essa
população representava uma taxa de encarceramento de 65,2 presos por 100 mil habitantes. Em
1995, a taxa atingia 95,4 presos por 100 mil habitantes. Mais impressionante é que com cerca de
211 mil presos, no ano 2000, a taxa atinge 134,9, indicando que houve um crescimento de 41% na
taxa de encarceramento no período de 5 anos. O crescimento da população encarcerada continuou
nos últimos anos. Em setembro de 2002, ela era de 248.685, produzindo uma taxa de 146,5 presos
para cada grupo de 100 mil habitantes. Hoje, o déficit de vagas no Brasil é calculado em cerca
62.490. Além disso, segundo o Ministério da Justiça, há em torno de 300 mil mandados de prisão
(dos quais 127 mil só no Estado de São Paulo), que se fossem cumpridos exerceriam uma pressão
enorme sobre o já insuficiente número de vagas no sistema prisional do país. Presos condenados
permanecem irregularmente em delegacias de polícia e cadeias públicas junto com presos
provisórios, em locais que não apresentam condições adequadas para o cumprimento da pena
(como locais de trabalho, educação, esporte).

As precárias condições de habitabilidade das prisões brasileiras foram já amplamente motivo de
relatórios nacionais e internacionais (Anistia Internacional, 1999; Human Rights Watch, 1998; e
Caravana Nacional de Direitos Humanos, 2000). As denúncias de tortura e maus tratos são
constantes e têm sido amplamente documentadas pela imprensa, pelas ouvidorias de polícia, pelas
organizações não-governamentais e também pelos relatórios especializados, como o da ONU que
enviou ao Brasil o relator especial para a tortura Nigel Rodley (ONU, 2001). As condições precárias
de habitabilidade são mais dramáticas nas delegacias de polícia, mas há inúmeros presídios que não
apresentam as condições mínimas exigidas para o encarceramento, segundo os padrões
internacionais.

O Governo Federal tem enfrentado essa pauta de problemas de modo conservador. Ao longo dos
anos 90 foram desencadeadas ações que pouco variaram quanto à sua natureza e objetivos: criação
de grupos de trabalho para a reforma do Código Penal (LGL\1940\2), Código de Processo Penal
(LGL\1941\8) e Lei de Execução Penal (LGL\1984\14), fortes investimentos em construção e reforma
das prisões nos Estados, realização de mutirões de execução penal, desenvolvimento de programas
de capacitação do pessoal penitenciário, incentivo a programas de formação profissional de
detentos, implementação de programas para aplicação de penas alternativas. Mesmo quando foi
apresentado pelo Governo Federal o Plano Nacional de Segurança Pública, em junho de 2000, que
trouxe como elemento inovador uma concepção mais ampliada de segurança pública e um conjunto
de propostas de ação diversificado, a pauta das ações para o sistema prisional não se alterou. O
resultado dessas iniciativas não é desprezível, mas está muito aquém das necessidades do setor e
estão longe de evitar que novos e igualmente graves problemas venham à tona.
3. Os novos desafios

Sem minimizar a gravidade desse quadro, é necessário chamar a atenção, no entanto, para um outro
conjunto de problemas recentes, porém cada vez mais agudos que se apresentam nas prisões
brasileiras que é composto pelas mortes violentas de presos, pelas rebeliões e pela atuação de
facções criminosas. A presença desses grupos nas prisões está associada ao aumento de crimes
como assaltos que procuram ganhar elevadas somas de dinheiro, voltados para empresas, bancos,
carros de transporte de dinheiro; tráfico de drogas; roubo de carga; seqüestro. Embora os grupos, no
Brasil, tenham uma estrutura organizacional pouco complexa e sem grande sofisticação hierárquica,
eles têm encontrado condições favoráveis de ampliação de seu campo de atuação dentro e fora das
prisões. O gerenciamento de instituições prisionais ainda não foi exigido a apresentar uma
administração mais eficiente em sintonia com os objetivos da própria lei de Execução Penal, nem de
acordo com as exigências mínimas de eficiência para a gestão de instituições públicas. Isso facilita a
presença e atuação de grupos criminosos dentro das prisões que se aproveitam do despreparo dos
agentes do Estado, de seus baixos salários, de sua impunidade quando envolvidos em
irregularidades. O resultado mais imediato da presença e atuação de grupos criminosos dentro das
prisões é a elevação dos níveis de corrupção de agentes do Estado, com a finalidade de obtenção
de favores que vão desde permissão para a entrada de drogas, celulares e armas até a facilitação de
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fugas. Ao mesmo tempo, a atuação dos grupos criminosos aumentou significativamente os níveis de
violência dentro das prisões brasileiras, que se expressam nas rebeliões e nos conflitos entre os
presos e nas mortes deles resultantes. É impressionante a freqüência com que conflitos entre presos
e rebeliões no Brasil terminam com pilhas de cadáveres. É preocupante para um regime democrático
como tem se banalizado esse fenômeno em espaços administrados pelo Estado.

Para se ter uma idéia da dimensão do problema, vale lembrar alguns dos casos mais graves
ocorridos em 2002. No primeiro dia do ano, 27 presos eram mortos na prisão de Urso Branco, na
cidade de Porto Velho (RO), aliás objeto de uma medida cautelar na Comissão Interamericana de
Direitos Humanos. A Comissão de Justiça e Paz, ligada à Arquidiocese de Porto Velho, denunciava o
fato de que 17 presos já haviam morrido de fevereiro a dezembro de 2001. Depois dos
acontecimentos de janeiro, até meados de 2001 pelo menos outros 10 presos foram assassinados
na mesma prisão. Ainda no dia 17 de janeiro, 5 presos morreram na Penitenciária Agrícola do Monte
Cristo, em Boa Vista (RR). Entre 17 e 18 de fevereiro, brigas entre facções, em vários presídios de
São Paulo, deixaram saldo de 17 mortes. No dia 11 de março, são mortos 6 presos no Centro de
Detenção Provisória I de Osasco (SP), outros 7 em 2 de maio no CDP I de Guarulhos (SP). Também
em maio, no dia 25, foram 13 os mortos na Penitenciária Anísio Jobim, em Manaus (AM). Em Bangu
I, no Rio de Janeiro, foram quatro mortos em 11 de setembro. No dia 28 do mesmo mês, outros 11
presos morrem na cadeia pública de Embu (SP). Por fim, noticiava a Folha de S. Paulo, no dia 12 de
novembro, que uma rebelião, desta vez na Penitenciária Mário de Moura Albuquerque, em Franco da
Rocha, na região metropolitana de São Paulo, deixara o saldo de 10 mortes. É um quadro chocante,
uma vez que não estão aqui indicadas as inúmeras ocorrências envolvendo uma, duas ou três
mortes nas centenas de delegacias, cadeias e presídios do país.

Outros casos igualmente graves poderiam ser lembrados, como, por exemplo, o do dia 07.02.1999,
domingo, na Penitenciária Luiz Gonzaga Vieira, na cidade de Pirajuí, em São Paulo. No final do dia,
com algumas visitas ainda dentro do presídio, presos da ala 3 (cerca de 200) se rebelaram contra
outros presos que controlavam a alimentação e a faxina do presídio. Esses presos só distribuíam
alimento (mistura) para quem pagasse com cigarros e outras coisas. Além disso, eram acusados de
molestar mulheres de presos. Treze presos foram espancados, linchados e tiveram seus corpos
envolvidos em colchões e depois foram queimados. Em 15.08.2001, 9 presos foram mortos durante
uma rebelião provocada por conflitos entre facções na Cadeia Pública de Santo Antônio do Leverger,
próxima de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso.

O Brasil, lamentavelmente, não dispõe de informações sobre as causas de mortalidade de presos.
Essa deficiência, em primeiro lugar, dificulta o diagnóstico da situação de saúde nos presídios bem
como a proposição de políticas específicas para esses estabelecimentos. Não se tem a dimensão da
gravidade das principais doenças que proliferam nas prisões e a relação desses espaços com a
saúde da comunidade. Em segundo lugar, essa deficiência de dados se reflete no desconhecimento
que os próprios órgãos públicos têm sobre a dimensão do problema das mortes por agressão e as
possíveis formas de enfrentar esse problema. O Ministério da Justiça divulgou uma única vez
informações sobre o número de homicídios nas prisões brasileiras, desde que vem realizando
compilações de dados estaduais, a partir do início da década de 90. Foi em 1994, quando se apurou
terem ocorrido 131 homicídios nas prisões brasileiras, para uma população de 129.169 presos, o que
representava a elevada taxa de 1,01 homicídio por grupo de mil presos. Essa taxa é 13 vezes
superior à norte-americana. Nos EUA, em 1995, ocorreram 82 homicídios no interior das prisões,
para uma população encarcerada de cerca de um milhão de indivíduos, resultando num índice de
0,08 para cada grupo de mil presos. Em 1997, as mortes por agressão naquele país haviam baixado
para 75 e, em 1998, para 55, o que representava nesse ano a taxa de 0,04 morte para cada grupo
de mil presos.

Enquanto ocorre esse fenômeno da redução das mortes violentas nas prisões dos EUA, um
levantamento feito pela Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, a partir apenas de casos
noticiados pela imprensa, revelou um impressionante crescimento dos casos de mortes nas prisões
desde 1997 até 2002, conforme a Tabela 1, abaixo.
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Mesmo considerando que esses dados não são oficiais e expressam tão-somente a tendência do
fenômeno das mortes de presos que são colocadas no debate público através da imprensa é
impressionante a progressão do crescimento do número de mortes, apesar de sua aparente
estabilização em 2002 em relação ao ano anterior.

Depois do massacre do Carandiru, em 1992, diminuiu o número de intervenções policiais em
rebeliões que deixaram um rastro tão expressivo de mortes. Mesmo assim, ao longo da década
temos intervenções de policiais militares no Presídio do Róger, em João Pessoa, na Paraíba, em
1997, que provocaram a morte de oito presos; sete presos foram mortos por policiais na penitenciária
Sarasate, em Fortaleza, no Estado do Ceará, em dezembro de 1997; em fevereiro de 1998, depois
de uma tentativa de fuga da penitenciária Central João Chaves, na cidade de Natal, no Estado do
Rio Grande do Norte, a Polícia Militar na operação de recaptura feriu dez e matou sete presos. Em
praticamente todos esses casos testemunhas e laudos comprovaram que houve execução dos
presos.

A Comissão Teotônio Vilela verificou que em 2000 e 2002, dentre as mortes noticiadas pela
imprensa, cerca de 90% foram provocadas pelos próprios presos, o restante pela intervenção das
forças policiais, sejam elas civis ou militares. As mortes decorrem de conflitos entre facções
criminosas, de brigas entre grupos pelo controle da prisão, e de agressão a presos que estão no
"seguro", como se chama o local onde estão os ameaçados de morte, muitos desses por terem
cometido crimes como estupro. Há também as mortes, porém em menor escala, que são o resultado
de brigas individuais, de "acerto de contas", por causa de dívidas de drogas, de rivalidades pessoais,
de diferenças cultivadas na vida do crime dentro e fora das prisões. Mas, no quotidiano de nossas
prisões, a imposição da morte tornou-se um meio pelo qual os grupos e facções disputam e exercem
o poder sobre a massa de encarcerados. O medo se impõe através da crueldade do ritual com poças
de sangue, cabeças decepadas, corpos carbonizados. A população carcerária, não pertencente a
essas facções, é atemorizada e submetida a todo tipo de constrangimento e de extorsão.

O fato de o crime organizado e as facções criminosas ganharem terreno num território sob a
responsabilidade direta da administração do Estado tem revelado a efetiva dificuldade de controle do
quotidiano prisional por parte da autoridade. Os conflitos entre presos, as mortes deles decorrentes,
proliferaram, também, a partir da omissão ou conivência de parcelas de agentes do Estado com
atividades ilegais, como a entrada de armas, de drogas, de celulares, controle sobre alimentação,
locais de trabalho, alojamento etc. É preocupante que tais conflitos sejam naturalizados. Ao término
das rebeliões, são comuns as declarações constrangedoras de policiais e de autoridades do sistema
prisional segundo as quais as mortes foram o resultado de conflitos entre facções criminosas como
se fossem fenômenos incontroláveis e sobre os quais o Estado não possuísse qualquer
responsabilidade. Constitui-se um campo ainda não estudado o grau de responsabilidade direta dos
agentes do Estado em muitas destas mortes (ao colocarem presos e grupos rivais no mesmo
presídio ou na mesma ala, ao não garantir um lugar seguro para presos ameaçados de morte, como
por exemplo os que cometem crimes sexuais) ou então por omissão ou por conivência em relação às
atividades criminosas de presos.

Para superar essa crise de autoridade é urgente o aperfeiçoamento do aparato de gestão e de
segurança dos presídios que busque mais eficiência, em relação aos objetivos legais da instituição e
vigorosamente combata as práticas que engrossam o caldo da violência já elevada nesses
estabelecimentos (como a arbitrariedade, os maus tratos, a tortura). Isso significa ter quadros
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policiais e de pessoal penitenciário devidamente qualificado e bem remunerado, desempenhando
suas atividades em condições adequadas de trabalho e segurança. Mas, ao mesmo tempo, não
haverá condições de recompor a legitimidade da autoridade prisional sem um combate eficaz à
corrupção. Da mesma forma, não podem ficar sem qualquer responsabilização os agentes do Estado
que adotam medidas, tanto no âmbito da administração local ou mesmo de nível superior, que
instigam esses conflitos e essas mortes, ao colocarem membros de facções rivais no mesmo
presídio ou por não tomarem as devidas providências para que sejam evitados. Sem a existência de
instrumentos eficazes, legais e institucionais, como as ouvidorias independentes e corregedorias não
viciadas, a impunidade dos agentes responsáveis por essas práticas, comuns em muitos
estabelecimentos prisionais do país, acaba sendo a roda que move o círculo vicioso da violência, da
corrupção, que nada mais faz que alimentar as tensões no ambiente prisional e que colocam sob
risco os presos, mas também os próprios policiais e funcionários que ali trabalham.
4. Rumos - Bibliografia

É muito pouco o que o Governo Federal tem feito para enfrentar esses novos desafios que
apresentam o mundo das prisões brasileiras. Um diagnóstico detalhado da violência nas prisões
brasileiras ainda está por ser feito. Não se dispõe no momento de uma avaliação das causas e das
características das rebeliões; não se conhece a fundo como se formam e atuam as facções
criminosas, qual o papel nessa atuação de agentes do Estado, quais são as relações existentes
entre os grupos criminosos e personagens do poder judiciário, do poder executivo e do legislativo;
não se tem igualmente um diagnóstico dos principais fatores que provocam as mortes de presos por
agressão, as motivações em jogo, o papel das autoridades nos conflitos, o papel das investigações e
punição legal aplicada; nem mesmo a recorrência dos casos de tortura e maus tratos fez com que
pelo menos esse tipo de violência tivesse a sua real dimensão avaliada.

O Governo Federal tem concentrado seus esforços na reforma e construção de presídios, na
capacitação do pessoal penitenciário, na realização de mutirões de execução penal, na
implementação de mecanismos para a aplicação de penas alternativas. São todas iniciativas válidas
e necessárias, mas que têm se mostrado tímidas em face da dimensão dos problemas do
crescimento das taxas de encarceramento no país, ao imobilismo e precariedade das estruturas
burocráticas do setor, à ausência de instituições regulares de manutenção de uma assistência
judiciária para os presos, à resistência ao uso das penas alternativas. Além disso, tais políticas do
Governo Federal não têm vinculado demandas pela implementação de ações efetivas, por parte dos
Estados, de combate à corrupção e à impunidade. Considere-se, por exemplo, a desigualdade na
distribuição dos recursos que exprime as prioridades do Governo Federal: no ano 2000, dos R$ 104
milhões investidos por ele, R$ 101 milhões foram repassados para os Estados. A construção e
reforma de presídios recebeu recursos em torno de R$ 94 milhões, enquanto a área de
profissionalização dos detentos recebia investimentos de pouco mais de R$ 2 milhões e o apoio à
aplicação de penas alternativas se limitava a R$ 1,5 milhão. A distribuição dos recursos indica
claramente a hierarquia das prioridades nos investimentos dos recursos federais para esse setor.

Há, no entanto, iniciativas pontuais que podem trazer bons resultados para reduzir os níveis de
tensão e violência nas prisões brasileiras. Separar os presos por crimes sexuais do conjunto da
massa carcerária em um único presídio, à semelhança do que vem fazendo a administração
penitenciária de São Paulo, tem provocado uma diminuição das mortes desses presos que são alvo
de agressões quando ocorrem motins. A gestão de unidades prisionais com o envolvimento direto de
organizações da comunidade tem se mostrado não só um caminho positivo do ponto de vista da
eficácia administrativa mas, sobretudo, na diminuição dos níveis de agressão e mortes entre os
presos.

O quadro geral da situação das prisões brasileiras é desafiador para todos os que estão
efetivamente preocupados com a consolidação e aperfeiçoamento da democracia no país. É
incômodo ter com freqüência agentes do Estado praticando tortura e impondo maus tratos sem que
sejam devidamente responsabilizados. É também constrangedor que criminosos comprem com
facilidade sua fuga ou então pratiquem atos ilegais com a conivência ou omissão de agentes do
Estado. É ainda mais constrangedor constatar que dezenas de presos têm morrido pelas mãos de
outros presos, quando deveriam ter a sua integridade física garantida pelo Estado que os custodia.

A crise no sistema prisional se aprofunda nos últimos anos e a sua superação depende de iniciativas
que ultrapassam a mera ampliação do número de vagas, maior oferta de programas e atividades
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para os presos e mais treinamento para policiais e staff correcional. O grande desafio é implementar
iniciativas que alcancem a raiz de muitos desses problemas que é a resistência dos sistemas
policiais e penitenciários em se adaptarem ao funcionamento democrático da sociedade,
possibilitando a responsabilização dos agentes do Estado que praticam a tortura, dos que são
omissos ou coniventes com as ações criminosas dentro e fora das prisões.

Fica para os novos governos estaduais e federal, em tempos de novos rumos na política e na
administração do país, o desafio de, com coragem e ousadia, comprometer radicalmente com a
democracia e com a pauta dos direitos do cidadão instituições tradicionalmente pouco permeáveis a
mudanças, como é o caso da polícia, das prisões e do próprio poder judiciário. Talvez assim
tenhamos uma nova conjuntura onde os avanços na área de segurança pública sejam mais
profundos e consistentes que os recuos e a inércia que a têm caracterizado. O desafio e a urgência
são por uma mudança de paradigma, um outro olhar sobre essa área de segurança pública. É
preciso fundar uma nova ordem de coisas no território das instituições da segurança. Vinte anos de
democracia têm mostrado que pequenas reformas nada reformam e trazem ainda como dano a
impressão de que as coisas mudaram quando tudo continua no mesmo lugar, crescem os crimes,
continuam as execuções sumárias, a violência policial, as arbitrariedades, a tortura, a corrupção, a
impunidade.

É temeroso imaginar que venha a se aprofundar ainda mais a percepção tão cara às nossas elites, e
tão disseminada em meio à nossa classe média, segundo a qual alguns brasileiros são dignos de
viverem outros não. Miseráveis, esfaimados, desgraçados, párias, criminosos são cada vez mais
vistos como seres indignos de viverem. Sem uma reversão nessa percepção, sem que se encare
todo e qualquer cidadão como portador de direitos, merecedor de respeito à sua dignidade humana a
barbárie, já instalada, se alastra. A lógica que despreza os milhões de brasileiros miseráveis, que os
segrega ao desterro das favelas, que os abandona à própria sorte, que não reconhece o seu direito a
uma vida digna é a mesma que também tem horror aos movimentos de trabalhadores urbanos ou
rurais que buscam reverter a sua condição de pobres e explorados, é a mesma que fecha os olhos à
violência policial contra pobres e afrodescendentes, e que é completamente indiferente ao inferno de
Dante de nossas prisões onde morrem os criminosos.
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