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LA JUDICIALIZACION DE LA EJECUCIÓN PENAL

Antonio Sánchez Galindo

Miembro de Número de la Academia

Mexicana de Ciencia Penales.

I

La administración pública, producto de un monopólico absolutismo
absorbió, por mucho tiempo �casi hasta nuestros días- los campos siempre
equilibradores de los poderes legislativo y judicial. Su invasión totalizadora
penetró hasta el ámbito de otra administración más refinada y brutal, más
inhumana, aunque, como aquélla, esté concebida y dirigida a los humanos: la
de la prisión. El derecho administrativo, por antonomasia debe regular todas las
acciones y políticas del Ejecutivo, pero, de ninguna manera, debe  transgredir el
principio de legalidad, porque en ese momento se transforma en un Ejecutivo
autoritario patrocinado por el capricho. Y esto aconteció y acontece, a pesar
del principio de legalidad, en esas microrepúblicas del dolor humano en las que
se administran las vidas de los fracasados sociales: de los delincuentes. El
absolutismo monárquico, pero lo que es peor, �el democrático�, sigue imperando
en la administración de nuestros reclusorios y Centros de Readaptación Social.
Baste contemplar como en la actualidad, con el pretexto de la seguridad se
sacrifican los derechos humanos de los prisioneros y se fabrica una
administración del terror y de violencia con el pretexto de la alta peligrosidad de
los delincuentes, sin que importe conculcar todo el ámbito del derecho
penitenciario: Así se envían a mujeres y hombres a la misma prisión y, también,
a pesar del artículo l8 de la Constitución Federal, a procesados y sentenciados,
se lacera el principio de la territorialidad y se exige la reforma constitucional
para torturar, más de la cuenta, a las garantías individuales, que ya de por sí
venían sufriendo con los arraigos y toda la serie de innovaciones legales que
�facilitan� la detención de los delincuentes, pero que destruyen todo el derecho
garantizador  construido a través de veinte siglos.

Estamos al borde de un verdadero golpe de Estado: ya se prepara el
ejército y se ha empezado por las prisiones, se seguirá con la policía, el Ministerio
Público y la impartición de justicia. Todo lo que la lucha técnico-racional
recomendó desde hace 100 años �el desterramiento de los militares de la
prisiones_ está a punto de lograr su regresión: un tsunami deshumanizador se
ha apoderado de la administración de las prisiones.
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Por lo anterior es preciso buscar la solución en la judicialización de la
ejecución penal como hemos insistido desde hace ya algún tiempo. Quien
suministra justicia no puede ser injusto en la hora de ejecutarla.

Decimos lo anterior porque tanto el legislativo como el judicial estuvieron �y
en algunos casos todavía lo están y en poco tiempo estarán de nuevo-
sojuzgados por el Ejecutivo y, al parecer, insistimos, así está aconteciendo bajo
la excusa de múltiples pretextos que se podrían reducir a uno: ineptitud para
gobernar. De donde han nacido todos los golpes de Estado que llenan a las
prisiones de inocentes y torturados. Ya después �oh ironía- pasado el tiempo,
otros reclamarán justicia tardía y sin significado, porque justicia fuera de tiempo
es justicia nula Así sucedió en Francia hasta fines del siglo XVIII, a pesar de La
Revolución; con España hasta finales de los años setenta del siglo pasado,
salvo algunos respiros, con Italia hasta la Segunda Guerra Mundial y en casi
todos los países de Latinoamérica, prácticamente, hasta nuestros días.

La democratización ha sido lenta y, en ocasiones, simulada y en nosotros,
está a punto de ser abortada. Un presidencialismo inepto y disfrazado es peor
que un autoritario abierto. Esto implica no sólo un desarrollo pleno, sino una
regresión a un estado de administración primitiva que, en nosotros, como lo
hemos afirmado, viene a ser una herencia que pudiéramos llamar ontogenética.

II

En nuestro medio baste recordar que las tribus precolombinas fueron
monárquicas, luego vivimos el virreinato, desembocamos en dos imperios
durante el siglo XIX y en una democracia en la que el presidente era el sustituto
del rey. Terminamos esa centuria  e iniciamos la siguiente, con el porfiriato que
no fue más allá de un gobierno autoritario que, de igual manera, pudiéramos
catalogar de  reinado. Los gobiernos de la Revolución no pudieron superar esta
manera de ser y su presidencialismo siempre conculcó los terrenos de los
poderes legislativo y judicial. Está sucediendo ahora ¿Y ese es el cambio
después de la dictadura de partido?

Lo anterior sucedió muy a pesar de nuestros principios de legalidad
que, constitucionalmente hablando, arrancaron desde 1824 y nos marcaron
como una República Federal y democrática, salvo las excepciones a que nos
hemos referido. La Constitución de 1857 subrayó la separación de poderes y lo
mismo aconteció con la de 1917. Pero sobre de ellas se impuso siempre el
caudillismo presidencialista.

El modo político de ser _que en cierta manera también lo es de la
naturaleza del mexicano- ha sido �aunque, al parecer, ahora lo estemos superando-
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el de un presidencialismo absolutista que se ha impuesto a los otros dos poderes
en que se encuentra cimentado nuestro gobierno, lo que nos proyectó en el
tiempo y en el espacio como una democracia simulada, que afectó los límites de
competencia de los dos poderes que deben complementar y limitar al Ejecutivo,
que, ahora, solapadamente trata de recuperar dándole fuerza al Estado Mayor,
por falta de fuerza personal.

La forma de ser anterior se derramó �hemos dicho- en el terreno siempre
lacerado por las violaciones que en la misma  prisión se producen por naturaleza:
tanto las preventivas como las de ejecución de penas: las penitenciarías. El
Ejecutivo, a cuya disposición se encuentran hasta la fecha, ha abusado de su
poder y lacerado con actuaciones, generalmente subjetivas, y con frecuencia,
fuera del derecho, las garantías y los derechos humanos de los reclusos,
aprovechando la timidez �que se comprende con facilidad- del Poder Judicial
que sólo supervisó la situación de los internos procesados de una manera
burocrática.

Esto fue un defecto que caló hondo en el mundo occidental. Únicamente
las personas piadosas �generalmente de raíz religiosa- se acercaban a las
prisiones para aliviar, en lo que podían, la vida infrahumana que vivían los
prisioneros. Tales fueron los acercamientos que, en España, tuvieron  para los
prisioneros Cerdán de Tallada, Chaves, Castillo de Bobadilla y Bernardino de
Sandoval, como lo menciona Manzanares Samaniego. (1)

Más tarde nos encontramos con personajes de la prisón �nos referimos
a los penitenciaristas célebres, como fueron Concepción Arenal y Rafael Salillas-
que, también, recomendaron las visitas a los presos para mejorar la triste situación
en que se encontraban y que sólo hablaba de los abusos del poder y la
indiferencia de los carceleros. Dorado Montero, con su tendencia premialista,
puede ser considerado, de igual manera, como un precursor de la salvaguarda
de los derechos humanos de los prisioneros, frente a un poder ejecutivo
autoritario y, por ende, abusador.

Lo anterior nos muestra el deseo, de algunos pensadores, de acotar el
poder de los ejecutores administrativos de la pena, cuya actuación distaba
mucho de la seguridad jurídica nacida de la ejecutoria pronunciada por la
autoridad judicial.

Por todos los abusos, y violaciones de los derechos de los penados,
por parte de las autoridades que han administrado la pena, empezó a germinar
la idea de que el Poder Judicial tenía la obligación de supervisar la forma en que
se aplicaban las condenas impuestas en sentencia ejecutoriada.

Los antecedentes, ya definidos, de esta concepción, se presentan � ya
lo hemos dicho en otros trabajos- en Francia, en 1810, cuando se crearon las
Comisiones de Vigilancia, por Decreto de 20 de octubre de ese año. Pero no es
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sino hasta 1978 en que aparece, ya perfilada,  la figura del Juez de Ejecución de
penas que, también, se conoció con el nombre de Juez de Aplicación. No obstante
el país que se adelantó a todos fue Brasil, quien en 1922 reguló las funciones y
competencia del Juez de Ejecución de Penas, en forma tan amplia, que las
críticas hablaron de exceso. En España �y como lógica reacción al régimen
dictatorial de Franco- vio la luz hasta 1979. Su aparición quiso restañar todas
las heridas que se habían inflingido en las prisiones a los penados, durante el
largo periodo de la tiranía.

III

La figura del Juez de Ejecución � el primer paso para la judicialización-
nace, a mi modo de ver las cosas, por varios motivos: el justo reclamo de poder
judicial de ejecutar las sentencias pronunciadas por él mismo; los abusos  y
acciones subjetivas realizados por las autoridades administrativas, durante el
periodo penal ejecutivo; el deber de imponer el principio de legalidad y la
garantía de la ejecución a las ejecutorias aplicadas a los penados. Todo esto
que, por decirlo de alguna manera, hacía sufrir al derecho penal liberal y al
Estado de Derecho, ha hecho volver la mirada a la invasión que, desde antaño,
en forma libérrima, el Ejecutivo realizó dentro del espacio territorial de las
prisiones.

La conculcación de la garantía de la ejecución hizo comprender hasta
qué grado el Poder Ejecutivo, como herencia del absolutismo, había
constantemente violado los derechos de los prisioneros y era necesario superar
esta actuación que venía a constituir un reducto despótico que trataba de
perdurar y que se reflejaba en las garantías penal y jurisdiccional.

El contenido de las penas �cabe manifestarlo de esta manera- se lo
ponía en manos de la autoridad administrativa como �un cheque en blanco.
Ahora es un cheque en blanco, pero arrebatado, robado e impuesto De ahí el
abuso y la falta de seguridad jurídica en la ejecución. Por esta razón,
frecuentemente, la proporcionalidad entre la pena y la culpabilidad �por las
decisiones arbitrarias y subjetivas de la autoridad administrativa- dejaba de
tener significación dañándose el  sentido y fin de la ejecutoria pronunciada por
el Poder Judicial.

Por otra parte, es menester considerar que la individualización judicial
debe ser la fuente para la individualización ejecutiva y, por ende, quien de
derecho es el avocado para aplicarla, es el propio Juez que la impuso. De aquí se
desprende la potestad plena del  propio juzgador para ejercer la ejecución
penal.
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Las razones que anteceden dan la pauta para la creación de la figura del
Juez de Ejecución que en nuestro medio �y también en el de otros países- ha
tenido serias oposiciones: los fantasmas del un ejecutivo que se niega a ceder
terrenos en  los que él había sentado sus reales por intereses, la mayoría de las
veces, aviesos y extra legales; las argumentaciones de una división de poderes
sin sentido; la pretensión de que la prevención �que implica la aplicación de la
pena- carece de interés para el Poder Judicial; el burocratismo que engendraría
la aparición del figura del Juez; los forcejeos que se plantearían entre las dos
autoridades, en detrimento del justiciable y la confusión provocada por la
ambigüedad que siempre se plantea, dentro de los principios de legalidad,
sobre todo en materia de competencia.

La polémica se planteó �plantea y entre nosotros se planteará, si se
decide la creación de la figura- a partir de la nomenclatura. Para unos �los
franceses, por ejemplo- el Juez fue de ejecución, para otros �como aconteció
con los italianos y españoles- el Juez fue de vigilancia. Hubo algunos que lo
denominaron de aplicación de penas. Y dentro de nuestra experiencia, hay
quien se ha aventurado a decir que convendría la denominación de Juez
administrativo de Ejecución Penal.

La verdad es que tenemos que fijar, con perfección, la competencia de
nuestra figura y para eso hay que establecer, con finura, sus atribuciones y
funciones. Desde luego �y en primer término- su creación responde a dar el
paso de la judicialización de la ejecución y luego, a la protección de los derechos
del penado. De aquí se desprende su doble mirada: establecer la garantía de la
ejecución  conforme lo que se prescribe en la ejecutoria y vigilar el cumplimiento
de los derechos humanos del prisionero.

En nuestro medio tendría que concedérsele beligerancia en el ámbito de
la concesión de beneficios: libertad preparatoria, remisión parcial de la pena,
prelibertad, traslados, salidas eventuales de emergencia, aplicación de sanciones
y supervisión efectiva de la conducta del interno, así como el tiempo de
participación en el trabajo, en los programas educativos y las terapias que
voluntariamente acepte. Tampoco escaparán sus decisiones en la condena
condicional y los sustitutivos de prisión y, por supuesto en la liberación total a
resultas del compurgamiento íntegro de la pena.

Sin embargo, como dentro de sus actuaciones se encuentra la
supervisión en el cumplimiento del artículo 18 Constitucional, que establece
que el fin de la pena es la readaptación social, el universo de la prisión  le cae
entre las manos, porque, judicialmente, la individualización  se llevó a cabo con
este mismo fin y, para lograrlo, necesita �mientras subsista este presupuesto
constitucional- supervisar todas las acciones de la autoridad administrativa
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para que se logre. Paralelamente �y dado que para alcanzar el fin de la pena se
requiere que los derechos humanos de los internos se respeten a plenitud-,
nuestro funcionario judicial deberá estar atento a que, en ningún momento, se
conculquen. Además podrá servir de enlace para presionar al  ejecutivo en el
cumplimiento de su obligación básica, frecuentemente olvidada: conceder un
presupuesto suficiente para que se cubran las necesidades de estas
microciudades. Sin él, vano sería dar seguridad jurídica al fin de la ejecución de
una pena que se impone con la calidad de readaptadora social.

Aquí destacan los derechos a la salud �física y mental- a la educación
especializada, a la capacitación para el trabajo, a las relaciones con el exterior, al
deporte, a la recreación, a la cultura, a una alimentación suficiente y variada, al
sexo, a la religión, en una palabra: a la readaptación social. Pero como ésta es
también un requisito �sine qua non� para lograrla y alcanzar los beneficios de
ley, en cuyos términos se impuso la sentencia, la readaptación social viene a
constituirse, igualmente, en una obligación del penado, que debe ser supervisada
por el propio Juez de Ejecución: la buena conducta, frecuentemente simulada,
la asistencia al trabajo y a la escuela, las buenas relaciones familiares deberán
ser vigiladas por nuestra autoridad judicial ejecutiva, con la mirada de Jano:
hacia los derechos y hacia las obligaciones. Y esto no sucederá en un régimen
militar en el cual si se equivocan vuelven a mandar: el autoritarismo puro: la
muerte del los derechos humanos en prisión.

IV

Por las consideraciones arriba mencionadas, sería conveniente la
judicialización total de la ejecución penal. Así la autoridad jugadora cumpliría
con su deber constitucional de garantizar la pena que ella misma impuso, y se
evitarían los supuestos problemas que  la duplicidad de autoridades provoca.
Pero mientras esto sucede atendamos a las estrategias de política criminal que
le darían la pauta al Poder Judicial para sentar la pica en el �Flandes� de la
ejecución penal.

En primer lugar se requiere de la creación de un principio de legalidad
que, además de lo Constitucional atienda a lo sustantivo y adjetivo penal y a
las leyes de ejecución, reglamentos e instructivos de las prisiones; a la creación
de espacios dentro de los institutos penales para establecer las oficinas  en las
cuales realizarán sus funciones los jueces penales ejecutivos, junto con su
personal; la designación de un presupuesto suficiente para que desempeñe
con idoneidad sus labores y, sobre todo, la selección y capacitación de todos
los funcionarios y empleados que se ocuparán de estas actividades tan
largamente esperadas en el estado de derecho de nuestro país.
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Generalmente el Juzgador �sea por pudor o falta de vocación- ve la
ejecución, sobre todo la relativa a la privación de libertad como algo que si bien
no le produce sentimiento de culpa, sí le sugiere rechazo porque sabe que en
mayor o menor grado el delincuente le guarda rencor y resentimiento que pueden
ser conscientes o inconscientes. De esta suerte, el Juez de Ejecución tendrá
que ser de perfil diferente: tener vocación penitenciaria y profundos
conocimientos de lo que es el delincuente preso, qué significa la prisión y qué
efectos produce, qué posturas criminológicas existen y como se garantiza la
ejecución de la pena y se supervisa la tutela de los derechos de los prisioneros.

De lo anterior se infiere la necesidad de una selección y capacitación
tanto de los funcionarios que se ocuparán de la ejecución judicial de la pena,
como de su personal de apoyo, porque es lógico que el administrativo tenga
reparos en ayudarlo, por lo menos, dentro de un periodo de inicio antes de que
se rompa la inercia de siglos que ha impulsado el egocentrismo ejecutivista.

El perfil del Juez de Ejecución principiaría en la posesión de su título de
licenciado en derecho, seguiría con su vocación penitenciaria, continuaría con
sus atributos físicos: edad, salud física y mental, personalidad, etc. Y concluiría
con su capacitación previa a la asunción del cargo.

Entre las materias que  estructurarían la especialidad se podrían incluir
Derecho penitenciario y ejecutivo penal, psiquiatría y psicología criminal,
penitenciarismo, administración penitenciaria, criminología, victimología,
análisis de los documentos internacionales sobre la materia, estadística y
deontología jurídica dentro del ámbito de la ejecución de la pena.

No está por demás aludir a que la intervención del Juez de Ejecución
debe extenderse, también, a los internos que sufren medidas de seguridad. Los
derechos de los enfermos mentales, los inimputables y mientras no se cambie
de punto de mira, los menores delincuentes. Los derechos de estos grupos de
justiciables están perfectamente definidos y son independientes, en gran parte,
de los penados que no caen dentro de esta esfera de atención.

Algunos autores señalan límites muy precisos en cuanto a la competencia
del Juez de Ejecución. Por ejemplo en relación con la seguridad de las
instituciones, la ordenación de la convivencia interior, el funcionamiento de los
talleres, la escuela, la asistencia médica y religiosa y, en general,  los regímenes
económico administrativos y de tratamiento penitenciario, en estricto sentido.
(2) Nosotros, al respecto, ya hemos externado nuestros puntos de vista líneas
arriba.

Otro punto de análisis es el que se refiere a las críticas que se han
establecido en diversos países respecto a la figura del Juez de Ejecución una
vez instaurada:
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En primer lugar, mencionan los tratadistas españoles que la
improvisación fue la principal causa de que la judicialización de la ejecución
penal no alcanzara el desarrollo pleno. En seguida argumentan la falta de apoyo
económico y, luego, las presiones que ejerce la autoridad administrativa. Iñaki
Rivera hace mención, asimismo, de que el Juez de vigilancia �como lo denominan
ellos- no alcanzó a cubrir todas las expectativas que habían esperado, sobre
todo por la realidad política que se vivía en tiempos de la transición, cuando fue
creada la figura. El autor mencionado cita, a su vez, textualmente, a Ruiz Vadillo
cuando dice: (3) �Antes de nacer la figura del Juez de Vigilancia, en él estaban
depositadas grandes esperanzas y en él se confiaba para resolver algunas de
las grandes situaciones del mundo carcelario, mucho más cuando se vive una
situación como la de ahora en un Estado democrático de derecho�. Luego
agrega: �Transcurridos más de quince años  después de su creación es
conveniente ver hasta que punto se han visto defraudadas nuestras esperanzas.
Dicho de otro modo, conviene analizar si la práctica penitenciaria cotidiana de
estos años no logró mantener la distancia existente entre la consagración formal
de unos principios garantistas y su aplicación real en la vida penitenciaria�. Y
pregunta:

1.- ¿Sirvió para desminuir los efectos negativos de la cárcel?

2.-O, por el contrario ¿corre el riesgo de legitimar la institución en su conjunto?

Rivera contesta a las preguntas que él mismo se formula y dice que �si
bien es cierto que la creación de la figura ha hecho adelantar la responsabilidad
del ámbito judicial en la ejecución de la pena, esta no ha alcanzado su grado
óptimo de madurez porque no se capacitó adecuadamente al personal. Además
éste no fue suficiente y un Juez debe atender a  varios establecimientos al
mismo tiempo, quedando en entre dicho la vigencia del principio de inmediación.
Por otra parte, los medios de que fue dotado el Juez para cumplir con su encargo
fueron verdaderamente precarios. También, asevera el mismo autor, fue penosa
la dotación de medios procesales que recibió el ámbito penitenciario en España.
Y, por último la carencia de suficientes defensores penitenciarios que eviten la
indefensión en que se encuentran lo penados frente a la actuación de las
autoridades administrativas y los mismos jueces de vigilancia.

En Italia lo que ha impedido el desarrollo pleno del �Judice di
Sorveglianza ha sido la difícil definición �y, por consecuencia, obstáculo para
la concesión de beneficios- de términos como resocialización, reeducación que
son necesarios para disminuir el sufrimiento impuesto por la pena y, por
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consiguiente quien predispone, construye las condiciones mismas del
intercambio, es la autoridad administrativa, lo que hace que el Juez de Vigilancia
sólo simule el control judicial  y legitime la garantía de la ejecución penal cuando
no existe. (4)

Una crítica más: Uno de los frenos que se ha impuesto a la judicialización
de la ejecución penal es la falta de cultura jurídica en muchos de los profesionales
del derecho, incluyendo a jueces y magistrados en cuya conciencia todavía no
aparece la necesidad de garantizar la aplicación de la pena durante la ejecución
de la misma, por conducto de Juez de Ejecución.

Todavía hay más críticas: nuestra figura no ha alcanzado su plenitud porque
padece de oscuridad en la definición de sus funciones. ¿Le competen las
decisorias o las  de vigilancia, o ambas? O sea funciones de ejecución
propiamente dicha y funciones de vigilancia. Esto que es fundamental, no se
encuentra perfectamente clarificado en múltiples de las legislaciones sobre las
que se fundamenta la judicialización de la ejecución penal y esto contribuye a
confusión y conflicto.

Las legislaciones como la brasileña que le han conferido una competencia
demasiado amplia al Juez de Ejecución y, en la práctica, no le han otorgado los
elementos necesarios para cumplir con su cometido,  lo limitan en su eficacia y
el exceso de actividades administrativas le impide ver el bosque de la ejecución.
Por este exceso, apuntan quienes han sufrido la experiencia, muchas de sus
actuaciones que conforman una intervención depurada en la ejecución penal
se disuelven  -o se cumplimentan- en la insuficiencia por la exigencia de las
actividades administrativas.

Para nosotros que estimamos que el Juez de Ejecución, por esencia,
debe intervenir �merced al sentido y fin de la pena establecido en el  artículo 18-
y actuar, tanto a petición de parte como per se. Es decir, puede esperar que los
internos o la propia autoridad administrativa recurran a él para dirimir
controversias, pero él al conocer las resoluciones de la autoridad administrativa
y los pedimentos de los propios internos, procederá de conformidad a lo
establecido en el principio de legalidad. De ahí la importancia de éste, en su
alcances y definiciones.

Invocan también, los autores, la ingente necesidad de que el Juez de
Ejecución, en sus actuaciones, debe atender a los principios de sumariedad y
proporcionalidad del trámite, con respecto a las garantías inherentes a toda
actividad jurisdiccional: derecho a la defensa, a la asistencia de abogados, etc.

El otro capítulo que se tiene que superar, a fin de no incurrir en error o
ineficiencia, dentro de actuación del Juez de Ejecución, es el relativo a lo recursos
que debe poseer el penado frente a las decisiones del mismo. Al respecto, los
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autores españoles manifiestan que cuando el Juez actúe, como tal,  conociendo
por recurso una resolución administrativa, no deberá haber recursos
devolutivos. La sustitución de la jurisdicción contencioso administrativa por la
penal, soporta bien esta limitación, sobre todo cuando viene ampliamente
compensada por la  especialización y mayor proximidad a la materia conflictiva
y lo mismo sucederá por lo que se refiere a la función de ejecución penal y, por
último, que la admisión  excepcional del recurso de apelación de la  resolución
se reservará, cuando más, para aquellos pronunciamientos más graves de Juez
de Ejecución que, recaídos en el área de la ejecución penal, no resultan en
ningún recurso. (5)

Otro aspecto, que es necesario considerar, es la participación del
Ministerio Público, porque el Juez interviene en la disminución de las sentencias
cuando aplica los beneficios  consignados en las leyes de ejecución de
sentencias. Mencionamos esto porque la judicialización implica la intervención
de cuantos fueron parte en el proceso.

El recurso de queja �que también debe ser analizado e incorporado en el
universo de la judicialización de la ejecución- será consagrado, con su definición
y alcances correspondientes a fin de que de que no quede  truncada la protección
de las partes, en ciertos momento de la actuación de la propia figura que
comentamos.

Iñaki Rivera alude a que se debe atender a lo que corresponde realmente
al Juez de Vigilancia y señala:

1.- Adoptar las decisiones necesarias para que los pronunciamientos de
las resoluciones en orden a las penas privativas de libertad se lleven a cabo,
asumiendo las funciones que corresponderían a los jueces y tribunales
sentenciadores.

2.-Resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los penados
y acordar las revocaciones que procedan.

3.-Aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre
beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena.

4.-Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a 14
días.

5.- Resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los
internos sobre sanciones disciplinarias.

6.-Resolver en base a los estudios de los equipos de observación y
tratamiento, y en su caso de la central de observación, los recursos referentes
a clasificación inicial y a progresiones y regresiones de grado.

7.-Acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los internos
formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario, en cuanto
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afecten a los derechos fundamentales o de los derechos y beneficios
penitenciarios de aquéllos.

8.-Realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios que previene
la Ley.

9.-Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a dos
días, excepto de los clasificados en tercer grado.

10.-Conocer del paso a los establecimientos de régimen cerrado de los
reclusos, a propuesta del director del establecimiento.

A continuación define �cosa que también nosotros deberemos hacer- la
competencia territorial que atiende no solo a los fueros, sino también, al  número
de prisiones que le corresponderían a cada juez de ejecución.

El mismo autor hacer referencia, a continuación, al pensamiento de
Bergalli cuando afirma (planteamiento al que nosotros debemos  atender para
no incurrir en los mismos errores): �Permítaseme terminar este apartado con
una invocación a la necesidad de que la clase judicial española constituya su
propia cultura penitenciarista, la existencia  de una jurisdicción específica
requiere de una legitimación a través de su propio ejercicio. Desafortunadamente
en la larga vigencia de nuestra Ley, pocos ejemplos ha tenido la sociedad
española de auténtica y verdadera sensibilidad de jueces y magistrados por la
atención de los derechos de los reclusos. Algunos han sido modélicos y cabe
destacarlos. Otros, en cambio también, deben destacarse, pero precisamente
por motivos de insensibilidad o de sensibilidad al revés de la que se requiere
para el ejercicio de esa particular jurisdicción. Ambos tipos de ejemplos se han
producido precisamente en Catalunya. El primero de ellos a cargo de un
magistrado que ha honrado a la Justicia española, el segundo representado por
un personaje cuyas características subjetivas y profesionales difícilmente
pueden repetirse. Lo raro, en este último caso, esta constituido por la aparente
protección que dispensa al mismo cuerpo policial en sus decisiones y
comportamientos, claramente violatorios, no sólo de los derechos de los reclusos
sino de los mismos principios de la Constitución española y el ordenamiento
penitenciario, al desoír las denuncias y querellas que se han presentado para
reclamar contra el sistemático procedimiento de tales principios en que incurre
y de los cuales se vanagloria el magistrado de vigilancia�.

Como vemos la creación de la figura del Juez de Ejecución no entraña
una tarea fácil: el camino para llegar a ella está lleno de escollos que, si bien es
cierto, se pueden superar con voluntad política, poseen la cualidad de no dejarse
abordar con simplicidad, sobre todo por la reacción que va a suscitar en la
facción conservadora de la Legislatura, en las autoridades de las prisiones, en
los internos mismos (por lo menos al inicio de las operaciones) que ven con
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desconfianza toda autoridad emanada del ámbito judicial, de las autoridades de
Hacienda que siempre oponen objeciones a toda innovación que representa
nuevas inversiones e, incluso, del propio Poder Judicial, que no desea hacer un
esfuerzo para establecer un cambio que implica la creación de nuevas
responsabilidades. Empero es necesario hacer el esfuerzo, porque ya es tiempo
de evitar las violaciones que, constantemente, comete el personal administrativo
del Poder Ejecutivo, dentro de la ejecución de las penas, sobre todo las
restrictivas y privativas de libertad, conculcando la garantía de la ejecución,
poniendo en entredicho la seguridad jurídica de la propia ejecución de la sentencia
y haciendo fracasar el fin de la pena.

V

Por otra parte es necesario que el Poder Judicial recupere esta plaza que,
de siempre, le ha correspondido y que por los absolutismos monárquico y
presidencialista se le había escatimado. Es tiempo de romper la inercia de un
pasado obsoleto y proceder a un cambio promisorio y esperanzado de las
prisiones que, ahora, viven dentro de un caos de inhumanidad.

Pero todo lo anterior será un sueño de imposible realización si se continúa
bajo un  régimen de ineptitud que se deja influenciar por ignorancia,
pusilanimidad y afán de manipulación, por un soslayado, lento e irremisible
autoritarismo militar irracional que culminará, tarde o temprano, en una regresión
a un régimen de facto que impondrá un ficticio poder judicial.
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ALCANCES Y PERSPECTIVAS DE LA PREVENCIÓN Y DEL CONTROL
SOCIAL COMO INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CRIMINAL*

César Barros Leal

Maestro en Derecho, Procurador del Estado de
Ceará (Brasil), Miembro del Consejo Nacional de
Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de
Justicia y Presidente del Instituto Brasileño de
Derechos Humanos

Palabras claves: inseguridad, criminalidad, política criminal, represión,
prevención, control social, instrumentos ideológicos.

1. Introducción

En el I Congreso Mundial de Seguridad Pública, Procuración y
Administración de Justicia, llevado a efecto en el DF, en 2000, participé en un
panel acerca de la delincuencia urbana y la seguridad pública de Brasil y México.
Me acuerdo de haber señalado, a la sazón, que el crecimiento brasileño y
mexicano no estaban siendo acompañados de una mejora generalizada de los
indicadores sociales y que, en ambos países, la urbanización desgobernada, el
envilecimiento progresivo de las condiciones de supervivencia, la miseria
ominosa, el desempleo crónico, el bajo nivel de educación, el consumo y el
tráfico de drogas, la lentitud en la impartición de la justicia, el colapso del
sistema penitenciario y la impunidad dominante coadyuvaban en el incremento
del crimen.

En Brasil como en México, los habitantes, amedrentados con la violencia
omnipresente, viven angustiados, con recelo de salir a las calles, ante la creciente
inseguridad que enfrentan en lo cotidiano. Pocos escapan de ser víctimas de
un acto delictivo. De los que son, muchos quedan con secuelas irreversibles.
Algunos cambian sus actividades y sus hábitos de vida, portan armas, crean
grupos de vigilancia y, en último caso, de exterminio, mientras los ricos se
esconden detrás de muros altos, blindan sus autos y contratan servicios de
seguridad privada.

Uno se percata, con todo, que solamente existirá un mínimo de estabilidad
si hubiere la garantía erga omnes de las condiciones elementales de vida, de
calma, de bienestar. Ya se dijo que, sin ellas, no tendría sentido el propio Estado,
puesto que la seguridad pública, en su concepto moderno, integral e incluyente
(aquella prevista en numerosos documentos internacionales de derechos
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humanos y regida por los principios de legalidad,  eficiencia, profesionalismo y
honradez, contenidos en el art. 21 de la Constitución mexicana) constituye una
obligación primordial del Estado y es una condición básica para su existencia
como nación.¹

En 2003, en el II Congreso de Prevención Criminal, Seguridad Pública,
Procuración y Administración de Justicia, con el subtítulo �Una Visión del
Presente y del Futuro a la Luz de los Derechos Humanos�, que organizamos en
Fortaleza, Brasil, con la presencia de un elevado número de mexicanos, ya sea
como participantes, ya sea como conferencistas, pulsé la misma tecla al precisar,
en el discurso de inauguración, que es consensual el razonamiento de que no
hay una solución mágica para la violencia, y que su contención no se hace sólo
a través de medidas represivas, sino también mediante políticas públicas
preventivas, de inclusión social, reformas de la legislación penal, procesal penal
y de ejecución de la pena, así como el fortalecimiento de las defensorías, de los
ministerios públicos y del poder judicial.

En aquel Congreso dejamos claro que la prevención² no puede ser tratada
de modo empírico, y albergar discursos engañadores que, en una retórica
superficial, disimulan, de una parte, la inercia ante el avance de la violencia y la
incapacidad de alcanzar resultados satisfactorios en tanto que no haya
disposición política y sensibilización general y, de otra parte, una absoluta
ineficacia en relación con los delincuentes habituales, profesionales, corruptos,
estafadores y mafiosos.

No, señoras y señores, es de otra prevención �racional, solidaria,
responsable� que nos cabe discutir ahora, en este recinto, en donde las palabras
no pueden ser esgrimidas como someros instrumentos ideológicos de políticas
criminales inconsistentes.

Ahora bien. Los años pasan y los problemas y desafíos se agrandan.
Vemos, con gusto, en la agenda de esta reunión internacional, una sintonía con
las ideas que descollaron en los dos Congresos mencionados, entre ellas la
preocupación con el Estado Democrático de Derecho, cuya función principal
es mantener el bien común, la paz pública3y cuya vigorización se impone ante la
criminalidad y la definición de una política criminal4 que no se contraponga a la
política social5 ni tampoco sea fragmentada, y que esté atenta a los principios
democráticos, a los derechos humanos y las garantías legales.

Es evidente que el control del delito (preventivo y reactivo), además de
reclamar un conocimiento profundo de la realidad, ha de requerir del diseño de
tácticas y alternativas para prevenir y afrontarlo, siendo menester, como se
indica en los objetivos de este evento, delimitar los alcances y fines de la
prevención en el rubro de la seguridad pública y, al mismo tiempo, evaluar la
reacción punitiva del Estado ante los retos de la criminalidad moderna.
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2. La planeación y la acción estatal

Planteemos, como punto de partida, que la política criminal debe
inexcusablemente estar subsumida en la planeación del estado, prevista en el
artículo 26 constitucional, a saber:

El Estado organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional que imprima
solidez, dinamismo, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la independencia
y la democratización política, social y cultural de la
nación.

Dentro de este marco se incluye la planificación específica del quehacer
estatal en lo que respecta a programas de prevención y control contra el delito,
con observancia de la dicción de la Ley General que Establece las Bases de
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promulgada el 8 de
diciembre de 1995, según la cual la seguridad pública tiene como fines
salvaguardar la integridad y derechos de las personas y preservar las libertades,
el orden y la paz públicos.

Las autoridades competentes alcanzarán esos fines por medio de la
prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la
reinserción social del delincuente y del menor infractor. Y al Estado incumbe
combatir los múltiples factores que generan la comisión de delitos y conductas
antisociales, desarrollando políticas, programas y acciones que fomenten en la
sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad.

No es una tarea fácil, pues la criminalidad, particularmente la organizada,
hace mucho tiempo traspasó la barrera de lo mínimo soportable y parece superar,
en su capacidad de audacia y actuación, la fuerza reactiva del Estado, obligado
a renovarse continuamente en sus métodos y estrategias so pena de asistir,
impotente,  a la pérdida de la fe hacia las instituciones públicas (la policía, ante
todo) y al triunfo concomitante de la inseguridad jurídica, del miedo y de la
impunidad.

De ahí que todo discurso, en el ámbito de la seguridad pública, se vuelva vacío
si no se apoye en medidas serias y objetivas como, por ejemplo:

�   Planeación a corto, mediano y largo plazo. A pesar del hecho de
que algunas providencias son actuales, urgentes �como el
patrullaje cotidiano y la detención en flagrancia�, y no pueden
demorarse, no pueden ser postergadas, puesto que la dilación
sería fatal (y en ello muchas veces radican algunos de los lindes
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de la prevención), el énfasis nunca puede ser puesto en unas
medidas cortoplacistas que adoptan criterios coyunturales para
sus intervenciones y son por lo general improvisadas y punitivas;

�  Unificación de la legislación. Carece de significado la existencia
de 32 códigos penales  diferentes, además del federal, y 32 leyes
procesales más la federal;

� Inversiones en la infraestructura policial: compra de
equipamiento (como chalecos de suficiente protección para evitar
la muerte anunciada de centenas de policías, que pagan con sus
vidas en el cumplimiento del deber6) y tecnologías avanzadas en
los sistemas de emergencia; necesidad de células específicas,
especializadas en ciertos delitos como es el caso del lavado de
dinero;

�   Mayor rigor en la selección y el entrenamiento de los policías,
civiles, estatales y federales (cuyos salarios y prestaciones
laborales tienen que ser, en definitiva,  dignos y compatibles con
la magnitud de sus funciones y la eficiencia, el profesionalismo y
la confiabilidad que de ellos se exige),

�   Intensificación del combate a la corrupción y de la tarea de
depurar (mediante un control interno o externo) a los cuerpos
policiales contaminados por miembros que adoptan una política
bélica de mano dura, confunden autoridad con autoritarismo,
practican arbitrariedades, desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales, se tornan bandidos y profanan su uniforme, siendo
lamentable la participación de ex miembros de las unidades
represivas estatales en el crimen organizado;

�   Adiestramiento y profesionalización de las fuerzas policiacas
en la investigación de crímenes financieros y electrónicos; no se
puede estereotipar la criminalidad y concentrarse, en una visión
reduccionista, sólo en los crímenes tradicionales, en los asaltos,
los robos con violencia, los homicidios, las violaciones, los
allanamientos de morada, los delitos callejeros contra la propiedad
(algo que, indiscutiblemente, ha de ameritar siempre una especial
atención, pero no prioritaria, como pretenden los represivos, los
heraldos de las campañas de contenido alarmista, quienes cuentan
para ello con los mass media); urge, por lo tanto, inhibir la
delincuencia no convencional, la delincuencia de cuello blanco,
las infracciones contra el medio ambiente, etc., cada vez más
descaradas, más virulentas y/o más tecnocratizadas, y cuyos
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tentáculos se extienden a las esferas de los poderes. Alessandro
Baratta decía que �los delitos económicos y ecológicos, la
corrupción, la desviación criminal de los órganos civiles y militares
del Estado, la complicidad delictuosa de los detentadores del
poder político y económico con las organizaciones del tipo
mafioso, se suelen asumir en la discusión pública como problemas
de orden moral y no como problemas de seguridad urbana�;7

�  Integración de las policías de los tres niveles del gobierno, con
operaciones que involucren a sus diferentes corporaciones,
evitando, como advierte Pedro José Peñaloza, �los roces y
competencias mal entendidas entre las policías preventivas y
judiciales; 8

�  Elaboración de mapas de la violencia urbana (indicando los
sectores de riesgo, de elevada tasa delincuencial) y de un banco
fehaciente de datos criminales (un problema serio en América
Latina, donde las estadísticas9 no existen o son poco o nada
confiables);

� Valorización de los consejos de seguridad, con el establecimiento
de sistemas de denuncia ciudadana, con vistas a reducir las cifras
oscuras, facilitando la identificación de criminales y detectando
hechos que puedan atentar contra la seguridad, como ocurre con
los secuestros organizados por pandillas;

� Atención a las víctimas de los delitos (civiles y agentes
policíacos) y protección a los testigos amenazados;

�  Reducción del uso de la detención preventiva y creación de
nuevas   vacantes en las prisiones.

3. El ius puniendi y el derecho penal. La despenalización y la
descriminalización. El encarcelamiento

Es de vital importancia estar conciente de la trascendencia de una tarea
que no se agota en las medidas aludidas, y que jamás debe conducir a la
tendencia, al hechizo de rebasar límites del ius puniendi.10 En verdad, la simple
agudización de la pena no es, consabidamente, el camino apropiado para el
enfrentamiento del delito, sobre todo cuando puede engastar
inconstitucionalidades y provocar violaciones a los derechos fundamentales,
en especial de los inculpados, quienes disfrutan de la presunción de inocencia.

Los estudiosos llaman la atención sobre los peligros de encarar la
seguridad pública como un tema eminentemente penal y enfatizar el derecho
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penal de primer ratio, simbólico, del enemigo, responsable de la exacerbación
de las normas vigentes, como si fuera una respuesta eficaz a la criminalidad.
Diríamos que es una falsa ilusión de paz social, de nación segura,11 que se
vende a una población atemorizada, apostando en una mítica capacidad
disuasiva del sistema de justicia penal como instrumento de control, de profilaxis
colectiva.

Mucho más imperiosa es la certeza de la aplicación �a todos,
independientemente de su condición financiera� de la ley, puesto que en el
mundo real lo que importa es el cumplimiento efectivo de la pena y no su
dureza, tal y como nos enseñó Cesare Bonesana, marqués de Beccaria.

Para Sergio García Ramírez, actual Presidente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos:

�� el sistema penal �con su extenso �equipo� de delitos, penas,
tribunales, prisiones, etcétera� constituye el último recurso del
control social en una sociedad democrática, a diferencia de que
sea un recurso ampliamente recabado y practicado en una
sociedad autoritaria, que utiliza de los instrumentos punitivos �
amenazas y castigos� antes que otros medios para encauzar la
conducta de los ciudadanos. El notable penalista Reinhart
Maurach expresa esta idea con una expresión breve y directa: �en
la selección de los recursos propios del Estado, el Derecho Penal
debe representar la última ratio legis�; por ello ha de �encontrarse
en último lugar y entrar sólo en liza cuando resulta indispensable
para el mantenimiento del orden público�.�12

Así también piensa Alfonso Zambrano Pasquel:

�Una auténtica democratización del control penal exige un derecho
penal limitado y garantizador del respeto a los derechos humanos,
así como una pena imponible como la ultima ratio y sólo en
defensa de los bienes fundamentales.�13

De ahí el convencimiento de la relevancia de la despenalización y la
descriminalización de ciertas conductas, del énfasis en una intervención penal
mínima (que refleje el carácter subsidiario del derecho penal) y de la necesidad
de aplicar alternativas a la cárcel a los responsables de delitos de pequeño
potencial ofensivo.

El encarcelamiento, además de dispendioso, es anacrónico y estéril. Los
centros penitenciarios  se han convertido en crisoles del crimen, espacios de
hacinamiento y autogobierno donde los hombres se embrutecen y adquieren �
en una convivencia forzada de primarios y reincidentes, reclusos provisionales
y sentenciados,  delincuentes del fuero común y del fuero federal�, los hábitos,

CNPCP 19 - Miolo completo.pmd 12/22/2006, 5:08 PM30



3 1

Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1(19) - jul/dez. 2006

los contactos y las destrezas que habrán de afianzarles el retorno al delito tan
pronto como sean excarcelados. En realidad, en los penales (que podrían estar
mucho más saturados si fueran cumplidas miles de órdenes de aprehensión
pendientes) se alega perseguir la prevención especial, terciaria, pero, en su
gran mayoría, las cárceles no son otra cosa que sitios de entrenamiento de
nuevas huestes del crimen, máxime del crimen organizado.

4. Alcances y perspectivas de la prevención

Es innegable el alcance de la prevención, �el más precioso de los
elementos en que la Política criminal se apoya para considerar un plano de
acción con mejores posibilidades de resultados en el enfrentamiento de la
criminalidad�, 14 en cualquiera de sus modalidades: primaria, secundaria o
terciaria; general o especial; estatal, corporativa o comunitaria; individual o
colectiva; social o situacional.15

La verdadera política criminal, de matiz preventivo, debe armonizarse
con las demás políticas estatales (económicas, sociales, educativas, etc.) y con
los términos de la Declaración de Caracas, elaborada en el Sexto Congreso de
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, de las Naciones Unidas,
en Caracas, en el periodo del 25 de agosto a 5 de septiembre de 1980 (cuyo tema
central fue �La Prevención del Delito y la Calidad de Vida�), en donde se reconoció
�que todo programa de prevención del delito debe formar parte del proceso de
planificación para el desarrollo�.

De igual modo, la reciente Declaración de Bangkok, del 11º Congreso de
las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Justicia Penal, realizado
del 18 al 25 de abril de 2005, por el gobierno de Tailandia (y que eligió como tema
central �Sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en materia del delito y
justicia penal�), ha reforzado la imperiosidad de la postura preventiva. He algunas
de sus conclusiones (8, 9,10, 24, 29 y 34):

8. Estamos convencidos de que el respeto del imperio de la ley y
la buena gobernanza y la debida gestión de los asuntos y los
bienes públicos en los planos local, nacional e internacional son
requisitos indispensables para la creación y el mantenimiento de
un entorno en el que la delincuencia se pueda prevenir y combatir
con éxito. Nos comprometemos a desarrollar y mantener
instituciones de justicia penal justas y eficientes, lo que incluye
el trato humano de todas las personas detenidas en centros de
prisión preventiva y en establecimientos penitenciarios, de
conformidad con las normas internacionales aplicables.
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9. Reconocemos el papel de personas y grupos ajenos al sector
público, como las organizaciones de la sociedad civil, las
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base
comunitaria, en lo que respecta a contribuir a la prevención y a la
lucha contra la delincuencia y el terrorismo. Promovemos la
adopción de medidas para fortalecer ese papel en el marco del
imperio de la ley.

10. Reconocemos que unas estrategias de prevención del delito
amplias y eficaces pueden reducir significativamente la
delincuencia y la victimización. Exhortamos a que esas estrategias
aborden las causas profundas y los factores de riesgo de la
delincuencia y la victimización y a que se sigan desarrollando y
aplicando en los planos local, nacional e internacional, teniendo
en cuenta, entre otras cosas, las directrices de las Naciones
Unidas en materia de prevención del delito.

24. También estamos convencidos de que la debida gestión de
los asuntos y los bienes públicos y el imperio de la ley son
esenciales para la prevención y el control de la corrupción, incluso,
entre otras cosas, mediante medidas eficaces para la investigación
y el enjuiciamiento de los delitos de esa índole. Además,
reconocemos que para poner freno a la corrupción es necesario
promover una cultura de integridad y rendición de cuentas tanto
en el sector público como en el privado.

29. Procuraremos utilizar y aplicar, según proceda, las reglas y
normas de las Naciones Unidas en nuestros programas
nacionales de prevención del delito y reforma de la justicia penal
y realizar los esfuerzos necesarios para garantizar su más amplia
difusión. Procuraremos facilitar capacitación adecuada a los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los
funcionarios de los establecimientos penitenciarios, los fiscales,
los funcionarios judiciales y otros grupos de profesionales
pertinentes, teniendo en cuenta esas reglas y normas y las mejores
prácticas a nivel internacional.

34. Subrayamos la necesidad de considerar la posibilidad de
adoptar medidas para prevenir la expansión de la delincuencia
urbana, incluso mejorando la cooperación internacional y la
capacidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
y los funcionarios judiciales en esta esfera y promoviendo la
participación de las autoridades locales y la sociedad civil.
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En estudio titulado �Reflexiones de la Política Criminal en México�, el Lic. José
Días de León Cruz cita al Dr. Sergio García Ramírez:

�La política criminal se convierte en capítulo de la política social�
Un país cuya política social gira en torno al respeto de los
derechos humanos de las personas y que hace esfuerzos por
satisfacer las necesidades elementales de seguridad económica,
social y sanitaria, tiene, por eso mismo, una política criminal
preventiva.� 16

Imposible hablar de seguridad pública sin tener en cuenta la necesidad
de enfrentar los retos impuestos, principalmente en los países en desarrollo,
por la indigencia, el desempleo, las desigualdades de renta, la mengua de
educación, la expansión desordenada de las ciudades (sin inversiones paralelas
en el medio ambiente, la infraestructura, la renovación de sus espacios, etc.), el
gran número de niños en situaciones de riesgo, las drogas y tantos otros
factores exógenos de la delincuencia, tanto adulta como juvenil.

Al respecto, el Consejo Económico y Social (ECOSOC), órgano formado
por 54 miembros elegidos por la Asamblea General y encargado de coordinar la
labor económica y social de las Naciones Unidas y de las instituciones y de los
organismos especializados que conforman el sistema de las Naciones Unidas),
en el párrafo 1 de sus Directrices para la Prevención de Delito, señala: �Hay
indicios claros de que las estrategias de prevención del delito bien planificadas
no sólo previenen el delito y la victimización, sino que también promueven la
seguridad de la comunidad y contribuyen al desarrollo sostenible de los países.�

5. Alcances y perspectivas del  control social

Fundamental, en el ámbito de la prevención e igualmente de la represión
(dos caras de la misma moneda,17 dos puntos que deben converger en una
dirección que los coordine e impida ser conflictivos), viene a ser el control
social, la participación resuelta y crítica del ciudadano, visto en el plano individual
o colectivo (organizaciones no gubernamentales, veedurías, comités vecinales,
etc.), al cual incumbe abdicar de su posición pasiva, autovictimizante (ya se
dijo que �la función de seguridad pública se encuentra vinculada a la idea de
participación�18) y disponerse a �prevenir, racionalizar, proponer, acompañar,
sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación
de los servicios��19

Eduardo Reale Ferrari y Janaína C. Paschoal, en brillante ensayo sobre
la mejoría de políticas públicas y seguridad, puntualizan:
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�... nosotros no sólo somos blancos sino también actores y
solución de la violencia. Somos blanco en el sentido de que ella
alcanza a todos, directa o indirectamente; actores, puesto que
somos responsables de la violencia social que, en gran medida,
conduce al individualismo, a las desigualdades y, en
consecuencia, al crimen; y somos, por fin, partes de la solución
del problema, ya que pertenecientes a una sociedad pluralista
que no puede seguir fingiendo que la represión es la única
respuesta a la cuestión de la criminalidad...�20

La sociedad �que necesita romper la muralla que la separa de la policía
y despojarse definitivamente de su actitud ideológica �contradictoria y
ambivalente en su requerimiento de seguridad�21� no puede seguir huyendo
de sus responsabilidades y asumir la posición cómoda y equivocada de entregar
al Estado la tarea de seguridad como si fuera su menester exclusivo.

Éste ha sido el recado de Gerardo Luis Rodríguez Orozco, en Yuriria, el
02 de marzo de 2005:

�Sólo con el trabajo coordinado entre autoridades y con la
participación decidida de la sociedad se podrá combatir a la
delincuencia, por lo que las autoridades deberemos redoblar los
esfuerzos encaminados a ese fin.�

Es preciso, así, desafiar y abandonar los viejos paradigmas, proponer
nuevos modelos, reconceptualizar a la política criminal para que pueda
efectivamente, desde una perspectiva solidaria, fundada en el control social y
la prevención, ejecutar una tarea que es de todos: de las varias instancias del
Estado y de una sociedad necesariamente participativa, invitada a colaborar a
la delineación de las políticas públicas y en el planeamiento y control de la
seguridad, vista en su dimensión plural e interdisciplinaria.

En este sentido, importa tener en cuenta las innumerables experiencias,
a los niveles local, regional, nacional e internacional, que están siendo
desarrolladas en distintos países del mundo con base en la participación
comunitaria, en el empoderamiento ciudadano.

En el Congreso de Bangkok, a propósito, participamos en un Seminario
sobre estrategias y prácticas óptimas para la prevención criminal, especialmente
en relación con el crimen urbano y la juventud en riesgo (es decir, los que
habitan zonas miserables y marginales, los niños de la calle, los miembros de
bandas delictivas, los explotados en el consumo o tráfico de drogas o en el
comercio sexual, los seropositivos o sidosos, lo que están en conflicto con la
ley o son egresados de instituciones de internamiento).

La idea: incentivar la elaboración de respuestas, por parte de los distintos
países, a la prevención delictiva.
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El 23 de abril, tuvimos la oportunidad de escuchar el relato de
representantes de Chile, Perú, Nigeria, Tanzania, Bélgica, Austria, Australia,
Japón, República Checa, Inglaterra, Madagascar, Filipinas, etc. En todos los
testimonios,  un convencimiento: la participación de la comunidad, en el ámbito
de la seguridad pública y la definición de una política criminal congruente con
las realidades locales, es una exigencia de la modernidad.

Entre los programas presentados, elegimos 4 (cuatro), descritos (y
reproducidos literalmente) en el documento de antecedentes distribuido en el
Congreso de Bangkok:

 � Chile

En 2000, el Ministerio del Interior de Chile inició el programa
piloto Comuna Segura que, en 2005, se habrá establecido en 70
comunidades a nivel nacional. El programa brinda un marco y
una estructura de financiación a proyectos comunitarios
destinados a reducir la delincuencia en determinadas
comunidades. Se reconoce que los ciudadanos son asociados
importantes de sus municipalidades y de la policía. Se alienta la
participación comunitaria mediante �consejos comunales de
seguridad ciudadana� y se elaboran planes que se aplican sobre
la base de un diagnóstico cuidadoso.

Otras iniciativas nacionales son el programa de vecindarios
seguros, iniciado en 2001, destinado a las zonas más vulnerables
con problemas de drogas, y el Plan Cuadrante, iniciado en 1999,
que se aplica con los carabineros y tiene por objetivo la
colaboración entre la policía y la comunidad.

� Perú

El país ha empezado a reformar su policía y a responder al nivel
cada vez más alto de inseguridad pública con un Sistema Nacional
de Seguridad Ciudadana. En el Sistema, establecido en 2003, se
prevé la existencia de comités de seguridad ciudadana a nivel
nacional, regional, provincial y local. Los comités a nivel local
son multisectoriales: los preside el alcalde y sus demás miembros
representan a la policía y el sistema judicial, así como a
organizaciones sanitarias, educacionales y de la sociedad civil.
Los comités hacen diagnósticos de la seguridad ciudadana a
nivel local y aplican y evalúan sus planes de seguridad
estratégicos. Los proyectos piloto de seis localidades han recibido
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financiación y asistencia técnica para realizar su diagnóstico de
la problemática de seguridad ciudadana a nivel local. Los planes
de seguridad estratégicos abarcan el mejoramiento de los
espacios públicos y los parques, el establecimiento de programas
para los jóvenes y para luchar contra el uso indebido de sustancias
nocivas, y la aplicación de los reglamentos municipales. Se ha
alentado a los comités a nivel local con un programa para obtener
subsidios por concurso y con herramientas y se han evaluado
los resultados.

� Reino Unido

En Gales e Inglaterra, en virtud de la legislación promulgada en
1988 (y enmendadas ulteriormente), las autoridades a nivel local
y el jefe de la policía de cada una de las zonas deben colaborar
entre sí y con los servicios de atención sanitaria y de bomberos
para elaborar una estrategia destinada a reducir la delincuencia,
la falta de seguridad y los problemas de drogas. Se han establecido
más de 370 alianzas para la reducción de la delincuencia y la falta
de seguridad. A intervalos de tres años, cada alianza debe realizar
una auditoría de los problemas, consultar con los representantes
de los intereses de la comunidad sobre sus preocupaciones,
seleccionar prioridades, aprobar una nueva estrategia trienal,
convenir en objetivos concretos y aplicar planes de acción. Se
debe convenir también con el Gobierno en los objetivos para el
periodo 2005-2008, a fin de asegurar que con la suma total de
todos los objetivos a nivel local se logren los objetivos nacionales
de reducir la delincuencia en un 15% hasta 2008�

� Dar es Salaam

El programa Ciudades más Seguras en Dar es Salaam se estableció
en 1997 para coordinar y fortalecer la capacidad local en materia
de prevención del delito, en colaboración con los interesados y
las comunidades a nivel local. Como resultado, se ha nombrado a
un coordinador a nivel local y se ha establecido una oficina
permanente en el concejo municipal, así como una red de
coordinadores vecinales. Se han realizado auditorías de la
seguridad de la mujer, y encuestas sobre la victimización y la
delincuencia e inseguridad, para que constituyan la base de la
elaboración de una estrategia de seguridad ciudadana. El
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programa se ha centrado en el cambio de actitudes con respecto
a la delincuencia, promoviendo una cultura de adhesión a la ley.
En respuesta al alto nivel de desempleo entre los jóvenes, el
programa ha impartido formación profesional y ha organizado
actividades culturales, lo que incluye la contratación y
capacitación de jóvenes desempleados de la ciudad como
guardias de seguridad nocturnos y una serie de proyectos de
generación de ingresos y formación profesional para apoyarlos.

Son, de hecho, decenas las experiencias, algunas exitosas, otras no, en
los cinco continentes: casas de jóvenes, comités de barrio, juntas vecinales,
vigilantes de la vecindad, brigadas de seguridad, foros de seguridad y vigilancia,
guardias de la ciudad, puntos de encuentro, tarjetas de señalización de quejas.
¡La creatividad es infinita!

En Brasil, los programas de participación comunitaria, en el ámbito de la
seguridad pública, han sido frecuentes. Sobre dos de ellos escribieron José
María Rico y Laura Chinchilla:

�En Río de Janeiro, una ola de asesinatos de �niños de la calle�
perpetrados por policías y ampliamente denunciados dio lugar, a
principios del decenio de los 90, a una serie de experiencias (por
ejemplo, el programa Policiamento de Bairro), que culminó en
1994 con el lanzamiento de un programa de policía comunitaria,
con la colaboración del movimiento Viva Río en lo referente a la
movilización de la sociedad civil. Pero, diversos obstáculos �
conflictos entre el gobierno estatal y la prefectura de Río de
Janeiro� obligaron a limitar el programa al área de Copacabana.
Aunque, de acuerdo con una evaluación llevada a cabo entre
1994 y 1995, sus principales logros fueron una reducción del
número de asaltos y robos de autos y un aumento de la confianza
en la policía, el programa ha sido objeto de serias críticas, entre
ellas el carácter fluctuante y poco constante de la participación
comunitaria, la falta de apoyo de otros organismos estatales
involucrados y de coordinación entre todos, y otras relacionadas
con la policía (oposición al programa de los policías tradicionales,
precaria capacitación de los policías participantes, falta de equipo,
muy escaso margen de autonomía en sus actuaciones) y el
movimiento Viva Río (los sectores de menores recursos percibían
a esta entidad y a los Consejos como instituciones elitistas que,
por una parte, beneficiaban a las clases más favorecidas y, por
otra parte, seguían excluyendo y marginalizando a los sectores
más pobres de la sociedad.�
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Pese a la satisfacción de la comunidad con el programa, un nuevo
comandante del servicio policial �un militar� le puso fin con la
justificación de que para acabar con el delito se necesitaba más
mano dura, implantando un sistema de recompensas por �valentía�,
sobre todo para los policías que eliminaran a �sospechosos��

En Belo Horizonte, la Policía Militar de Minas Gerais implantó en
2000 un programa de policía comunitaria mediante la creación de
25 Consejos Comunitarios de Seguridad, conformados por
comandantes policiales y representantes de la prefectura,
asociaciones de barrio y otras entidades. El principal objetivo de
estos consejos era desarrollar programas de prevención del delito
con la participación de la comunidad. La capacitación de los
policías participantes en el programa se llevó a cabo en julio de
2000 mediante un curso de cinco días (una duración total de 40
horas) al que asistieron cerca de 400 personas. Durante el primer
año de funcionamiento, las principales actividades consistieron
en la asignación de más recursos humanos y materiales a la policía,
la construcción de puestos policiales y la distribución en los
comercios de adhesivos con el número de teléfono de dichos
puestos.

Una primera evaluación del primer año del programa (agosto de
2000 a agosto de 2001) se realizó gracias a entrevistas con policías
y líderes comunitarios, la participación en las reuniones de los
consejos y el análisis de las estadísticas criminales y otras fuentes
de información. Entre los resultados preliminares merecen
destacarse: el funcionamiento de los consejos, aunque con un
nivel de participación y representatividad de la comunidad bajo
o medio; la escasa autonomía de la sociedad civil con respecto a
los comandantes de policía y la poca capacidad para fiscalizar las
actuaciones de este organismo; una débil capacidad para la
elaboración de planes estratégicos; la rotación policial; el apoyo
de los mandos superiores de la policía; un adecuado conocimiento
por parte de éstos del programa, aunque mucho menor en los
simples agentes; una disminución de los delitos violentos; y la
poca confianza de la población en la policía, que se traduce en el
escaso número de denuncias.� 22

Otros Estados brasileños han intentado, a menudo de forma discontinua,
una tímida participación ciudadana, liderada en regla por la secretaría de seguridad
pública o la policía militar.23 La intervención de la sociedad civil ha sido raquítica,
precaria, restricta y sufre la resistencia de sectores de la policía que no ven con
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buenos ojos las aportaciones advenedizas resultantes de la política de
proximidad y su nexo con los derechos humanos

Los casos de Río y Belo Horizonte son emblemáticos, en la medida en
que demuestran la necesidad de una acción integrada y duradera. Sin fondos,
autonomía, autoevaluación, mano de obra capacitada y una cultura consolidada
de ciudadanía y cooperación de las autoridades, serán siempre pasajeros y
mínimos los efectos y sólo contribuirán para defraudar las expectativas de
quienes sueñan con una sociedad más segura.

En cuanto a México, concretamente el Distrito Federal, de acuerdo con
los relatos de José María Rico y Laura Chinchilla,

�� los gobernantes del Partido de la Revolución Democrática,
que llegaron al poder en las elecciones de 1997 y de 2000, han
desarrollado y aplicado estrategias encaminadas a activar la
participación ciudadana a través de los comités vecinales� Una
de las primeras medidas de las nuevas autoridades �en particular
de la Secretaría de Seguridad Pública� fue la creación, a partir de
la estructura básica del D.F. (Unidades Territoriales y Comités
Vecinales), de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad
Pública y Procuración de Justicia en las 16 delegaciones de la
zona, cuya misión esencial es la lucha y prevención conjuntas de
la delincuencia, la aplicación de la justicia con un enfoque integral,
la consolidación de los programas de participación ciudadana  y
la aprobación de una Ley de Participación Ciudadana (de acuerdo
con la cual la colonia, el barrio, el poblado o la unidad habitacional
son espacios territoriales destinados a desarrollar y fortalecer la
vida asociativa y los procesos generadores de ciudadanía).� 24

Seguramente los estados mexicanos han desarrollado sus propias
experiencias que serán presentadas y discutidas en las conferencias y paneles
de este Congreso Internacional de Política Criminal y Prevención del Delito.

Agréguese que en Bangkok, fuera del Seminario al que asistimos, se
presentaron, también, en publicaciones repartidas al público, otros modelos de
prevención que están siendo adoptados por diversos países.

En el examen de dichos modelos, una nueva advertencia: cada pueblo
tiene sus peculiaridades y no siempre los modelos extranjeros, sobre todo de
países avanzados en esta área, que dan resultado en otras latitudes, son
aplicables con éxito en otras partes, por distintas razones.

Hay que definir, sin lugar a dudas, vías propias de acción, previa una
diagnosis de la criminalidad. �Tendremos que ser creativos para responder a
condiciones específicas�, en las palabras del Secretario de Seguridad Pública
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Federal, Ramón Martín Huerta, en la inauguración del Congreso Nacional de
Prevención Social del Delito, en México, DF, el 16 de febrero de este año de
2005.

Es imperativo tener conciencia de los límites impuestos por las estructuras
sociales en que se pretende actuar. Por ejemplo: en los barrios deteriorados,
pauperizados, reconocidamente críticos, en donde la población tiene pocas
posibilidades de ascensión y el abandono está presente, desnudo, en la suciedad
de las calles, en la ausencia de iluminación pública, en la actuación de las
pandillas, en el vandalismo, no basta la existencia de una conciencia y una
disposición de la colectividad; mucho más que eso, hay que mejorar el ambiente
físico, las condiciones sociales, despertar de nuevo el sentimiento de seguridad;
de no ser así, las perspectivas de cambio son prácticamente nulas.

Además, la defensa del alcance y de las perspectivas del control social
y de la prevención (en el ámbito socioeconómico, educacional, etc.) no puede
ser ciega y desconsiderar las medidas represivas. Prevención y represión
componen un binomio indisociable, que debe orientar, por su
complementariedad, a las políticas públicas.

6. Apuntes finales

La cuestión �que, por su complejidad, no puede enmarcarse en los límites
de una política estatal ni tampoco sexenal�, demanda la comprensión nuestra
de que:

� las pautas que simplistamente apuntan la seguridad pública
como un problema policial,25 operativo y menoscaban las medidas
preventivas, priorizando los esquemas de mera vigilancia y
castigo, han sido predominantes en las últimas décadas, pero
han resultado frustrantes, ineficaces;

�  las experiencias foráneas, en la esfera del Estado y de la
sociedad, deben ser objeto de atención cuidadosa y exentas de
barniz ideológico; un ejemplo oportuno es la política de tolerancia
cero que se adoptó en Nueva York y fue copiada en algunos
países en desarrollo. Si para muchos es una o la respuesta, para
otros es vista con reserva26 por distintas razones, entre las cuales
se incluyen los gastos excesivos en vigilancia (inclusive con la
contratación de personas sin experiencia), la restricción de libertad
de los ciudadanos (más detenciones, obviamente de negros y
latinos), sin olvidar las especificidades de la metrópoli
norteamericana. Se arguye que otras ciudades obtuvieron
resultados semejantes sin tantas inversiones como San Diego,
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en California, y que la policía neoyorquina, buscando llenar cuotas
y asegurar cifras delictivas cada vez menores, se tornó más
intolerante.

� la verdadera política criminal o criminológica ha de orientarse,
en busca de una sociedad más ecuánime, hacia la reducción de la
pobreza,27 del desempleo, del subempleo, de los bajos niveles de
educación, así como la mejoría del saneamiento básico, de la
vivienda, de las condiciones de los vecindarios y comunidades,
etc;

�  en los jóvenes, principalmente los marginados,  deben centrarse
buena parte de los proyectos que los incentive a ocupar el tiempo
en actividades productivas y a escapar de los oropeles de la
delincuencia.

� el respeto a la ley y a los derechos humanos es inherente a este
ideario;  no se puede entender una política de seguridad que no
sea coherente con la legalidad y las garantías constitucionales,
un razonamiento que se aplica también a los reclusos, a quienes
se debe ofrecer un tratamiento mejor, más humano;

� el estímulo al empleo de modelos de mediación de conflictos, de
conciliación entre víctima y victimario, de compensación por
daños causados es imprescindible para reducir las tensiones
sociales; iniciativas como la Justicia Restaurativa y Justicia
Terapéutica deben ser apoyadas;

� la sociedad  necesita salir de su indiferencia, de su apatía, de su
desinformación (de costo demasiado alto) y conocer programas,
prácticas y estrategias, sobre todo de alcance local, tomando
parte activa, o mejor dicho, proactiva, corresponsable, en la
definición de políticas públicas de matiz preventivo (de enfoque
social y situacional) y represivo, con énfasis en los factores y las
áreas de riesgo;

 �  sociedad y gobierno deben asegurar, en un clima de mutua
confianza, un diálogo de consenso, un nuevo pacto social, con
miras a la construcción del nuevo tiempo, a que me he referido
inicialmente;

� el eventual fracaso de algunos modelos de seguridad ciudadana,
vista con reticencia en varios países de América Latina (muchas
veces ha sido usada, de forma ambigua y distorsionada, como
instrumento de legitimación de la policía), no debe ser motivo de
desilusión, de descrédito en la capacidad de renovación, de
mudanza;
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� expresiones más abarcadoras como �seguridad de los
habitantes� o  �desarrollo humano sostenible� son bienvenidas28,
puesto que estimulan la reflexión sobre la importancia y la amplitud
de la cuestión planteada.

Todo ello conduce a un homenaje final a la seguridad perdida, a la
seguridad extraviada: a un pasado, lejano (y, sin embargo, aún presente en
algunos lugares), cuando nos era permitido andar por las calles, a horas tardías
de la noche, sin recelo de ser asaltados, de ser molestados por carteristas que
nos llevaran el bolso o la billetera, un pasado, en fin, que tenemos la obligación
de rescatar, no sólo por nosotros, sino también por nuestros hijos y nietos.

NOTAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. De ese modo nos enseña RUIZ, Samuel González, PORTILLO,
Ernesto López V. y YAÑEZ, José Arturo (in Seguridad Pública en
México: Problemas, Perspectivas y Propuestas. México: Universidad
Nacional  Autónoma de México,  1994, p. 16.). Léase, también: �Debemos
entender a éste como uno de los más graves problemas a nivel nacional;
un escenario social de inseguridad pública generalizada puede
constituirse, por qué no decirlo, en condición de inviabilidad para todo
modelo de desarrollo y bienestar social. Por ello, las posibles salidas al
problema deben ser planeadas desde una óptica integral, que tome en
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transformaciones estructurales.� (Ídem, p. 15). En el mismo sentido: �No,
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por APIOLZA, Martín a CHINCHILLA, Laura, investigadora, diputada
y ex ministra de Seguridad de Costa Rica).
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2. Sobre el concepto de prevención: �Desde un punto de visto
científico, puede decirse que se entiende por prevención el conjunto de
medidas de política criminal �con la exclusión de las medidas de
intervención penal� que tienen por finalidad exclusiva �o al menos
parcial� limitar la posibilidad de aparición de actividades criminales,
haciéndolas imposibles, más difíciles o menos probables.� (GASSIN,
Raymond. Criminologie. Paris, Dalloz, 1990, p. 713.) Es de DAVID, Pedro
R. esta frase lapidaria: �Prevenir es difícil, pero es la única posibilidad.�
(in Globalización, Prevención del Delito y Justicia Penal. Buenos
Aires, Editorial Zavalia, p. 57)

3. �Para nosotros es importante subrayar que la idea de seguridad
pública está ligada a la protección de la paz pública, de tal manera que
puede ser conceptualizada, desde el punto de vista objetivo, como el
conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas, que tienden
a garantizar la paz pública a través de la prevención y represión de los
delitos y de las faltas contra el orden público, mediante el sistema de
control penal y el de policía administrativa. Esta concepción amplia de la
seguridad pública, que incorpora las actividades de procuración e
impartición de justicia, es sostenida también por Eugenio Raúl Zaffaroni.�
(Ídem, p. 49)

4. Léase también: �La expresión política criminal surgió, en 1803,
asociada al nombre del profesor alemán Feuerbach, como sinónimo de
teoría y práctica del sistema penal designando �el conjunto de los
procedimientos represivos a través de los cuales el Estado reacciona
contra el crimen.� Aunque, en 1975, en sus Archives de Politique
Criminelle, Marc Ancel resalta la autonomía de la política criminal en
relación con el derecho penal, proponiéndola como �ciencia de la
observación� o de �estategia metódica de la reacción anticriminal�, cuya
actuación consistiría en la �reacción, organizada y deliberada, de la
colectividad contra las actividades delictuosas, desviantes o
antisociales�, el sentido feuerbahiano del término �política criminal� siguió
siendo usado por varios autores contemporáneos, especialmente los de
lengua inglesa.�  (DELLA CUNHA, Djason B. Política Criminal y
Seguridad Pública. In Revista del Consejo Nacional de Política
Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia. Volumen 1, Número
15, enero a junio de 2001, p. 31).

5. �La contraposición entre política de seguridad y política social
no es lógica sino ideológica, y no sirve para esclarecer sino para
confundir relaciones conceptuales elementales, que están en la base del
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sistema de las normas y de los principios propios de las constituciones
de los estados sociales de derecho. Esto, en general, es verdadero, pero
llega a producir efectos particularmente graves cuando aquella alternativa
está aplicada a la política criminal. El concepto de política criminal, en
razón de estos efectos, además de ser complejo y problemático, se
convierte incluso en un concepto ideológico.� (BARATTA, Alessandro.
Política Criminal: Entre la Política de Seguridad y la Política Social.
Delito y Seguridad de los Habitantes. México, DDF, Editorial Siglo
XXI, 1997, p. 2 de la versión en Internet, archivo http://www.wjin.net/
Pubs/2518.doc)

6. ��México es el único país de América Latina donde en
enfrentamientos mueren muchos más policías que presuntos
delincuentes.� (PEÑALOZA, Pedro José. Notas Graves y Agudas de la
Seguridad Pública. México, Instituto Nacional de Ciencias Penales,
2003, p. 96)
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en material criminal que permita capturar, analizar y presentar la misma,
en moldes oportunos y confiables, a los órganos competentes, para
fundar la toma de decisiones

De tal manera que para estudiar el fenómeno delictivo hay que contar
con datos estadísticos que incluyan las variables necesarias a efecto de
realizar un análisis criminológico completo� (Política Criminal, Eje Rector
en el Control de la Delincuencia. In Revista del Consejo Nacional de
Política Criminal y Penitenciaria. Volumen I, Número 15, Enero a Junio.
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Futuras)�: Zugaldía dice que es necesario un derecho penal como sistema
normativo de control social. Este autor hace hincapié en la naturaleza
selectiva y discriminatoria que se lleva a cabo en el control social por
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conducto del jus puniendi. Bacigalupo, en su tratado, admite que el
derecho penal es un instrumento de control social, pero no es el único.�
(In Revista del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria
del Ministerio de Justicia. Volumen 1, Número 14, julio a diciembre de
2000, p. 40)

11. Sobre este particular: �Una nación  segura, una comunidad estatal
segura, una comunidad segura, son metáforas que bien pueden
representar la situación de todas las personas singulares en los diversos
ámbitos territoriales; pero no lo hacen porque son metáforas incompletas,
metáforas ideológicas. En tanto ideológicas traen consigo hábitos
mentales selectivos, largamente representados en la opinión pública al
igual que en el discurso de los juristas, cuando opinión pública y juristas
utilizan el concepto de seguridad en relación con el de política criminal
o del política tout court. En este caso, la mayor parte de los territorios de
riesgo permanecen siempre sustraídos de la economía de la seguridad.

Se habla de de seguridad pública, y hoy incluso de seguridad ciudadana,
siempre y solamente en relación con los lugares públicos y de visibilidad
pública, o con un pequeño número de delitos que entran en la así llamada
criminalidad tradicional (sobre todo agresiones con violencia física a la
persona y al patrimonio), que están en el centro del estereotipo de
criminalidad existente en el sentido común y son dominantes en la alarma
social y en el miedo de la criminalidad�� (BARATTA, Alessandro.
Política Criminal: Entre la Política de Seguridad y la Política Social.
Delito y Seguridad de los Habitantes. México, DDF, Editorial Siglo
XXI, 1997, p. 3 de la versión en Internet, archivo http://www.wjin.net/
Pubs/2518.doc)

12. RAMÍREZ, Sergio García. En torno a la Seguridad Pública. In Los
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et al. México, Universidad Iberoamericana/Universidad Nacional
Autónoma de México/Procuraduría General de la República, 2002, p. 89.

13. PASQUEL, Alfonso Zambrano. Derecho Penal, Criminología y
Política Criminal. Buenos Aires, Editorial Depalma, 1998, p. 3.

14. ÑÚÑEZ, René Yebra. Op. cit., p. 143.

15. �Más recientemente, sin duda con un afán de simplificación, se
distingue entre prevención social (acciones que apuntan a la
neutralización de los factores de la delincuencia) y situacional (la cual
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agrupa todas aquellas medidas que puedan dominar el entorno inmediato
del delito mediante las disminución de las situaciones precriminales que
favorecen la comisión del delito y el incremento de las posibilidades de
captura de los infractores).� (GASSIN, Raymond. La Notion de Prévention
de la Criminalité, citado por CHINCHILLA, Laura y RICO,  José Ma. La
Prevención Comunitaria del Delito: Perspectivas para América Latina.
Miami, Centro para la Administración de Justicia, 1997, p. 18)

16. CRUZ, José Días de León Cruz. Reflexiones de la Política
Criminal en México. Internet.

17. Véase, sobre ello: �No, no tenemos que ser ingenuos. También
hay que castigar. Tenemos que reconocer que la facultad punitiva tiene
problemas. Hay países como El Salvador o Guatemala donde el porcentaje
de homicidios esclarecidos es menor del 10 por ciento. En una sociedad
donde no importa a quién maten, nunca se va a saber quién lo hizo, la
gente seguirá matando de manera impune. Hay que prevenir y castigar
al mismo tiempo. Pero a la hora de castigar, no podemos volver a los
esquemas del pasado con policías militarizadas. Hay que sujetar el
funcionamiento de las policías al debido proceso y garantías estipuladas
por los códigos.�(Entrevista en Internet, hecha por APIOLAZA, Martín
a CHINCHILLA, Laura, ya citada).

18. FERNÁNDEZ, José Antonio González. La Seguridad Pública e
México. In Los Desafíos de la Seguridad Pública en México.
PEÑALOZA, Pedro José et al. México, Universidad Iberoamericana/
Universidad Nacional Autónoma de México/Procuraduría General de la
República, 2002, p. 126. Léase asimismo: �Es obvio que las directrices de
una política criminal de seguridad pública, en una sociedad democrática
donde impere �el principio de legalidad�, deben consistir en asegurar la
incolumidad física, la protección de los bienes jurídicamente tutelados,
el orden y la tranquilidad de los ciudadanos en general. Para ello, deben
ser criadas estrategias extrapenales de seguridad pública que permitan
una participación más amplia de la comunidad en el control de la
criminalidad, ante todo en los procedimientos de prevención criminal.�
(DELLA CUNHA, Djason B. Op. cit., p. 45)

19. En cuanto al tema: �El Control social es el derecho y el deber que
tiene todo ciudadano considerado individual o colectivamente para
prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar
la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos
suministrados por el Estado y los particulares, garantizando la gestión
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al servicio de la comunidad. El control social se puede entender también
como una forma de autorregulación social.

Este derecho define el papel de la participación social en los asuntos
públicos, consagrándolo como principio y deber en ejercicio por parte
de los ciudadanos y como obligación por parte del Estado en garantizarlo.

Dentro del marco de Estado social de derecho, se propicia una búsqueda
de participación ciudadana y comunitaria en los asuntos del Estado y
una nueva manera de ejecutar los recursos públicos. De esta forma, el
nuevo Estado demanda un nuevo ciudadano y una nueva comunidad
donde hay espacios de concertación y debate colectivo y público que
propenden por una adecuada y transparente gestión pública y donde la
labor del funcionario público se entiende como servicio al ciudadano y
a la comunidad.�

(http://www.icbf.gov.co/espanol/control-social.htm, el 04.21.2005)

Es importante, sin embargo, considerar lo siguiente: �Una revisión
de las tendencias en cuanto a la delincuencia y las iniciativas de
seguridad ciudadana en América Latina requiere un examen, aun cuando
sea somero, de la evolución comparativa de la criminalidad en la región
y de los patrones de desempeño de las instancias de control social, en
particular de aquéllas de naturaleza formal, representados por el aparato
estatal, así como de las percepciones de la población  sobre dicho
desempeño. Ello se debe a que la cuestión fundamental de la seguridad
ciudadana, esto es, la previsibilidad y el ajuste frente a las situaciones
de amenaza y lesión que representan las infracciones más graves de las
reglas de convivencia social, supone definiciones, actitudes y
respuestas respecto a lo que se considera amenazante y lesivo. Estas
respuestas, por otro lado, se encuentran en buena parte a cargo del
sistema de justicia penal.� Más adelante: �El cuadro general que ofrece
esta reseña indica que el espacio del control social formal, representado
por el aparato estatal de justicia, es disputado, desafiado e incluso
sustituido al margen de la legalidad formal, en el contexto de América
Latina. Una aproximación a la seguridad ciudadana no puede ignorar
esta realidad y debe analizar el papel de la legitimidad acordada a las
agencias estatales en esta materia.� (GABALDÓN, Luis Gerardo.
Seguridad Ciudadana y Control del Delito en América Latina, p. 4.
www.nuevasoc.org.ve)

20. FERRARI, Eduardo Reale y PASHOAL, Janaína C. Ficção x
Realidade: Um Pequeno Ensaio sobre a Otimização de Política Públicas
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e Segurança. In: A Violência Multifacetada: Estudos sobre a Violência
e a Segurança Pública. BARROS LEAL, César y PIEDADE JÚNIOR,
Heitor (Organizadores). Belo Horizonte, Editorial Del Rey, 2003, p.

21. PIERINI, Alicia. Op. cit., p. 29.

22. RICO, José María y CHINCHILLA, Laura. Seguridad Ciudadana
en América Latina. México, Siglo Veintiuno Editores, 2002, p. 53-54.

23. En Ceará, Brasil, el Decreto n. 25.293, del 11 de noviembre de
1998, creó, en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa
Social, los consejos comunitarios de defensa social, compuestos, cada
uno de ellos, por 10 a 20 miembros, con el objeto de participar,
activamente, en la solución de los problemas de seguridad, apoyando a
la Secretaría.

24. RICO, José María y CHINCHILLA, Laura. Op. cit., p. 71.

25. �El enfoque puramente policial como eje de las políticas públicas
para satisfacer el derecho fundamental a la seguridad ha mostrado, con
los años, su desgaste y su fracaso. Estamos convencidos de que la
seguridad debe ser un servicio a la ciudadanía, un servicio al que todos
� sin distinción social, económica o política � debemos tener derecho,
porque la seguridad no se compra, sino que es obligación del Estado
proporcionarla a sus gobernados.� (Extraído del libro El Partido Acción
Nacional: Frente a la Seguridad Ciudadana, la Justicia y los Derechos
Humanos. México: Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2002, p.
VII)

26. A este respecto: �El descuido y la incuria conducen al delito, que
es más frecuente donde la propiedad es dañada con frecuencia. Phillip
Zimbardo, en 1969, dejó abandonados dos autos iguales sin placas.
Uno en el Bronx, zona altamente conflictiva de la ciudad de Nueva York,
y otro en Palo Alto, en ese entonces un lugar bastante tranquilo, en
California. El primer autor había perdido llantas, motor, radio y espejos
en unas horas. Al día siguiente, las vestiduras habían sido destrozadas
a navajazos. El segundo pasó intacto una semana, pero en cuanto el
mismo Zimbardo le rompió una ventanilla, corrió la misma suerte. Por lo
tanto, una propiedad dañada empieza a ser vandalizada en cuanto a
nadie parece importarle su destino.

James Q. Wilson y George L. Kelling escriben en marzo de 1982 �Broken
Windows�, en Atlantic Monthly, y dicen que �si el vidrio de una ventana
está roto y nadie lo repara, pronto estarán rotos todos los demás.� La
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moraleja es que el descuido da la impresión que a nadie le importa la
propiedad y ésta comienza a ser dañada. Éste es el principio de la
Tolerancia Cero, usada por William Bratton en Nueva York, comisionado
de policía durante 1994 y 1995. La estrategia de tolerancia cero, basada
sobre todo en perseguir los pequeños delitos para así acabar con los
grandes, fue tan exitosa que logró abatir el crimen en un 40 por ciento en
promedio.

Hay detractores y sofistas, como siempre.  Algunos dicen que �la
tolerancia cero ha disminuido la delincuencia común en 50 por ciento�,
al tiempo que ha incrementado los delitos policiales en un 50 por ciento�,
pero aquí encontramos la falacia de las proporciones, que nunca son un
vehículo para estimar lo que realmente pasa cuando una cifra se compara
con otra, sobre todo si una aumenta y la otra disminuye...� (OCHOA,
Gerardo. Contra la Delincuencia Juvenil, Prevención General. In LEAL,
César Oliveira de Barros. Violencia Política Criminal y Seguridad
Pública. México, Instituto Nacional de Ciencia Penales, p. 211).

Aún sobre tolerancia cero: �En todo caso, las estrategias represivas,
dentro del esquema de �tolerancia cero� en contra de la delincuencia, no
han sido efectivas y por lo tanto no se justifican. Mas aún, no solamente
son inútiles tales estrategias, sino que propician excesos e impunidad
por parte de los cuerpos policíacos, por lo que se vuelven motivo de
inseguridad para todos los ciudadanos. Esto se pone en evidencia con
la violencia e impunidad que acompañan a las redadas de las policías.�
(VÁZQUEZ, Bernardo Romero. Las Estrategias de Seguridad Pública en
los Regímenes de Excepción: El Caso de la Política de Tolerancia Cero.
In Revista Brasileira de Ciências Criminais, publicación oficial del
IBCCRIM. São Paulo, Editorial Revista dos Tribunais, Año 8, n. 29, enero-
marzo 2000, p. 102)

27. �La plataforma electoral del PRD para el Distrito Federal que
presentó en su campaña política para acceder a la jefatura de gobierno
Andrés Manuel López Obrador, sostiene en el capítulo V referido a
�Seguridad Pública, procuración e impartición de justicia�, la siguiente
tesis: �la solución de fondo al problema de la delincuencia pasa por
combatir la pobreza que socava la cohesión de la familia e induce a la
delincuencia.�

Se trata a todas luces de una tesis muy discutible, sobre todo cuando
asocia pobreza y delincuencia, ya que, como bien lo señalan Pedro José
Peñaloza y Felipe Espinoza Torres, �no resiste al menor análisis y
confrontación con la realidad al no poder explicar por qué no todos los
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pobres son delincuentes y, en cambio, por qué se genera la delincuencia
entre los estratos económicos altos; o por qué el delito ha aumentado
en los países desarrollados en las épocas de mayor prosperidad y mejor
seguridad social; o por qué no se establece una relación directa de los
índices delincuenciales con los niveles de empleo o por qué en algunos
países de América Latina los mayores índices de violencia se encuentran
en las ciudades de mayores ingresos�. Cfr. Peñaloza, Pedro José, Espinoza
Torres, Felipe, �Los desafíos de la prevención del delito en América
Latina�, Este País, México, núm. 116, noviembre de 2000, p. 4. El
señalamiento anterior no quiere decir por supuesto que no valoremos la
prioridad que debe tener el combate a la pobreza; al contrario, es evidente
que cualquier propuesta de un nuevo �pacto social� lo tiene que poner
en el centro; lo que queremos señalar es que para hacer frente al problema
de la inseguridad no es suficiente y probablemente resulta irrelevante
disminuir el número de pobres.� (PEÓN, Nelia Tello y FALLA, Carlos
Garza. El Modelo �Comunidad Segura�, una Propuesta para Combatir la
Inseguridad. In Violencia Social. MEDRANO, Marcia Muñoz de Alba.
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, p.109)

28. Con referencia a ello: �Elías Carranza, �Situación del delito y de la
seguridad de los habitantes en los países de América Latina, en Carranza,
coordinador, pp. 23-49, en especial, p. 24, así como los informes
presentados en el Seminario de expertos sobre �Iniciativas de seguridad
pública en las Américas�, ya citado, celebrado en San José en enero de
2001. En su declaración final, después de indicar la importancia de abordar
las formas tradicionales de criminalidad, lo que �no implica desconocer
la gravedad de otros delitos con frecuencia impunes, tales como los de
corrupción, delincuencia económica transnacional y tráfico ilícito de
drogas�, se señala que �un concepto verdaderamente amplio y
comprensivo de seguridad de los habitantes debe comprender no sólo
la tranquilidad de no ser víctima de hechos delictivos, sino también la de
vivir en un estado constitucional de derecho, y la participar de los
beneficios del desarrollo en materia de salud, educación vivienda,
recreación y todos los ámbitos del bienestar social. Este concepto no es
otro que el de desarrollo humano sostenible, que tiene la equidad como
principio.� (RICO, José Maria y CHINCHILLA, Laura. Op. cit., p. 88)

* Conferencia impartida en el Congreso Internacional de Política Criminal y
Prevención del Delito: Retos y Perspectivas de la Seguridad Pública. México,
Guanajuato, 19-20 de mayo de 2005.
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O RECLUSO: OBJETO OU SUJEITO

DA EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE?

Cirelene Maria da Silva Buta

1º Ten. Dent. e Acadêmica do 10 º período de Direito da Unievangélica � GO

Benon Linhares Neto

Promotor de Justiça � CE

A Lei nº 7.210/84, Lei de Execução Penal (LEP), é abrangente em seu
conteúdo, clara em seus objetivos, um diploma legal que demonstra grande
preocupação com o recluso. Porém, encontra grandes entraves na sua
aplicabilidade. Inicialmente porque a sua natureza jurídica mista possui caráter
jurisdicional, com as funções desempenhadas pelo juiz da execução;
administrativas, desempenhadas pela administração do estabelecimento
prisional; além de termos a figura do Ministério Público, que hora figura como
parte da relação jurídica, hora como fiscal da lei, e diante de todos esses sujeitos,
existe a figura do recluso sobre o qual recai a aplicação da referida Lei, e é sobre
ela que foca o presente artigo.

Logo no artigo 1º do mencionado diploma legal, são traçados seus
objetivos, ressaltando-se dentre eles o de propiciar condições à harmônica
integração social do condenado; a efetivação de tal propósito, porém, esbarra
em alguns problemas, dentre os quais destaca-se a posição do próprio recluso
ante o cumprimento da punição que lhe foi imposta, já que não pode ser mero
espectador da execução da pena, funcionando apenas como objeto sobre o
qual recai uma norma, porque se assim o for, tratar-se-á de tirania, pois o recluso
é provido de vontade, e ressocializar não pode ser ato de imposição, é ato de
vontade, a lei pode apenas motivar, não obrigar.

ERVING GOFFMAN define presídio com sendo �uma instituição total,
local de residência e também de trabalho, onde grande número indivíduos
com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por
considerável período de temp, levam vidas fechadas e formalmente
administradas, nas quais o interesse fundamental é chegar a uma versão
sociológica do eu�; segundo ensina ANABELLA RODRIGUES, �reconhece-
se, assim, ao recluso uma posição de sujeito da execução enquanto
participante ativo e como personalidade responsável no processo de (res)
socialização, afastando uma visão das coisas que o tornava em mero
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destinatário passivo de normas, colocando-o na posiçãode objeto das
preocupações de uma execução orientada por qualquer finalidade que ela
fosse�. Para a ilustrada autora, a participação do recluso �é o pressuposto de
um verdadeiro tratamento, sendo mesmo indispensável, já que não existe
ressocialização sem ou contra a vontade do mesmo�.

Assim é que acima de todos os princípios que regulamentam o direito de
punir do Estado, jus puniend, estão os princípios garantidores da dignidade
humana, elencados na CF/88 em seu artigo 5º, e também resguardados em
tratados dos quais o Brasil é signatário, como o de San José da Costa Rica, e
também garantidos mesmo que de forma restritiva no artigo 3º da LEP, segundo
o qual são assegurados ao condenado os direitos não atingidos pela sentença
ou pela Lei, quais sejam: os direitos inerentes à condição humana, dignidade,
respeito e cidadania não podem ser restringidos por sentença ou por Lei, a
menos que o legislador reconheça que nem todos são humanos perante a Lei;
ou que nem todos devem ser chamados de cidadãos e assim tratados. Para o
Brasil, esse tema, direitos humanos, é delicado, pois o país tem o triste título de
ser um dos maiores desrespeitadores dos direitos humanos, segundo o relatório
das ONU de 2001. Apesar de ser signatário de vários tratados garantidores dos
mesmos, todos são solenemente ignorados como também é desprezada a
recomendação da ONU para que seja resguardado o direito ao voto das pessoas
encarceradas na esmagadora maioria das unidades federativas da República,
ressaltando-se a ocorrência de raríssimas e honrosas exceções, com a adotada
pelo Desembargador Fernando Ximenes que, quando ocupou a presidência do
Tribunal Regional Eleitoral � TRE, instalou seções eleitorais nos presídios
existentes no Estado do Ceará, atitude esta que deve ser sempre ressaltada e
louvada, em virtude do ineditismo da medida adotada até então, ressaltando-se
também a atuação do Conselho Penitenciário do Estado no mencionado
episódio.

Ante a abordagem dos primados consagrados na Carta Magna da Nação,
garantidores da dignidade humana devem ser observados também os princípios
constitucionais que regem a aplicação da pena, como os princípios da legalidade,
da culpabilidade, da intervenção mínima, da humanidade, da pessoalidade e
individualização das penas e, por conseguinte, a aplicabilidade institucional
desses para que a pena não venha a perder o seu sentido-necessidade como
prega ZAFFARONI; pois do contrário serão penas perdidas, em vão. Segundo
o autor, �a seletividade, a reprodução da violência, a criação de condições
para maiores condutas lesivas, a corrupção institucionalizada, a concentração
de poder, a verticalização social e a destruição das relações horizontais ou
comunitárias, não são características conjunturais, mas estruturais do
exercício de poder de todos os sistemas penais, é o confronto entre o legal e
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o institucional, pois na maioria das vezes o texto legal é bom. Mas impossível
de ser conjugado, nesse conflito a instituição falha é que deve ser modificada
ao invés de se mudar o texto legal como muitos querem, pois isso implicaria
em retrocesso�.

Segundo FOUCAULT, �os presídios surgiram para amenizar as penas,
antes ditas cruéis�, e a CF/88 proibiu as penas cruéis em seu artigo 5º, XLVII,
�e�, porém, o que seria então crueldade? Permanecer em um lugar superlotado,
sem espaço para descanso, sujo, meio propício à propagação de doenças, passar
frio, fome, ficar ocioso, cumprir pena com outras pessoas que cometeram delitos
mais graves, ficar preso além do tempo previsto, e junto a tudo isso estar
submisso as (des)ordens do Estado, figura forte e imponente que representa a
sociedade vingadora sedenta por justiça. Pergunta-se, será que essas penas
são humanamente dignas? Não, na verdade são crueldades disfarçadas de
legalidade e com desculpa de que a lei é boa, mas o sistema não permite ser
diferente e dessa forma, corre-se o risco até de que se venha a legalizar e
legitimar a vingança.

Talvez falte interesse do judiciário, do executivo, do legislativo e até da
própria sociedade para, em conjunto, criarem um Direito Penitenciário que cuide
efetivamente dessas questões, que em conjunto busquem saídas, ao invés de
incitar a vingança e a exclusão social, que incentivam cada vez mais a
criminalidade, pois enquanto escutarmos, não de leigos, mas de juízes que até
já atuaram na execução penal e conviveram de forma mais próxima com o sistema,
dizeres de que � �direitos humanos foram feitos só para presos� -, estaremos
correndo um sério risco de sermos vítimas de nossa própria criação: o Direito
Penal do Terror.

É preciso ter consciência de que nem a morte tira a condição humana de
uma pessoa, esse direito é inerente ao campo subjetivo do homem, mesmo que
não seja tratado como tal, mesmo que lhe sejam impostas limitações e coações
físicas, isso não o faz querer ser melhor, isso não lhe motiva, não lhe intimida,
somente o embrutece, porém, nem mesmo assim perderá sua condição de
humano, será apenas mais um humanamente bruto e cruel reeducado pelo
Estado. E sem falar nos riscos de ignorarmos esses direitos e seremos nós
mesmos as próximas vítimas desse homem, agora (des)ressocializado, quando
retornar ao convívio social, nesse sentido:

�A técnica penitenciária e [a delinqüência] são de
algum modo [irmãs gêmeas]. (...) Elas aparecem
juntas e no prolongamento uma da outra como um
conjunto tecnológico que forma e recorta o objeto
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a que aplica seus instrumentos. E é essa
delinqüência, formada nos subterrâneos do
aparelho judiciário, ao nível das �obras vis� de que
a justiça desvia os olhos, pela vergonha que sente
de punir os que condena, é ela que se faz presente
agora nos tribunais serenos e na majestade das
leis; ela é que tem que ser conhecida, avaliada,
medida, diagnosticada, tratada, quando se proferem
sentenças, é ela agora, essa anomalia, esse desvio,
esse perigo inexorável, essa doença, essa forma
de existência, que deverão ser considerados ao se
reelaborarem os códigos. A delinqüência é a
vingança da prisão contra a justiça.� (FOUCAULT,
M. Vigiar e Punir, IV parte, cap. I, p. 226).

Nos termos da CF/88 e da Lei de Execuções Penais � LEP, fica
demonstrado que o recluso é sujeito da relação jurídica na execução da pena
privativa de liberdade, embora o estabelecimento prisional não consiga
estabelecer, ou quem sabe visualizar essa relação, colocando o recluso na
posição de objeto sobre o qual se recaem as mazelas da execução da pena-
castigo.

Ante o exposto, temos um paradoxo: legalmente o recluso é sujeito na
execução penal; mas na aplicação do caso concreto, o recluso é colocado
dentro da instituição penal como mero objeto de expiação de cumprimento da
pena, o panóptico.

O recluso não perde com a sentença condenatória a condição humana,
e continua sendo cidadão, portanto é sujeito de direito da relação jurídica e
deve ser tratado como tal. Não é objeto, é uma ilusão de segurança jurídica, a
pretensão do controle da violência através da violência, do controle da pena,
prometendo-se combater a criminalidade e a violência com exasperação das
penas e o revigoramento da prisão. Tais mecanismos além de não garantirem a
segurança prometida, acabam reconstruindo, seletivamente a criminalidade e
gerando maior insegurança. Não se pode diminuir a violência aplicando mais
violência, isso gera uma espécie de terror generalizado e não a paz social almejada;
é um absurdo inominável se pensar que se forem destituídos os direitos
fundamentais dos criminosos, e retirado dos mesmos a condição de cidadãos e
até mesmo de seres humanos; esses por uma profunda reflexão e arrependimento
se tornarão pessoas humanas e cidadãos bem conscientes de seus deveres.

Não se pode olvidar nunca, que toda vez que é suprimida uma garantia
constitucional referente a direitos humanos em um texto dito legal, não são
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retiradas as garantias apenas de um grupo, mas sim de toda humanidade,
correndo-se o sério risco de, quem sabe, talvez um dia, toda a sociedade, vir a
ser vítima de tais supressões desses mesmos direitos. Tratar uma pessoa com
respeito à dignidade humana para que ela seja melhor, é uma lição bem simplista,
porém, in casu, afigura-se mais racional, mais coerente e por conseqüência
segura.
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TRÁFICO DE PESSOAS

Dálio Zippin Filho

Advogado Criminal

A ONU há muito vem se preocupando com o tráfico de seres humanos,
moderna forma de escravidão do século XXI, que vitima anualmente de um a
quatro milhões de pessoas no mundo.

O protocolo para prevenir, suprimir e punir o tráfico de pessoas, mais
conhecido como Convenção de Palermo, em suplemento à Convenção das
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional define o tráfico de
seres humanos como:

�O recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento de
pessoas por meio de ameaça ou uso da força ou poder ou de uma posição de
vulnerabilidade ou de dar ou receber pagamentos ou benefícios para obter o
consentimento para uma pessoa ter controle sobre outra pessoa, para o
propósito de exploração.�

Exige o protocolo por parte dos países de origem, de trânsito e de destino
uma abordagem global e internacional que inclua medidas destinadas a prevenir
esse tráfico, designadamente protegendo seus direitos fundamentais
internacionalmente reconhecidos.

O tráfico de seres humanos é uma nova fronteira do crime organizado e
é a negação mais evidente da dignidade humana e dos direitos humanos que
existe na atualidade.

Quanto mais se toma conhecimento de como pessoas inocentes e
vulneráveis são massacradas por esse tipo de crime, mais impossível se torna
fazer vista grossa.

É um crime que tem de ser tratado de forma diferenciada, porque é sutil
e, muitas vezes, disfarçado por outras praticas legais.

Para combatê-lo, é preciso trabalhar com sofisticação e em rede,
reconhecendo que as mulheres levadas pelo tráfico não são co-autoras nem
cúmplices de um crime, mas vítimas indefesas, enganadas e não parceiras do
crime e necessitam de reeducação e readaptação social.

As vítimas, em sua maioria, sabem que irão se prostituir, mas não sabem
que serão mantidas no regime de semi-escravidão; culpam-se da vida que têm,
como se a escolha fosse sua num mundo de possíveis opções diferentes e
escamoteam o agravamento da situação social.
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Não há percepção do crime na população e os órgãos de defesa se
encontram despreparados para diagnosticar e sistematizar os inquéritos.

O tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual é um
crime silencioso e invisível aos olhos da sociedade em geral, na medida em que
todos os procedimentos que envolvem tal modalidade criminosa são aceitos
socialmente e só manifesta repulsa quando toma conhecimento de seus
resultados.

Na exploração sexual infantil um dos mais assustadores aspectos que
envolvem este crime é a anuência da sociedade ao afirmar que: �pelo menos ela
não esta roubando ou matando�. Ou a afirmação de um pai de uma menina
explorada que disse: �essa menina tem uma mina de ouro no meio das pernas�.

O tráfico humano não implica apenas no transporte ilegal de pessoas de
um país para outro, mas também na relação de dependência em que os
contrabandeados são mantidos em seguida.

O contrabando de estrangeiros é um crime contra o estado e caracteriza-
se pela intermediação da entrada ilegal de uma pessoa em um estado de que não
tem nacionalidade nem �status� de residência permanente, com o objetivo de
obter, direta ou indiretamente, benefícios financeiros ou materiais de outro tipo.

O estrangeiro ao consentir em ser contrabandeado é tratado como
criminoso e a pessoa traficada é considerada vítima do tráfico, uma vez que
geralmente é submetida a ameaça ou uso de força ou outras formas de coerção,
de rapto, ou fraude e logro, de abuso de poder ou de uma posição de
vulnerabilidade.

Há necessidade de que se tome ciência desse fenômeno terrível, no qual
as vítimas são tratadas como objeto e escravizadas, atingindo, na maioria das
vezes, as mulheres e as crianças que são vendidas e compradas, quase que
exclusivamente para fins sexuais e das quais 48% são menores de 18 anos.

Igualmente, o tráfico de pessoas é utilizado para adoção ilegal, trabalho
escravo e retirada de órgãos para comercialização.

É o terceiro negócio mais lucrativo do mundo, gerando cerca de 12
bilhões de dólares por ano e ficando atrás somente do tráfico de entorpecentes
e de armas.

Chega a meio milhão o número de mulheres e crianças que são
contrabandeadas, por ano, da África para países europeus como a Alemanha,
Bélgica e Itália onde as mesmas são obrigadas à prostituição e forçadas a
trabalhos domésticos.

Os menores quando não são conduzidos à prostituição são utilizados
na produção de materiais pornográficos e obrigados a mendigar e roubar.

CNPCP 19 - Miolo completo.pmd 12/22/2006, 5:08 PM57



5 8

Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1(19) - jul/dez. 2006

Nos Estados Unidos existem, nos dias de hoje, mais de 35 milhões de
pessoas abaixo da linha de pobreza e só na Flórida, a cada ano, os grupos de
traficantes de seres humanos importam, da América Latina, cerca de 25 mil
mulheres destinadas ao mercado da prostituição.

O Brasil é um dos maiores fornecedores de vítimas para o tráfico
doméstico e internacional de seres humanos, independente de sexo ou idade.

As mulheres são atraídas, em seus locais de origem, pelo oferecimento
de empregos dignos diante das difíceis condições de vida que imperam nesses
países, sendo empurradas a este perigoso estilo de vida pela falta de
oportunidade para sobreviverem dignamente.

Logo elas percebem que os trabalhos oferecidos não existem e
imediatamente os traficantes as enviam à indústria do sexo, retirando-lhes os
passaportes para limitar o movimento e para que não possam escapar.

São vendidas a donos de prostíbulos que as exploram até o limite, para
pagarem o custo do seu ingresso e estadia ilegal na nação, trazendo depois de
um ano, benefícios a seus patrões em quantia equivalente a 120 mil dólares, ou
10 mil dólares por mês ou, ainda, 330 dólares por dia, negócio este dos mais
lucrativos. Na Europa, algumas chegam a dar um lucro mensal de 15 mil euros a
seus exploradores.

Só em 1997, 175 mil mulheres foram traficadas dos países do leste
europeu.

O tráfico de pessoas está ligado aos sindicatos internacionais do crime
organizado que vendem drogas, armas e documentos falsos, sendo uma ameaça
à saúde pública global que ajuda a expandir o HIV/AIDS e outras doenças, e à
segurança global porque seus lucros financiam a criminalidade e a violência.

O Brasil é acusado diante da comunidade mundial como um país que
não pune adequadamente o tráfico humano, sendo leniente com os criminosos,
não atendendo os padrões mínimos para a eliminação desse crime, pois os
traficantes raramente são presos ou punidos.

O último relatório do Departamento de Estado Americano sobre o assunto
afirma que o Brasil está promovendo esforços significativos para atingir os
padrões de controle do tráfico de pessoas, inclusive com medidas contra o
trabalho infantil e turismo sexual mas não há punições para os criminosos
envolvidos nessas atividades, não atendendo completamente aos padrões
mínimos para a eliminação desse crime.

Este relatório afirma que mais de 75 mil mulheres e adolescentes
brasileiras, vítimas do tráfico de pessoas atuam em redes de prostituição na
Europa e outras 5 mil em países da América Latina.
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Diz  ainda que cerca de 25 mil brasileiros são vítimas, anualmente, de
trabalhos forçados no campo e que o Brasil é destino de escravos importados
da China e da Bolívia.

No ano de 2003, no Brasil cerca de 100 exploradores de trabalhadores
escravos foram processados e em muitos desses processos não se chegou a
conclusão alguma e alguns dos poucos acusados que foram condenados,
continuaram em liberdade, sendo a impunidade o problema mais grave.

Em 2004, três foram condenados, no Brasil, na questão do trabalho
escravo, apesar de terem sido investigadas mais de 250 denúncias e da libertação
de 2.743 pessoas.

O Brasil, depois do alerta de que falhava no combate ao tráfico de
pessoas procurou se esforçar atualizando a sua legislação penal e em 12/03/04
promulgou, através do decreto nº 5.017, o protocolo adicional à convenção das
nações unidas contra o crime organizado transnacional relativo à prevenção,
repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças
onde se compromete a executar uma abordagem global e internacional, que
inclua medidas destinadas a prevenir esse tráfico, punir os traficantes e defender
as vítimas desse crime protegendo os seus direitos fundamentais,
internacionalmente reconhecidos.

Mas, isto ainda era insuficiente, pois o artigo 231 do Código Penal só
punia quem promovia ou facilitava a entrada, no território nacional, de mulher
que nele viesse a exercer a prostituição ou a saída de mulher que fosse exercê-
la no estrangeiro.

Neste delito, o objeto jurídico era a moralidade pública e a liberdade
sexual onde o sujeito passivo só podia ser a mulher, independente da sua
honestidade.

O tipo objetivo era a promoção ou a facilitação visando à entrada em
território nacional de mulher para o exercício da prostituição ou a saída com
esta mesma finalidade para o exercício no estrangeiro.

E, finalmente, o tipo subjetivo era o dolo com a vontade livre e consciente
de promover ou facilitar, ciente do propósito da mulher de dedicar-se a
prostituição.

Em 28 de março do corrente ano, pela Lei nº 11.106, nova modificação foi
procedida em nossa legislação penal, alterando-se o título VI que tratava dos
crimes contra os costumes para o de lenocínio e do trafico de pessoas, passando,
o capítulo V a ter a mesma denominação que antes era do lenocínio e do tráfico
de mulheres.

Modificou-se o artigo 231 do mesmo diploma legal que passou a ter a
seguinte redação:
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�Promover, intermediar ou facilitar a entrada, no território nacional, de
pessoa que venha a exercer a prostituição ou a saída de pessoa para exercê-la
no estrangeiro�, mantendo-se a mesma pena.

Acrescentou-se um novo artigo, com o mesmo número, mas com a letra
�a�  para tratar do tráfico interno de pessoas, que não existia na legislação
anterior e que ficou com a seguinte redação:

�Promover, intermediar ou facilitar, no território nacional, o recrutamento,
o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento da pessoa que
venha a exercer a prostituição�

Estabelecendo pena idêntica ao crime de tráfico internacional de pessoas.
Um grande número de acordos internacionais e leis nacionais já

condenaram e declararam o tráfico de pessoas ilegal, mas para surtir efeito deve
ser aplicado de forma justa e constante.

Novas regras criam raízes somente quando contam com a força da
exigência de seu cumprimento.

Essa força não pode ser apenas de um estado, pois o tráfico de pessoas
é um problema transnacional que exige cooperação transnacional, o que ainda
é insuficiente.

Todos os países devem trabalhar com mais intensidade e em conjunto
para fechar as rotas do tráfico, processar e condenar traficantes, proteger e
reintegrar suas vítimas.

Todas as nações devem redobrar a determinação de evitar que as pessoas
se deixem seduzir pelo tráfico.

As causas fundamentais são profundas, pois ainda existe a falta de
respeito básico e oportunidades econômicas para as mulheres junto a conflitos
civis e corrupção que levam as pessoas ao desespero onde o racismo e a
xenofobia exercem igualmente seu papel de exclusão.

Esses males não podem ser erradicados em uma só geração e talvez
nunca possamos erradicá-los completamente. Com muito trabalho e boa
vontade, contudo, podemos reduzi-los e contê-los.

Só saberemos até onde podemos chegar, tentando e lutando, pois para
o mal triunfar basta que pessoas de boa vontade não façam nada e isto não
faremos.

Devemos lutar não só pelas vítimas reais e potenciais do tráfico, mas
lutar também por nós, pois, não podemos dizer que temos dignidade se não
defendermos a dignidade dos outros.

E, nesta jornada, na luta pelos direitos humanos e no resgate da dignidade
desses seres inocentes e vulneráveis, não desistiremos até que consigamos
erradicar totalmente o tráfico de pessoas, combatendo desta forma o crime
organizado.
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ESTÁGIO ATUAL DA �DELAÇÃO PREMIADA� NO DIREITO PENAL
BRASILEIRO

Damásio de Jesus

Ex-membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Doutor
Honoris Causa em Direito pela Universidade de Estudos de Salerno (Itália).
Presidente e Professor do Complexo Jurídico Damásio de Jesus.

1. Conceito

Delação é a incriminação de terceiro, realizada por um suspeito,
investigado, indiciado ou réu, no bojo de seu interrogatório (ou em outro ato).
�Delação premiada� configura aquela incentivada pelo legislador, que premia o
delator, concedendo-lhe benefícios (redução de pena, perdão judicial, aplicação
de regime penitenciário brando etc.).

A abrangência do instituto na legislação vigente indica que sua
designação não corresponde perfeitamente ao seu conteúdo, pois há situações,
como na Lei de Lavagem de Capitais (Lei n. 9.613/98), nas quais se conferem
prêmios a criminosos, ainda que não tenham delatado terceiros, mas conduzam
a investigação à �localização de bens, direitos ou valores objetos do crime�.

2. Origem do instituto no Brasil

A origem da �delação premiada� no Direito brasileiro remonta às
Ordenações Filipinas, cuja parte criminal, constante do Livro V, vigorou de
janeiro de 1603 até a entrada em vigor do Código Criminal de 1830.

O Título VI do �Código Filipino�, que definia o crime de �Lesa
Magestade� (sic), tratava da �delação premiada� no item 12; o Título CXVI, por
sua vez, cuidava especificamente do tema, sob a rubrica �Como se perdoará
aos malfeitores que derem outros á prisão� e tinha abrangência, inclusive, para
premiar, com o perdão, criminosos delatores de delitos alheios.

Em função de sua questionável ética, à medida que o legislador
incentivava uma traição, acabou sendo abandonada em nosso Direito,
reaparecendo em tempos recentes.

3. Previsão legal

Há uma série de diplomas, atualmente, cuidando da �delação premiada�:
a) Lei dos Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90, art. 8.º, par. ún.); b) Lei do Crime
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Organizado (Lei n. 9.034/95, art. 6.º); c) Código Penal (art. 159, 4.º �
extorsão mediante seqüestro); d) Lei de Lavagem de Capitais (Lei n. 9.613/98,
arts. 1.º e 5.º); e) Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas (Lei n. 9.807/99, arts.
13 e 14; f) Lei Antitóxicos (Lei n. 10.409/2002, art. 32, 2.º).

4. Valor probatório

A delação (não-premiada) de um concorrente do crime por outro, em
sede policial ou em juízo, denominada �chamada de co-réu� ou �confissão
delatória�, embora não tenha o condão de embasar, por si só, uma condenação,
adquire força probante suficiente desde que harmônica com as outras provas
produzidas sob o crivo do contraditório (STF, HC n. 75.226; STJ, HC n. 11.240 e
n. 17.276). Esse entendimento, objetado por parte da doutrina, ganhou reforço
após o advento da Lei n. 10.792/2003, a qual garantiu à acusação e à defesa a
possibilidade de solicitar ao Juiz o esclarecimento de fatos não tratados no
interrogatório, conferindo-lhe natureza contraditória e, conseqüentemente, maior
valor e credibilidade (art. 188 do CPP). O mesmo raciocínio deve ser aplicado à
�delação premiada�: não se pode dar a ela valor probatório absoluto, ainda que
produzida em juízo. É mister que esteja em consonância com as outras provas
existentes nos autos para lastrear uma condenação, de modo a se extrair do
conjunto a convicção necessária para a imposição de uma pena.

5. Voluntariedade x espontaneidade

Voluntário é o ato produzido por vontade livre e consciente do sujeito,
ainda que sugerido por terceiros, mas sem qualquer espécie de coação física ou
psicológica. Ato espontâneo, por sua vez, constitui aquele resultante da mesma
vontade livre e consciente, cuja iniciativa foi pessoal, isto é, sem qualquer tipo
de sugestão por parte de outras pessoas.

Pergunta-se: a �delação premiada� deve ser decorrente de um ato
voluntário ou espontâneo? Se a autoridade policial ou o órgão da acusação
propuserem o benefício, ainda assim poderia o Juiz concedê-lo?

Depende. A legislação brasileira, lamentavelmente, não trata o assunto com
uniformidade. Assim, enquanto a Lei do Crime Organizado, a Lei de Lavagem de
Capitais e a Lei Antitóxicos expressamente exigem a espontaneidade, a Lei de
Proteção a Vítimas e Testemunhas (aplicável a qualquer delito), contenta-se
com a voluntariedade do ato1. Desse modo, não faria jus ao prêmio quem,
sugerido por terceiros (autoridades públicas ou não), delatasse seus comparsas

1 No art. 159, 4.º, do CP, pela omissão da Lei, é indiferente seja o ato espontâneo ou voluntário. Exige-se,
apenas, a eficácia da delação.
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em crimes praticados por organização criminosa ou lavagem de capitais.
Ressalve-se, contudo, a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei n. 9.807/
99 a esses crimes, dado o seu caráter geral. Vale dizer: diante de uma colaboração
voluntária, embora não espontânea, torna-se possível o perdão judicial ou a
redução da pena para delitos tratados pelas Leis n. 9.034/95 e 9.613/98 somente
com base na Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas, desde que preenchidos
os requisitos de seus arts. 13 e 14.

6. Traição de concorrentes por crimes diversos

Suponha-se que uma pessoa que não integre bando ou quadrilha esteja
sendo processada pela prática de determinado delito. Ao ser interrogada, delate
quadrilheiros co-autores de outro crime, do qual não participara e que não se
relaciona com o ilícito por ela praticado. Sendo eficaz a colaboração, pode ser
beneficiada pela �delação premiada�?

Entendemos que não, uma vez que as normas relativas à matéria exigem que o
sujeito ativo da delação seja participante do delito questionado (co-autor ou
partícipe)2. Em nosso ordenamento jurídico, essa possibilidade somente era
possível quando da vigência das Ordenações Filipinas (título CXVI). Agora,
não mais.

7. �Delação premiada� após o trânsito em julgado da sentença condenatória

A análise dos dispositivos referentes à �delação premiada� indica, em
uma primeira análise, que o benefício somente poderia ser aplicado até a fase da
sentença. Não se pode excluir, todavia, a possibilidade de concessão do prêmio
após o trânsito em julgado, mediante revisão criminal. Uma das hipóteses de
rescisão de coisa julgada no crime é a descoberta de nova prova de �inocência
do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição
especial de pena� (art. 621, III, do CPP). Parece-nos sustentável, portanto, que
uma colaboração posterior ao trânsito em julgado seja beneficiada com os
prêmios relativos à �delação premiada�.

O argumento de que não seria cabível em fase de execução, por ser o
momento de concessão dos benefícios (redução de pena, regime penitenciário
brando, substituição de prisão por pena alternativa ou extinção da punibilidade)
o da sentença, não nos convence. O art. 621 do CPP autoriza explicitamente
desde a redução da pena até a absolvição do réu em sede de revisão criminal, de
modo que este também deve ser considerado um dos momentos adequados
para exame de benefícios aos autores de crimes, inclusive em relação ao instituto
ora analisado. Exigir-se-á, evidentemente, o preenchimento de todos os
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requisitos legais, inclusive o de que o ato se refira à delação dos co-autores ou
partícipes do(s) crime(s) objeto da sentença rescindenda. Será preciso, ademais,
que esses concorrentes não tenham sido absolvidos definitivamente no
processo originário, uma vez que, nessa hipótese, formada a coisa julgada
material, a colaboração, ainda que sincera, jamais seria eficaz, diante da
impossibilidade de revisão criminal pro societate.

8. Conclusão

A polêmica em torno da �delação premiada�, em razão de seu absurdo
ético, nunca deixará de existir. Se, de um lado, representa importante mecanismo
de combate à criminalidade organizada, de outro, parte traduz-se num incentivo
legal à traição.

A nós, estudiosos e aplicadores do Direito, incumbe o dever de utilizá-
la cum grano salis, notadamente em razão da ausência de uniformidade em seu
regramento. Não se pode fazer dela um fim em si mesma, vale dizer, não podem
as autoridades encarregadas da persecução penal contentarem-se com a
�delação�, sem buscar outros meios probatórios tendentes a confirmá-la.

A falta de harmonia em seu regramento, ademais, pode gerar alguma
dificuldade na sua aplicação. Questões como a incidência do benefício quando
a �delação� é sugerida por autoridades públicas, a viabilidade de sua aplicação
em sede de revisão criminal, entre outras, mereceriam um tratamento expresso
em nosso Direito Positivo. Esses obstáculos poderiam ser ultrapassados
mediante a elaboração de uma legislação específica, de modo a evitar
discrepâncias normativas e suprir possíveis lacunas acerca do tema.

2 Nesse sentido: JESUS, Damásio de. Temas de direito criminal. 2.ª série. Saraiva: São Paulo, 2002. p. 30-31.
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CRIMINOLOGIA:

Perspectivas Epistemológicas

de uma Ciência Zetética

Djason B. Della Cunha

Doutor em Direito Público e Professor de Teoria Criminológica e

 Sociologia Jurídica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

1. Introdução

Para se dispor de uma clara visão sobre uma epistemologia da
Criminologia, é preciso esclarecer a priori o que é uma teoria. Em regra, a noção
de quadro teórico ou conceitual, no âmbito das Ciências Sociais, se refere a um
conjunto de proposições de caráter doutrinário referentes a um mesmo domínio
de conhecimento e que tem uma tendência de ser dignificado com o nome de
teoria.

Segundo o Dicionário Técnico e Crítico da Filosofia de Lalande, uma
doutrina designa, por generalização, o que se afirma ser verdadeiro em matéria
teológica, filosófica ou científica, implicando este termo sempre a idéia de um
corpo de verdades organizadas, suscetível de ser transmitido ou ensinado. Ao
contrário, uma teoria é uma doutrina muito singular: é um sistema hipotético-
dedutivo, ou seja, um corpo de idéias ou conceitos sistematizados que nos
permite conhecer um dado domínio da realidade empírica.

Com efeito, �ciência e doutrina têm fins diferentes: a primeira constata e
explica, a segunda julga e prescreve�. Mais precisamente, a teoria não oferece
um conhecimento direto e imediato de uma realidade concreta, mas proporciona
os meios através do quais permite conhecê-la. E os meios disponíveis que a
teoria proporciona para se conhecer um dado domínio da realidade são
justamente os conceitos que, organizados logicamente, formam a teoria.

Finalmente, uma teoria científica é um corpo sistematizado de conceitos
derivado de uma comprovabilidade empírica, ou pelo menos convertível ¾ por
especificação ou agregado de premissas ¾ numa teoria cuja verificabilidade
depende de dados observacionais ou experimentais. Exemplo de doutrina: o
existencialismo, o estruturalismo, o fundamentalismo, a psicanálise, o
materialismo histórico.  Exemplo de teoria: o subdesenvolvimento, a teoria da
utilidade ou do valor subjetivo de Von Neumann e Morgenstern ou a teoria das
redes de influência social de Coleman.
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Por isso, pelo fato de estar organizada logicamente e conter certa
precisão, uma teoria permite o enquadramento e a solução de problemas bem
específicos, entre os quais a predição ou retrodição de acontecimentos. De
modo que o pronunciamento sobre o grau de veracidade de uma teoria depende
sempre do confronto de suas premissas ou hipóteses com os dados empíricos,
juntamente com o exame da teoria à luz de outras anteriormente aceitas. Por
exemplo, para pôr à prova uma teoria criminológica não basta dados biológicos,
psiquiátricos, sociológicos, etc., também são necessárias teorias econômicas,
psicológicas e históricas. Se a teoria passar pelo duplo exame, empírico e
conceitual, será declarada em algum grau teoria de validade científica. Mas, na
ausência de tal requisito haverá de escamotear o juízo sobre o seu valor de
verdade.

Por conseguinte, uma doutrina apresenta menos precisão que uma teoria,
sendo suas predições quase sempre imprecisas. Logo, a base empírica da
cientificidade de uma doutrina carece de valor de verdade.

Entretanto, algumas doutrinas chegam a ser convertidas em teorias
propriamente ditas e, às vezes, em teorias científicas. Mas, para que isto ocorra
se faz necessário um tratamento de comprovação empírica do conhecimento
estabelecido. Daí a teoria designar um corpo de conceitos sistematizados que
proporciona de forma lógica o conhecimento de um dado domínio da realidade.

Por outro lado, toda a atividade científica se opera através de construções
lógicas, estabelecidas de acordo com um quadro de referência e cujo significado
é adquirido dentro de um esquema de pensamento no qual se colocam as
categorias conceituais.

Com efeito, o conceito é um termo, uma palavra que expressa uma
abstração, uma operação do entendimento, carregado de significado e suscetível
de generalização. Todo conceito tem dupla finalidade: a compreensão que evoca
uma adequação entre a identidade e o objeto (o sentido da intensão ou
conotação) e a aplicação que permite a distinção de uma classe definida de
objetos das demais (o sentido da extensão ou denotação).

Assim, todo conceito para ser compreendido se faz necessário clareza e
precisão na definição e todo conceito para ser aplicado requer que o termo seja
capaz de apreender adequadamente, através de seu significado, o que realmente
ocorre na realidade empírica.

Com outras palavras, buscar a compreensão (intensão ou conotação)
de um conceito é dispor �de uma descrição ou análise completa do conceito,
determinando o conjunto das características ou propriedades peculiares, pelo
menos na medida suficiente para assegurar uma aplicação não ambígua do
conceito. Quanto menos superficiais ou derivadas são as propriedades
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escolhidas como notas inequívocas, tanto mais profunda e mais clara será a
definição do conceito�1.

De igual modo, empreender a aplicação de um conceito é determinar o
sentido extensivo ou denotativo que lhe é inerente; é delimitar �a classe dos
indivíduos possuidores de um conjunto de propriedades que o caracterizam�2,
aos quais o conceito é suscetível de aplicação. O sentido da intensão ou
conotação do conceito opera a sua definição, enquanto a extensão ou denotação
conduz a sua classificação.

Existem vários tipos de definição de conceitos. Mas, o tipo mais usual é
a definição descritiva ou analítica �que visa a analisar o significado aceito de
um termo e descrevê-lo com o auxílio de outros termos, cujos significados
devem estar de antemão compreendidos para que a definição alcance seu
propósito. Esta determina a intensão do conceito, isto é, o seu significado.
Existem também definições descritivas de tipo não analítico: determinam a
extensão de um termo, isto é, o seu domínio de aplicação. As duas espécies de
definição descritivas pretendem descrever certos aspectos do uso consagrado
de um termo�3.

Isto se explica pelo fato de a realidade não ser apreendida em sua
totalidade, percebe-se comumente apenas aspectos dessa realidade. Da mesma
maneira os fatos e os fenômenos não são apreendidos na mesma intensidade
de sua ocorrência. Daí se buscar o auxílio de outros termos para descrever o
significado do termo que se pretende torná-lo operacional.

O fato é que toda linguagem científica é apreendida e utilizada dentro do
quadro do senso comum, através do qual se busca esclarecer os significados
da atividade científica e determinar a validade, a veracidade e a adequação à
realidade de seus conceitos. Assim, um conceito científico �só tem significado
porque o cientista, ao aplicá-lo, dá-lhe um significado. Mas o significado só é
cientificamente válido se o que o cientista pretende significar se adequa à
realidade. O conceito torna-se pertinente na medida em que ele esteja
representando o fenômeno existencial adequadamente�4. Para ser útil ao
cientista, é preciso que o conceito expresse essa lógica interna, cuja clareza e
inteligibilidade permita-lhe alcançar a compreensão do seu significado.

De modo que o conceito surge como a síntese das características comuns
a um grande número de objetos isolados. O conceito, sendo a generalização

1 MENDONÇA, Nadir Domingues. O Uso dos Conceitos: uma questão de interdisciplinaridade. Petrópolis:
Vozes, 1994, p. 17.
2 Idem. Ibid.
3 HEMPEL, Carl. Filosofia da Ciência Natural. Rio de Janeiro: Zahar, 1970, p. 97.
4 MENDONÇA, Nadir Domingues. Op. cit., p. 19.
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das características essenciais de uma massa de objetos, permite ao cérebro
humano conhecer o aspecto fundamental desses objetos, sem recorrer ao
conhecimento fragmentário de imagens concretas de objetos isolados.

Mas, não basta a existência de um corpo de conceitos para se ter uma
teoria. É preciso que este mesmo corpo de conceitos seja sistematizado, isto é,
que seja de tal forma organizado que permita imprimir uma ordem lógica na
exposição de um conjunto de conhecimentos. Assim, sistematizar ¾ expressão
derivada do vocábulo sistema ¾ significa dispor um corpo de conceitos de tal
forma articulado que constitua um todo unitário e coerente.

De acordo com essa noção, imaginar uma teoria da Criminologia à luz
dessas idéias é afirmar ser ela um corpo de conceitos sistematizados que serve
aos experts das ciências criminológicas como instrumento para conhecer os
diferentes objetos de estudo deste ramo interdisciplinar do conhecimento
humano: �o crime, a pessoa do infrator, a vítima e o controle social do
comportamento delitivo�.

Poder-se-ia dizer que  uma teoria criminológica abrange uma reunião de
conceitos específicos, no sentido de que estes são obtidos apenas a partir da
noção de certas premissas específicas. Isto significa dizer que uma teorização
acerca de um objeto de estudo redunda numa investigação científica específica,
bastando para isso delimitar todas as premissas particulares e manter as
suposições específicas do modelo teórico em apreço.

 É preciso, porém, esclarecer que toda ciência tem impurezas em sua
linguagem, o que dificulta a busca e a transmissão do conhecimento. Mas, é
preciso também acrescentar que tais impurezas de linguagem resultam
freqüentemente de obscuridades conceituais. Daí a exigência de sistematização
das idéias, que devem ser impulsionadas por raciocínio lógico e coerente quando
reunidas em teorias, como forma de melhor esclarecer a linguagem de seus
conteúdos.

No caso específico das Ciências Sociais o problema é o predomínio de
muitas doutrinas ou opiniões em detrimento de uma sólida teorização. Há
também uma forte resistência à teorização, devido a uma tendência antiquada
que confunde teoria científica com especulação opinativa. Neste ponto, a
epistemologia ¾ como ramo da Filosofia que estuda a investigação científica e
seu produto ¾ poderá trazer um importante auxílio, não somente dignificando a
teoria mas ajudando a construí-la ou, quando menos, a melhor sistematizá-la.

Daí, dizer-se, em regra, que uma teoria é um instrumento conceitual que
permite compreender alguns fenômenos específicos. Inclui conceitos,
denominados construtos teóricos, e proposições teóricas, que descrevem como
os construtos estão relacionados. Os conceitos ou construtos teóricos são
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considerados argumentos válidos ou inválidos e as proposições teóricas são
aceitas como afirmações falsas ou verdadeiras.

Do ponto de vista do raciocínio científico, considera-se válida uma teoria
quando as predições sobre fenômenos observáveis derivam do encadeamento
lógico das proposições teóricas. E quando as proposições são enunciadas em
termos de construtos operacionalmente definidos, temos as hipóteses, que
podem ser testadas por observações empíricas. A função básica da pesquisa é
a de verificar se as hipóteses derivadas da teoria são coerentes com observações
empíricas. Quanto maior for o número de comprovação empírica das hipóteses
derivadas da teoria, maior será a confiança na teoria. Porém, quando as
observações empíricas forem discrepantes com a predição, maior será o grau de
desmentimento da teoria, que será revisada ou abandonada.

2. Objeto de Estudo da Teoria Criminológica

A segunda questão que surge e que exige resolução sobre a Teoria da
Criminologia diz respeito ao seu objeto de estudo, cuja formulação pode ser
expressa da seguinte maneira: o que se estuda num curso de Teoria da
Criminologia.

A resposta a esta indagação está implícita na própria sistematização das
idéias ou conceitos e na clareza da linguagem de transmissão de seus conteúdos.

Considerando a Criminologia uma ciência empírica e interdisciplinar, que
se ocupa do �estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle
social do comportamento delitivo, além de contrastar uma informação válida
sobre a gênese, dinâmica e variáveis principais do crime como problema
individual e social 5�, pode-se afirmar que o estudo da Teoria da Criminologia
abrange os conceitos sistematizados, ou seja, os quadros teóricos que dão
conta dos diversos aspectos de seu objeto de estudo. E o estudo dos conceitos
se faz através da sua definição ou explicação.

Ultrapassando os limites de outras definições convencionais, esta
compreensão conceitual do estudo da Criminologia se insere no bojo de uma
imagem atualizada desta ciência, compatível com os mais avançados
conhecimentos e tendências do saber empírico. E que, atualmente, pode ser
descrita de acordo com as seguintes dimensões de sua atuação ¾ em síntese
acurada levada a termo por Molina ¾ enquanto método de análise e observação
do fenômeno criminal. Assim, uma teoria do conhecimento criminológico deve
integralizar as seguintes dimensões:

5 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Criminologia: Uma introdução a seus fundamentos teóricos.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 20.
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a) �Parte da caracterização do crime como �problema�, ressaltando
assim sua base conflitual e enigmática e sua face humana e dolorosa,
com as transcendentais implicações de toda ordem que derivam de tal
análise;

b) Amplia o âmbito tradicional da Criminologia, incorporando em
seu objeto as investigações sobre a �vítima� do delito e o denominado
�controle social�, que deram à noção clássica da Criminologia um
moderado giro sociológico, que compensa o desmedido biologismo
positivista sob cujos auspícios ela nasceu;

c) Acentua a orientação �prevencionista� do saber criminológico,
frente à obsessão repressiva explícita em outras definições
convencionais. Porque interessa prevenir eficazmente o delito, não
castigá-lo cada vez mais, ou melhor;

d) Substitui o conceito de �tratamento�, que tem inequívocas
conotações clínicas e individualistas, pelo de �intervenção�, que possui
uma noção mais dinâmica, complexa e pluridimensional, em consonância
com o substrato real, individual e comunitário do fenômeno delitivo;

e) Não renuncia, porém, a uma análise �etiológica� do delito (da
�desviação primária�) no marco do ordenamento jurídico como referência
última. Com isso se distância das conhecidas orientações radicais,
fortemente ideologizadas, que concebem a Criminologia como mera teoria
da desviação e do controle social, isto é, como apêndice da Sociologia
(teorias da criminalização). A definição sugerida atende, assim, tanto à
gênese e etiologia do crime (teorias da criminalidade) como ao exame
dos processos de criminalização.

f) O seu status de ciência decorre da informação sistematizada
obtida pelo emprego do método empírico, isto é, quando a análise, a
observação e a indução substituem a especulação e o silogismo,
superando o método abstrato, formal e dedutivo do mundo clássico�6.

Isto significa que a produção dos conceitos elaborados a partir da
observação e da indução dos diferentes aspectos dos conteúdos criminológicos
advém do conhecimento alcançado pela observação sistematizada da realidade
empírica e do tratamento racionalizado desses dados com coerência e lógica
interpretativa.

6 Idem. Ibid., pp. 22-23.
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3. O Método Científico na Elaboração da
      Teoria Criminológica

Vimos que a Teoria da Criminologia consiste num corpo de conceitos
sistematizados que permite compreender e explicar teoricamente os diversos
aspectos do objeto de estudo da criminologia. Cabe, porém, agora explicar
como são obtidos esses conceitos que formam o quadro teórico específico de
cada investigação deste saber interdisciplinar. A indagação envolve uma questão
epistemológica: a de como se realiza o processo do conhecimento. Essa questão
conduz ao problema da natureza e alcance do chamado método científico.

No abordagem anterior, que ressalta a especificidade dos conteúdos
epistemológicos da Criminologia, sobreleva o entendimento de que a
Criminologia é uma ciência dos fatos, detentora de uma praxis empírica, porém
não experimental. Isto significa que o procedimento investigativo desta
disciplina não coincide stricto sensu com a rigidez da experimentação das ciências
naturais, apesar de também fazer uso do chamado método científico.

De fato, ninguém duvida da eficácia que tem o método científico na aplicação
das ciências naturais. Mas, nem todos têm a mesma concepção acerca do que
seja o método científico. É interessante, portanto, examinar essa problemática,
uma vez que ela tem sofrido certa variação de interpretação ao longo do século
XX.

A idéia do método científico como método geral nasce com a ciência
moderna há cerca de três séculos e meio. Francis Bacon e René Descartes são
os seus protagonistas mais influentes e que lograram melhor êxito no avanço
deste conhecimento.

Para Bacon, o método científico compreende um conjunto de regras
para observar fenômenos e inferir conclusões. Essas regras, de fácil
compreensão, eram simples e podiam ser apreendidas e aplicadas por qualquer
pessoa que não apresentasse deficiência mental. Por serem simples, eram
infalíveis, sendo sua aplicação o suficiente para fazer avançar a ciência. O
método de Bacon é, pois, dotado de raciocínio indutivo, voltado para a
experiência comum, mas ignorando a experimentação e a existência de teorias,
particularmente as teorias matemáticas.

Diversamente de Bacon, Descartes, que era matemático e cientista,
rejeitava o raciocínio indutivo e exagerava a importância da análise e da dedução.
Para Descartes a obtenção das verdades matemáticas e verdades acerca da
natureza e do homem se daria a partir de princípios supremos, de natureza
metafísica e mesmo teológica.

Com efeito, nem Bacon nem Descartes e nenhum outro que fizeram uso
dessas fantasias especulativas lograram jamais contribuir realmente para o
avanço da ciência.
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Na verdade, a �ciência natural moderna nasce à margem dessas fantasias
filosóficas. Seu pai, Galileu, não se conforma com a observação pura
(teoricamente neutra) e tampouco com a conjectura arbitrária. Galileu propõe
hipóteses e as submete à prova experimental. Funda assim a dinâmica moderna,
primeira fase da ciência moderna. Galileu se interessa vivamente por problemas
metodológicos, gnosiológicos e ontológicos: é um cientista e um filósofo e,
além disso, um engenheiro e um artista da linguagem. Mas não perde seu tempo
propondo cânones metodológicos. Galileu engendra o método científico
moderno, mas não enuncia seus passos e nem faz sua propaganda. Talvez
porque saiba que o método de uma investigação é parte dela, e não algo que
dela possa ser deduzido�7.

Depois de Galileu, o método científico sofreu inúmeras modificações,
sendo uma das mais importantes a introdução do controle estatístico dos dados
empíricos como fator de aferição de confiabilidade da �verdade� científica.

Atualmente, apesar das epistemologias metodológicas mais refinadas
como as indutivistas (Carnap)  e as dedutivistas (Popper) não enfrentarem
essas dificuldades (neutralidade teórica da observação pura e conjecturas
arbitrárias de especulação metafísica), defendem ainda uma certa rigidez
metodológica quando acreditam que os dados empíricos são inequívocos e
que todas as teorias carecem de comprovabilidade empírica, já que essa condição
se apresenta como o cerne da cientificidade.

Parece que os avanços da ciência vem autorizando a rejeição desse tipo
de afirmação categórica e mesmo obrigando a uma certa revisão epistemológica
do próprio conceito metodológico de comprovabilidade científica. Isto porque
�nem toda hipótese ou teoria científica pode ser comprovada diretamente com
dados empíricos (por exemplo, por enquanto não há como comprovar
diretamente a termodinâmica relativista, e não obstante ela merece nossa
confiança porque constitui uma generalização que envolve duas teorias
aceitáveis, a termodinâmica clássica e a teoria especial da relatividade).
Devemos, pois, distinguir dois tipos de comprovação: direta e indireta. A rigor,
devemos começar retroagindo um pouco mais, como sugere o quadro sinótico
seguinte:

7 BUNGE, Mario. Op. cit., pp. 20-21.
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Diz-se que uma hipótese (ou uma teoria) é empiricamente comprovável
quando, juntamente com dados empíricos, implica proposições particulares
que podem comparar-se com proposições sugeridas por experiências
controladas. (Por sua vez, uma experiência controlada é realizada com o auxílio
de outras idéias científicas e pode ser examinada publicamente). Porém, as
hipóteses e teorias empiricamente comprováveis o podem ser direta ou
indiretamente, segundo os meios de que se valha o experimentador. Por exemplo,
em alguns casos uma distância poderá ser medida diretamente, e em muitos
outros será preciso usar fórmulas geométricas. Nessa última alternativa, que
hoje em dia é a mais freqüente, se falará de comprovação empírica indireta ou
com auxílio de teorias�8.

É evidente que este raciocínio só é aplicado às teorias propriamente
científicas, ou seja, àquelas que se apresentam suscetíveis de submeter-se
direta ou indiretamente à comprovação empírica. Com efeito, se se concebe o
método científico como intimamente relacionado ao método experimental, é
forçoso atribuir-se-lhe uma natureza exclusiva das ciências naturais,
permanecendo, assim, o seu alcance radicalmente limitado. Porém, quando se
lhe reconhece certa amplitude em seu domínio de aplicação, a sua concepção
também é ampliada e sua aplicação se estende para além dos limites estreitos
das ciências da natureza.

É o que acontece, v.g., com a diversificação de aplicação deste método
nas investigações das Ciências Sociais. No estágio atual das Ciências Sociais,
duas posições teóricas revelam-se dominantes: o empiricismo e o raciocínio
indutivo-dedutivo. Privilegiando os fatos e a observação, o empiricismo opõe-
se ao �racionalismo� (primazia da razão sobre a experiência) e à �introspecção�
ou �compreensão� (primazia da consciência subjetiva dos fenômenos) ao
explicar a lógica dos fatos sociais. Mas, esse �retorno ao concreto� não significa
a exoneração da teorização ou da conceptualização, procedimentos abstratos
fundamentais à investigação científica.

Por outro lado, o raciocínio indutivo, privilegiando os dados da
observação, procede à generalização. Todavia, ele se apresenta associado ao
raciocínio dedutivo, com o qual se completa. Este último, apoiando-se nos
esquemas de ordem conceptual, deduz através dos dados de observação todo
o encaminhamento das conseqüências lógicas.

O fato, porém, é que o conhecimento científico, que difere do
conhecimento vulgar9, �obtem-se mediante procedimentos metódicos com

8 Idem. Ibid., pp. 22-23.
9 Em regra, definido como o modo comum, corrente e espontâneo de conhecer a realidade, busca a aquisição do
conhecimento mediante o trato direto com os homens e as coisas. Sua característica básica é ser: superficial,
sensitivo, subjetivo, assistemático, acrítico.
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pretensão de validade, utilizando a reflexão, os discernimentos lógicos e
respondendo a uma busca intencional pela qual se delimitam os objetos e se
prevêem os meios de indagação. Esta afirmação repousa sobre dois pressupostos
que lhe são fundamentais: ¾ Existe um mundo objetivo e a realidade tem um
contexto independente do conhecimento que o homem pode ter dela. ¾ Esta
realidade pode ser atingida em sua objetividade por meio de uma série de
procedimentos, e pela imaginação e intuição do homem�10.

Por isso, considerando o desafio dessa preocupação, os pesquisadores
têm elaborado os mais diversos instrumentos de análise, os Métodos, que lhes
permitem apreender de maneira mais sistematizada a realidade e processar através
de raciocínio lógico e coerente um determinado tipo de conhecimento de
consistência científica.

Mas, o que vem a ser um Método de investigação científica?

No sentido mais amplo do termo, pode-se definir a palavra �método� como
sendo o �conjunto das tentativas que segue o espírito para descobrir e
demonstrar a verdade�.

No sentido mais restrito, a palavra �método� pode ser definida como um
procedimento particular suscetível de ser aplicado a uma ou a várias etapas da
investigação, cuja lógica subjacente conduz à explicação de uma situação real.

Assim, o método científico se eqüivale ao método positivo na medida em que
reúne algumas características fundamentais, consideradas cada uma delas
complementares às demais. Nesse contexto, o método científico para ser método
positivo de investigação deve ter as seguintes características:

a) Ser fático: ter uma referência empírica quando trata dos fatos e
prescindir de considerações valorativas ou ideológicas.

b) Transcender os fatos: proceder a um salto conceptual do nível
da observação ao teórico, transcendendo as aparências da realidade.

c) Valer-se da verificação empírica: confrontar constantemente a
própria realidade na formulação das respostas aos problemas colocados
e para apoiar suas próprias afirmações.

d) Ser autocorretivo e progressivo: capaz de correção dos desvios
de metas, ou seja, de ajustar as próprias conclusões e de estar aberto a
novas abordagens e à utilização de novos procedimentos e de novas
técnicas.

10 ANDER-EGG, Ezequiel. Introducción a las técnicas de investigación social. Buenos Aires: Hvmanitas,
1976, p. 14. [se obtiene mediante procedimientos metódicos con pretensión de validez, utilizando la reflexión,
los razonamientos lógicos y respondiendo a una búsqueda intencionada por la cual se delimitan los objetos
y se previenen los medios de indagación. Esta afirmación descansa sobre dos supuestos que le resultan
fundamentales: ¾ Existe un mundo objetivo y la realidad tiene una contextura independiente del conocimiento
que el hombre pueda tener de ella. ¾ Esta realidad puede ser alcanzada en su objetividad por medio de una serie
de procedimientos, y  por la imaginación e intuición del hombre].
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e) Dar um caráter geral as suas formulações: estabelecer uma
dimensão generalizada do fenômeno que investiga, visando a estabelecer
regularidades verificáveis.

f) Ser objetivo: a objetividade consiste na busca de alcançar a
verdade fática, independente da escala de valores de crenças do
pesquisador, mesmo que esses exerçam alguma influência.

Mas, não basta somente definir e caracterizar o método científico, é
preciso também que se esclareça acerca do conceito da investigação científica.

Existem inúmeras definições acerca do que é investigação. Uma delas,
por seu claro sentido descritivo, é a do Webster�s International Dictionary, que
define investigação como �uma indagação ou exame cuidadoso e crítico na
busca de fatos ou princípios; uma diligente pesquisa para averiguar algo�.
Segundo BEST, a investigação deve ser considerada �como o processo mais
formal, sistemático e intensivo de levar a cabo o método científico de análises.
Compreende uma estrutura de investigação mais sistemática, que desemboca
geralmente em uma espécie de resumo formal dos procedimentos e em um informe
dos resultados e conclusões. Mesmo que seja possível ampliar o espírito
científico sem investigação, seria impossível empreender uma investigação a
fundo sem ampliar o espírito e o método científico. De modo que a investigação
é uma fase mais especializada da metodologia científica�11.

O problema, porém, é que há certa tendência no meio universitário de
confundir o termo �investigação científica�, como a correlata �pesquisa�, com
certas práticas puramente acadêmicas, cuja natureza é inteiramente didática.
Geralmente, são atividades repetitivas de experiências já feitas, síntese de textos
e semelhantes. Rigorosamente, não se lhes pode atribuir o caráter científico,
por faltar-lhes alguns requisitos básicos: a criatividade, a contribuição
substancial no processo cumulativo do conhecimento científico e, às vezes,
até o nível de abstração e generalização que se exige para investigação científica
propriamente dita12.

Por outro lado, propor a �investigação científica� em termos de um
procedimento exclusivamente empírico, que reconhece unicamente a observação
e a experimentação como métodos científicos válidos, é restringir o alcance do
conhecimento científico e minimizar a capacidade de realização científica do
homem.
11 BEST, John W. Cómo investigar en educación. Madrid: Morata, 1961. [Como el proceso más formal, sistemático
e intensivo de llevar a cabo el método científico de análisis. Comprende una estructura de investigación más
sistemática, que desemboca generalmente en una especie de reseña formal de los procedimientos y en un
informe de los resultados y conclusiones. Mientras que es posible emplear el espíritu científico sin
investigación, sería imposible emprender una investigación a fondo sin emplear el espíritu y el método cient

ífico. De modo que la investigación es una fase más especializada de la metodologia científica].
12 SALOMON, Délcio V. Como Fazer uma Monografia: elementos de metodologia do trabalho científico. Belo
Horizonte: Interlivros, 1977, p. 137.
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Em linhas gerais, podemos definir o termo �investigação� como uma
atividade reflexiva, sistemática e crítica, que permite descobrir através de um
empreendimento metodológico a solução adequada para um problema surgido.
Nessa perspectiva, a investigação constitui um processo objetivo para conhecer
a realidade, para descobrir verdades parciais.

No entanto, não se pode identificar a investigação como uma �atividade
metodologicamente empreendida em função de um problema, cuja solução é
procurada, a investigação científica é aquela cujo problema demanda um
tratamento científico�13. Nesse caso, podemos colocar aqui uma questão: qual
o alcance científico da palavra �problema�? Para responder a esta indagação
tornamos nossa a posição de Salomon segundo a qual todo o �problema�, que
requer trato científico, é �uma questão que se coloca diante do estudioso como
um desafio a sua capacidade solucionadora, revestida de notas de relevância:
operativa � contemporânea � humana.

a) A relevância operativa se dá quando o problema é capaz de
produzir novos conhecimentos, ao ser abordado, seja no campo da
ciência pura, seja no da aplicada.

b) A relevância contemporânea se refere à atualização, à novidade
(que não significa simplesmente a originalidade requerida pelos antigos
centros de estudo superior) e se consegue quando o problema está
adequado ao estágio atual da evolução científica ou se apresenta como
uma necessidade da época e do local onde se realiza.

c) A relevância humana, a par do aspecto ético no tratamento de
problemas, representa uma característica importante na seleção dos
mesmos: a utilidade acarretada para o homem, através da solução do
problema. Uma vez que é falsa a dicotomia �ciência pura e aplicada� (pois
toda ciência que não tiver possibilidade de aplicação se exaure em si
mesma), também é falsa a escolha de problemas que não visem a
benefícios diretos ou indiretos para o homem�14.

Nessa visão, o �problema� � questão que se coloca como um desafio à
capacidade solucionadora do pesquisador � se apresenta como a condição
irredutível da pesquisa. Efetivar uma investigação significa é ter-se uma
problemática, que requer tratamento científico.

Apoiando-se, portanto, em Ander-Egg, pode-se anunciar as seguintes
características da investigação científica:

a) �É um procedimento mediante o qual se recolhem novos
conhecimentos de fontes primárias, que permitem o avanço científico.

13 Idem. Ibid., p. 139.
14Idem. Ibid.
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Não é investigação reorganizar o que já estar conhecido, ainda que
possa ser valioso para a ciência. A investigação exige comprovação e
verificação, não consistindo tão somente em elaboração de idéias.

b) A investigação acentua o descobrimento de princípios gerais;
transcende às situações particulares investigadas; e, utilizando
procedimentos de �amostragem�, procura fazer inferências sobre a
totalidade ou o conjunto da prova.

c) A investigação é uma exploração experimental, sistemática e exata.
A partir de um �backgraund�, em que se ordenam as sistematizações
teóricas que interessam à investigação, formulam-se os problemas e
hipóteses, recolhem-se os dados e se ordenam, sistematizam e analisam
com exatidão, tanto quanto possível. Para coletar dados, utiliza os
instrumentos adequados que podem existir, e emprega os meios
mecânicos que ajudam à exatidão da observação humana e o registro e
comprovação de dados.

d) A investigação é lógica e objetiva, empregando todas as provas
possíveis para o controle crítico dos dados coletados e os procedimentos
utilizados.

e) A investigação pretende organizar os dados em termos
quantitativos, na medida do possível.

f) Por último, a investigação se registra e se expressa através de um
informativo, documento ou estudo. Indica-se a metodologia utilizada,
documentam-se as referências bibliográficas, precisa-se a terminologia
utilizada, reconhecem-se os fatores limitativos e se comunicam os
resultados registrados com maior objetividade. Por fim, conduzindo a
conclusões e generalizações�15.

15 ANDER-EGG, Ezequiel. Op. cit., p. 29. [ (a) Es un procedimiento mediante el cual se recogen nuevos
conocimientos de fuentes primarias, que permiten el avance científico. No es investigación el reorganizar lo
ya conocido, aunque ello pueda ser valioso para la ciencia. La investigación exige comprobación e verificación,
no consiste tan sólo en la elaboración de ideas. (b) La investigación coloca el acento en el descubrimiento de
principios generales; trasciende las situaciones particulares investigadas, y utilizando procedimientos de
�muestreo�, procura hacer inferencias sobre la totalidad o conjunto de la población. (c) La investigación es
una exploración experta, sistemática y exacta. A partir de un �backgraund� en el que se ordenan las
sistematizaciones teóricas que interesan a la investigación, se formulan los problemas e hipótesis, se recogen
los datos y se ordenan, sistematizan y analizan con tanta exactitud como sea posible. Para recoger  datos
utiliza los instrumentos adecuados que puede hallar, y emplea los medios mecánicos que ayudan a la exactitud
de la observación humana y el registro y comprobación de datos. (d) La investigación es lógica y objetiva,
empleando todas las pruebas posibles para el control crítico de los datos recogidos y los procedimientos
empleados. (e) La investigación intenta organizar los datos en térm inos cuantitativos, en cuanto esto sea
posible. (f) Por último, la investigación se registra y se expresa en un informe, documento o estudio. Se indica
la metodologia utilizada, se documentan las referencias bibliográficas, se precisa la terminología utilizada, se
reconocen los factores limitativos y se expresan los resultados registrados con la mayor objetividad. Esto
conduce por último a las conclusiones y generalizaciones� ].
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Com base nesta descrição que realiza Ander-Egg, pode-se afirmar, em
síntese, que a investigação nas Ciências Sociais é o processo que,
instrumentalizando-se pela metodologia científica, permite descobrir
novos conhecimentos, relações ou �leis� no campo da realidade social.

4. O Caráter Empírico e Interdisciplinar da Criminologia

Esta aproximação epistemológica permite colocar uma questão
fundamental: é a Criminologia uma ciência ou um ramo do conhecimento que
reúne uma série dispersa de doutrinas ou opiniões acerca do delito, do
delinqüente, da vítima e do controle social do comportamento delitivo?

Para responder a este questionamento necessário se faz primeiro que se
busque um esclarecimento sobre a possibilidade das Ciências Sociais serem
dotadas do argumento da investigação científica. É, por demais, evidente que
as Ciências Sociais ressentem-se da precisão e dos procedimentos rigorosamente
disciplinados das ciências naturais, em primeiro lugar porque nasceram das
humanidades e da ideologia, em segundo lugar porque permanecem ainda, em
larga escala, submetidas ao controle unilateral de idéias incorretas e doutrinas
imprecisas.

Mas, não é o contato em si com as humanidades e a ideologia que
parece pernicioso. Se a filosofia for rigorosa e estiver em dia com a ciência, sua
influência certamente será positiva: ajudará esta última a esclarecer, depurar e
sistematizar suas idéias e procedimentos. Porém, se a Filosofia for dogmática,
limitando-se a repetir e comentar em lugar de propor-se novos problemas e
adotar técnicas novas, então sua influência sobre a ciência será nefasta,
impedindo-a de avançar16. Quanto à ideologia, se for esclarecedora e estiver a
serviço da sociedade, poderá ser benéfica à ciência na medida em que, �ao
invés de impor soluções pré-fabricadas a problemas não estudados, aceite a
tese de que os problemas sociais devem ser estudados antes de nele
interferirmos. Não se trata de postergar a solução de problemas prementes, mas
de encará-los cientificamente para evitar que piorem e evitar o fracasso de uma
ação bem-intencionada, porém improvisada e, portanto, cega17. Na verdade, o
que se busca é aparelhar as ciências sociais com uma filosofia e uma ideologia
esclarecedoras, capazes de auxiliar no saneamento da linguagem dos conceitos,
da inexatidão das idéias, da pretensão de fazer passar dados desprovidos de
importância por investigação científica e a doutrina imprecisa por teoria científica.

16 BUNGE, Mario. Epistemologia: Curso de Atualização. São Paulo: T. A. Queiroz, Editor, 1987, pp. 139-
140.
17 Idem. Ibid., p. 140.
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 De acordo com esta argumentação, pode-se agora proceder a um
inventário das características gerais implícitas numa noção interdisciplinar de
ciência. É claro que quando há referência a práticas e procedimentos de
investigação em ciências sociais não se cogita sobre um conceito de �ciência�
no sentido extensivo empregado pela tradição filosófico-acadêmica, mas também
não se restringe este sentido a ponto de transformá-lo puramente no �método
de abordagem do mundo empírico�, conforme as idéias dos defensores do
positivismo lógico.

Na verdade, a intenção é a de estabelecer uma noção de ciência que
possa ultrapassar a rigidez de duas enormes concepções. A primeira, é a da
limitação de propor a ciência como o �método de abordagem do mundo
empírico�; a segunda, é a da amplitude estática que considera a ciência como o
�conjunto sistematizado de verdades certas e lógicas encadeadas entre si�.
Assim, a concepção que deve prevalecer é a que coincide com a noção de
ciência como um �sistema aberto�, capaz de abarcar o aspecto dinâmico da
realidade.

Com relação às propriedades e características, a ciência, como atividade
dinâmica, constitui:

a) Método de abordagem capaz não somente de explicar, prever,
classificar, mas também de descrever e interpretar o comportamento dos
fenômenos ocorridos.

b) Processo cumulativo do conhecimento.

c) Corpo de verdades provisórias contendo sempre a possibilidade
do aprofundamento e da revisão.

d) Rigor no processo de obtenção e análise de dados, como também
na exatidão da mensuração dos fenômenos.

e) Processo dinâmico da informação científica, isto é, processar
informações, difundir informações, e informar sobre as modalidades que
orientam para adquirir maior repertório informacional.

f) Atividade de transação contínua com atividades derivadas.

g) Atividade que tende a realizar-se à medida que se propõe como
modelo de aplicabilidade, isto é, visando aos problemas da vida humana,
individual e coletiva, ao estabelecer o controle de situações complexas
para, em seguida, alterá-las com base nos processos políticos da
sociedade.

Nestes termos, a Criminologia reúne as características básicas para se
propor como ciência. Além de dispor de uma informação válida, confiável e
contrastada sobre o problema criminal, que é obtida por meio dos procedimentos
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do método empírico e de abordagem interdisciplinar, dispõe de um objeto de
conhecimento próprio, de métodos diversificados de investigação e de um
respeitável corpo doutrinário sobre o fenômeno criminal, confirmado por mais
de um século.

Mas, isso não significa que a informação obtida e divulgada pela
Criminologia tenha um conteúdo de exatidão nos termos das ciências exatas,
que propugnam pelo paradigma causal-explicativo próprio do positivismo
naturalista, que defende a pretensão de segurança e certeza. Pelo contrário,
apesar de dispor do método empírico em suas investigações, a Criminologia é
uma ciência do �ser�, cuja tarefa é transformar, interpretar, sistematizar e valorar
os dados acumulados sobre o crime, a pessoa infratora, a vítima e o controle
social do comportamento delitivo. Ela não é uma ciência neutra, nem aspira um
corpo de verdades irrefutáveis. Isto porque o conhecimento científico da
realidade é sempre fragmentário, provisório e mutável, e as diversas disciplinas
que tratam do homem e da sociedade estão sempre sujeitas a um processo de
variação, ampliação e modificação.

De maneira que �o saber empírico, outrora paradigma de exatidão, tornou-
se cada vez mais relativo e inseguro: é um saber provisório, aberto. Já não visa
descobrir as férreas leis universais que regem o mundo natural e social (relações
de causa e efeito), senão que parece conformar-se com conseguir uma
informação válida, confiável, não refutada, sobre a realidade. Não busca
exatidão, senão probabilidade, não fala de �causa� e �causalidade�, senão de
outros tipos de conexões menos exigentes (fatores, variáveis, correlações, etc.).
Em parte isso se deve à evidência de que o homem transcende à �causalidade�,
à �reatividade� e à �força�, porque é sujeito e não objeto do acontecer e da
história. E seu comportamento, sempre enigmático, corresponde a razões muito
complexas e incertas. Porém a citada crise do �paradgima causal-explicativo� e
das limitações do método empírico podem ser observadas, também, não só no
campo das ciências sociais e das da conduta, senão no das denominadas ¾ em
outra época ¾ ciências �exatas�. A moderna teoria da ciência e o crescente auge
dos métodos estatísticos e quantitativos demonstram o triunfo avassalador de
um novo modelo de saber científico, mais relativo, provisório, aberto e
inacabado�18.

Na verdade, a Criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar,
porém não necessariamente �experimental�. Mesmo porque nem todo método
empírico tem obrigatoriamente essa natureza. Mas, o método empírico não é o
único método da investigação criminológica. Sendo o fenômeno criminal, em
última análise, um problema da vida humana e cultural, compreendê-lo, interpretá-

18 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio.  Op. cit., p. 24.
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lo e explicá-lo é, sem dúvida, tarefa que exige do investigador um atitude aberta
e flexível, assente num procedimento também intuitivo-dedutivo capaz de
apreender as múltiplas dimensões deste problema essencialmente complexo.
Em conseqüência, a intuição e o subjetivismo não são incompatíveis com o
método empírico e têm perfeito cabimento no método criminológico, já que
permitem ao investigador compreender os significados do fenômeno criminal.

Por outro lado, o caráter interdisciplinar da investigação criminológica acha-se
associada ao próprio processo histórico de maturidade da Criminologia como
ciência. A esse respeito, assevera Molina: �São muitas as disciplinas científicas
que se ocupam do crime como fenômeno individual e social. A Biologia (criminal),
a Psicologia (criminal), a Sociologia (criminal), com seus respectivos métodos,
enfoques e pretensões foram acumulando valiosos saberes especializados sobre
o delito. Mas a análise científica reclama uma instância superior que integre e
coordene as informações setoriais procedentes das diversas disciplinas
interessadas no fenômeno delitivo; que elimine possíveis contradições internas
e instrumentalize um genuíno sistema de �retroalimentação�, conforme o qual
cada conclusão particular seja corrigida e enriquecida ao ser contrastada com
as obtidas em outros âmbitos e disciplinas. Somente através de um esforço de
síntese e integração das experiências setoriais e especializadas é que cabe
formular um diagnóstico científico, totalizador, do crime�19. Na verdade, parece
ser esta a vocação da Criminologia. Dotada de uma perspectiva sistêmica, ela
se encaminha para se legitimar como uma ciência integradora, cujo princípio
interdisciplinar aparece como uma exigência estrutural de síntese do saber
científico que produz.

Outro aspecto fundamental que destaca o perfil de desenvolvimento da
moderna Criminologia é a progressiva extensão e problematização do seu objeto
de estudo.

No caso da Criminologia tradicional, as investigações se limitavam a
estudos dispersos sobre o crime e o criminoso. Isto porque a Criminologia
tradicional �tinha por base um sólido e pacífico consenso: o conceito legal de
delito, não questionado; as teorias �etiológicas� da criminalidade, que tomavam
daquele seu autêntico suporte �ontológico�; o princípio da diversidade
(patológica) do homem delinqüente (e da disfuncionalidade do comportamento
criminal); e os fins conferidos à pena, como resposta justa e útil ao delito. Estes
constituíam seus quatro pilares mais destacados�20.

A moderna Criminologia, por seu turno, não somente tratou de questionar
os fundamentos epistemológicos e ideológicos da visão teórica tradicional

19 Idem. Ibid., p. 28.
20 Idem. Ibid., p. 30.
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sobre o crime e a pessoa infratora, como ampliou sua esfera de atuação
deslocando significativamente seus centros de interesses criminológicos para
os estudos sobre a vítima e o controle social do crime, assumindo um enfoque
mais dinâmico, pluridimensional e interrelacional.

A revisão da problematização do conhecimento criminológico, como
adverte Molina: �Significa uma reconsideração da �questão criminal�,
desmitificadora, realista, que põe em dúvida os dogmas da Criminologia clássica
à luz dos conhecimentos científicos interdisciplinares do nosso tempo. As
teorias estrutural-funcionalistas, as subculturais, as da socialização e da
aprendizagem, as do conflito, as interacionistas do �labelling approach� ... e
outras, contribuíram decisivamente para a redefinição dos postulados de um
novo modelo. Um novo paradigma que rechaça o conceito jurídico formal de
delito, reclamando maiores cotas de autonomia frente ao sistema legal para
selecionar seu próprio objeto com critérios rigorosamente científicos (conceito
�definitorial� de delito versus conceito �ontológico�); que postula a �normalidade�
do homem delinqüente, a �funcionalidade� do comportamento �desviante�, e a
natureza �conflitual� da ordem social (frente ao princípio de �diversidade� do
infrator, da �patologia� da desviação e ao caráter �consensual� que a Criminologia
clássica assinalava à ordem social); e que, ao denunciar a extremada relevância
do controle social na gênese da criminalidade (que não �selecionaria� o crime,
senão que o �produziria�) e sua atuação discriminatória, sugere um drástico
deslocamento do objeto da investigação científica: dos fatores criminógenos
(conforme a terminologia das teorias etiológicas convencionais), ao controle
social, do delito mesmo, isto é, das variáveis independentes à variável
dependente, superando o enfoque etiológico�21.

O que de fato se presencia é um arrojado processo de revisão
epistemológica da criminologia que não somente desmitifica e relativiza arcaicos
conceitos como amplia as fronteiras de investigação do conhecimento sobre o
problema criminal.

5. Quadro da Posição da Criminologia em Relação ao Direito Penal

Na dimensão de comparação dos conteúdos epistemológicos sintéticos
entre uma Teoria da Criminologia e uma Teoria do Direito Penal, prevalece o
entendimento de que o conhecimento criminológico em relação ao problema do
crime: tais como conceitos, técnicas e instrumentos metodológicos de
investigação, discrepa valorativamente do conceito jurídico-penal de delito em
sua natureza formal e normativa.

21 Idem. Ibid., pp. 71-72.
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Enquanto o jurista trata do fato delitivo como abstração, fragmentado-o
em sua realidade com critérios valorativos, vinculando-o à exigência da figura
típica prevista na norma, por visar os limites da intervenção punitiva do Estado
nos moldes do imperativo do princípio de legalidade, o criminologista, pelo
contrário, reclama um procedimento investigatório integrativo, sem mediações
formais e valorativas, que permita revelar o delito como um �fato social total�,
incluindo o seu autor. Esse procedimento além de liberar uma abordagem
empiricamente interdisciplinar, permite igualmente a análise tanto da etiologia
do fato real, com sua dinâmica e estrutura interna, como das formas de
manifestação da conduta infratora, chegando até mesmo a orientar programas
de prevenção do delito e de intervenção reabilitadora do infrator.

Finalmente, para a Criminologia, o crime, a pessoa infratora, a vítima e o
controle social do comportamento delitivo são contemplados como problema
individual, social e comunitário, entendido como um fenômeno previsível, típico
e normal.

Apesar, porém, da Criminologia operar com conceitos distintos daqueles
referenciados pelo Direito Penal, tem como obrigatório ponto de partida o
conceito jurídico-penal de delito, �mas nada mais que isso, porque o formalismo
e o normativismo jurídico resultam incompatíveis com as exigências
metodológicas de uma disciplina empírica como a Criminologia. De outra maneira
¾ se esta tivesse que aceitar as definições legais de delito ¾, careceria de
autonomia científica, convertendo-se em um mero instrumento auxiliar do
sistema penal. (...) Prova disso é que a primeira se ocupa de fatos irrelevantes
para o Direito Penal (v.g. o chamado �campo prévio� do crime, a �esfera social�
do infrator, a �cifra negra�, condutas atípicas porém de singular interesse
criminológico como a prostituição ou o alcoolismo etc.); de outro lado, ocupa-
se também de certas facetas e perspectivas do crime que transcendem à
competência do penalista (v.g., dimensão coletiva do crime, aspectos
supranacionais etc.). E, ademais, o diagnóstico jurídico penal de um fato pode
não coincidir com sua significação criminológica (assim, por exemplo, certos
comportamentos como a cleptomania ou a piromania que para o Direito Penal
têm uma caracterização puramente patrimonial e que merecem do criminólogo
outra leitura, muito mais realista e sutil, de acordo com o conjunto biológico e
motivacional daqueles)�22.

Em síntese, o presente quadro comparativo traduz os diferentes
conteúdos epistemológicos comuns aos dois ramos de conhecimento:
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É preciso, porém, esclarecer que essa distinção de conteúdos entre as
duas disciplinas se aplica a uma utilidade meramente acadêmica ou didática,
não se traduzindo como uma exigência de enquadramento teórico numa moderna
epistemologia. Isto, porque, torna-se hoje definitivamente comprometidas as
tendências de manter a distinção criminologia/direito penal nos moldes das
classificações dicotômicas herdadas do neokantismo: ciências da natureza/
ciências do espírito (Dilthey); ciências ideográficas/ciências nomotéticas
(Windelband) ou ciências da natureza/ciências culturais (Rickert).

A transformação do pensamento filosófico e, em particular, da filosofia
das ciências, desautoriza qualquer tipo de reducionismo. Como oportunamente
assinala Jorge de Figueiredo Dias: �À semelhança do que aconteceu com as
demais ciências sociais (e por maioria de razão), também em criminologia se
ganhou consciência de que descrever-explicar-prever é também,
inescapavelmente, prescrever. Fazer criminologia é também fazer injunções de
ação dirigidas tanto aos agentes de aplicação das normas jurídico-penais ou
aos seus destinatários individuais ou coletivos, como, em última instância, à
própria sociedade�23.

22 Idem. Ibid., p. 33.
23 DIAS, Jorge de Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa.  Criminologia: O homem delinqüente e a
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1992, p. 98.
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Por isso, talvez para preservar em nível didático a utilidade desse
enquadramento dicotômico capaz de dar relevo às diferenças que separam o
direito penal da criminologia, poder-se-á privilegiar a distinção de Krauss entre
ciências dogmáticas e zetéticas, na medida em que é possível subsumir as duas
disciplinas na categoria comum de �ciências de ação�.

Sumariamente, pode-se caracterizar as idéias das ciências dogmáticas e ciências
zetéticas pelos seguintes conteúdos:

CIÊNCIAS DOGMÁTICAS

Características:

a) �apontam para a solução de determinados problemas da vida
com base na adesão incontestada e incontestável a certos valores,
�dogmas� ou ações  normativas, a par da correlativa exclusão dos �dogmas�
conflituantes ou concorrentes;

b) aspiram à solução daquela problemática social em plenitude, isto
é, sem deixar qualquer resíduo;

c) são ciências intrínsecas e imediatamente empenhadas numa
função social: o �dogmático� está permanentemente sob a tensão de
resolver problemas ou, segundo a formulação de WIEHWEG, utiliza �um
tipo de pensamento e de linguagem que está sempre sob a tensão de
tornar performativo o que é pensado e expresso��24.

Nesse diapasão não será difícil reconhecer no Direito Penal o predomínio
do modelo de pensamento da dogmática jurídico-penal. Se, por um lado, o
penalista atua adstrito ao dogmatismo, construindo soluções para os problemas
criminais à luz dos dogmas legislativamente declarados; por outro, perfectibiliza
uma praxis do direito penal pela intencionalidade de �redução da complexidade�
do fenômeno criminal.

CIÊNCIAS ZETÉTICAS

Características:

a) �A estrutura do pensamento zetético tem uma função cognitiva
que lhe não permite encarar a solução dos problemas com base em
princípios dogmaticamente assumidos;

24 Cfr. DIAS, Jorge de Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. Op. cit., pp. 99-100.
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b) O zetético não conta com um sistema de princípios, plenamente
envolventes da sua atividade e condicionantes da validade das suas
operações;

c) Inversamente, as teorias ¾ e não os dogmas ¾ construídos pelo
investigador valem apenas se, enquanto e na medida em que, respondem
às exigências do problema;

d) Rejeita toda pretensão de plenitude e, conseqüentemente, não
visa uma função social como tarefa prioritária e imediata�25.

De igual modo, não será difícil reconhecer na Criminologia a suficiente
flexibilidade do pensamento zetético e, por este viés, atribuir-lhe uma postura
epistemológica aberta sintonizada com a recusa a um paradigma fechado próprio
da dogmática jurídico-penal.

Mas, mesmo curando das áreas de conflito, é importante assinalar que a
ciência jurídico-penal, ao ser confundida stricto senso com a ciência dogmática,
não goza do atributo radical de impermeabilidade com a atitude metodológica
do positivismo jurídico. Daí, a necessidade de se resgatar a atual concepção do
pensamento dogmático elaborada por Viehweg, e reafirmada por Dias, quando
afirma: �o pensamento dogmático exige, por um lado, um núcleo de pensamento
estável colocado acima de toda a discussão e, por outro lado, uma suficiente
flexibilidade (interpretabilidade, discutibilidade e declinabilidade) do pensamento
nuclear, para lhe assegurar a solidez e concretização pela mediação das múltiplas
mutabilidades situacionais. Em suma, pois, o caráter dogmático da ciência
jurídico-penal em nada prejudica ¾ bem ao contrário ¾ uma metodologia de
aplicação do direito penal anti-positivista, argumentativa e tópica, que parta do
caso concreto e do problematismo próprio de uma situação para ¾ com base
nos dogmas que aceita  lograr a sua justa resolução�26.

Assim, das identificadas áreas de conflito surgem pontos de aproximação
com possibilidades de cooperação e de influência recíproca entre a dogmática
jurídico-penal e a criminologia. Dada a existência de uma manifesta
permeabilização entre as duas disciplinas, não se deve permitir que as diferenças
assinaladas contraponham-se à exigência de uma convergência fundamental
no que tange ao conjunto de problemas que cada uma se propõe a abordar com
seus procedimentos metodológicos e metas específicas.

25 Idem. Ibid., p. 101.
26 Idem. Ibid., pp. 100-101.
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QUESTÕES PARA ESTUDO

1. Estabeleça a diferença entre doutrina e teoria científica.

2. Enumere as características da teoria científica.

3.  Defina a categoria conceitual e explique suas finalidades.

3. Explique como se dá a validade de uma teoria.

4. Como se dá num contexto científico atualizado o estudo do objeto da
criminologia?

5. O que vem a ser um método de investigação científica e quais suas
características básicas?

6. Quais as propriedades e características inerentes ao paradigma da ciência
como um sistema aberto?

7. Faça um comentário acerca da vocação da Criminologia diante desse
paradigma.

8. Em que consiste o caráter empírico e interdisciplinar da investigação
criminológica?

9. Enumere as características gerais implícitas numa distinção de conteúdos
epistemológicos entre a Criminologia e o Direito Penal.

10. Em que se diferenciam as ciências dogmáticas das ciências zetéticas?

11. Como você vê a questão da complementaridade entre esses dois ramos
científicos?
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CRIMINOLOGIA

Uma Ciência Zetética

A palavra Zetética tem sua origem no grego zetein que significa perquirir,
ou seja, procedimento minucioso que serve para traduzir uma atividade
indagativa, investigativa, ou de pesquisa. O termo remonta ao filósofo Pirro,
cuja doutrina do saber compreendia quatro estados: o zetético, o céptico, o
efético e o aporético. Por esses mesmos nomes ficaram conhecidos os discípulos
de Pirro, que difundiram a sua doutrina. Os filósofos zetéticos ficaram
conhecidos como investigadores, por perseguirem à ciência. Os cépticos por
desconfiarem de toda afirmação de verdade foram chamados de examinadores,
porque comparavam, estudavam, é o segundo estado da investigação. Os
eféticos, que buscavam o equilíbrio, limitavam-se à um estado de suspensão,
que decorre da investigação infrutífera. E, por fim, os aporéticos eram os filósofos
da aporia, ou seja, buscavam estudar os conflitos de opiniões, contrárias e
igualmente concludentes, em resposta a uma mesma questão. É o estado da
dúvida, portanto, o estado final do saber.

No que tange à caracterização da Criminologia como uma ciência zetética;
portanto, como uma disciplina científica que se pauta na investigação e na
dúvida, é preciso, talvez,  compreender qual o nível de racionalização da
dogmática, enquanto expressão opinativa do fenômeno jurídico.

Primeiramente, o termo dogmática vem do grego dokein e, em regra, significa
ensinar, doutrinar. Enquanto a expressão zetética vem de zetein, significando
indagar, perquirir.

Do ponto de vista metodológico, a diferença de enfoque é importante,
embora não se cogite de uma linha divisória radical entre ambos. Mas, enquanto
o enfoque dogmático privilegia o procedimento opinativo e atribui a algumas
dessas opiniões um caráter de verdade, o enfoque zetético, ao contrário, dissolve
essas opiniões e coloca a dúvida como uma démarche cognitiva capaz de
suscitar a problematização do �fato�, que se configura como um �ser� (que é
algo?). Por outro lado, o raciocínio dogmático, por ter uma função diretiva
explícita, capta o mesmo �fato� como uma configuração de um �dever-ser�
(como deve-ser algo?), ou seja, despreza a indagação sobre o conhecimento da
�coisa� e se preocupa apenas em possibilitar a tomada de decisão e orientar a
ação à luz de dogmas legislativamente declarados.

A título de exemplo, podemos tomar o problema do crime no enfoque
dogmático e zetético.
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No enfoque dogmático, o crime surge como o �fato de conduta�, ou
seja, o fato que tenha sido provocado pela vontade humana ou pela
voluntariedade da conduta na qualidade de ato ilícito. Em tal hipótese, a conduta
não é, portanto, um dado de experiência para a dogmática, ou seja, um fato de
conhecimento, que permitiria aglutinar em torno de si as variáveis de sua
ocorrência, mas, sim, um dado de imputação, que só afeta o caráter jurídico do
ato-de-aplicação. Nesse sentido, a conduta deixa de ser uma realidade jurídica
normada para se converter numa abstração de conteúdo jurídico-positivo.

No enfoque zetético, a conduta é apreendida em sua dimensão concreta,
existencial, com suas relações de intersubjetividade, onde sujeitos diversos
interagem numa dimensão de significado mediada pelo valor, enquanto
manifestação do existir humano no mundo, sem cingir-se à prerrogativa de um
compromisso imediato com a decisão e com a ação. Pode inclusive pôr em
dúvida o conceito de crime e a sua própria existência, pois indaga da sua
origem, de suas causas e concausas, e até mesmo das  premissas ideológicas
que fixam as diretrizes normativas do �dever-ser�.

Assim, enquanto a dogmática se filia a conceitos fixados a priori,
obrigando-se a interpretações fechadas capazes de conformar os problemas às
premissas numa função diretiva, a zetética se revela como um procedimento
aberto, conformando as premissas aos problemas numa função informativa a
posteriori. Esta visão aberta, que faz dos problemas zetéticos questões
�problemas�, permite uma investigação comprometida com a orientação de
adequação das premissas aos problemas e, conseqüentemente, com uma
permanente busca de soluções.

3.Abordagens Teóricas em Criminologia

2.1. Perspectivas Biológicas em Criminologia

2.2. Perspectivas Psicológicas em Criminologia

2.3. Perspectivas Eco-Sociais em Criminologia

4 Temas Especiais de Criminologia

1.1.  Droga e Crime

1.2.  Delinqüência juvenil

1.3.  Vitimologia e Mediação

1.4.  Insegurança Urbana e Crime
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PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO

PROCESSO PENAL � QUESTÕES POLÊMICAS

Fábio Ramazzini Bechara

Promotor de Justiça e Professor do Complexo Jurídico Damásio de Jesus e

da Faculdade de Direito Prof. Damásio de Jesus

Pedro Franco de Campos

Procurador de Justiça em São Paulo e

Professor do Complexo Jurídico Damásio de Jesus

 1. INTRODUÇÃO

Trata-se de tema sempre recorrente, que demanda uma leitura mais ampla
e acurada, abrangendo a concepção genérica dos princípios e suas múltiplas
manifestações no Processo Penal.

2. NOÇÃO DE PRINCÍPIOS

Os princípios podem ser definidos como a base, o fundamento, a origem,
a razão fundamental sobre a qual se discorre sobre qualquer matéria. A expressão
�princípio geral� constitui um pleonasmo, uma vez que a generalidade e a
universalidade são ínsitas aos princípios. Trata-se de proposições mais abstratas
que dão razão ou servem de base e fundamento ao Direito. Trata-se de um
enunciado amplo, que permite solucionar um problema e orienta um
comportamento resolvido num esquema abstrato através de um procedimento
de redução a uma unidade da multiplicidade de fatos que oferece a vida real.
São normas que têm uma estrutura deôntica, uma vez que estabelecem juízos de
dever-ser1.

Já as suas características podem ser resumidas: a) idéias cardinais que
constituem a origem ou o fundamento do Direito; b) estão dotadas de um alto
grau de generalidade; c) gozam de grande compreensão no âmbito jurídico; d)
pertencem às mais amplas formulações do Direito; e) não requerem
necessariamente formulações, mas, se estiverem formuladas, seu lugar mais
lógico são as proposições normativas mais abstratas do ordenamento. A
essência dos princípios gerais do direito consiste na constituição de normas
básicas reveladoras das crenças e convicções da comunidade a respeito dos

1 FLÓRES � VALDEZ, Joaquín Arce y, op. cit. p. 63.
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problemas fundamentais de sua organização; centra-se em construir a base ou
o fundamento do Direito, dando-lhe solidez para que sirva à finalidade de
regulamentar ordenadamente a comunidade. Constituem as idéias fundamentais
e informadoras da organização jurídica de uma nação. Os princípios gerais do
direito não são meros critérios diretivos nem juízos de valor simplesmente, são
autênticas normas jurídicas em sentido substancial, pois estabelecem modelos
de conduta. A causa geradora dos princípios gerais do direito é a convicção
social, o viver da comunidade, a sua idéia da vida, a consciência e crença social
da época. O papel da consciência social e das crenças e convicções sociais
como causa geradora dos princípios gerais do direito merece especial destaque.
A denominada consciência social requer certa valoração qualitativa2.

É inegável que os princípios gerais do direito não somente servem de
orientação ao juiz, no momento de proferir a sua decisão, mas também constituem
um limite ao seu arbítrio, garantindo que a decisão não está em desacordo com
o espírito do ordenamento jurídico, e que suas resoluções não violam a
consciência social. São mais do que um elemento da insegurança jurídica, na
medida em que contribuem para dotar o ordenamento jurídico em seu conjunto
de seguridade, tanto no sentido de assegurar que condutas que se ajustem à
justiça não se vejam reprovadas pela norma positiva, como permitindo resolver
situações não contempladas em norma alguma positiva, mas que tenham
relevância jurídica3.

Nessa perspectiva, inserem-se os princípios constitucionais, inclusive,
em relação à sua incidência no Processo Penal, determinando suas premissas
básicas e condicionando seus atores à consecução dos seus fins. Os princípios,
como assinalado, podem ou não estar previstos no texto legal, todavia, todos
são positivados, na medida em que possuem vigência sociológica.

3. DOS PRINCÍPIOS EM ESPÉCIE

3.1. Princípio do Estado de Inocência (art. 5.º, LVII, da CF).

Melhor denominação seria � �princípio da não culpabilidade�. Isso
porque a Constituição Federal não presume a inocência, mas declara que
ninguém será considerado culpado antes de sentença condenatória transitada
em julgado.

O fundamento do princípio está na proibição do excesso, que em outras
palavras significa a impossibilidade de antecipação dos efeitos da condenação

2 Ibidem. p. 63/64 e 69/70.
3 Ibidem p. 82/89
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antes do trânsito em julgado. O cumprimento da pena, a perda da primariedade,
a execução civil da condenação, todos pressupõem o trânsito em julgado da
decisão condenatória. De outro lado, é importante salientar que quando se
instaura uma ação penal contra alguém, da mesma forma quando se decreta a
prisão cautelar, há um ataque à inocência, com a presunção de culpabilidade e
de responsabilidade pelo fato imputado. No entanto, tudo fica na esfera da
�incerteza da inocência� até a sentença final, já que se trata de uma afirmação
provisória de culpabilidade. Essa afirmação provisória de culpabilidade é
absolutamente necessária, pois do contrário a excessiva e irrestrita observância
do princípio esvaziaria o poder estatal de tutelar a coletividade por meio dos
institutos da ação penal e da prisão cautelar, proteção essa que também possui
proteção constitucional.

O princípio do �estado de inocência� tem reflexo nos processos da
competência do Tribunal do Júri � foi abolido o lançamento do nome do acusado
no rol dos culpados, quando da pronúncia. Esta providência era adotada antes
da vigência da CF e da Lei n. 9.033, de 2 de maio de 1995, dando nova redação
ao § 1.º, do art. 408 do CPP. No entanto, mesmo depois da vigência da CF, mas
antes da Lei n. 9.033/95, alguns julgados ainda determinavam o lançamento do
nome do réu no rol dos culpados, entendendo que isso não contrariava a
norma constitucional. O raciocínio estava vinculado ao fato de que a expressão
culpados não era utilizada pela lei (CPP) com o sentido de condenados, mas
sim de acusado de culpa (RT n. 703/274). Hoje, com a alteração do CPP, a
questão está encerrada.

Outra questão divergente refere-se à alienação cautelar de bens, nos
termos do art. 34, § 5.º, da Lei n. 6.368/76. Sustenta-se que tal venda implicaria
violação à presunção de inocência, dada a sua natureza definitiva, o que
caracterizaria verdadeira antecipação dos efeitos da condenação. Contudo, tal
interpretação não se mostra correta, uma vez que o produto da alienação não é
revertido à União, mas depositado em juízo, incidindo inclusive correção
monetária. A finalidade do dispositivo em análise não é impor uma constrição
abusiva ao patrimônio dos acusados da prática de tráfico de substância
entorpecente, mas tão-somente evitar a depreciação do bem. O bem depreciado
pode frustrar tanto o interesse do acusado na hipótese de absolvição como do
Estado na de condenação.

Finalmente, demanda uma curiosa análise a recente Súmula n. 716 do
Supremo Tribunal Federal, que possibilita a progressão de regime de
cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime prisional menos severo
nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Nesse
caso, tem-se uma hipótese de antecipação dos efeitos da condenação transitado
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em julgado, contudo, a mitigação do princípio da presunção de inocência é
justificada pelo princípio do favor rei ou favor libertatis, igualmente de índole
constitucional.

3.2. Princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, LV, da CF)

O mais importante princípio do sistema acusatório (separação orgânica
entre o órgão acusador e o órgão julgador), também conhecido pelo nome de
�princípio da bilateralidade da audiência�, consiste, em resumo, na possibilidade
das partes, em igualdade de condições, praticar todos os atos tendentes a
influir no convencimento do juiz. Atinge, também, a necessidade de cientificação
da parte contrária, dos atos praticados por uma delas, por isso é chamado,
pelos doutos, como o princípio que consagra o binômio: �ciência e participação�.

Pela redação do art. 5.º, LV, da CF, fica evidente que o princípio do
contraditório e da ampla defesa é de cumprimento obrigatório somente nos
processos judiciais e administrativos, pois somente nesses é que se observa a
existência de uma relação dialética de acusador e acusado ou de litigantes. Daí
porque não há que se falar na incidência do princípio durante o inquérito policial,
uma vez que se trata de mero procedimento administrativo, desprovido de
qualquer litígio, resumindo-se a um método de investigação levado adiante
pela polícia judiciária. Ocorre, todavia, que muito embora não se fale na incidência
do princípio durante o inquérito policial, é possível visualizar alguns atos típicos
de contraditório, os quais não afetam a natureza inquisitiva do procedimento.
Por exemplo, o interrogatório policial e a nota de culpa durante a lavratura do
auto de prisão em flagrante.

O contraditório abriga em seu conteúdo tanto o direito a informação
como o direito a participação. O direito a informação no direito de ser cientificado,
que por sua vez é respeitado por meio dos institutos da citação, intimação e
notificação. Já o direito a participação consiste tanto no direito a prova como
no direito a atividade de argumentação, de natureza eminentemente retórica,
que busca seduzir pelo poder da palavra, oral ou escrita. Quanto ao momento
da sua observância, o contraditório pode ser prévio, real ou simultâneo, e,
finalmente, diferido ou prorrogado. A CF não faz qualquer restrição quanto ao
momento do exercício do contraditório, o que não seria razoável, dada a infinidade
de situações de fato possíveis de acontecerem. É de se anotar que, no caso do
contraditório diferido, sua admissibilidade é justificada tanto pelo propósito de
preservação da eficácia de determinado ato, como a decretação da prisão cautelar,
por exemplo, como também em razão do momento da persecução criminal, como
na hipótese da perícia realizada durante o inquérito policial.
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A ampla defesa, por sua vez, abriga em seu conteúdo o direitoa
autodefesa, o direito a defesa técnica e o direito a prova, que é o direito de se
defender provando. O direito a autodefesa abrange o direito a audiência ou de
ser ouvido, o direito de presença nos atos processuais, o direito ao silêncio e o
direito de se entrevistar com o advogado. Já o direito a defesa técnica engloba
tanto a defesa exercida pelo defensor constituído, como a exercida pelo defensor
dativo e o defensor ad hoc.

A Lei n. 10.792, de 1.º de dezembro de 2003, deu nova redação ao art. 185
e seguintes do CPP, que tratam do interrogatório judicial. Dentre as inovações,
merece particular destaque o art. 188, que prevê a possibilidade das partes
intervirem no interrogatório, formulando perguntas que entenderem pertinentes
e relevantes. Tal novidade pacifica antiga discussão em torno da natureza jurídica
do interrogatório e consagra o seu caráter híbrido ou misto, seja por constituir
um meio de defesa, seja por implicar igualmente meio de prova. É meio de defesa
em razão da possibilidade do réu dar a sua versão a respeito da acusação, e é
meio de prova, não somente porque seu conteúdo pode influenciar o juiz na
formação da sua convicção, mas principalmente por se tratar de um ato
contraditório, com a participação das partes. Mas a nova configuração do
interrogatório trouxe também alguns questionamentos. O primeiro deles refere-
se à ordem de reperguntas das partes. Há duas opiniões a respeito. Segundo
alguns, diante da omissão legal, prevalece a dialética do processo, e, portanto,
primeiro pergunta a acusação, e depois, a defesa. Já para outros, como o
interrogatório constitui prova da defesa, então, primeiro pergunta a defesa, e
depois, a acusação. O segundo questionamento refere-se à aplicação ou não
deste formato do interrogatório judicial ao interrogatório policial, uma vez que
o artigo 6.º, V, do CPP, faz expressa remissão ao art. 185 e seguintes. Porém, o
citado dispositivo consigna expressamente que as disposições do interrogatório
judicial somente incidirão no interrogatório policial �no que for aplicável�. Em
assim sendo, considerando que no interrogatório policial não existe uma relação
dialética entre acusador e acusado, não há que se falar em perguntas das partes.

É indiscutível que o interrogatório se insere no conteúdo do princípio
da ampla defesa. Da mesma forma, o direito de presença, como, aliás, já
assinalado. Como seria possível compatibilizar o interrogatório por meio de
videoconferência frente tais garantias constitucionais? Em primeiro lugar,
convém assinalar que o conteúdo da ampla defesa sofre certa limitação, como
toda e qualquer liberdade pública, justamente em razão da necessidade de
preservação de outros valores com igual índole constitucional que, por ventura,
possa confrontar4. Na hipótese do interrogatório e da audiência a distância, o

4 SIRACUSANO, Fabrizio. �L´esame e la participazione a distanza nei processi di criminalità organizzata� a
cura di Enzo Zappalà, Milano: Giuffrè Editore, 1999, p. 220. �É indispensabile cje la compressione del
diritto di difesa trovi um adeguato bilanciamento nel proseguimento di finalità e di valori di eguale
importanza.�
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valor confrontado é a eficiência do processo5. O art. 5.º, LXXVII, da CF, assegura
o direito a rápida prestação jurisdicional, que deve ser o mais pronta possível,
a fim de conservar sua utilidade e a adequação ao interesse reclamado. Por
vezes, todavia, a função do processo pode se mostrar ameaçada, o que demanda
a necessidade de aparelhamento do sistema a fim de evitar tal comprometimento.
É exatamente nesse contexto de fundado receio de comprometimento da eficiência
do processo que se insere a justificativa do emprego do sistema de
videoconferência. O uso da tecnologia explica-se por razões de segurança ou
ordem pública, ou ainda quando o processo possui particular complexidade
que a participação a distância resulte necessária para evitar o atraso no seu
andamento6. É o receio da paralisia do processo. Trata-se de um tratamento
processual diferenciado, não aplicável indiscriminadamente, mas somente aos
casos que exijam procedimento especial. A compatibilização entre as garantias
da ampla defesa e da eficiência do processo, no entanto, deve ser construída à
luz do princípio da proporcionalidade7, que tradicionalmente atua como critério
solucionador dos conflitos entre valores constitucionais, mas que constitui, na
realidade, uma norma de sobredireito ou de conformação, que define a dimensão
conceitual e o âmbito de aplicação de cada liberdade pública. O princípio da
proporcionalidade constitui, enfim, uma solução de compromisso, que procura
realizar o primeiro mandamento básico da fórmula política de um ordenamento,
que é o respeito simultâneo dos interesses individuais, coletivos e públicos.
Sua operacionalização perfaz-se por meio dos subprincípios da adequação, da
necessidade e da proporcionalidade estrita. Nesse sentido, portanto, a
participação a distância acarreta evidente mitigação do princípio da ampla defesa,
notadamente do direito de presença, mas não o inviabiliza, já que o núcleo
essencial está preservado, diante da possibilidade do acusado intervir no ato
processual por meio da tecnologia, mas não fisicamente, resguardado o contato
com o defensor. O que deve autorizar o uso da técnica, contudo, é o fundado
receio de comprometimento da eficiência do processo, seja por razões de
segurança ou ordem pública, seja porque o processo guarde certa complexidade,
e a participação a distância resulte necessária para evitar o atraso no seu
andamento. É evidente que não se pode presumir que em todo e qualquer
processo haverá tal receio, da mesma forma que o uso da técnica não pode ser
feito aleatoriamente.

5  BARGIS, Marta. �L´esame e la participazione a distanza nei processi di criminalità organizzata� a cura di Enzo
Zappalà, Milano: Giuffrè Editore, 1999, p. 49. Diz a autora que �il diritto di difesa pottrà subire lê limitazioni
derivanti deel´impiego della teleconferenza solo quando tale strumento si riveli indispensabile per tutelare
esigenze ritenute prevalenti dal legislatore�. Às fls. 50 conclui �che l´efficienza Del processo è tutelata in quanto
enucleabile daí principi costituzionali che regolano la fun
zione giurisdizionale, potendo dunque costituire uno degli interessi da bilanciare com altri valori
costituzionalmente protetti.�
6 Art. 146-bis do CPP italiano.
7 Princípio da proporcionalidade e teoria do direito
. In: GRAU, Eros Roberto; GUERRA FILHO, Willis Santiago. Direito Constitucional/Estudos em homenagem
a Paulo Bonavides, Malheiros, 2001, p. 269.
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3.3. Princípio da verdade real ou da busca da verdade

Por esse princípio, o jus puniendi só deve ser exercido contra aquele
que praticou o crime, na medida de sua responsabilidade. A investigação,
portanto, não encontra limites na forma ou na iniciativa das partes, ressalvada
a vedação constitucional das provas obtidas por meios ilícitos.

A partir do prima em exame, são excluídos os limites artificiais da
verdade formal, eventualmente criados por atos ou omissões das partes,
presunções, ficções, transações etc.

Aqui deve ser discutida a questão dos �acordos� no Júri, também
chamados de �unificação de teses�. Essa prática odiosa, além de ferir o princípio
da verdade real, vai contra o princípio da obrigatoriedade, que é consagrado na
nossa sistemática para o Ministério Público.

É indiscutível que no âmbito da Justiça Penal verifica-se uma necessidade
insofismável em relação ao restabelecimento da verdade, dada a maior
potencialidade lesiva que o poder estatal ostenta em relação às liberdades
individuais. Isso fica evidente na possibilidade de ajuizamento da revisão
criminal a qualquer tempo, bem como no poder supletivo do juiz na produção
da prova, muito mais incisivo e freqüente que no Processo Civil.

3.4. Princípio da publicidade (art. 93, IX, da CF)

Previsto no art. 93, IX, da CF, o princípio da publicidade nada mais é do
que uma garantia para o indivíduo, decorrente do próprio princípio democrático,
que visa dar transparência aos atos praticados durante a persecução penal, de
modo a permitir o controle e a fiscalização, e evitar os abusos.

A publicidade subdivide-se em:

a) Geral, plena ou popular � atos podem ser assistidos por qualquer
pessoa, não havendo qualquer limitação;

b) Especial, restrita ou das partes � atos só podem ser assistidos
por algumas pessoas, geralmente as partes do processo ou quem, de
alguma forma, tenha interesse justificado em relação ao objeto.

A publicidade absoluta pode acarretar, às vezes, situações não
desejadas: sensacionalismo; desprestígio para o réu ou para a própria
vítima e convulsão social.

Daí porque o art. 5.º, LX, da CF, prevê a possibilidade de restrição
à publicidade, quando for necessária para a preservação da intimidade e
do interesse social.
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Bem exemplificam esta situação as seguintes hipóteses previstas
no CPP:

a) Art. 792, § 1.º: admite-se a restrição da publicidade geral quando
a mesma puder resultar em escândalo, inconveniência ou perigo de
perturbação da ordem;

b) Arts. 476, 481 e 482: trata-se da sala secreta, em que se presume a
lesividade da publicidade plena em relação ao ânimo do jurado, o que
poderia afetar sua isenção e imparcialidade;

c) Art. 272: a retirada do réu da audiência poderá ser determinada
quando a sua presença puder interferir no ânimo da testemunha a ser
ouvida ou no bom andamento do ato.

3.5. Princípio da obrigatoriedade

Ocorrendo um fato criminoso, para não existir a impunidade, o Estado
deve promover o jus puniendi, sem concessão de poderes discricionários aos
órgãos encarregados da persecução penal. A instauração do inquérito é
obrigação da autoridade policial, e a propositura da ação penal, do Ministério
Público.

É diferente do princípio da oportunidade � segundo o qual o órgão
estatal tem a faculdade de promover ou não a ação penal tendo em vista o
interesse público. O fundamento do princípio da oportunidade está vinculado
à idéia de que o Estado não deve cuidar de coisas insignificantes, podendo
deixar de promover o jus puniendi quando verificar que dele possam advir mais
inconvenientes do que vantagens. Esse princípio vigora na França, na Alemanha,
na Noruega, dentre outros.

No Brasil, o princípio da oportunidade só vale para as ações penais de
natureza privada e nas ações penais públicas dependentes de representação.

O princípio da obrigatoriedade significa, em outras palavras, o poder-
dever da autoridade policial investigar e do Ministério Público ajuizar a ação
penal pública. Ocorre, todavia, que o princípio sofre algumas mitigações, como,
por exemplo, nas hipóteses de transação penal prevista na Lei n. 9.099/95, e,
também quando se admite a incidência do princípio da �bagatela� ou
insignificância. No caso da transação penal, tem-se a denominada
discricionariedade regrada ou obrigatoriedade mitigada, tendo em vista a
possibilidade que o Ministério Público ostenta em optar pela via da ação penal
ou pela via do consenso. É evidente que tal escolha não é totalmente
discricionária, uma vez que os requisitos e critérios estão definidos em lei.
Importante ressaltar, que o Ministério Público, seja na hipótese em que ajuíza a
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ação penal, seja na hipótese em que oferece a proposta de transação penal, é o
mesmo art. 129, I, da CF, que está sendo observado.

No Júri, como já assinalado no princípio da verdade real ou da busca da
verdade, vigora a obrigatoriedade.

3.6. Princípio da oficialidade

Os órgãos encarregados da persecução penal devem ser oficiais, ou
seja, pertencem ao Estado.

O inquérito policial somente pode ser instaurado pela polícia judiciária
(art. 144 da CF e art. 4.º e seguintes do Código de Processo Penal). A ação penal
é pública incondicionada, de iniciativa exclusiva do Ministério Público (art.
129, I, da CF)

Não é um princípio absoluto em decorrência da permissão constitucional
� art. 5.º, LIX, da CF � da ação penal subsidiária. Na ação penal privada, o
ofendido age em nome do Estado, contudo, tal atuação restringe-se à ação de
conhecimento, não se estendendo à execução, cuja legitimidade estatal é
exclusiva.

3.7. Princípio do Juiz Natural � do Juiz Constitucional

O autor de um delito só pode ser processado e julgado perante o órgão
a quem a Constituição Federal, implícita ou explicitamente, atribui a função
jurisdicional. Essa é a leitura que decorre do art. 5.º, LIII e XXXVIII, da CF, e que
consagra o princípio do juiz natural, segundo o qual:

     � a jurisdição somente pode ser exercida por quem a CF houver delegado
a função jurisdicional;

     � as regras de competência devem ser objetivas e anteriores ao fato a ser
julgado;

     � é vedada a criação do Juízo ou Tribunal de Exceção, ou seja, após o
fato e para o fato.

Assim, é possível a criação de um juízo ou tribunal autorizado pela
Constituição Federal, como, por exemplo, os Juizados Especiais Criminais, que
passou a julgar fatos ocorridos antes de sua criação, contudo, sua existência e
respectiva competência já se encontravam previamente delimitadas no art. 98, I.

O STJ, em acórdão da lavra do Min. Vicente Cernicchiaro assim definiu
o princípio do juiz natural:

�Juiz Natural significa o juízo pré-constituído, ou seja, definido por lei,
antes da prática do crime. Garantia constitucional que visa impedir o Estado de
direcionar o julgamento, afetando a imparcialidade da decisão� (HC n. 4.931/RJ,
DJU de 20 de outubro de 1997, pág. 53.136).
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A Lei n. 9.299/96 transferiu para a Justiça Comum a competência para
julgar os crimes dolosos contra a vida, praticados por militar contra civil, bem
como dos crimes praticados com arma da corporação, estando o policial de
folga. Sustentou-se a inconstitucionalidade da lei em relação aos fatos anteriores
à sua edição, por afronta ao princípio do juiz natural. Porém, tal posicionamento
não vigorou, uma vez que a lei sob análise apenas retirou das mencionadas
infrações penais a qualificação de crime militar, o que, por razões constitucionais,
impede o seu processo e julgamento pela Justiça Militar (art. 124, caput, da CF).

Do art. 5.º, LII, da CF, igualmente decorre o princípio do Promotor Natural,
segundo o qual ninguém será criminalmente processado senão pela autoridade
competente, ou seja, pelo órgão do Ministério Público, dotado de amplas
garantias pessoais e institucionais, com atribuições previamente fixadas e
conhecidas. Com isso, o STF já vetou, por mais de uma vez, a designação de
Promotor de Justiça para exercer as funções de outro, já regularmente investido
no respectivo cargo.

3.8. Princípio do duplo grau de jurisdição.

A previsão expressa ou implícita do princípio no texto constitucional é
bastante discutida. Segundo alguns, o princípio decorre da estrutura atribuída
ao Poder Judiciário pela Constituição Federal, dividido em instância. Para outros,
o acolhimento do princípio deriva do art. 5.º, LV, cuja redação menciona os
�recursos� enquanto expressão do contraditório e da ampla defesa. Finalmente,
para uma terceira opinião, o citado princípio advém do Pacto de São José da
Costa Rica, que é um tratado internacional de direitos humanos, que ingressa
no ordenamento a partir do disposto no art. 5.º, § 2.º, da CF.

O princípio do duplo grau de jurisdição implica a possibilidade ou o
direito ao reexame de uma decisão judicial, da forma mais plena e ampla possível,
presumindo-se que a partir da sua revisão reduz-se a probabilidade de erro
judiciário. O efeito devolutivo dos recursos apresenta-se como sua característica
fundamental, justamente porque gera a oportunidade da revisão.

Seu fundamento político assenta-se na máxima segundo a qual nenhuma
decisão judicial pode ficar sem controle.

Duplo grau de jurisdição e o recurso oficial, anômalo, obrigatório e
necessário.

O recurso de ofício, que contraria o princípio da voluntariedade dos
reclamos e que implica reapreciação de causas por um outro órgão judiciário,
nada mais é do que uma providência imposta pela lei no sentido do reexame
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necessário de algumas sentenças, em algumas matérias, dependendo da situação
adotada.

Na verdade, não é um recurso propriamente dito, mas sim uma condição
objetiva para a eficácia da decisão, que só transita em julgado ou preclui após
sua reapreciação pelo segundo grau de jurisdição. Para muitos autores, é
considerado uma extravagância judiciária e arcaica, hoje totalmente
desnecessária.

Uma questão ainda polêmica refere-se à prevalência ou não do recurso
de ofício, na hipótese do art. 411 do Código de Processo Penal diante do texto
constitucional da exclusiva iniciativa da ação penal pública pelo Ministério
Público.

1.ª posição: Não existe mais o recurso de ofício.

Com o advento da nova Constituição Federal baniu-se da
administração da Justiça Criminal o sistema inquisitivo e implantou-
se o sistema acusatório, cuja característica principal é, exatamente, a
repartição, entre órgãos autônomos diversos, das funções de acusar e
julgar. Com efeito, é o que dispõe expressamente o art. 129, I, da CF ao
estabelecer como função institucional do Ministério Público a
promoção privativa da ação penal pública. Assim, consistindo a
apelação de ofício forma de iniciativa da ação penal e sendo esta,
quando pública, privativa do Ministério Público, segue-se como tendo
sido revogados pelo art. 129, I, da CF as normas que obrigam os juízes
a recorrer de ofício (arts. 574, I e II, do CPP e 7.º da Lei n. 1521) pela
excrescência jurídica que encerram e pela dicotomia decorrente do
princípio processual (RT n. 659/305-6). No mesmo sentido: RT ns.
677/374; 684/336; 698/384 e RJDTACRIM n. 13/124, e RJTJERGS n.
151/110.

2.ª posição: Ainda prevalece o recurso de ofício.

O impropriamente denominado �recurso ex officio� não foi revogado
pelo art. 129, I, da CF, que atribui ao Ministério Público a função de
promover, privativamente, a ação penal, e, por sua extensão a de
recorrer das mesmas. A pesquisa da natureza jurídica do que se contém
sob a expressão �recurso ex officio� revela que se trata, na verdade,
de decisão que o legislador submete a duplo grau de jurisdição, e não
de recurso no sentido próprio e técnico (STF � 2.ª T, HC n. 74.714-1/
PI, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 22 de agosto de 1997, pág.
38.761).
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O princípio do duplo grau de jurisdição não afeta a soberania das
decisões do Tribunal do Júri. Como leciona o Professor Frederico Marques:
�Os veredictos são soberanos, porque só os veredictos é que dizem se é
procedente ou não a pretensão punitiva�. E, arremata, quando analisa a questão
do recurso interposto contra a decisão do Júri: �O Tribunal, portanto, não
decide sobre a pretensão punitiva, mas apenas sobre a regularidade do
veredicto�.

Finalmente, a revisão criminal excepciona o princípio da soberania dos
veredictos no Tribunal do Júri, na medida em que é potencialmente capaz de
desconstituir a coisa julgada originada a partir das suas decisões de mérito. O
direito a revisão criminal não deixa de ser uma manifestação do princípio do
duplo grau jurisdicional, que atua como uma garantia contra o erro judiciário.
Importante registrar que a expressão �soberania dos julgamentos� é técnico-
jurídica e instituída como garantia individual, em benefício do réu, não podendo
ser atingida enquanto preceito para garantir a sua liberdade. Dessa forma, a
soberania não pode ser invocada contra ele. Aliás, os tribunais, de forma
unânime, têm admitido a revisão criminal contra decisões do tribunal do Júri.

Em relação aos limites do julgamento da revisão criminal, o TJSP, em
acórdão da lavra do Desembargador Walter Guilherme, não só conheceu da
revisão, mas também deferiu o pedido, absolvendo o peticionário. O fundamento
está no seguinte raciocínio:

(...) A soberania dos veredictos tem o sentido de impossibilidade de
outro órgão jurisdicional modificar a decisão dos jurados, para
absolver o réu condenado ou para condenar o réu absolvido pelo
Tribunal do Júri, produzindo efeito no processo enquanto relação
jurídico-processual não decidida. Assim, transitada em julgado a
sentença do Juiz Presidente, é cabível a revisão do processo findo, o
que foi decidido na esfera revisional não fere a soberania do Júri.

4. CONCLUSÃO

O presente estudo teve por finalidade simplesmente alinhavar alguns
dos inúmeros questionamentos que envolvem a temática dos princípios
constitucionais no Processo Penal, sem, todavia, qualquer pretensão em esgotar
o assunto. O rol dos princípios constitucionais não se restringe ao analisado,
pelo contrário, modifica-se e amplia-se constantemente, dado o caráter aberto e
abstrato que qualifica a sua textura.
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POLÍTICA CRIMINAL E COMPLEXIDADE

JOE TENNYSON VELO

Presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Paraná

Advogado criminal

1. Introdução.

1.1. Existe a interessante constatação de que a criminalidade seja
fenômeno sociológico arquetípico1. Sugere que a interação �sujeito que realiza
algo proibido e poder que pune� corresponde a uma dinâmica que é estrutural,
de características substancialmente semelhantes, que se sucedem através da
história sem grandes alterações. Basicamente, tais características seriam a
seqüência poder proibitivo, ofensa e expulsão ou poder punitivo2. De fato, o
modo como a política da modernidade3 tem praticado o Direito Penal, o
penitenciarismo notadamente, denuncia o reiterado desejo de punir-se
criminosos estereotipados através da privação social, espécie de assepsia
urbana, hoje, infelizmente, próxima da exclusão dos indivíduos inoportunos em
comunidade preparada para consumir. Nesta sociedade, sucesso é igual à
capacidade para desenvolver relações econômicas segundo aqueles tradicionais
critérios sintetizados na paradigmática obra de Adam Smith, A riqueza das
nações, de 17764 (individualismo e sistema de mercado). A punição,
fundamentada na lei e mesmo permeada de princípios humanitários, deve
consistir em isolamento temporário a fim de que o Poder Público, no tempo que
lhe é permitido, tente melhorar as condições psicológicas ou de personalidade
do condenado, fazendo-o mais capacitado a não tentar sobreviver através da
delinqüência. A meta desta política disciplinar sempre foi a funcionalidade, com
destaque para a que privilegia o mercado, pois é dele que deriva a riqueza, o

1 Alvino Augusto de Sá, Razões e perspectivas da violência e da criminalidade: uma análise sob o enfoque
da criminologia clínica, Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: RT, out-dez de 1999, n. 38, p.
231 e ss.
2 A forma mais primitiva de pena, conhecida como a perda da paz, significava o ato de expulsão do condenado
de seu reduto social para ficar exposto às hostilidades da natureza e dos animais (René Dotti, Curso de direito
penal, 2004, pp. 123-4).
3 A modernidade, segundo Boaventura de Souza Santos, é o paradigma sócio-cultural dominante do pensamento
filosófico e científico a partir do século XVI, fundamentado na ideologia iluminista (racional, individualista
e humanista, caracterizada pela prevalência do conhecimento científico sobre as outras formas de cognição
humana) (citação de Wilson Roberto Theodoro Filho em A crise da modernidade e o Estado democrático de
direito, Revista Brasileira de Informação Legislativa, jan/mar de 2005, n. 165, p. 232).
4 The wealth of nations, 1986.
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desenvolvimento. Mas, algo são os princípios e programas políticos ensaiados
pelo discurso da modernidade, outra coisa são as práticas administradas pelo
Estado. As afirmações de Maquiavelli, em grande medida, continuam indicadores
históricos de mais esta peculiaridade administrativa, em que as ações dos
operadores públicos, por vezes, são criticáveis pois localizam ao centro do
planejamento político o como as ações devem ser cumpridas: �nada faz estimar
tanto um príncipe como os grandes empreendimentos e o dar de si raros
exemplos�, eis o que a um governante convém realizar para ser estimado,
sentencia Maquiavelli5. Mesmo nas nações mais desenvolvidas, o trabalho de
recuperação social dos condenados não passa de erudição ou propaganda6,
haja vista que, na prática, salvo poucas exceções, a política criminal e penitenciária
tão-somente administra o espaço punitivo, fazendo-o, amiúde, à margem dos
critérios científicos propostos pelo ideal da modernidade, perfazendo o destino
punir para excluir7. Essa escassa diversificação torna-se mais evidente quando,
após a contenção temporária, verifica-se que a exclusão social informará o
resto dos dias do ex-detento.

A herança político-cultural, relativamente dependente do complexo
arquetípico, tem como causa, além de certo comodismo, uma pauta de interesses
estratégicos atrelados ao poder. O Estado moderno chamou para si um sem
número de incumbências, enquanto a atenção aos criminosos tende a não estar
em primeiro lugar. Sobretudo do ponto de vista eleitoral ¾ outra necessidade
construída no ambiente da modernidade ¾ atraente são realizações vinculadas
a interesses dos próprios governantes, portanto não sintonizadas com o
universo das necessidades públicas. Eis, porque, a criminalidade é assunto
importante para manchetes, onde o crime ou o criminoso, em prol do interesse

5 O príncipe, p. 121.
6 Exemplos desta tendência fornecem o texto de Loïc Wacquant A ascensão do Estado penal nos EUA, que
noticia a política criminal carcerizante abraçada por aquele País, principalmente a partir da década de 80 do
século XX (Discursos Sediciosos, 1998, pp. 13 e segs), bem como a interpretação feita por Massimo Pavarini,
que investigando dados recentes de penologia na Europa, conclui existir repentino crescimento das taxas de
carcerização no último decênio e, o que é mais importante, prevalentemente devido ao modo como os políticos
criminais e a mídia traduzem e interpretam as necessidades sociais de segurança e de integração diante dos
conflitos, ou seja, menos sensibilizados pela ideologia do tratamento e mais por razões de administração do
contingente carcerário e a imagem pública do governo, uma penologia tecnocrática caracterizada pela ênfase
sobre a racionalidade sistêmica e formal (Processos de recarcerização e novas teorias justificativas da pena,
Ensaios Criminológicos, 2002, pp. 127 e segs.). Ainda sobre a situação do poder punitivo nos Estados
Unidos, interessantes informações forneceu Eric Lotke em palestra proferida no IV Seminário Internacional do
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em 1998 (A dignidade humana e o sistema de justiça criminal nos
EUA, trad. de Ana Sofia Schmift de Oliveira, Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: RT, n. 24,
39-50).
7 Michel Foucault referiu-se à definição da delinqüência, necessidade intrínseca em qualquer organização
social de precisar quem convém ser identificado como criminoso, única forma eficiente de resguardar outros
indivíduos como sendo os não criminosos. Eis a razão pela qual a instituição prisão teria resistido por tanto
tempo sem ser seriamente questionada  (Vigiar e punir, p. 231). No mesmo sentido escreveu Leonardo Issac
Yarochewsky, A influência da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann na teoria da pena, São Paulo: RT,
Ciências Penais, 2004, n. 0, p. 291.
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público, adquire versão como algo a ser combatido, enfrentado através da
polícia e da prisão, sem delongas filosóficas ou sanitárias. Ao lado da imagem
do criminoso, associa-se a da dor, à punição propriamente dita, à necessidade
da sociedade ver-se livre deles da maneira mais eficiente possível. Programa
que até produz idéias políticas de certa ocupação acadêmica. A mais recente
delas talvez seja a panfletária teoria das janelas quebradas8, entre outras
manifestações pouco condizentes com o princípio da insignificância ou da
subsidiariedade penal. Com efeito, a evolução do pensamento liberal na Ciência
Penal, com a principiologia que se aperfeiçoou ao longo da história, pouco
interfere no juízo dos governantes e, menos ainda, no da população. Apenas
aos juristas que desenvolvem tal ciência ¾ poucos para qualquer comparação
se considerados aqueles de mentalidade crítica ¾ interessam estudos sobre
direitos fundamentais e sobre a importância das formas de punição serem
constantemente revistas. Entende-se que o objetivo de todo penalista deve ser
pesquisar novos argumentos e técnicas para que um dia a sanção criminal
como privação da liberdade seja quase totalmente abandonada, mas o poder
punitivo ¾ desprezando diretrizes do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária ¾ parece não ter pensado nisto9, daí porque tem correspondido
ao arquétipo, tem sido vítima inconsciente de um destino não inexorável, o que
justifica lhe recaiam críticas.

O que se está a dizer é o seguinte: no que concerne ao problema da
administração da punibilidade, ele não foge à regra e tem sido enfrentando de
modo linear, simplório, reducionista, precário, imediatista e preconceituoso,
por vezes sob o jugo de elementos arcaicos sob todos os aspectos. O
administrador público e a sociedade em geral ¾ com exceção dos pensadores
críticos ¾ vêem o crime e a necessária punição como algo que deve respeitar
certa funcionalidade, atingível de forma simples, fácil, óbvia, calculada, enfim,
administrável. Prevalece a crença, difundida pela mentalidade racionalista que
imperou a partir do século XVII, de que a capacidade do ser humano em
administrar a natureza, seja do próprio homem, seja de seu ambiente, viabilizaria,
entre outras coisas, o controle social através de técnicas razoavelmente simples.

Os primeiros observadores sociais concentraram esforços sobre o
desenvolvimento de técnicas, com a ortodoxia científica que impera até os dias
atuais, em várias áreas do conhecimento. Não apenas o poder punitivo padece

8 Sobre o propósito político sensacionalista da Broken-windows Theory escreveram Jacinto Nelson de Miranda
Coutinho e Edward Rocha de Carvalho (Teoria das janelas quebradas: e se a pedra vem de dentro?, Boletim
do IBCCrim n. 131, out. de 2003, pp. 6-8). Outrossim, Loïc Wacquant desqualifica esta teoria como científica
face sua pouca profundidade e porque encerra tese desmentida pelos fatos (Sobre a �janela quebrada� e
alguns  outros contos sobre a segurança vindos da América, Revista Brasileira de Ciências Criminais, jan-
fev de 2004, n. 46, pp. 228 e segs).
9 R. Zaffaroni e Nilo Batista, Direito penal brasileiro, tomo I, 2003, p. 43.
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deste impulso, a Medicina tradicional, a seu turno, de igual maneira concentra
o saber sobre experiências de exclusão do seu problema: o sintoma. Neste
sentido, a recuperação da saúde representa a vitória na luta em que o agente
agressor (biológico ou funcional) foi suprimido, causando danos administráveis,
estando em segundo plano a investigação sobre a situação causadora do
problema ou sobre os efeitos da eliminação do sintoma, pois o fim primordial
desta Medicina é atingir o resultado rápido, de forma objetiva e eficiente, como
o alvo de um investimento linearmente aplicado. Nem sempre essa prática médica
reducionista consegue manter seu sucesso por longo tempo caso o problema
não seja logo revisto e melhor tratado. No campo da política internacional as
notícias não têm sido diferentes, notadamente se focalizada e capitaneada pela
mais poderosa nação do planeta. Suas interferências tem sido lógicas,
bombásticas. Somente após a intervenção militar, cujos resultados, por vezes,
são falsamente divulgados em clima de sucesso, dá-se conta da complexidade
do problema e dos efeitos da ação. Por serem pouco simples, continuam vivos
muitos problemas políticos internacionais dos últimos cem anos. Ao enfrentá-
los com a força militar, a conduta reducionista empreendida não conseguiu
evitar os seus deletérios efeitos. Certamente são observações que alguém
poderia questionar: se o projeto Manhattan não tivesse sido levado adiante
pelos Estados Unidos, o fim da Segunda Grande Guerra haveria de ser melhor?
E quanto à Medicina, como reagir em casos graves sem o uso agressivo de
antibióticos ou terapias químicas? Nestas hipóteses, dir-se-ia, a atitude não
pode ser muito reflexiva, deve ser reducionista, agressiva, enfim, excludente.
Como verdade, certos problemas configuram desafios a serem resolvidos com
armas de exclusão. Para tanto, o ataque ao sinal do problema deve ser realizado
sumariamente. Ocorre que, em muitos casos, o tempo para a reflexão está
disponível e, mesmo assim, a tendência cômoda e perfunctória de agir concretiza-
se, deixando-se à margem aspectos que mereceriam ponderação mais cuidadosa.
Acredita-se que relevante número de situações problemáticas, hodiernamente
atacadas de modo reducionista e linear, comportariam ações de momento menos
eficientes, porém capazes de acautelar efeitos danosos que depois são difíceis
de reverter.

A ainda viva cultura que tem prevalecido no contexto da modernidade,
onde a razão é predicado poderoso, aspecto que envaidece bastante o cientista
e o administrador, também induz o clima de competitividade, pois os problemas
são principalmente identificados pela diferença. É outro viés exegético derivado
da filosofia cientificista que marcou o início da modernidade. Se nos
relacionamentos prepondera a competição, torna-se difícil aceitar a diferença.
Diante da intolerância para com a diversidade o caminho é a exclusão, a vitória
do mais forte. Some-se a isto a busca pelo reconhecimento político, infra-estrutura
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inerente ao modelo social-democrático para o Estado Moderno, e ter-se-á o
administrador público imediatista, agressivo em suas ações, que insiste em não
refletir sobre si mesmo e sobre seu tempo, pouco inclinado à investigação da
causa dos problemas sob sua responsabilidade e das conseqüências de suas
ações de uma perspectiva sistêmica.

1.2. Portanto, a hipótese preliminar condiz com este verdadeiro e próprio
padrão de interatividade influente na cultura ocidental, costumeiramente
assumido pela Administração Pública no que concerne à questão criminal. Em
termos de mentalidade, há de sua parte nítida dependência científica ao
conhecido racionalismo cartesiano, bem como notória submissão à ideologia
do mercado, hoje, mais do nunca, traduzida pelo discurso da globalização
sustentado principalmente pelos Estados Unidos10. O pensamento modernista,
se acolhido com entusiasmo, será frio e calculista. Segundo ele, alguns
fenômenos, como o criminal, podem ser antes explicados através de casos
isolados, sem atenção à complexidade inerente à vida humana e sua sociedade.
O pensamento moderno, de certo modo, negligencia a totalidade das relações,
além de ser profundamente comprometido com a popularidade de seu agente,
cuja maior bandeira é o desenvolvimento econômico a qualquer custo. A imagem
pública influencia, sensibiliza e encanta os administradores do Estado. Ademais,
trata-se de mentalidade que recebe a chancela da imprensa, de igual modo
alheia ou subserviente. A imprensa oficial (a que domina o mercado editorial) de
um modo geral é leiga quanto à profundidade dos problemas humanos, como
os criminológicos ou penitenciários, mas é a primeira fonte de informação do
administrador. Exemplo disto é a influência, por vezes decisiva, que um ou dois
periódicos semanais exercem sobre o destino dos agentes públicos no Brasil. A
despeito da importância de vários de seus esclarecimentos ao público após
meticulosas investigações, é fato que esta mediação de informações e opiniões
ainda propaga o típico racionalismo reducionista da modernidade que clama
por revisão. É comum as matérias jornalísticas de repercussão mais ampla
enaltecerem fórmulas e opiniões econômicas alheias à questão ambiental, ou
exporem mensagens sobre terapêuticas em que o objetivo maior é a propaganda
de produtos de laboratórios, assim como divulgarem como sendo vantagem a
política criminal americana, se comparada com a do Brasil, de viabilizar o
aprisionamento quatro vezes maior de criminosos ou meros suspeitos. Com
isto esquece-se que naquele País, assim como neste, o maior contingente dos

10 Lembra Vera Malaguti Batista, em prefácio para Loïc Wacquant, que os índices da política criminal americana
�demonstram que a ideologia reabilitadora do cárcere está sendo substituída por um paradigma explícito de
contenção e neutralização da juventude pobre. Wacquant refere-se à prisão como lugar para o armazenamento
dos refugos do mercado� (Punir os pobres, uma nova gestão da miséria nos Estados Unidos, 2003, p. 12).
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encarcerados é de pessoas pobres e negras, de status econômico pouco
condizente com o dos autores de crimes de colarinho branco. Enfim, os
profissionais da mídia e os administradores públicos, salvo poucas exceções,
esquecem que o conhecimento criminológico tem uma história. A imprensa e a
Administração Pública raramente agem inspirados pela cultura da complexidade,
circunstância inescapável da crítica acadêmica.

Não significa considerar que a lógica modernista seja sempre perniciosa.
Não houve melhor metodologia  para o desenvolvimento tecnológico do que o
desenhado a partir da física de Newton. O equívoco reside no fato de o critério
analítico que fundamenta a ciência ocidental ser difundido acriticamente e imperar
absoluto, desaconselhando ingerências de matiz sistêmica. Sem fugir à regra, a
questão criminal no Brasil tem sido apresentada ao público como algo que deve
ser enfrentada de modo simples e, isto, sensibiliza sobremaneira a referida atitude
de mera exclusão, confirma a dependência do arquétipo.

2. Um novo paradigma para o pensamento penal.

2.1. A alternativa que alguns filósofos das ciências têm encontrado para
a superação do paradigma da modernidade condiz não apenas com novo enfoque
sobre o que vem sendo o objeto da ciência. Isto é de interesse ao penalista.
Estima-se a construção de epistemologia diferenciada, que sirva de base a
outro modo de pensar a vida e a sociedade onde ela se desenvolve. Aos poucos
foi-se notando que a mentalidade reducionista, embora hábil no conhecer e
classificar os fenômenos, portanto pragmática para a solução de problemas do
presente, deixava a desejar no que diz respeito à previsão e enfretamento de
alguns produtos futuros, que configurarão problemas de difícil resolução e até
surpreendentes. A longo prazo, refletiram os analistas, o emprego da metodologia
reducionista importava danos graves, porque negligenciava características dos
fenômenos que somente teriam sido possíveis de identificar caso o olhar inicial
houvesse sido mais abrangente, menos imediatista, mais compreensivo e que
não desprezasse a participação do sujeito sobre o procedimento de investigação
do objeto11. Enfim, em vários setores do conhecimento a conclusão foi de que

11 A dicotomia explicação-compreensão foi analisada principalmente por Karl Jaspers a partir de trabalhos de
Max Weber e W. Dilthey. Segundo ele, a compreensão (verstehen) viabiliza a intuição sobre os fenômenos para
obter o significado deles, enquanto que a explicação (erklären), permite conhecer os nexos causais e objetivos
que podem ser vistos de fora. Assim, explica-se um mecanismo e compreende-se seu significado (Psicopatologia
geral, vol. 1, pp. 361 e ss.). São atitudes gnoseológicas que se completam, pois a realidade, mesmo física ou
biológica, não pode ser interpretada apenas em relação ao seu componente causal, mas também quanto a seus
efeitos éticos. Quando o fenômeno é de cunho sociológico, a importância da compreensão é mais evidente. Nas
ciências humanas, escreve Jaspers, �temos de compreender a significação perseguida pelos seres que agem,
pensam, prevêem e acreditam; nas ciências humanas, não nos contentamos com o conhecimento exterior das
coisas, mas temos de apreender, no seu interior, o significado posto pelo homem� (Introdução ao pensamento
filosófico, p. 79).
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haveria de existir um procedimento analítico consistente num segundo olhar
sobre os fenômenos, mais crítico, revisor das políticas que fundamentaram as
idéias e as técnicas inicialmente empregadas. Imperioso, para vários filósofos,
o desenvolvimento de outro modelo ou política para a interpretação das
realidades e das decisões em geral, tomando-se em consideração não apenas
as características individuais de um dado objeto ou desafio, mas o ambiente
natural e político em que ele se apresenta, o contexto econômico a que pertence,
as aspirações e idiossincrasias do observador, em suma o todo em que tais
realidades estavam inseridas, bem como a dinâmica e a interdependência que
norteava a evolução dessas realidades. Passou-se a dizer que o método mais
apropriado para a leitura e o planejamento do comportamento humano não
dependeria apenas da explicação das condutas e da descrição de objetivos,
com suas prováveis causas e previsíveis efeitos, mas do reconhecimento de
que as condutas sempre estão vinculadas a interesses políticos por vezes
contraditórios, a repercussões ambientais, econômicas e culturais que também
concorrem para a evolução da vida. O novo questionamento não se resumiria
ao por que dos acontecimentos, mas ao para que dos mesmos. Outrossim, e o
mais importante, a nova reflexão atentou para o fato de que os planejamentos
políticos comandados sob a égide da mentalidade modernista vinham sendo
justificados em prol de um sistema bastante simplificado, qual seja, o sistema
do mercado, por sua vez profundamente atrelado à necessidade de se angariar
simpatia do público pouco informado e facilitar o enriquecimento de minorias,
tudo às expensas do equilíbrio do meio ambiente e com negligência de um
sistema maior12. A nova abordagem filosófica e crítica alerta sobre os defeitos
da visão moderna imediatista. Propõe a observação totalista, orgânica ou
ecológica, para alguns chamada de sistêmica.

2.2. As origens do pensamento moderno estão nos séculos XVI e XVII
com a superação da mentalidade medieval. Os motivos foram sobretudo
econômicos. O abandono do modelo feudal teve como epicentro a Inglaterra,
cujas características culturais remontam à emblemática Carta de direitos de
1215, que prescreveu restrições à Monarquia. Os anos passaram, debates
existiram, mas é fato que a cultura liberal estava geminada, faltava apenas a
fixação de nova estrutura social, que começou a ser projetada quando,
concretizados sucessivos limites às pretensões absolutistas, o excedente da
produção dos feudos propiciou o nascimento de pequenos centros comerciais
(cidades-estado), com espaço para o aperfeiçoamento das relações sociais e o

12 As agruras do mercado e da globalização em relação ao problema criminal foram muito bem resumidas por
Alberto Silva Franco na palestra Globalização e criminalidade dos poderosos (Revista Brasileira de Ciências
Criminais, São Paulo: RT, jul-set de 2000, n. 31, p 102 e ss).
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acúmulo de riquezas. A nova ordem mercantilista, como sabe-se, permitiu que
nova classe social, dita burguesa, encontrasse condições de impor suas idéias.
Incrementados os mercados, aperfeiçoadas algumas importantes instituições
(monarquia sob controle, juízes independentes, Carta de direitos, quadro legal
seguro) após a Revolução Gloriosa na Inglaterra (1688) e a Revolução Francesa
(1789), foi possível fixar as bases culturais e, por fim, econômicas que, superado
o antigo mercantilismo, sustentariam a Revolução Industrial13. Sendo a Indústria
o principal combustível do mercado e não mais o contrário, os investidores e
produtores estavam em condições de aproveitar os avanços tecnológicos
apresentados pelos cientistas: era a Revolução Técnico-científica, de meados
do século XIX.

A utilidade do conhecimento científico, aproveitado pelos
revolucionários da ciência, radicava no pensamento analítico de René Descartes
(O discurso do método, 1637) ¾ quebrar fenômenos complexos em partes,
classificá-las e, a partir delas, explicar o todo. Contou-se também com a
complementação oriunda das observações matemáticas de Issac Newton e a
metodologia defendida por Francis Bacon (empirismo). Assim, passou-se a
interpretar a realidade, seja social, biológica ou física, como uma máquina
governada por leis exatas14. O padrão racional de Descartes forma a base do
pensamento linear, através do qual o pensador moderno procura entender a
realidade de modo fragmentário, simples e estático. Isto, se por um lado facilitava
enormemente a confirmação de algumas hipóteses, por outro dificultava a
compreensão de muitas circunstâncias, somente captáveis caso reconhecida a
complexidade e o dinamismo dos fenômenos. O modelo que tem Descartes e
Newton como distintivo, pejorativamente chamado de mecanicista, foi usado
inclusive para justificar os propósitos e os fundamentos da modernidade, quais
sejam, a riqueza e sua constante busca. De resto, fixou o domínio absoluto da
técnica baseada na matemática e, como conseqüência, de todas as coisas.

Várias sínteses têm sido articuladas como críticas sobre o que se
convencionou chamar paradigma científico. Uma das mais interessantes foi
apresentada por Boaventura de Sousa Santos ¾ Um discurso sobre as ciências
¾ em meados da década de 80 do século XX. Pressupõe o sentimento de que a
atual fase é de embaraço epistemológico. No meio intelectual instaurou-se a

13 Como escreve Maílson da Nóbrega, por volta de 1780, primeiramente na Inglaterra passou-se �do chamado
capitalismo comercial, em que a lógica capitalista incidia prioritariamente na circulação de mercadorias, para
o chamado capitalismo industrial, em que o capitalismo determina a produção dessas mesmas mercadorias� (O
futuro já chegou, 2005, p. 145). Vale dizer, o mercado, imaginado como uma mão invisível que comanda o
enriquecimento das nações, aludida por Adam Smith, primeiramente viabilizou a industrialização para, em
seguida, a indústria ditar o novo mercado.
14 Racionalismo e empirismo, pensamentos clássicos da Europa continental e da Inglaterra respectivamente,
convergiram para um novo tipo de saber: a ciência moderna (Tiago Adão Lara, Caminhos da razão no
ocidente, pp. 40-1).
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preocupação pós-moderna em relação ao estágio atual da epistemologia
científica e sua necessidade de urgente transformação. Segundo o filósofo
português, estar-se-ia diante de dois paradigmas em curso: o dominante, com
as características do pensamento moderno que norteou o nascimento da ciência,
e o emergente. O primeiro, já referido, nasceu a partir da revolução científica do
século XVI, desenvolvido nos séculos seguintes sob o domínio das ciências
naturais até o século XVIII e que encontrou o ápice de sua racionalidade no
século XIX. Para Santos, este modelo é totalitário na medida em que não
reconhece como válida qualquer outra forma de conhecimento não coerente
com os princípios epistemológicos e os métodos racionalistas e empiristas.
Neste paradigma as idéias que presidem a observação e a experimentação devem
ser claras, simples e, sobretudo, calculáveis, única forma de serem corretamente
reduzidas as complexidades e garantidas as expectativas: �Deste lugar central
da matemática na ciência moderna derivam duas conseqüências principais. Em
primeiro lugar, conhecer significa quantificar. O rigor científico afere-se pelo
rigor das medições. As qualidades intrínsecas do objeto são, por assim dizer,
desqualificáveis e em seu lugar passam a imperar as quantidades em que
eventualmente se podem traduzir. O que não é quantificável é cientificamente
irrelevante. Em segundo lugar, o método científico assenta na redução da
complexidade�15. O cientista que opere nesta freqüência interpreta os fenômenos
que estuda dividindo-os, classificando-os e almeja determinar relações
sistemáticas entre eles. Consegue compor leis sobre a natureza, que privilegiam
a descrição do funcionamento das coisas em detrimento do fim das mesmas e a
despeito de quem é o sujeito da ciência, a despeito de seus interesses, de seus
medos, de sua história, de seu contexto social e político. O cientista da
modernidade recusa lugar à subjacente intenção do sujeito e ao objeto político
que o envolve, como se a realidade pudesse ser apenas descrita ou observada
de um lugar neutro. �O determinismo mecanicista é o horizonte certo de uma
forma de conhecimento que pretende totalitário e funcional, reconhecido menos
pela capacidade de compreender profundamente o real do que pela capacidade
de o dominar e transformar�16. Outro aspecto criticável do paradigma dominante,
referido por Sousa Santos, é o fato dele haver sido não apenas aproveitado
para o aperfeiçoamento da industrialização, resultando num bem-estar
inquestionável para muitos, mas também haver acarretado uma espécie de
compromisso implícito entre a ciência e o poder econômico, social e político,
que passou a exercer �papel decisivo na definição das prioridades científicas�17.
Com efeito, em vários setores o planejamento científico é completamente

15 Um discurso sobre as ciências, pp. 28-29.
16 Um discurso sobre as ciências, p. 31.
17 Um discurso sobre as ciências, p. 57.
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dependente do interesse comercial, o que não seria de todo ruim desde que o
bem-estar seja resultado direto da produção industrial e das organizações
traçadas pela economia de mercado. O problema é que também impera a visão
reduzida da realidade, com a não rara ocultação de resultados perigosos que a
tecnologia foi capaz de quantificar e qualificar. A ciência não é sempre neutra
como se possa, ingenuamente, imaginar. Ela tem compromissos com quem a
sustenta economicamente, o que a faz relativamente livre e vantajosa para o
bem-estar do presente, mas perigosa para o do futuro. Assim, o potencial
preventivo que o cientista do paradigma dominante poderia praticar fica
propositalmente inibido pelo capitalista, de modo a ofuscar a visão do próprio
administrador público, vez que mal informado, está convencido de que o
desenvolvimento é conseqüência lógica e irrecusável de um sistema de mercado
fundado no pensamento linear18.

A esperança manifestada por Sousa Santos é o paradigma emergente, a
que chama de conhecimento cientificamente prudente para uma vida
socialmente decente. Uma cadeia de descobertas vem sinalizando a passagem
da mentalidade que privilegia o pensamento linear para outra que terá de contar
com a filosofia da complexidade. Os sinais da mudança remontam, no campo da
Física, à teoria da relatividade de Einsten19, à mecânica quântica com Heisenberg
e Bohr20, ao teorema da incompletude de Gödel21; no campo da Química e da
Biologia, à teoria das estruturas dissipativas de Ilya Prigogine22, ao conceito de
autopoiésis de Maturana e de Varela23, entre outros24. Na ciência jurídico-penal
a teoria finalista sobre a conduta, de Hanz Welzel e, antes dela, o movimento
neokantista, foram os primeiros discursos que se aproximaram do paradigma
emergente, porque superaram o modelo causal de Liszt e Beling. Representaram

18 Importante descrição do atual debate político internacional entre a política que privilegia o mercado,
sintonizada com a mentalidade modernista e mercadológica, capitaneada pelos Estados Unidos da América e
outra, de conteúdo sistêmico e crítica, assumida pela Comunidade Européia, consta no livro de Jeremy Rifkin
O sonho europeu (2004). Em síntese, Rifkin trabalha o dilema entre a democracia social e a democracia liberal,
defendendo ser hoje oportuno, ou mesmo necessário, seguir o ideal social-democrata europeu, principalmente
em razão dos problemas ambientais causados pelo modelo americano, ainda crente de que os objetivos do
mercado justificam a manutenção do modelo capitalista pós-industrial.
19 Não há simultaneidade universal, contrariando a teoria de Newton sobre o tempo e o espaço absolutos.
20 Há interação entre o observador e o objeto observado ou medido, influenciando sua definição e realidade
(princípio da incerteza). As leis da física são probabilísticas.
21 Nem sempre é possível encontrar, com regras matemáticas, no âmbito de um sistema formal, a prova de sua
consistência, demonstrando o caráter contraditório nesse sistema.
22 Com apoio no princípio da ordem através das flutuações, é demonstrado que, nos sistemas abertos, segundo
a lógica de auto-organização, a tendência é ser atingido um estágio de cada vez menor entropia, irreversibilidade
produto da história do sistema: �Em vez de eternidade, a história; em vez de determinismo, a imprevisibilidade;
em vez de mecanicismo, a interpenetração, a espontaneidade e a auto-organização; em vez de reversibilidade,
a irreversibilidade e a evolução; em vez de ordem, a desordem; em vez da necessidade, a criatividade e o
acidente� (Sousa Santos, ob. cit., p. 48).
23A auto-organização é espontânea nos sistemas abertos, em que novas estruturas se caracterizam por laços de
realimentação internos e descritos matematicamente por meio de equações não-lineares.
24 Sousa Santos, ob. cit., pp 40 a 50.
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a tentativa de livrar o raciocínio científico-criminal da armadura epistemológica
que imperava com sucesso em outras áreas do conhecimento. Ao assumir a
Fenomenologia e o Existencialismo para criticar o positivismo jurídico e o próprio
neokantismo, Welzel aproximou-se dos poetas e filósofos românticos alemães,
retornou à tradição aristotélica, defendeu a importância da natureza (ontologia)
do agir humano para destacar seu caráter intencional e dinâmico. Além disto, a
tese welzeliana tinha nítido compromisso político-criminal, argumentava que o
Direito não pode considerar o sujeito apenas como uma máquina ou vítima da
natureza, mas como espírito participante desta, e revive a antiga tradição em
que o livre-arbítrio é considerado o motivo das ações, pois a natureza humana
é dotada de propósitos, impõe uma ética25. Evidentemente, não foi apenas a
necessidade dogmática ou metodológica o motivo porque o sistema causal-
naturalista foi superado pelo finalista, mas sim a necessidade intrínseca do
cientista em fundamentar seu raciocínio no que sente e julga ser a verdade de
seu intimo, sua subjetividade e, com esta inspiração, fazer política criminal de
cunho garantista. Hoje, compreende-se que mesmo Welzel pode estar superado
por outros níveis de complexidade26. O rigor matemático, assim como a
abordagem funcionalista, ao sistematizar e quantificar, desqualifica, diminui a
natureza da personalidade, podendo-se dizer o mesmo quando o enfoque
funcionalista em Direito Penal procura destruir a função do livre-arbítrio como
importante princípio, seja do ponto de vista político-criminal, seja do ponto de
vista psicológico. A exemplo da Medicina moderna que, ao considerar o paciente
um ser compartimentalizado, sujeita-se a equívocos por querer tratar sintomas
localizados esquecendo-se que doente está o sujeito como totalidade e modo
de viver, também o jurista que se socorre desesperadamente na dogmática,
entendendo-a como a fonte suprema do justo, arrisca fazer dogmatismo, algo
pernicioso. Neste caso, os julgamentos, alheios ao mundo da filosofia e da
sociologia, quando não dos princípios garantistas, é redução exata da
complexidade que, ao contrário, haveria de ser o objeto do estudo.

25 Para Enrique Bacigalupo �os fenômenos sociais eram entendidos por Welzel como fenômenos �ético-
sociais�, portanto dotados de irrenunciável subjetividade (Sobre a teoria da ação finalista e sua significação
no direito penal, Revista Brasileira de Ciências Criminais, jan-fev de 2005, n. 52, p. 139). O pensamento de
Welzel é compatível com a consideração de Jaspers quando este preconiza que �nenhuma ciência empírica nos
ensinará o que devemos fazer; só nos ensina o que podemos obter por este ou aquele meio, se nos propomos
este ou aquele fim. A ciência não pode provar que a vida tenha sentido, mas pode levar-me a perceber a
importância ou não do que desejo, conduzindo-me, assim, a alterar propósitos� (Introdução ao pensamento
filosófico, p. 77)
26 Exemplo notável de construção teórico-dogmática fundamentada na ideologia garantista e sintonizada com
os novos critérios argumentativos oferecidos pelo pensamento complexo (paradigma emergente) é a denominada
por Luiz Flávio Gomes de Teoria constitucionalista do delito. Segundo ela, as bases interpretativas sobre
o delito dependem do sistema constitucional vigente. Em resumidas palavras, para a teoria constitucionalista
(ou complexa) do delito, os princípios, as regras e os valores prestigiados pela Constituição devem condicionar
os fins do poder punitivo (resultado criminalmente ilícito é o relevante, concreto, objetivamente imputável,
ofensivo a terceiros e intoleráveis) (Direito penal, parte geral, teoria constitucionalista do delito, São
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A nova ordem científica do paradigma emergente ilumina um novo
caminho para o pensar. Os fenômenos sociais, que Durkheim estudou como se
fossem naturais27, destituídos de intencionalidades, desta vez hão de ser
considerados finalisticamente, aproximando as ciências naturais das
humanidades. Afinal, como escreveu Sousa Santos, �o jogo pressupõe um
palco, o palco exercita-se com um texto e o texto é a autobiografia do seu autor.
(...) No paradigma emergente, o caráter auto-biográfico e auto-referencial da
ciência é plenamente assumido�28. Daí porque não seria errado afirmar que a
ciência pós-moderna, com o paradigma emergente, não impõe métodos oficiais,
prevalece o estilo do cientista, a transgressão metodológica, porém sempre
nos limites de segurança e do respeito ao senso de humanidade: �a prudência
é a insegurança assumida e controlada�29.

Excluídos alguns aspectos bem particulares, a visão reducionista dos
fenômenos tem sido assumida de modo espontâneo pelos cientistas e políticos
em geral. Seria preciso especial compreensão das diferenças essenciais entre
tal postura e a que se aproxima do outro paradigma, o emergente. Os problemas
decorrentes da adoção pura e simples do paradigma positivista conduzem à
tentativa de aplicar soluções simples a questões complexas, como, notadamente,
às relações humanas. Além disto, com maior repercussão no campo
administrativo, o pensamento linear esclarece somente parte do que é preciso
conhecer, mas com outra característica, é visto como eficiente instrumento
racional para atingir o que se deseja saber e instrumento retórico historicamente
prestigiado para o que se deseja demonstrar, haja vista que o discurso
racionalista, por conta do bem-estar imediato proporcionado pelos avanços
das ciências naturais e matemáticas, é mais convincente. Este é o motivo pelo
qual, em questões políticas, há tanta resistência ou comodismo em abandonar
tal postura. O dia-a-dia do cientista ou do administrador público, ocasionalmente,
é pautado pela necessidade de demonstrar suas razões e, para tanto, a
consideração da complexidade das coisas é um atrapalho. O tempo é outro fator
influente para esta tendência. Os administradores públicos julgam não possuir
muito tempo para apresentar soluções, ou melhor, para que suas ações possam
ser compreendidas como soluções. Suas ações devem ser visíveis no período
de um mandato na administração pública. Há visibilidade pública da ação política
de regra quando ela gera impacto social. Programas de longo prazo para a
solução de problemas complexos não geram impacto, pelo menos no interregno
de um mandato político. A população reage como a criança que tem baixa

Paulo: RT, 2004).
27 As regras do método sociológico, São Paulo: Martin Claret, 2004.
28 Souza Santos, ob. cit., pp. 73 e 85.
29 Sousa Santos, ob. cit., pp. 78 e 91.
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resistência à frustração, é impaciente e, então, julga correta a solução rápida,
eficiente, de fácil entendimento, a que ataca as causas dos problemas de modo
direto. Para a lógica linear, as causas são contínuas ou muito próximas dos
efeitos, além de localizadas no mesmo contexto de espaço e tempo. Infelizmente,
a política linear privilegia mais a exclusão do que a integração, a impaciência do
que a tolerância, a eleição de bodes expiatórios para muitos problemas sociais,
a estigmatização das diferenças, a demonstração rápida da verdade, desprezando
a pesquisa, disciplinada, do desconhecido30.

2.3. Neste ambiente, as políticas públicas direcionadas à questão criminal
são planejadas para atingirem resultados rápidos e que mais facilmente possam
satisfazer a opinião popular e, então, praticadas conforme as diretrizes do
pensamento linear que caracteriza a cultura racionalista e moderna. A alternativa,
no contexto do que poderia ser denominado pós-modernidade emergente, requer
atitude sistêmica, que não equivale a sistemática. Agir sistematicamente significa
seguir a cartilha metodológica de Descartes, em que após o desmonte do todo
e o conhecimento das partes, julga-se que a inteligibilidade e a operacionalidade
do conjunto, com margem de erro estatisticamente dimensionada, será possível.
Este método freqüentemente negligencia a funcionalidade intrínseca e extrínseca
do todo como um sistema aberto, ou seja, sua vulnerabilidade ao meio e às
intencionalidades envolvidas. Sistêmico, por sua vez, é o procedimento que
não desconsidera em momento algum o conjunto, a interfuncionalidade das
partes, sua predisposição ao meio ambiente e aos propósitos e temperamentos
envolvidos. Como os organismos vivos, as realidades sociais são sistêmicas,
contam com uma estrutura e uma funcionalidade. Ademais, elas se auto-
organizam, são capazes de se produzirem, se realimentarem, sobreviverem
(autopoiesis)31. Sendo sistêmicos os compostos biológicos e sociais, o
pensamento adequado para a compreensão dos mesmos há de ser complexo e
não linear.

30 No campo da epistemologia científica, tem subsidiado tal postura racionalista a teoria do filósofo inglês
William of Ockham (1285-1349), conhecida como Navalha de Ockham ou regra da parcimônia, princípio
metodológico que prega a economia na explanação, segundo a qual havendo duas circunstâncias que se
repetem, próximas e com certa freqüência, a anterior será sempre a causa e a imediatamente posterior será sempre
o efeito da primeira. Outro princípio da teoria é que a pluralidade não deve ser utilizada sem necessidade,
ou o que pode ser feito com poucas suposições é inutilmente feito com mais. Ainda: sempre a opção mais
simples deve ser a escolhida (vide Paulo Cesar Geraldes, A aplicação do princípio da navalha de Ockham
na etiologia das doenças mentais, Jornal Brasileiro de Psiquiatria, São Paulo: ECN, dez de 1995, vol. 44,
n. 12, p. 661 e ss).
31 Segundo Humberto Mariotti, o termo grego poiesis significa produção. Autopoiesis teria aparecido pela
primeira vez na literatura internacional em 1974 num artigo publicado por Varela, Maturana e Uribe, �para
definir os seres vivos como sistemas que produzem continuamente a si mesmos. Pode-se concluir, portanto,
que um sistema autopoiético é ao mesmo tempo produtor e produto� (As paixões do ego, p. 71).
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Por pensamento complexo convém considerar a maneira de compreender
toda espécie de desafio. Através dele, o populismo de medidas políticas resta
prejudicado. As questões sociais e políticas, quando abordadas da perspectiva
complexa, pressupõem ação tanto reflexiva quanto contundente, mas a principal
característica do procedimento complexo, porque não despreza a abordagem
sistêmica, é a investigação histórica e a paciência, de modo que a filosofia é
importante para este paradigma porque convoca o pensador a revisitar suas
idéias e o estado das coisas. Ademais, o pensamento complexo não exclui o
linear. Entende-se que haverá equívoco quando se pensa de modo linear ou
sistêmico exclusivamente. Para certas situações de extrema gravidade a ação
linear deve ser a empregada. O estancamento de uma hemorragia não pode
esperar pela investigação do hábito de vida do paciente para se traçar um
diagnóstico mais preciso e abrangente, assim como para uma situação de
segurança pública; a prisão em flagrante de assaltantes poderá ser necessária
num primeiro momento, independentemente das condições precárias e
desumanas da carceragem da delegacia de polícia. Estas atitudes são lineares,
ditadas pela defesa da vida e pela manutenção da ordem pública. São ações
urgentes para resultados rápidos e necessários. Todavia, barrada a hemorragia
ou impedida a continuação delituosa, novas investigações devem ser
conduzidas, é o segundo olhar. Por exemplo, a situação dos presos nas
delegacias requer ponderação e ação32. Os princípios humanitários, a legalidade
da manutenção das prisões cautelares, o reiterado descaso do Poder Público
para com as condições dos estabelecimentos prisionais pode recomendar, em
situações excepcionais, o relaxamento de flagrantes. D�outro lado, o pensamento
complexo, como o que requer maior reflexão sobre a totalidade do fenômeno a
ser enfrentado, permitiria ao juiz informado das prisões em flagrante um tempo
para, com mais profundidade, verificar se, de verdade, as prisões foram corretas.
O pensamento complexo, porque sempre pressupõe o conhecimento meticuloso
das situações, enseja atitudes aparentemente pequenas, mas que, com o tempo,
caso reiteradas, provocam alterações de vulto, possibilitando com que um
sistema inteiro assuma nova dinâmica, por vezes mais compatível com a ética.
Afinal, as ações humanas, em qualquer área do conhecimento, devem pautar-
se pela ética, o que novamente comprova a pertinência da relação ciência-
política-filosofia, envoltas num pensamento que entenda a complexidade das

32 Em 2005 o juiz Livingsthon José Machado, da Vara de Execuções Penais de Contagem, Minas Gerais, tendo
sido desatendido pelo governo estadual após vários alertas, determinou a soltura dos presos que estavam
detidos em delegacia de polícia devido às condições precárias do ambiente. O magistrado justificou seu ato
com base no princípio constitucional da humanidade das prisões (htt://www.ibccrim.org.br, em 02.12.2005).
Teria agido de modo linear? Não, pois a excepcionalidade das circunstâncias, enquanto fenômeno complexo,
exigiu decisão conforme um princípio superior ao da segurança: o princípio da humanidade, cujo respeito
assegura um bem-estar social não tão imediato, mas importante para o futuro da cidadania.
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situações vividas. Pergunta-se: até que ponto a super-lotação das cadeias das
delegacias de polícia no Brasil tem por causa (esta a mais próxima) a delinqüência
ou a deficiente análise das prisões em flagrante? A necessidade de atingir
resultados rápidos, no caso através da manutenção da prisão em flagrante, até
que um advogado demonstre a necessidade do relaxamento da medida, ofusca
outra não menos importante: a de conhecer a complexidade das causas. A
interferência adequada de um defensor no curso de inquérito policial iniciado
com um flagrante não é garantida pelo sistema penal brasileiro. É preciso saber
disto. No campo jurídico-penal, a aplicação das normas pouco haveria de ser
conduzida pelo pensamento linear, porque os efeitos das decisões repercutem
de forma grave no espírito da pessoa. A manutenção de uma prisão por alguns
dias poderá acarretar transtornos irreversíveis na personalidade do preso. A
prisão, cautelar ou não, é ultima ratio, pressupõe necessidade, não pode ser
aplicada de forma descuidada, como se o princípio não fosse o da presunção de
inocência, mas o de culpabilidade. Por outro lado, a simples soltura de cidadãos
perigosos pode vir a ser traumática, por isto o contexto social e político que
justifica prisões há de ser constantemente ponderado para se ter a correta
dimensão das prioridades. São motivos pelos quais a ação pública não pode
ser somente linear, fundamentada na eficiência e na busca do resultado imediato,
mas sim reflexiva, ou seja, também sistêmica, portanto complexa.

2.4. Registra-se que a ação linear corresponde à característica e, talvez,
à necessidade da consciência humana, do ego, em perseguir desesperadamente
reconhecimento e apreço. Por ser apenas fração tendente à vaidade e à
individualidade (egoísmo), há natural dificuldade das pessoas pensarem em
termos de totalidade, optando por ações imediatistas e auto-referentes. Eis,
porque, como prevê Humberto Mariotti, �o pensamento cartesiano é o
instrumento ideal para as necessidades egóicas � o que talvez explique a sua
longa hegemonia e a sua enorme resistência às tentativas de complementação�33.
Neste contexto, é importante o conceito de circularidade cunhado por Norbert
Wiener quanto ao fato de todo sistema, biológico ou social, ser retroativo34.
Como visto, o pensamento linear decorrente do raciocínio cartesiano
reducionista propicia a premissa de que uma causa acarreta um único efeito
principal, de maneira que, eliminada a causa, desaparecerá esse efeito e o
problema estará satisfatoriamente resolvido. De um modo geral, a Medicina é
assim praticada, quando a meta é a pura e simples eliminação dos sintomas,
considerados, em seu conjunto, o efeito. Porém, admitido o caráter circular dos

33 As paixões do ego, p. 87.
34 Citado por Humberto Mariotti, ob. cit., p. 92.
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fenômenos, além das causas e os efeitos não serem únicos, os últimos retroagem
sobre as causas, realimentando-as em direção à manutenção do equilíbrio do
sistema, segundo um procedimento homeostático, autodeterminante, que
garante a sobrevivência do sistema. Apesar da autonomia dos sistemas ser
relativa devido às influências exteriores, como o meio ambiente e as
intencionalidades humanas, negligenciadas estas possibilidades, a tendência
é as causas se repetirem e produzirem novos efeitos, por vezes mais complexos
e problemáticos, com novas características, devido à realimentação antes
recebida. Cibernética é o termo empregado por Wiener para identificar a ciência
que estuda os sistemas de controle dos sistemas, cujo funcionamento se baseia
na autopoiese, fenômeno que lhes possibilita a adaptação ao meio ambiente35.

A fenomenologia dos sistemas circulares ou autopoiéticos tem
provocado debates no âmbito sociológico, estando no centro a questão: podem
os sistemas sociais humanos ser descritos como autopoiéticos? O sociológico
alemão Niklas Luhmann, que adquiriu certa notoriedade no meio jurídico-criminal
através das obras de Günther Jakobs, admite a autopoiese na rede social  se a
descrição do sistema restringir-se ao domínio social, em que sua circularidade
dependerá das técnicas de comunicação (redutores de complexidade)36. Num
sistema social pequeno como o familiar, por exemplo, uma rede de conversas
significativas garante a circularidade e a integração, pois contribui para a
formação de laços auto-amplificadores. O fechamento da rede é suportado por
um sistema de crenças, explicações e valores compartilhados, permanentemente
recomposto por novas conversas entre os integrantes do sistema. A
determinação de papéis entre os membros é outro fator importante para a eficácia
das comunicações no sistema social, pois mantém as expectativas, que podem
ser reinterpretadas através de novas conversas. Assim, a rede é mantida através
de instrumentos inerentes ao próprio sistema, o que explica sua sobrevivência
em termos de autopoiese. No sistema social maior a funcionalidade seria
principalmente garantida pelas comunicações propiciadas pelas normas jurídicas
e pela aplicação das mesmas pelo Poder Judiciário. O problema criminal,
amálgama de relações econômicas e afetivas, ao mesmo tempo em que é
subproduto do sistema social, de algum modo contribui para transformá-lo,
razões suficientes para que não deva ser estudado ou compreendido por meio
de ações políticas lineares.

2.5. Na atualidade, Edgar Morin tem sido considerado o principal

35 H. Mariotti, ob. cit., p. 93.
36 Juan Antonio Garcia Amado, La filosofia del derecho de Habermas y Luhmann, Bogotá: Universidad
Externado de Colombia, 2001, p. 116. Também sobre Luhmann escreveu F. Capra, A teia da vida,  p. 172.
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divulgador do pensamento complexo como novo paradigma científico. Em
poucas palavras, sua filosofia propõe a desconstrução de teorias
epistemológicas clássicas e a reconstrução de análises segundo o programa da
complexidade37. A tônica nos escritos de Morin é o reconhecimento da
grandiosidade dos fenômenos. O pensador francês convoca o pesquisador a
um ato de humildade e autocrítica, ou seja, perante a complexidade não é possível
querer ser completo. Ele desmancha o sonho da epistemologia da modernidade
(fórmulas únicas e soluções precisas, especializações racionalistas, atingir
verdades suficiente) observando que tais atitudes apenas provocaram
disjunções, isolamentos disciplinares, modos de ver parciais, não condizentes
com a complexidade dos fenômenos. Diante das situações problemáticas sempre
haverá o imprevisto, a incerteza, a novidade. Assim como Sartre ressaltou o
pensamento de que o homem somente não é livre para deixar de ser livre, Morin,
em tom socrático, ratifica o paradoxo de a única e atingível certeza residir no
fato de que o homem jamais estará credenciado a atingir outras certezas.

Ainda como procurou fazer o existencialismo de Sartre, Morin propõe
novo humanismo, em que a racionalidade seria, no atual estágio da civilização,
o caminho científico mais honesto, diferente da racionalização. Segundo Morin,
�A racionalização é a construção de uma visão coerente, totalizante do universo,
a partir de dados parciais, de uma visão parcial, ou de um princípio único.
Assim, a visão de um só aspecto das coisas (rendimento, eficácia), a explicação
em função de um fator único (o econômico ou o político), a crença que os males
da humanidade são devidos a uma só causa e a um só tipo de agentes constituem
outras tantas racionalizações�38. A racionalização requer a separação entre o
objeto do conhecimento, seu próprio meio e o sujeito cognoscente, por isto é
método que viabiliza resultados a longo prazo compreendidos como
equivocados. Um dos principais desafios da emergente epistemologia seria, em
primeiro lugar, o pensador tomar consciência deste estado de coisas para, depois,
promover a educação para o uso de novo método ou maneira de pensar, que
supere a racionalização. A racionalidade, compatível com o pensar complexo,
seria este método, única forma do ser humano conseguir compreender a dinâmica
das relações vitais que acontecem no mundo cada vez mais globalizado. É �o
estabelecimento de adequação entre uma consciência lógica (descritiva,
explicativa) e uma realidade empírica�39. Como bem observa Celso José

37 �O que é a complexidade? A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido (�complexus�: o que é tecido
junto) de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo.
Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações,
determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico. Mas então a complexidade se apresenta com
os traços inquietantes do emaranhado, do inextricável, da desordem, da ambigüidade, da incerteza (...)�.(Edgar
Morin, Introdução ao pensamento complexo, p. 13).
       38 Ciência com consciência, p. 157.
39 Ciência com consciência, p. 157.
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Martinazzo em sua leitura sobre Morin, �manter a racionalidade significa nunca
ignorar as múltiplas dimensões do ser humano, como o sentimento, a linguagem,
a solidariedade, a poesia e, sobretudo, o amor�. Outrossim, é preciso ter cuidado
para não transformar a racionalidade em racionalização ou confundi-la com
racionalismo, que são procedimentos genuinamente racionais: �restaurar a
racionalidade significa, em primeiro lugar, restaurar o pensamento aberto,
complexo e transdisciplinar�40. Por conta disto, a educação científica não pode
ser contraposta à educação filosófica. Deve-se educar no sentido de ser
aperfeiçoado o modelo gnoseológico da modernidade (paradigma da
simplificação, generalização, redução e separação), isto é, assumir os parâmetros
da racionalidade (implicação e conjunção), que não descartam o ser humano em
toda sua dimensão antropobiosocioespiritual. Morin lembra que o paradigma
da simplificação tem imperado desde que Descartes consignou a separação
entre o sujeito pensante (ego cogitans) e a coisa entendida (res extensa) e,
como conseqüência, entre a ciência e a filosofia, consagrando o que denominou
de pensamento disjuntivo. Muitas vantagens foram obtidas com esta maneira
de ver o mundo, no entanto, hoje, não mais é justificada a manutenção da
separação entre o conhecimento científico e a reflexão filosófica, que está
impedindo a ciência de conhecer a si própria, como se fosse inteligência cega,
destrutiva dos conjuntos e das totalidades, inteligência que, �ou unifica
abstratamente ao anular a diversidade, ou, ao contrário, justapõe a diversidade
sem conceber a unidade�41. A bem dizer, Descartes julgou e a comunidade
científica aderiu, que a simplificação de problemas complexos a realidades
isoladas ou reduzidas seria o procedimento mais indicado para o conhecimento
em face da dificuldade organizacional das idéias e observações dos fenômenos.
Diante da desordem e das incertezas, seria preciso clarificar, distinguir,
hierarquizar, classificar, ordenar, eliminar o que fosse possível. Ocorre que esta
lógica, aprazível à razão humana desde o século XVII, arrisca menosprezar
circunstâncias que haveriam de ser consideradas no complexo. O manifesto da
complexidade, capitaneado, entre outros, por Morin, advoga a recuperação do

40 A utopia de Edgar Morin, pp. 26-7. Com esteio em Maria Lúcia Rodrigues, escreveu  Alvino Augusto de
Sá que a transdisciplinariedade �nos leva a �conviver com as diferenças, com a insegurança e o incerto�. A
transdisciplinariedade implica um alargar as fronteiras, ou, ultrapassar as fronteiras impostas pelas disciplinas,
visando um alargamento da compreensão da realidade, uma renovação do pensamento, do espírito, da consciência
e da cultura, que permite uma �reaproximação dos homens de si mesmos, uns dos outros e da natureza�. Difere
da multidisciplinariedade, que significa a confluência de múltiplas disciplinas para a compreensão de um
mesmo fenômeno, e da interdisciplinariedade, que significa a troca de informações e de conhecimentos e a
transferência de métodos entre disciplinas, possibilitando o alargamento e flexibilização dos conhecimentos�
(Transdisciplinariedade e responsabilidade da academia na questão penitenciária, Revista do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, jul-dez de 2004, n. 17, pp. 19-20). A transdisciplinariedade
viabiliza a crítica sobre o paradigma em vigor, crítica aos valores, à ética, à cultura, significa o estudioso
ingressar nos saberes de várias ciências para questionar a história delas e, partir disto, realizar a sua
especialidade.
41 Edgar Morin, Introdução ao pensamento complexo, p. 12.
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pensar complexo, o reconhecimento de que a redução não é sempre saudável,
que a atual conjuntura não mais pode ser analisada, mesmo de um ponto de
vista empírico, através do pensamento disjuntivo. Afinal, como preconizou
Bachelard, o simples não existe, o que há é o simplificado: �A patologia moderna
da mente está na hiper-simplificação que não deixava ver a complexidade do
real. A patologia da idéia está no idealismo, onde a idéia oculta a realidade que
ela tem por missão traduzir e assumir como a única real. A doença da teoria está
no doutrinarismo e no dogmatismo, que fecham a teoria nela mesma e a enrijecem.
A patologia da razão é a racionalização que encerra o real num sistema de idéias
coerente, mas parcial e unilateral, e que não sabe que uma parte do real é
irracionalizável, nem que a racionalidade tem por missão dialogar com o
irracionalizável�42.

Os princípios de racionalidade, inerentes à filosofia da complexidade de
Morin ou ao paradigma emergente referido por Sousa Santos superam os
objetivos deste artigo, o que justifica a utilização das conclusões mais
significativas ou estratégicas, sem querer com isto ser simplificador e negar o
pensamento que até aqui foi defendido. O horizonte traçado é o que importa, e
ele, sem dúvida, aponta em direção a incertezas. Aberto o caminho, a atenção
volta-se ao problema do pensar político criminal, aos atributos de sua dimensão
científica e filosófica. Como se procurou enfatizar até aqui, entende-se que se a
Política Criminal for compatível com o pensamento complexo, será atenuada a
tendência à exclusão social dos criminosos ou suspeitos de serem criminosos,
em suas variadas formas.

3. Alguns problemas da política criminal conduzida segundo pensamento
linear.

3.1. O pensamento da modernidade, que é fundamentalmente linear,
disjuntivo ou simplificador, penetrou no mundo do Direito através da
reivindicação liberal de um Estado de Direito, compreendido como a sujeição
incondicional de todos a um ordenamento de leis racionalmente elaboradas.
Como situou Habermas, o racionalismo no Direito desafiou o pluralismo jurídico
e sua preocupação central, firmado na crença de existir uma consciência moral
ou senso de justiça que congregue todos os diversos pontos de vista presentes
na sociedade; �volta-se a um consenso fundamental que assegure liberdades
iguais a todos os cidadãos, independentemente de sua origem cultural,
convicção religiosa e maneira individual de conduzir a própria vida�43. O
42 Edgar Morin, Introdução ao pensamento complexo, p. 15.
43 A inclusão do outro, estudos de teoria política, p. 93.
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programa da modernidade, pode-se dizer assim, condiz com a satisfação da
expectativa de assegurar a todos que a governança através do Estado absolutista
não ressuscitaria. De fato, esta precaução com a consolidação das instituições
foi satisfeita. No entanto, como efeito colateral, deixou-se influenciar pelo
pensamento mecanicista das ciências em geral e aportou num positivismo (ou
dogmatismo) jurídico também problemático44. A principal crítica desenvolvida
com a Filosofia do Direito tem por objeto este aspecto da modernidade: o
positivismo legalista e pouco reflexivo. No Direito punitivo, atualmente, sua
influência é mais notada quando é atribuída equivocada hegemonia à tipicidade,
que perde em significado político e principiológico se compreendida como
método de mera subsunção de fatos ao modelo formal dos tipos penais às
expensas de princípios programáticos liderados pela política garantista. Com
isto, marginalizam-se outros atributos do conceito de crime e princípios
garantistas, a exemplo da ofensividade, da insignificância, da subsidiariedade e
da imputação objetiva. A política apegada à tipicidade com esta apresentação,
a bem da verdade, permanece cega ao contexto que deve dirigir a interpretação
do conceito analítico de crime. Não há como interpretar a tipicidade a não ser da
perspectiva da complexidade45.

O raciocínio eficientista ou conseqüencialista, como esteio político
criminal para a elaboração de normas penais, é outro exemplo da prevalência do
raciocínio silogístico e mecanicista legado pela modernidade ao Direito Penal. É
certo que o raciocínio matemático, com o significado de proporcionalidade,
ingressou no discurso penal para humanizá-lo e superar o casuísmo nas
punições. Diga-se o mesmo acerca da idéia de utilidade como difundida por
Jeremy Benthan (An introduction to the principles of morals and legislation,
1789). O problema é que admitir um fator econômico ou utilitário como princípio
básico de políticas criminais para se atingir a eficiência punitiva, pressupõe
reflexão axiológica abrangente como fundamento filosófico, caso contrário não
passará de reivindicação utilitarista perigosa. O ensaio de Jesús-Maria Silva
Sánches, Eficiencia y derecho penal (1996)46 referencia o debate entre
principialistas e os chamados conseqüêncialistas. Estes, estão próximos da
tradição utilitarista e reconhecem ser eficiente o Direito Penal quando prescreve

44 Na observação sempre atual de Plauto Faraco de Azevedo, �A depuração a que o direito foi submetido
conferiu feição acabada à posição positivista, reafirmando-lhe o �caráter restritivo�, não deixando lugar à
Filosofia ou à Sociologia do Direito, dessa sorte, o caminho a uma concepção de maneira totalizadora�. E não
só isto, o positivismo, sublinha Faraco de Azevedo, �confere ao olhar do jurista um foco fixo, que rejeita o
concurso de outros setores do conhecimento para estudar, compreender e valorizar os diversos aspectos da
regulação jurídica� (Crítica à dogmática e hermenêutica jurídica, p. 55).
45 No campo da Criminologia, o ambiente criado pela lógica da modernidade recebeu interessante interpretação
de Salo de Carvalho (Criminologia e transdisciplinariedade, Revista Brasileira de Ciências Criminais, n.
56).
46 Eficiência e direito penal, tradução para o português de Maurício Antônio Ribeiro Lopes.
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suficientes prejuízos aos criminosos47. Porém, quando a reflexão aborda a
comparação entre o paradigma da modernidade e outro emergente, o problema
não deve se limitar ao estudo dos parâmetros econômicos mais adequados
para se elaborar um sistema punitivo útil ou eficiente, ou seja, deve-se ter em
conta a conveniência ou não da política que dirige o sistema assumir perfil
eficientista, portanto em detrimento da importância de outros princípios. Se
exclusivas, ambas as versões (eficiência e princípios) serão compatíveis com o
pensamento linear que, como sublinhado, tende a ser excludente. Caso aceito
que o raciocínio do político criminal deva assumir o comportamento do
mercado48, é provável que o critério da eficiência estará em pauta com supedâneo
na filosofia do pensamento linear que, em síntese, é simplificadora, imediatista,
busca a causalidade simples, considera que as causas são contíguas ou muito
próximas dos efeitos e, além disto, encontradas no mesmo contexto de espaço
e tempo. Para o pensamento linear as premissas devem ser simplificadas e os
objetos fragmentados pois, eles são estáticos e podem ser isolados. Assim,
com o posicionamento eficientista em Direito Penal e adepto do pensamento
linear: a) se o delito é fenômeno social ineficiente, sem acurada ponderação
dos custos, a sociedade deve procurar neutralizar esse tipo de fenômeno com
o objetivo de restabelecer a eficiência, mas correndo o risco de não atender ao
princípio da fragmentariedade do Direito Penal; b) a sanção penal passa a ser o
antídoto mais promissor, com prejuízo ao princípio da subsidiariedade; c) é
provável que a pouca gravidade da sanção existente seja considerada a causa
da ineficiência, comprometendo o princípio da razoabilidade ou da
proporcionalidade; d) é importante um sistema mais punitivo, seja no momento
da criação legislativa, seja no momento da execução das sanções, estando aqui
em xeque o princípio da humanidade das penas. A predominância do pensamento
linear sobre o complexo leva o penalista a aplicar soluções simples a questões
complexas. A delinqüência ou a criminalidade é, indiscutivelmente, um problema
humano e complexo, pressupondo, para sua compreensão, a conjugação dos
pensamentos linear e sistêmico, portanto o pensamento complexo. Vale dizer,
as decisões políticas não devem ser praticadas como busca de soluções rápidas
ou simples, a exemplo do que pretendeu fazer o legislador da Lei n. 8.072/90,
que prescreveu punição mais severa para condutas qualificadas como
hediondas, com o propósito de diminuir a criminalidade violenta. Este artifício

47 Partindo da consideração de que a conduta delituosa, segundo análise econômica, é ineficiente, pois acarreta
efeitos sociologicamente indesejáveis, a questão posta por Silva Sanchés é saber como reduzir tais efeitos de
modo a fazer do sistema algo eficiente (Ob. cit., pp. 9-10).
48 A afirmação comportamento do mercado abrange o que seja um mercado do ponto de vista econômico
propriamente dito (mais produção, mais extração, mais consumo, mais lucro, mais riqueza), como o que seja um
mercado no sentido figurativo e, neste caso se admite que relações sociais em geral podem ser compreendidas
com base em critérios matemáticos, de proporcionalidade ou de custo/benefício.
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punitivo simbólico foi resultado de pensamento linear, caolho, afinado com a
intenção de excluir o criminoso perigoso sem a averiguação de outros aspectos
também pertinentes ao problema, notadamente a precariedade do sistema
carcerário, da própria prestação jurisdicional e das defensorias públicas, estas
ausentes na maioria das regiões do País. Hoje, o Poder Judiciário tem dificuldade
para atender à demanda de pedidos inerentes às inconstitucionalidades
praticadas com a Lei n. 8.072/90. A política simplificadora de que bastaria
aumentar as penas e o tempo de prisão, em uma década de vigência da Lei dos
Crimes Hediondos, produziu organizações criminosas no âmbito penitenciário
e contribuiu para o colapso do sistema carcerário, efeitos que comprovam o
que Peter Sange denominou principio da avalancagem49, fenômeno pernicioso
desencadeado por ações pontuais e lineares para a solução de problemas
complexos, prejudicial ao sistema como um todo. As soluções simplistas ou
oportunistas acabam produzindo retrocessos, pois ignoram a natureza cíclica e
interacional dos sistemas, mesmo dos sociais e jurídicos. O interessante é que
as políticas eficientistas, que defendem um Direito punitivo inspirado pela lógica
econômica ou de mercado e filosoficamente reconhecem na função preventiva
negativa o fundamento da sanção penal, comumente optam por mecanismos
realmente punitivos para conseguir a eficiência. Elas não preferem primeiro
investir na redução do índice de desempregados, no aperfeiçoamento do Poder
Judiciário, na melhor distribuição de renda, que também são custos adicionais
e, segundo uma teoria econômica, não menos capazes de reduzir a prática de
delitos. Isto, porque, a mentalidade linear e tendenciosa, que aparece em primeiro
plano na imaginação humana, favorece a busca de soluções mais rápidas, a
idéia de que há eficiência desde que a intervenção seja dirigida diretamente à
causa problemática, de modo que se alcance a destruição desta causa. A
conhecida fundamentação de Feuerbach ¾ coação psicológica ¾  ou a
contemporânea filosofia político-criminal conhecida como o Direito Penal do
inimigo50, espelham esta atitude linear, compatível com as características da
cultura patriarcal que persegue a eficiência com armas de exclusão: ameaçar
com algo capaz de intimidar, com o mal da pena em direção ao inimigo criminoso.
As outras políticas, congruentes com o raciocínio sistêmico e complexo, são
reputadas indiretas, por isto menos eficientes, além de não serem tão estratégicas

49 Citado por Humberto Mariotti, As paixões do ego, pp. 33 e ss.
50 O Direito Penal do inimigo é termo cunhado por G. Jakobs em 1985 e refere-se à intervenção punitiva de
emergência, planejada para lidar com uma espécie especial de criminosos que, devido a suas peculiaridades
existenciais em relação com a ambiência política do momento, não seriam dignos de ser compreendidos como
titulares de certos direitos fundamentais, condição que autorizaria o Poder Público julgá-los a partir desta
situação diferencial, ou seja, além de criminosos, como inimigos da ordem estabelecida. A respeito do caráter
eficientista do Direito Penal do inimigo, escreveu Alejandro Aponte (Derecho penal de enemigo �vs�.
derecho penal del cuidadano. Günther Jakobs y los avatares de un derecho penal de ka enemistad, Revista
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: RT, nov-dez de 2004, n. 51, p 9 e ss).
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do ponto de vista publicitário. Em um contexto como este, o criminoso é o outro
a ser combatido e sua conduta, sempre que contrária à norma, é interpretada
como desafio à autoridade. O Direito Penal puramente simbólico é produto do
pensamento linear.

Pensar de modo sistêmico em Direito Penal não conduz à crença de que
a gravidade das penas é o mecanismo mais eficiente no combate à criminalidade.
Nem mesmo compactua com a opinião de que o fundamento da pena há de ser
a prevenção geral positiva em sua forma mais pura. Quanto a isto, Silva Sanchéz
muito bem considera que a prevenção geral positiva ou de integração, �configura
um mecanismo útil para fazer com que a população confie no funcionamento do
ordenamento jurídico, contudo essa eficiência é apenas aparente, convertendo-
se num mecanismo puramente simbólico e abandonando o terreno do
instrumental�51. Como verdade, funcionalidade não é sinônimo de eficiência
ou, em outras palavras, aparência de eficiência não é sempre real eficiência. Eis
o maior perigo da política criminal simbólica. Por ser centrada na propaganda da
eficiência permite o crescimento de um submundo no âmbito do próprio sistema
que, em algum momento, poderá mostrar suas características de crueldade e
incompatibilidade com princípios de garantia negligenciados no início. Na política
de prevenção geral positiva também é natural preponderar o pensamento linear,
que é mais prático, útil e, portanto, cômodo. A imagem de que o sistema punitivo
funciona cativa a opinião pública, a faz crente de que o respeito à ordem está
sendo garantido pelo Estado, enquanto, por vezes, os cárceres estão
superlotados, não preparados para abrigarem seres vivos e prisões são
realizadas com base em preconceitos. A mentalidade mecanicista, agora sob o
manto da prevenção integradora, relaciona eficiência com punibilidade, criando
ambiente para descasos e desrespeitos a princípios. As políticas law and order
e law and economics52 estão próximas quando o pensamento assumido é o
linear. Contudo, a política que relaciona Direito Penal e Economia poderá ser
praticada se o pensamento for complexo, que não renuncia ao sistêmico. Silva
Sanchéz pensa assim quando diz que �a crítica que de modo mais direto pode
ser dirigida à análise econômica do Direito Penal é, precisamente, a relativa à

51 Eficiência e direito penal, pp 53-4.
52 A expressão law and economics também pode significar a aproximação do estudo do Direito da Economia,
movimento que, segundo Maílson da Nóbrega, teria acontecido por primeiro nas principais universidades
americanas a partir da década de 50 do século passado. No Brasil, foi iniciada a aproximação entre as disciplinas
na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Segundo Maílson, a vantagem desta união de saberes seria
capacitar os juristas a melhor avaliarem os efeitos de suas decisões na economia, viabilizando um capitalismo
mais promissor e saudável (O futuro chegou, p. 355). Talvez o economista tenha esquecido de referir que os
princípios jurídicos assimilados pelos economistas também seriam de grande valia, pois poderiam auxiliar a
elaboração de políticas econômicas que mais facilmente prestigiassem condutas éticas e adequadas à ordem
constitucional vigente.
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sua incapacidade de integrar valores�53. Claus Roxin é outra referência, pois
não mediu esforços para defender a política preventiva integradora vinculada à
necessidade de garantir o respeito a princípios que são freios ao utilitarismo
simbólico54.

3.2. Ao longo da história o pensamento linear atingiu foros de cultura. É
a alternativa que desencadeou o modo patriarcal de ver o mundo e de lidar com
seus problemas. A peculiar objetividade que o ser humano encontrou para
enfrentar questões complexas como se fossem simples tem, assim, a marca do
racionalismo excludente, estratagema que ignora enunciados éticos com teor
cognitivo e prefere ações equivocadamente ditadas por uma razão supostamente
prática. No campo do Direito punitivo, o pensamento linear potencializa
tendências que favorecem, entre outras, as seguintes dificuldades: a de
estabelecer relações de custo-benefício, como foi possível observar através
das considerações de Silva Sanchéz; a de percepção do conteúdo demagógico
de algumas propostas político-criminais, principalmente aquelas oriundas do
teor midiático em torno da necessidade do agravamento das penas e, por fim, a
dificuldade de compreender não apenas a essência da condição e a tendência
humana à exclusão da diferença, mas ainda a de aceitar teorias que procuram
aprofundar este tema com o objetivo de aperfeiçoar os julgamentos criminais
em vários níveis. Diante de tais dificuldades, os julgadores e político-criminais
sentem-se seguros apenas quando assumem decisões positivistas e excludentes
em relação a problemas que somente um debate que enfrentasse a complexidade
do sistema social e, dentro dele, o punitivo, seria capaz de amenizar. Segundo
palavras de Humberto Mariotti, �o propósito do debate �racional� é descartar
ao máximo as variedades, a aleatoriedade, a imprevisibilidade e a impertinência.
Visa, pois, excluir os seres humanos ¾ porque somos tudo isso: aleatórios,
impermanentes e imprevisíveis. Seu objetivo não explícito é retirar das pessoas
a sua humanidade e eliminar das situações humanas o que é mais profundamente
humano. Trata-se de um jogo mecânico, para ser jogado por mentes mecânicas�55.
Outras apresentações típicas desta política com pensamento linear, são as

53 Ob. cit., p. 59. O pensamento complexo de Silva Sanchéz pode ainda ser constatado na seguinte passagem:
�De minha parte inclino-me por aceitar, em princípio, a possibilidade de que um princípio de eficiência possa
ser suficiente para legitimar a intervenção punitiva do Estado. Todavia, isso pressupõe o repúdio de uma
integração tecnocrática do juízo de eficiência, para poder sustentar a abertura desde juízo à sociedade, a fim
de permitir a autêntica integração em seu seio dos princípios de garantia. Assim, torna-se imprescindível
�sair� da idéia limitada de eficiência (impraticável neste ponto) para conhecer o valor que, no contrato social,
assinalou-se a todos e a cada um dos direitos ou princípio de garantia jurídico-penais: quais vantagens
associam-se à sua vigência e que custos implica sua privação�. (ob. cit., p. 67).
54Sobre a fundamentação político-criminal do sistema jurídico-penal, Revista Brasileira de Ciências
Criminais, São Paulo: RT, jul-set de 2001, n. 35, p13 e ss.
55 Paixões do ego, pp. 63-4.
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decretações de prisões preventivas fundamentadas tão-somente na norma do
inciso II, do artigo 2º, da Lei 8.072/90, porque ignoram direitos
constitucionalmente garantidos (presunção de inocência e necessidade de
fundamentação das decisões)56; de igual modo a decisão que nega o indulto ou
a comutação de pena quando há fuga do sentenciado após o período de prova
que tem sido previsto nos últimos Decretos, porque tal entendimento não
respeita o direito adquirido57 e, outrossim, o não relaxamento de prisão cautelar
com o único fundamento de o indiciado ou acusado estar foragido58. Nestes
dois últimos casos, o motim do julgamento é o sentimento de que a fuga é ato
de desobediência, suficientemente importante para que se interprete o acusado
ou o sentenciado como ainda perigoso ou inimigo a ser excluído. Na hipótese
do indulto, algumas vezes esquece-se que o motivo da fuga, praticada pelo
sentenciado que havia requerido o benefício, é a má informação sobre o
andamento do processo de seu pedido ou mesmo a não compreensão acerca da
demora do julgamento. Estas circunstâncias estão relacionadas a uma defeituosa
funcionalidade do sistema de execução penal que, como todo sistema, sobrevive
à base de comunicações, contudo não considerada pelos analistas. Sobre o
pensamento linear há, finalmente, o exemplo da política que entende poder o
problema penitenciário ser enfrentado tão-somente com a construção de mais
vagas nos presídios, deixando para segundo plano investimentos em outros
setores do sistema, como o aperfeiçoamento da defensoria pública, dos juízos
de execuções penais, dos patronatos e dos conselhos de comunidade. Com
efeito, o sistema de execução das penas é complexo, seu adequado
funcionamento requer compreensão do todo, mostrando-se precário o
investimento só nas prisões. O entendimento equivocado de que possa existir
segura e única relação causal entre o aumento do número de vagas nos presídios
e a melhor execução das penas, ou a suposição de existir relação causal entre
maior criminalização e menor criminalidade, equivale ao pensamento reducionista
e também precário, de que possa existir relação causal suficiente entre maior
produção e melhor qualidade de vida ou de que a expansão das vias urbanas
inegavelmente garantirá um melhor tráfego de veículos, ou mesmo que a
prescrição de antibióticos é o único método eficiente para eliminar uma virose.
Tais raciocínios têm comum fundamentação metodológica, advêm do prestígio
da lógica clássica consolidada a partir do Renascimento (objetos fragmentáveis
e simplificáveis), raciocínio impróprio para o estudo de sistemas que, ao contrário
de objetos isolados e estáticos, são dinâmicos, diversificados, organizacionais,

56 Artigo 5o inciso, LVII e 93, inciso IX, da Constituição da República.
57 Artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República.
58 O Supremo Tribunal Federal tem sido criterioso ao não tolerar decretos de prisão desta natureza, sempre
exigindo o exame das circunstâncias e dos motivos da fuga (STF, Habeas Corpus n. 82.903-1, rel. min. Sepúlveda
Pertence, Habeas Corpus n. 84.997, rel. min. Cezar Peluzo).
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em suma, complexos. Se estes raciocínios forem assumidos sem critérios podem
vir a ser contraproducentes.

Morin descreve a recursão organizacional como um dos princípios do
pensamento complexo, oportuno para a compreensão dos sistemas, entre eles
o penal. O processo recursivo ocorre quando os produtos e os efeitos são ao
mesmo tempo causas e produtores do que os produz. O maior exemplo disto,
segundo Morin, é o ser vivo, sua espécie e reprodução, haja vista que os
indivíduos de uma dada sociedade, ao mesmo tempo em que são produtores da
cultura, são seus portadores, isto é, antes do processo de reprodução há outro
anterior e não menos criativo ou produtivo. Morin reconhece que esta �idéia é
válida também sociologicamente. A sociedade é produzida, retroage sobre os
indivíduos e os produz. Se não houvesse a sociedade e sua cultura, uma
linguagem, um saber adquirido, não seríamos indivíduos humanos. Vale dizer,
os indivíduos produzem a sociedade que produz os indivíduos. Somos ao mesmo
tempo produto e produtores. A idéia recursiva é, pois, uma idéia em ruptura com
a idéia linear de causa/efeito, de produto/produtor, de estrutura/superestrutura,
já que tudo o que é produzido volta-se sobre o que o produz num ciclo ele
mesmo autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor�59. Esta observação
sobre o caráter cíclico inerente ao dinamismo dos sistemas biológicos e sociais
tem como corolário outro princípio da complexidade que é o hologramático. É
hologramática a perspectiva de que cada célula de um organismo vivo contém
a totalidade da informação genética deste organismo. Confirma o pensamento
de Pascal quanto a não ser possível conceber o todo sem as partes ou estas
sem o todo, de modo que, como acentua Morin, �a própria idéia hologramática
está ligada à idéia recursiva�60. A síntese destes dois princípios é um terceiro, a
dialogia inerente aos fenômenos biológicos e sociais. A lógica que dirige um
movimento construtivo é a mesma que movimentará sua desconstrução na
busca do equilíbrio. Ao aproximar estas considerações ao problema da
criminalidade, por exemplo, econômica, tem-se que a cifra que impressiona em
certa época será a mesma que influenciará o aperfeiçoamento das instituições
sociais e jurídicas apropriadas à investigação, processamento e julgamento
dos criminosos algum tempo depois. Morin conclui que a ordem e a desordem
podem ser compreendidas em termos dialógicos, elas são inimigas, uma suprime
a outra mas, ao mesmo tempo, em certos casos, colaboram entre si:  �O princípio
dialógico nos permite manter a dualidade no seio da unidade. Ele associa dois
termos ao mesmo tempo complementares e antagônicos�61. Adotar esta análise,
desta vez para a compreensão do problema penitenciário, evidencia o sentido

59 Introdução ao pensamento complexo, p. 74.
60 Ob. cit., p. 75.
61 Idem, p. 74.
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apenas parcial ou disfuncional da opção administrativa penitenciária de
incrementar rigores punitivos sem um correspondente investimento na
defensoria pública, que deve atuar dentro das penitenciárias, ou a opção política
que adota a ideologia lei e ordem numa sociedade que não dispõe de
penitenciárias ou cadeias públicas equipadas para abrigar seres humanos. A
atitude linear de priorizar a segurança pública sem pensar em outras medidas
compensatórias, é igual a �produzir� sempre mais criminalização e criminalidade.
Recorda-se novamente a criminalidade pseudo-organizada nascida no âmbito
do próprio sistema carcerário como produto (avalancagem) da Lei 8.072/9062.

Os efeitos do esquecimento da complexidade dos sistemas reproduzem
as preocupações da vertente interacionista (ou pós-moderna) que foi melhor
difundida em meados do século passado e que, em certo sentido, inaugurou
novos discursos dentro da Criminologia. A concepção interacionista denuncia
os valores que sustentavam o cotidiano competitivo típico da modernidade,
onde a exclusão das diferenças é o meio para a solução dos problemas63.
Observadores do interacionismo descrevem processos na esfera da política
criminal que, por negligenciarem a realidade hologramática do sistema penal,
contribuem para o separatismo, para a quase institucionalização do inimigo
social com estigmas, reação natural e lógica de pessoas que inadvertidamente
combatem entre si, mas, reciprocamente, reconstroem diferenças e, logo, educam
cidadãos que dificilmente deixarão de ser potencialmente criminosos. Somente
com a reflexão sobre seu próprio sistema interpretativo é que o político criminal

62 Quanto ao sistema carcerário, entendê-lo segundo os princípios da complexidade possibilitou que Miriam
Guindani concluísse que a execução da pena privativa de liberdade �não se expressa apenas pela construção
física das normas punitivas, mas pela criação de signos, declarações e formas retóricas. As práticas, os discursos,
as instituições do sistema penal desempenham uma relação ativa no processo gerador em que significados,
valores e, em última análise, cultura, são produzidos e reproduzidos pela sociedade�. A prisão não é uma
unidade isolada e isoladora de indivíduos, ao contrário, pelo princípio hologramático, ao mesmo tempo em
que é receptiva dos valores da sociedade em geral, exerce influência sobre a mesma sociedade, é, portanto,
�prática social, comunica significados não só a respeito dos presos, crime e punição, mas também sobre a
violência e muitos outros fenômenos sociais conexos� (Análise da execução penal na perspectiva da
complexidade, Revista de Estudos Criminais, abr-jun de 2005, p. 13-4).
63 Segundo lembra Sérgio S. Shecaira, a consideração de que o sistema penal é fator criminógeno remonta a
opiniões mais antigas, como a de Herbert Blumer, que em 1937 teria criado a expressão interação simbólica:
�Indica um ramo da sociologia e da psicologia social que se concentra em processos de interação. Tal visão
parte da idéia segundo a qual as relações sociais em que as pessoas estão inseridas as condicionam
reciprocamente. As relações sociais, então, não surgem como determinadas de uma vez por todas, mas como
abertas e dependendo de constante provocação comum� (Criminologia, p. 289). Em suma, a identidade das
pessoas é produto do relacionamento, do que uns pensam e esperam dos outros; a sociedade abriga um contexto
de múltiplas projeções e expectativas que favorecem boas ou perniciosas estigmatizações. É neste contexto
que a explicação interacionista, principalmente com a teoria do labelling approach, defende a idéia de que as
instâncias formais de controle dos desvios sociais também podem ser fatores de novos desvios. Assim, a
pergunta que a Criminologia deve fazer não tem como referência o clássico determinismo biológico ou
sociológico, ela ocupa-se com a complexidade e por isto consegue perceber a participação da delinquência
secundária, fruto da estigmatização, preferindo investigar por que certas condutas são consideradas desviantes
e são campo fértil para, com sucesso, seus autores assimilarem o estigma (G. B. Traverso e A. Verde, Criminologia
critica, p. 52).
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poderá se convencer da verdade de suas ações e produzir resultados mais
coerentes e juridicamente eficientes. Para a visão hologramática, que é
interacionista, a ação que agride ou separa hoje é a mesma que terá de continuar
agredindo e separando amanhã, alimentando um círculo vicioso cada vez mais
difícil de ser alterado. Marginalizar as concepções desenvolvidas pela
Criminologia é descuidar o todo para agir em pontos isolados, é optar pelo mais
fácil. Assim agindo, a probabilidade das decisões renderem admiração é maior
porque haverá a impressão de potência, porém subjacente e oculto permanecerá
o comodismo e a passividade, além de campo fértil para novos e mais graves
problemas no futuro. Portanto, são sobretudo éticos os motivos que reclamam
ação sistêmica ao invés de apenas linear. Como alerta Morin, a complexidade
não renuncia à clareza das coisas ou nega o próprio determinismo, porém os
considera insuficientes, daí a necessidade de estar atento para que o novo não
surja como surpresa.

Conclusão.

Seguindo este pensamento, torna-se impossível a prática do Direito
Penal, ou o planejamento político criminal, sem a investigação criminológica e
não há Criminologia sem complexidade. Seu estudo requer o enfrentamento
dos problemas de perspectiva amplificada, isto é, linear e sistêmica. O saber
jurídico-penal não se realiza à revelia do pensar complexo, congruente com a
clássica proposta da Ciência conjunta do Direito Penal, que remonta à Lizst.
Tome-se o principal momento da prática do Direito Penal, o juízo de censura,
cuja qualidade pode ser posta em risco se a atitude linear for assumida sem
restrições, se o julgador for tomado pela necessidade de dizer isso ou aquilo e
não for capaz de perceber que em muitas situações é preciso pensar em termos
de isso e aquilo. É imperioso que o julgador tenha condições de compreender
ser ele um ser no mundo, por isto influenciável por opiniões ou preconceitos
que a todo momento hão de ser revistos, do contrário terá dificuldade de avaliar
a verdadeira repercussão do que decide. Agregar a emoção que as circunstâncias
sociais ou históricas do poder punitivo propiciam à lógica da análise acerca da
subsunção do ato imputado ao modelo típico, dilui a escravidão a algumas
idéias e contribui para o senso de responsabilidade pelas próprias palavras e
ações. Dedicar atenção às teorias criminológicas e, por conseguinte, à realidade
sistêmica dos problemas penais significa realizar um segundo olhar sobre tais
problemas, fundamental para que se admita a importância do tempo de espera
sistêmico. Já no que concerne ao planejamento político criminal pelo
administrador público, a história tem mostrado que as melhores ações são
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aquelas planejadas para atingir resultados duradouros, porém não tão imediatos.
O investimento tem sido o melhor remédio, porém não pode ser praticado de
forma só linear. Enquanto as ações político-criminais emergirem segundo um
modelo clássico-moderno (lei e ordem, tolerância zero, economia punitiva,
direito penal simbólico, direito penal do inimigo), determinarão um horizonte
pouco promissor, que num primeiro momento poderá parecer preservar a
tranqüilidade social, baseada no monopólio da força excludente, todavia, esta
autêntica razão do Estado, centrada na lógica punitiva, reserva problemas
futuros mais graves porque esquece a necessidade de ver o sistema em sua
complexidade. Ficou claro para os críticos da modernidade que para compreender
a sociedade ou a natureza era indispensável compreender os milhares de
relacionamentos entre os fenômenos. Pois bem, o Direito Penal é um fenômeno
político, portanto cultural, motivo pelo qual jamais ele próprio poderá ser
compreendido e aplicado sem o conhecimento do homem que está à sua volta,
submetendo-se ou aplicando as suas sanções, bem assim sem conhecer os
efeitos, não tão instantâneos, de um padrão de política, pautado apenas pela
necessidade de excluir seres humanos como se eles fossem impertinentes. O
ensino do Direito também pressupõe a demonstração desta necessidade, e ele
encontrará no estudo da Criminologia o espaço adequado para a nova ética na
construção e aplicação das políticas criminais.
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Introdução

O presente texto apresenta uma síntese dos resultados da Pesquisa �As
Saídas Temporárias na Execução Penal: Ambigüidades e Possibilidades�,
desenvolvida pelo Grupo Interdisciplinar de Trabalho e Estudos Criminais-
Penitenciários da Universidade Católica de Pelotas (GITEP/UCPel)1, com apoio
da 5.ª Delegacia Regional Penitenciária (DRP) do Rio Grande do Sul, e em parceria
com Técnicos desta.

A pesquisa, realizada entre os anos de 2003 e 2004, teve por objeto o
instituto das Saídas Temporárias e sua inserção no sistema progressivo de
Execução Penal, objetivando diagnosticar eventuais ambigüidades do instituto
na perspectiva de atingimento das finalidades legalmente atribuídas à punição
jurídica, bem como sugerir procedimentos de suplante viável ou estratégico
dessas.

A problematização partiu da percepção de que a Execução Penal,
sobretudo nas penas privativas de liberdade, é um sistema que se mostra
paradoxal. E tal, porque se por um lado manifesta-se através de uma lógica
progressiva, por outro, não deixa de prever correspondentes dinâmicas
regressivas que se dirigem aos apenados que, porventura em termos legais,
não demonstrem satisfatória adequação aos critérios estipulados (pelo sistema)
como indicadores de �ressocialização�.

Assim, entre outros paradoxos, suprime-se a liberdade a fim de que seu
valor seja reafirmado; institucionaliza-se o apenado num ambiente social
absorvente (que impõe uma socialização especial: prisionalização) com a
promessa de (res)socializá-lo aos parâmetros vigentes no meio extramuros.

O problema de pesquisa constituiu-se no seguinte questionamento: até
que ponto o instituto das Saídas Temporárias insere-se nessa dinâmica de
paradoxos?

A hipótese de trabalho apontou para um caráter ambíguo das Saídas
Temporárias; caráter que se pode verificar desde sua concepção e inserção no
plano teórico da execução da pena privativa de liberdade, passando pelas
dinâmicas concretas de sua aplicação pelas esferas judiciais e administrativas
envolvidas, e chegando no nível do próprio apenado, sobre o qual recairão
efeitos não somente atinentes à dimensão legal da execução penal mas, também,
e sobretudo, às dimensões sociais e psicológicas da punição.

No plano metodológico, além de uma de revisão legal, doutrinária e
jurisprudencial acerca do instituto, foram entrevistados apenados do Presídio

1 Para contato com o GITEP: www.ucpel.tche.br/gitep ou gitep@uol.com.br

CNPCP 19 - Miolo completo.pmd 12/22/2006, 5:08 PM134



135

Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1(19) - jul/dez. 2006

Regional de Pelotas (RS) que, tendo progredindo do regime fechado para o
semi-aberto e que ainda estivessem cumprindo pena ao menos nesse regime no
período de aplicação do instrumento (maio e junho de 2004), tivessem
experimentado ao menos uma Saída Temporária no ano de 2003.

Para a identificação dos possíveis entrevistados foram analisados todos
os prontuários2 dos casos que tiveram ao menos uma Saída Temporária no ano
de 2003 e ainda cumpriam pena, totalizando-se 50 apenados. Revisado o material,
buscando-se o enquadramento nos critérios delimitados, a amostra reduziu-se
a 12 pessoas. Destes, oito aceitaram ser entrevistados.

1 � Perfil dos entrevistados

Quanto ao perfil dos entrevistados, estes apresentaram idades entre 21
e 42 anos, havendo predominância dos mais jovens.

Quatro encontravam-se na faixa etária de até 25 anos (50%); ampliando-
se a faixa etária para os 30 anos, incluem-se mais dois, o que representa 75% da
amostra. A idade média foi de 28 anos.

GRÁFICO 1 � Distribuição dos entrevistados por faixas etárias

FONTE � Pesquisa Direta, 2004.

O estado civil predominante foi o de solteiro, sendo que três declararam
ter companheiras. Não obstante isso, cinco possuem filhos.

A baixa escolaridade prevaleceu entre os pesquisados; nenhum concluiu
o ensino fundamental: um é analfabeto; um concluiu a terceira série; três a
quarta (37,5%); um a sexta; e dois a sétima série (25%).

2 Na Execução Penal o termo refere-se ao conjunto de documentos e expedientes que são mantidos nos
estabelecimentos carcerários com os dados referentes a cada apenado.
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GRÁFICO 2 � Distribuição dos entrevistados por escolaridade

FONTE � Pesquisa Direta, 2004.

Em termos de renda familiar, cinco apenados declararam a de um salário-
mínimo (62,5%); dois, de um salário-mínimo e meio (37,5%); e um de mais de um
salário-mínimo e meio.

GRÁFICO 3 � Distribuição dos entrevistados por renda familiar

FONTE � Pesquisa Direta, 2004.

Quanto à ocupação, três entrevistados responderam ter pertencido ao
ramo da construção civil; um foi fretista; um, jornaleiro; um, auxiliar de mecânico;
um, comerciante; e um, jóquei.

No que se refere à categoria de crimes que deu origem às condenações,
a dominância é encontrada nos crimes contra o patrimônio.
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GRÁFICO 4 � Distribuição dos entrevistados por categoria dos delitos da
condenação

FONTE � Pesquisa Direta, 2004.

Já quanto à reincidência, a amostra dividiu-se em partes iguais. 50%
reincidentes e os outros 50% não.

GRÁFICO 5 � Distribuição dos entrevistados pelas categorias reincidente e
primário

FONTE � Pesquisa Direta, 2004.

Tais resultados, além de traçarem um perfil dos entrevistados nesta
pesquisa, permitem-nos um reforço à compreensão das dinâmicas seletivas do
Sistema de Justiça Criminal.
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2 � As ambigüidades da Lei: cada cabeça uma sentença...
As Saídas Temporárias, como direito/benefício legal, são reguladas na

Subseção II da Seção III (Das Autorizações de Saída) do Capítulo I (Das Penas
Privativas de Liberdade) do Título V (Da Execução das Penas em Espécie) da
Lei de Execução Penal � Lei n.º 7.210/84 � compreendendo os artigos 122 a 125
deste diploma.

Sob o ponto de vista legal, podemos considerar que as Saídas
Temporárias têm por principal objetivo a gradativa reinserção do apenado no
meio social, a partir do estímulo ao senso de responsabilidade e disciplina, o
qual favorece seu convívio social; nesse sentido, é instituto que se compatibiliza
com a lógica do sistema progressivo da pena.

Sob o aspecto de sua regulamentação, poderíamos expô-las na seguinte
síntese:

 a) são acessíveis aos apenados que cumprem pena no regime semi-
aberto (seja este o regime inicial ou o já atingido por via do instituto da progressão
de regime) mediante a comprovação de requisitos (objetivos e subjetivos)
específicos e legalmente dispostos;

b) viabilizam, nos termos mais literais da Lei, a autorização para que o
apenado permaneça afastado do estabelecimento penitenciário, sem vigilância
direta, por períodos de até sete dias;

c) as autorizações estão limitadas a cinco por ano (artigos 122 e 124 da
LEP), para, também em linhas gerais, �participar de atividades que concorram
para o retorno ao convívio social� (artigo 122, III, da LEP).

Não obstante a pretensa precisão desta síntese que, como mencionado,
tem sua origem nos mais literais termos da legislação, ao se analisar com mais
cautela o texto legal, bem como ao cotejá-lo com a prática jurisdicional que se
constitui nas decisões jurisprudenciais, encontramos inúmeras lacunas,
ambigüidades e paradoxos que, também em síntese, referem-se aos seguintes
tópicos:

a) a quem se dirige, em termos de regime de cumprimento de pena;

b) hipóteses de concessão;

c) requisitos que o apenado deverá cumprir para adquirir a Saída
Temporária;

d) duração da Saída e número de Saídas no período de um ano;

e) possibilidade de automação/programação das Saídas Temporárias.

Perante estas várias ambigüidades, que partem da própria norma e que
se consolidam numa aplicação tão ambígua quanto o texto normativo, verifica-
se menos um estado de segurança jurídica (como é a crença e a proposta mítica
do Direito) e mais uma Torre de Babel de desejos e arbítrios, na qual cada
cabeça faz sua sentença.
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E assim porque perante as lacunas e ambigüidades legais o critério de
decisão passa a ser, em muitos casos, o próprio arbítrio do juiz da Execução,
sendo que tal, por englobar diferentes personalidades e subjetividades de
julgadores, resta por se consolidar como uma fonte de incertezas para os
apenados.

Perdem-se, então, expectativas de garantias legais; ampliam-se as
possibilidades perversas do sistema, uma vez que as ambigüidades legais,
administrativas e jurisdicionais podem ser utilizadas para instrumentalizar o
instituto como muito mais uma estratégia controle social disciplinador, e menos
uma oportunidade humano-dignificante de acesso à liberdade.

3 � As ambigüidades da prática
Neste tópico, vamos avançar sobre os dados e as análises provenientes

da pesquisa de campo. Subdivididos em três itens � Aspectos do
(des)conhecimento da Lei; Largar ou acompanhar? a preparação e a recepção
nas Saídas Temporárias; Vivências das Saídas e do Retorno: conflito de
sensações � estes dados e análises compõem um significativo mosaico de
ambigüidades e perversidades do sistema de Execução Penal. Demonstram os
conflitos aos quais estão submetidos aqueles que, de forma mais ou menos
direta, vinculam-se com a realidade prisional e com suas dinâmicas.

3.1 � Aspectos do (des)conhecimento da Lei
Questionados acerca da fonte através da qual obtiveram as primeiras

informações sobre as Saídas Temporárias, os entrevistados, em sua totalidade,
silenciaram quanto às fontes de informação formais e oficiais do sistema judicial
e administrativo de Execução Penal. Para quatro deles (50%) a fonte privilegiada
foi a conversa informal com outros apenados; para dois (25%), os advogados;
para um (12,5%), a leitura da Lei de Execução Penal; e, para outro (com múltiplas
fontes), além de todas essas citadas, também seus familiares.

GRÁFICO 6 � Distribuição dos entrevistados por fonte inicial de informações
legais sobre as Saídas Temporárias

FONTE � Pesquisa Direta, 2004.
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A prevalência de fontes de informação não técnicas, e até mesmo
comprometidas com os desejos subjetivos de liberdade em relação ao conteúdo
do conhecimento transmitido ou recebido, tende a ampliar as ambigüidades na
compreensão e operacionalização das Saídas Temporárias, por parte dos
apenados; ambigüidades que, como já vimos, exsurgem dos próprios termos
legais e de suas interpretações doutrinárias e jurisprudenciais.

O detalhamento buscado pela pesquisa, quanto ao (des)conhecimento
da Lei no que se refere às Saídas Temporárias, demonstrou que os apenados
tendem a adotar como �correto� aquilo que é deferido (como orientação
operacional do instituto) na praxe do Juízo de Execução Penal da comarca do
estabelecimento prisional no qual estão cumprindo pena, não percebendo,
necessariamente, que tal constitui-se numa das orientações possíveis, então
assumida por este ou aquele operador do sistema de execução penal.

Um dos problemas que decorre dessa dinâmica � na qual o conhecimento
dos aspectos legais não é amplo dentro da complexidade de possibilidades,
mas fragmentado e cristalizado a partir de práticas específicas � é o conflito que
se pode estabelecer quando há mudanças de orientação, seja por troca de
magistrado no Juízo de Execução Penal, seja, inclusive, por transferência do
apenado para outro estabelecimento prisional.

3.2 � Largar ou acompanhar? a preparação e a recepção nas Saídas
Temporárias

Outro aspecto importante refere-se à preparação do apenado para a
experiência das Saídas Temporárias, bem como sua conseqüente recepção após
a mesma; ou seja: cabe questionar-se se este indivíduo, após significativo
lapso temporal de reclusão e fechamento no ambiente prisional, encontra-se
preparado tanto para sair do estabelecimento como para suportar a vivência da
necessidade de seu retorno ao mesmo, enfrentando, assim, novamente a
conflitiva experiência entre a liberdade e a privação desta? Enfim, cabe questionar-
se de que forma o sistema Estatal de Execução Penal tem operado nesse sentido.

Uma primeira observação, que nos indica que o sistema de Execução
Penal pouco tem contribuído para com a preparação dos apenados na experiência
das Saídas Temporárias, já se verifica com a constatação de que os apenados �
via de regra � tomam ciência de que gozarão do direito/benefício só na �hora de
sair�; sendo assim pegos de surpresa pela concessão da saída, ainda que
tenham a expectativa de acesso à ela desde o momento em que fizeram o
requerimento.

Não obstante isso � que a priori nos permite supor que os apenados,
também via de regra, não estão subjetivamente fortalecidos para o enfrentamento
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dessa liberdade temporária, apesar do desejo que possuem ao acesso a tal
direito/benefício � quando instigados pela pesquisa a informar se se sentiam
preparados para enfrentar a experiência da Saída Temporária apenas um dos
oito entrevistados (correspondendo a 12,5% do total) disse não se sentir
preparado.

Mas, aprofundando-se o questionamento, verificou-se que cinco deles
(62,5%) sentiram necessidade de falar com alguém sobre os seus sentimentos;
e, também, que todos os oito (100%) gostariam, se o sistema assim oferecesse
e oportunizasse, de freqüentar ou participar de alguma atividade que discuta e
os prepare para as Saídas Temporárias.

GRÁFICO 7 � Distribuição das respostas dos entrevistados acerca de
sentimentos anteriores à Saída Temporária.

FONTE � Pesquisa Direta, 2004.

Essa incompatibilidade � dizer-se preparado, mas sentir a necessidade
de se preparar mais � demonstra, em primeiro lugar, que os apenados, por um
mecanismo de defesa frente ao questionamento, tendem sempre a serem
afirmativos quanto ao seu mérito e capacidade de acesso aos direitos/benefícios
que lhe são legalmente disponíveis, uma vez que se declarar em sentido contrário
(mesmo que assim se sintam) seria colocar em risco uma possibilidade de acesso,
progressivo ou temporário, à liberdade.

Contudo, o que de mais importante é demonstrado por essa
incompatibilidade de respostas, além da verificação de que os apenados tendem
a não se sentirem preparados, ou melhor, sentirem-se com carências de
preparação para enfrentar a experiência da Saída Temporária, é o fato de que
não lhes é oferecido, por parte dos operadores da execução, atividades
específicas que oportunizem sua melhor adaptação às expectativas da experiência
temporária da liberdade.
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Há, pois, uma importante lacuna que pode e deve ser preenchida pelo
sistema de Execução Penal no que se refere à preparação dos apenados para a
experiência das Saídas Temporárias; lacuna que, adequadamente preenchida,
poderá tornar a experiência mais saudável a todos aqueles que nela se vêem
envolvidos.

3.3 � Vivências das Saídas e do Retorno: conflito de sensações

É na experiência das Saídas Temporárias que o drama da pena privativa
de liberdade, e de sua execução, revela-se substancialmente ambíguo e perverso.

O desconhecimento da Lei e o despreparo dos apenados para enfrentar
a experiência, além de vários aspectos de origem emocional, geram conflitos de
sensações, os quais podem ser entendidos como o resultado do aprisionamento
vivido.

Os indivíduos, ao saírem da esfera institucional, muitas vezes não
reconhecem a cidade, o bairro e, nem mesmo a família. São muitos os sentimentos
e sensações vivenciados em um lapso temporal muito curto (período concedido
para a Saída Temporária), que escoa com velocidade para o retorno ao
aprisionamento; situação na qual o tempo arrasta-se lentamente na direção de
uma liberdade que será vivida num mundo já pouco familiar, por alguém que foi
compulsoriamente convertido num estranho, numa presença distante.

A experiência da liberdade tende a ser vivida numa mescla entre a
dimensão real e a do desejo ou da fantasia; o apenado assemelha-se a um
telespectador, quando se coloca de fora e referindo-se à impressão de um sonho
ou mentira

... parecia que tudo era um sonho né! Parece que tudo aquilo ali era
mentira, que eu não estava na rua. Custei a acreditar. (Entrevistado 7).

Mas a experiência também envolve o sentimento de perda, que se opõe
ao da liberdade. Tal sentimento se direciona às relações sociais, aos espaços e
à própria capacidade de ser agente e sujeito nas mudanças, uma vez que o
aprisionamento impede o acompanhar das mudanças na medida em que se está
afastado do mundo.

A gente se sente super bem né! A gente dá valor à liberdade, a gente
perde de ver aquelas coisas se criando, a gente perde tudo, de tá
aproveitando lá. A gente se sente bem de ver as coisas progredindo,
melhorando né... (Entrevistado 6)

O contato com a realidade, após o período de encarceramento, também
permite que o apenado perceba sua nova condição social de estigmatizado:
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Ô, algumas (pessoas) me trataram normal, já outras pessoas vê a gente
com outros olhos né! Vê a gente saindo da cadeia e... (Entrevistado 4)

O cara sai da cadeia e não tem. Só quem tá preso pra saber né. (...)(...)
O cara quando sai da cadeia, quando o cara chega, fica meio né, já
fica meio xarope, envergonhado de sentar perto das pessoas.
(Entrevistado 8)

Os vínculos e relações familiares aparecem com uma significação que os
sobrepõe aos demais vínculos e relações, revelando que ainda é o grupo familiar
aquele que apóia e que permite o enfrentamento das mais diversas adversidades.

O elo familiar também significa uma motivação, obrigação/dever, de não
voltar ao delito, sendo, talvez, um forte propulsor da não reincidência.

Aquele que tem apoio da família, que a família tá ajudando aqui né,
tem que voltar (...). [Voltei] porque pensei muito na minha mãe também
né tchê! Pô, a minha mãe tá com 67 anos de idade. Quase matei a
minha mãe do coração né. Se eu repito de novo... (Entrevistado 6)

Mas aparece também como cobrança, o que, por vezes, motiva o
afastamento do grupo familiar, fato responsável pela vulnerabilização ainda
maior do apenado em suas experiências extramuros.

Eu não quis ir mais lá! Fiquei xarope quando fui e coisa. O cara vai lá,
minha mãe me pediu um monte de coisa né, pra mim pará de roubar. Aí,
pra não trazer problema pra ela, abri! (Entrevistado 8)

Ser ou não ser abandonado pela família no decorrer da Execução Penal
representa distinção na intensidade de sofrimentos emocionais; a distinção no
grau de ruptura com grupos e perspectivas de futuro no ambiente extramuros;
representa, ainda, a própria ampliação (ou não) das privações materiais que
serão suportadas na vida intracarcerária.

A importância da família também se revela na preocupação demonstrada
por cinco dos oito entrevistados (62,5%) quando questionados acerca do
interesse de que suas famílias participassem de atividades que discutam e
preparem o grupo para a vivência das Saídas Temporárias.

Mas tal importância contrasta com a inexistente atenção do sistema de
Execução Penal com as famílias dos apenados; no mais das vezes de forma
similar sacrificadas e humilhadas pelas práticas administrativas e jurisdicionais.

Já em relação aos amigos os vínculos têm um significado bem mais
frágil. Os amigos se afastam, não visitam, aparecem como elos perdidos,
distantes.

Olha, geralmente meus amigos, alguns mudaram, outros se casaram,
tão com filhos, não tão fazendo nada. (...)(...) Alguns eu procurei. Mas
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a maior parte deles tão tudo casado, tão tudo de canto, tão tudo de
canto, não tão fazendo nada, trabalhando. (Entrevistado 4).

Tem uns que eu nem fui procurar, me deixaram aqui, fiquei mal né...
(Entrevistado 1)

A surpresa com as mudanças espaciais (ambientais, geográficas) é
constante na fala dos entrevistados e é um fator que colabora para a inscrição
do sentimento de não pertencer a essa realidade. Isso se deve, também, ao
processo de institucionalização que o apenado sofre quando passa da condição
de indivíduo livre à de encarcerado, processo que não se reverte no espaço-
tempo das Saídas Temporárias.

A temporária, a primeira saída foi muito boa né! O cara passou aí
cinco anos aí trancado, aí o cara pode sair, ver a família... até me
perdi da casa da minha mãe quando eu fui pela primeira vez. Quando
eu fui preso tinha bem pouquinhas casas, quando cheguei lá era uma
vila, um monte de casa. (Entrevistado 8)

A perda de localização representa, também, a perda de relações e de uma
vida anterior, uma substancial afetação do sentimento de pertença ao mundo
extramuros.

Bah! Tudo diferente, tudo mudado (...)(...) Fazia três anos e oito meses
que eu tava fechado. Bah! A gente sai, agente fica meio... parece que a
gente tava parado no tempo já, na realidade, quando a gente sai
porque cresce o movimento, muita coisa evolui. Bah! Muda muita coisa.
(Entrevistado 4).

E a sensação de estar parado no tempo, que reflete a percepção do
tempo de prisão como um contra-tempo � um tempo perdido que necessita ser
gasto, morto (HASSEN, 1999; GOIFMAN, 1998) � contrasta com a voraz
velocidade do tempo que se passa em liberdade nos momentos de Saídas
Temporárias.

Há! Eu fiquei com a minha família lá, passou tão ligeiro o dia sabe, eu
já tinha que retornar de volta. Não deu para muita coisa. (Entrevistado
7)

... porque cinco dias, como eu te falei, passou rápido, passou rápido!
(...)(...)Meus cinco dias na rua passaram voando. Até parece que foi
um sonho que eu tive, me acordei foi quando eu tava chegando de
volta. (Entrevistado 4)

Nesse contexto a possibilidade de fuga, a possibilidade de partir para a
busca de prazeres imediatos, de viver a liberdade, intensifica-se, tornando mais
difícil o não ceder aos impulsos.
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A minha primeira foi um dia só né. Prometeu só um dia daí eu não
retornei. No primeiro dia de Temporária no causo � era sete dia né...
me deram só um dia aí eu não quis vim, não retornei. Aí eu fiquei nove
mês trancado pra depois... sair de novo � sair em outra Temporária.
(Entrevistado 1).

Este mesmo contexto � e todo o complexo conflito de sensações que
envolve � é que deve servir de contundente parâmetro para se perceber o peso
da opção do retorno após uma Saída Temporária.

A opção do retorno envolve, por parte do apenado, uma razão estratégica,
na qual um alto custo é admitido para futuros benefícios em perspectiva.

É a hora mais xarope sabe, é hora que é brabo! Porque o cara sabe
que vai ir pra trás das grades aí né. Têm muitos, não só eu, como todos
aí dentro não gostam de voltar..., mas..., como a gente sabe que é pro
nosso próprio bem, que tem que voltar, a gente tem que voltar tem que
voltar é... tem que voltar é lei da justiça né, a gente tem que voltar pra
ganhar os benefícios tudo certinho né. Se a gente voltar, vai continuar
vindo os benefícios. (Entrevistado 6)

O retorno envolve, portanto, um suplante dos desejos e a renúncia
resignada da oportunidade de liberdade.

Para retornar... tu sabe que vai ter que voltar. O cara sabe que tem que
retornar no outro dia de noite, depois que tu sair. Mas não dá vontade
nenhuma de voltar. (Entrevistado 7)

Exige uma atenção cronométrica, um controle do tempo que será também
perdido no imediato instante em que se cruzar dos portões institucionais.

A hora de voltar é que é! Mas voltei, voltei! Cheguei no horário certo.
(Entrevistado 8)

O comportamento esperado pelo sistema de Execução Penal � o retorno
espontâneo e pontual ao cárcere � é, para mais além de conflltivo com o valor
da liberdade, perverso no sentido em que implica a auto(re)condução à pena,
suas angústias, suas privações, suas violências (in)toleráveis, agora não mais
como uma execução forçada (não como uma captura Estatal), mas sim como
uma disciplinada e adestrada opção.

Bah! Fiquei uns três dias abalado, uns três dias. Só em pensar que eu
tive lá na rua de volta, que podia ter ficado lá...e por causa de coisinhas
tive que retornar de volta. Fiquei três dias em pânico, até cair na real.
Mas agora já... não se pode fazer nada. (Entrevistado 4).
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Se, por parte do apenado, o retorno envolve uma razão estratégica � que
opera num contexto labiríntico de armadilhas das quais não pode fugir... se
fugir terá caído na armadilha; se não fugir, retornará à mesma através do labirinto
� por parte do sistema de Execução Penal a dinâmica das Saídas Temporárias
parece envolver uma razão perversa, uma vez que arma armadilhas sem escape
e, através delas, repõe sob o corpo e mente do apenado o peso da punição.

Nesse sentido, se por um lado o encarceramento e o sistema carcerário
acarretam um sistema de privações e frustrações, por outro são desenvolvidas
estratégias de adaptação � as quais envolvem desde o afastamento psicológico
até a colonização, passando pela rebelião e outros comportamentos mais
específicos � que, ao lado do fenômeno da prisionalização, permitem a
sobrevivência no cárcere e, talvez, façam-na suportável ainda que, na maior
parte das vezes, em critérios intoleráveis de indignidade.

A Saída Temporária surge nesse contexto como elemento de
desadaptação da própria adaptação intra-carcerária. Revela, pois, sua dimensão
perversa no momento em que renova o gosto da liberdade para suprimi-la
novamente, quando talvez até mesmo esse gosto (e não o desejo) já se
encontrasse anestesiado no corpo e mente do apenado.

Considerações finais

Nesta pesquisa o que se buscou foi verificar até que ponto um daqueles
institutos que se apresenta em nosso sistema de Execução Penal como um dos
seus aspectos mais humanitários e progressivamente libertadores � as Saídas
Temporárias � inclui-se numa lógica de paradoxos e de utilizações estratégicas
de recursos de controle social.

Nossas conclusões apontam para o reconhecimento tanto da inclusão e
participação das Saídas Temporárias na lógica de paradoxos e ambigüidades
que caracteriza o sistema de Execução Penal � não sendo o instituto, ainda que
pretensamente humanitário e racional na dinâmica progressiva da execução
das penas privativa de liberdade, imune às contradições que são da gênese das
práticas prisionais �, como da inclusão do instituto nas estratégias perversas
de produção da dor e da seletividade social que os focos privilegiados de
poder desencadeiam através de seus recursos jurídicos-repressivos e penais.

Tais conclusões não nos autorizam, entretanto, a propor a supressão do
instituto das Saídas Temporárias.

A simples supressão, sem a própria substituição ou substancial
redimensionamento do sistema punitivo, significaria admissão da maximização
de outras estratégias de produção da dor punitiva.
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A partir de tal entendimento é que assumimos o compromisso de não só
desvelar as ambigüidades das Saídas Temporárias mas, também, sugerir
possibilidades de suplante viável ou estratégico dessas, minimizando-se as
perversidades decorrentes do instituto e de sua inserção no sistema de Execução
Penal.

Nesse sentido, sugerimos três eixos, no entorno dos quais, as estratégias
deverão desenvolver-se:

a) Preparação e acompanhamento dos apenados para a experiência das
Saídas Temporárias, informando-os e esclarecendo-os acerca dos aspectos
normativos e procedimentais da Execução Penal em geral e do próprio instituto
das Saídas Temporárias; desencadeando atividades individuais e, ou, coletivas
que oportunizem � tanto em momentos anteriores às Saídas Temporárias, como
no regresso dessas � espaços para os que apenados sejam atendidos em suas
necessidades emocionais e fortalecidos no enfrentamento dos conflitos de
sensações inerentes à experiência; e, ofertando apoio �logístico� aos apenados
no acesso aos espaços e grupo sociais extramuros.

b) Atenção e apoio aos demais grupos envolvidos (familiares, agentes
penitenciários etc.), em especial através de atividades individuais e, ou, coletivas,
que os permitam tanto compreender os aspectos e impactos, sobretudo
emocionais, que permeiam a experiência das Saídas Temporárias, como fortalecê-
los para o enfrentamento dos conflitos que a ela são inerentes.

c) Rotinas judiciais e administrativas favorecedoras dos eixos anteriores,
tais como a automatização e, ou programação das Saídas Temporárias; a
desburocratização dos pedidos; e, a perspectiva das decisões judiciais serem
proferidas em tempo hábil para a comunicação aos familiares.

Tais eixos devem ser considerados interligados e, portanto, conduzir a
atividades e estratégias que sejam dinamizadas numa perspectiva de
complementaridade, bem como num esforço conjunto, das instâncias de poder
formal que compõe o sistema de justiça criminal (Jurisdição e Administração de
Execução Penal).

Sabemos, por fim, que muitas dessas proposições já vêm sendo postas
em prática. Contudo, na maioria dos casos elas não são desencadeadas de
forma complementar e, tampouco, conjunta, o que reduz a potencialidade que
podem ter na minimização das perversidades do sistema punitivo e na oferta de
oportunidades humano-dignificantes.

Por outro lado, esta pesquisa, pela própria característica que possui,
não permite que avancemos em proposições particularizadas, como uma receita
de programas e propostas para implantação imediata. Cada casa prisional, cada
comarca e cada região possui características e realidades específicas (que se
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somam ao próprio fato dos Sistemas Prisionais serem administrados em nível
Estadual); sendo assim, o máximo que podemos aqui propor são tópicos e
perspectivas genéricas, as quais devem orientar a formulação de projetos
particulares adequados a realidades também particulares.

Assim, nossa expectativa é de que este estudo possa ser contributivo
para que tais oportunidades (humano-dignificantes) passem a ser um elemento
concreto e de contraponto aos elementos perversos que são inerentes às
realidades carcerárias.

Com efeito, sob a ótica de um sistema jurídico como um sistema de
garantias, sob o compromisso de estratégias humano-dignificantes das
dinâmicas da Execução Penal, e, sobretudo, diante de uma meta de suplante das
vigentes modalidades jurídicas relativas ao trato dos conflitos sociais de alta
intensidade (quiçá abolicionista), muito ainda resta por ser enfrentado, tanto
na análise geral do sistema jurídico-punitivo, como na abordagem específica de
seus institutos.

O que aqui desvelamos e refletimos é apenas uma parte de tudo o que
ainda resta desvelar, mas cremos já ser uma parte importante diante do descaso
que os temas penitenciários ainda sofrem por nossos tradicionais campos
científicos.
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1. Introdução

A Constituição Federal de 05 de outubro de 1998, em seu artigo 98
dispõe que a União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados, �criarão
juizados especiais, providos de juízes togados, ou togados e leigos, competentes
para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante
procedimento oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a
transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau�.

Estabeleceu-se, nestes termos, a autorização Constitucional para a criação
e instalação dos juizados especiais criminais, e é necessário se reconheça a
grande virtude de tais �juizados�, nos termos em que inicialmente pensados, e
reclamados por juristas de escol.

A idéia embrionária dos ditos �juizados especiais criminais�, e que
merece aplauso, é a de se estabelecer valioso instrumento na agilização da
prestação jurisdicional no tocante as denominadas infrações penais de menor
potencial ofensivo, entretanto, desde o primeiro instante a definição que fixa a
competência dos juizados tem causado enorme inquietação na comunidade
jurídica. Ademais, demonstrando pouca ou quase nenhuma afinidade com as
questões penais e processuais penais, o Poder Legislativo tem contribuído de
forma significativa para o agravamento do quadro, que é um tanto mais
preocupante do que se imagina, visto esbarrar suas molduras em questão de
ordem constitucional, atingindo princípios verdadeiramente caros a toda a
sociedade.

Os problemas que vêm sendo proporcionados pelo Legislador desatento
ou despreparado não se referem, como pensaria o leigo ou aquele dado a
conclusões apressadas e de pouca raiz, de simples questões processuais. As
preocupações são mais profundas e estão a revelar que diante de tal quadro os
operadores do  Direito vêm adotando posturas que buscam  �contornar� as
verdadeiras ciladas legislativas, não sem grande risco de ferir princípios
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constitucionais, notadamente o da igualdade de todos perante a lei, estatuído
do caput do artigo 5º da Carta Magna.

2. A Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995

No âmbito normativo infraconstitucional, a Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995, que passou a dispor sobre os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais, no seu art. 61 buscou estabelecer o conceito de �infração penal de
menor potencial ofensivo�, assim o fazendo nos seguintes termos:

 �Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os
efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena
máxima não superior a 1 (um) ano, excetuados os casos em que a lei preveja
procedimento especial�.

Longe da esperada boa técnica, o dispositivo em comento trouxe para o
campo jurídico profundas discussões quanto ao seu conteúdo e alcance,
cumprindo destacar, nesse passo, a questão relacionada a previsão de
�procedimento especial�, a excluir do âmbito de incidência dos Juizados Especiais
Criminais as infrações a eles submetidas, conforme a ressalva contida na parte
final do texto legal.

3. A Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001

No âmbito da Justiça Federal, os Juizados Especiais Cíveis e Criminais
foram instituídos pela Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001.

Novas discussões surgiram com o advento da nova lei, e o debate mais
acalorado fincou raízes na questão da ampliação ou não do conceito de infrações
penais de �menor potencial ofensivo�.

É que o Novo Diploma legal estabelece no parágrafo único do art. 2º
que:

�Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo, para os efeitos
desta Lei, os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos,
ou multa�.

De substancial para a análise proposta, nota-se que com o texto legal
passaram a ser considerados de menor potencial ofensivo os crimes punidos
com pena máxima não superior a 2 (dois) anos e multa. Não se renovou a
ressalva relativa a existência de procedimento especial, a excluir a infração do
rol de incidência da Lei mais benéfica.
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4. As discussões advindas

Após o advento da Lei nº 10.259/01 a discussão se estabeleceu nos
planos doutrinário e jurisprudencial.

De um lado, vários juristas passaram a sustentar que a lei que instituiu
os Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal não ampliou o conceito de
infração de menor potencial ofensivo para além dos limites da competência da
Justiça Federal. Vale dizer: permanecia a definição dada pela Lei nº 9.099/95 para
os crimes de competência da Justiça Estadual, e para os crimes de competência
da Justiça Federal era de se observar os parâmetros firmados no parágrafo
único do art. 2º da Lei nº 10.259/01.

De outro vértice, não faltaram aqueles que passaram a sustentar que a
nova definição legal, por ser ampliativa e, portanto, mais benéfica, deveria
estender-se a toda e qualquer infração, fosse ela ajustada ao âmbito de
competência da Justiça Estadual ou Federal. O argumento de base foi o princípio
constitucional da isonomia ou igualdade, exortado no art. 5º, caput, da
Constituição Federal.

Nesse sentido se posicionaram, desde logo, autores de nomeada como
Alberto Silva Franco, Damásio E. de Jesus,1 Fernando da Costa Tourinho Filho,
Fernando Capez, Luiz Flávio Gomes e Victor Eduardo Rios Gonçalves, dentre
outros. Tal entendimento acabou encampado pelos Tribunais e hoje a
jurisprudência dominante é no sentido de que �a Lei nº 10.259/01, em seu art. 2º,
parágrafo único, alterando a concepção de infração de menor potencial ofensivo,
alcança o disposto no art. 61 da Lei nº 9.099/95�.2

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente que �em
função do Princípio Constitucional da Isonomia, com a Lei nº 10.259/01 � que

1 �Interpretando as disposições, verifica-se que o art. 61 da Lei n. 9.099/95 leva em conta a pena máxima
abstratamente imposta aos crimes em quantidade não superior a um ano, ao passo que a lei nova prevê que o
máximo da sanção detentiva não pode ser superior a dois anos. Tratando as duas normas do mesmo tema, qual
seja conceituação legal de crime de menor potencial ofensivo, e adotando o critério de classificação de
conformidade com a quantidade da pena, chega-se à conclusão de que empregam valorações diferentes. Diante
disso, prevalece a posterior, de Direito Penal material, que, mais benéfica, derroga a anterior (CF, art. 5.º, XL;
CP, art. 2.º, parágrafo único), ampliando o rol dos crimes de menor potencial ofensivo. Assim, o parágrafo único
do art. 2.º da Lei n. 10.259/2001 derrogou o art. 61 da Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei n. 9.099/95).
Em conseqüência, sejam da competência da Justiça Comum ou Federal, devem ser havidos como delitos de
menor potencial ofensivo aqueles aos quais a lei comine, no máximo, pena detentiva não superior a dois anos
ou multa. De maneira que os Juizados Especiais Criminais da Justiça Comum passam a ter competência sobre
todos os delitos a que a norma de sanção imponha, no máximo, pena privativa de liberdade não superior a dois
anos (até dois anos) ou multa, entendimento adotado por quase a unanimidade da doutrina e acatado pela 5.ª
Turma do Superior Tribunal de Justiça no RHC n. 12.033, MS, rel. Ministro Félix Fischer, votação unânime,
julgado em 13.8.2002�, in, JESUS, Damásio de. Juizados Especiais Criminais, ampliação do rol dos crimes de
menor potencial ofensivo e Estatuto do Idoso. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, nov. 2003.
Disponível em: <www.damasio.com.br/novo/html/frame_artigos.htm>.
2 STJ � Rec. Ord. em HC nº 14.141 - SP (2003/0026950-8), rel. Min. Paulo Medina, DJU 09.06.03, Seção 1,
p. 305, j. 13.05.03, EDRHC 12.033/MS.
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instituiu os juizados especiais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Federal, o
limite de pena máxima, previsto para a incidência do instituto da transação
penal, foi alterado para 02 anos�.3

Nessa mesma linha argumentativa também já se decidiu que �com o
advento da Lei nº 10.259/2001, que instituiu os Juizados Especiais Criminais na
Justiça Federal, por meio de seu art. 2º, parágrafo único, ampliou-se o rol dos
delitos de menor potencial ofensivo, por via da elevação da pena máxima
abstratamente cominada ao delito, nada se falando a respeito das exceções
previstas no art. 61 da Lei nº 9.009/95. Desse modo, devem ser considerados
delitos de menor potencial ofensivo, para efeito do art. 61 da Lei nº 9.099/95,
aqueles a que a lei comine, no máximo, pena detentiva não superior a dois anos,
ou multa, sem exceção�.4

Aliás, com o surgimento da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2.001, o
Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu Procurador Geral de Justiça,
baixou recomendação firmando o entendimento de que não se deveria aplicá-la
no âmbito da Justiça Estadual,5 sendo que tal posicionamento fora agora
modificado, reconhecendo-se a ampliação do conceito de infração penal de
menor potencial ofensivo para o âmbito da Justiça Estadual.6

5. A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003

Publicado no Diário Oficial da União em 03 de outubro de 2003, o
denominado Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, terá

3 STJ � CC Nº 36.545 - RS (2002/0119661-3), rel. Min. Gilson Dipp, DJU 02.06.03, Seção 1, p. 183, j.
26.03.03.
4 STJ - HC nº 22.881 - RS (2002/0069304-5), rel. Min. Felix Fischer, DJU 26.05.03, Seção 1, p. 371, J. 08.04.03.
5 Aviso nº 074/02-PGJ: �O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e por
solicitação do Coordenador em exercício do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais,
Dr. Rodrigo Canellas Dias, DD. Promotor de Justiça AVISA que em reunião realizada no dia 6 de fevereiro de
2002, no auditório azul da Procuradoria-Geral de Justiça, o GRUPO DE TRABALHO DOS JUIZADOS
ESPECIAIS CRIMINAIS editou a seguinte recomendação:�Respeitada a independência funcional do Membro
do Ministério Público, RECOMENDA-SE o entendimento de que não se aplica a Lei nº 10.259, de 12 de
julho de 2.001, no âmbito da Justiça Estadual� (DOE de 07.02.2002).�
6 Aviso nº 618/2003-PGJ: �O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais,
AVISA que, tendo em vista o entendimento uniforme da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (CC
nº 37.819/MG, Terceira Seção, rel. Min. GILSON DIPP, DJ 09/06/03, p. 170; CC nº 38.513/MG, Terceira Seção,
rel. Min. LAURITA VAZ, DJ 15/09/03, P. 233; RHC nº 14.088/SP, Quinta Turma, rel. Min. FÉLIX FISCHER,
DJ 23/06/03, p. 393; HC nº 25.682/SP, Quinta Turma, rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 18/08/03, p. 220;
RHC nº 14,084/SP, Quinta Turma, rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJ 01/09/03, p. 301; RHC nº
13.959/SP, Sexta Turma, rel. Min. PAULO MEDINA, DJ 15/09/03, P. 403), bem como o teor da decisão do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 83.104/RJ, Segunda Turma, rel. Min. GILMAR MENDES
(Informativo do nº 326) no sentido de que o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 10.259/01 revogou o art. 61 da
Lei nº 9.099/95, esta Procuradoria-Geral de Justiça decidiu modificar o seu anterior posicionamento e adotar
a orientação de que se aplica no âmbito da Justiça Estadual, para fins de transação penal, o conceito de infração
penal de menor potencial ofensivo, previsto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 10.259/01 (Lei dos Juizados
Especiais Federais), conforme manifestação prolatada nos autos do Protocolado PGJ nº 107.798/03 (Art. 28
do CPP - Processo nº 471/02 da 3ª Vara Criminal da Comarca de Araraquara)�.
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vigência, segundo dispõe seu artigo 118, em 90 dias contados da sua
publicação,7 com exceção ao disposto no artigo 36, caput, que entrará em vigor
em 1º de janeiro de 2004, e traz em seu texto, entre outros temas, diversos
dispositivos de natureza penal e também regras processuais penais.

Considera-se idoso, para os termos de tal lei, a pessoa com idade igual
ou superior a 60 (sessenta) anos.

No âmbito do Código Penal o Estatuto alterou os seguintes dispositivos:
art. 61, inc. II, letra h; art. 121, § 4º; art. 133, § 3º, inc. III; art. 140, § 3º; art. 141, inc.
IV; art. 148, § 1º, inc. I; art. 159, § 1º; art. 183, inc. III, e art. 244.

A Lei de contravenções Penais sofreu modificação em seu art. 21. Também
sofreram alterações as Leis de Tortura (Lei nº 9.455/97, em seu art. 1º, § 4º, inc.
II), e a Lei Antitóxicos (Lei nº 6.368/76, no art. 18, inc. III).

Na lógica do �Estatuto do Idoso�, buscou-se punir com maior rigor as
infrações praticadas contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos. Ocorre, entretanto, que seu artigo 94 aparentemente contraria a lógica
que parecia evidente, ao dispor que:

�Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade
não ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei no

9.099, de 26 de setembro de 1995, e, subsidiariamente, no que couber, as
disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal�.

Ora, o procedimento previsto na Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995,
é o que se aplica às infrações penais de menor potencial ofensivo, assim
reconhecidas nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.259/01, e se
o desejo era punir com maior rigor as infrações destacadas no novel Diploma,
exatamente por entender-se que as mesmas são mais graves, qual a razão lógica
para dar-lhes o tratamento dispensado àquelas de menor gravidade?

A questão de fundo é saber, ainda, se com as disposições do art. 94 da
Lei nº 10.741/03 ampliou-se ou não, novamente, o conceito de infração penal de
menor potencial ofensivo, devendo ser considerados como tal, a partir da
vigência da nova lei, e por igual, todos os crimes �cuja pena máxima privativa
de liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos�.

Observado o foco central do estudo que ora se faz, passaremos a analisar
a questão no tópico seguinte.

7 Nesse passo, é de rigor observar o disposto no parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar 95/98, verbis:
�§ 1o A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com
a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente à sua
consumação integral. (Parágrafo incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)�.
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6. O art. 94 da Lei nº 10.741/03 determinou um novo conceito de infração
penal de menor potencial ofensivo?

Certamente não.

A própria redação do art. 94 não faz qualquer menção a �infração penal
de menor potencial ofensivo�. O legislador não indicou que os crimes cuja
reprimenda buscou exasperar são considerados de menor potencial ofensivo;
apenas determinou que em relação a eles se observe o procedimento da Lei nº
9.099/95, que é mais célere.

É certo que em sentido amplo, dito procedimento estabelece, dentre
outros benefícios, o da possibilidade de transação penal antecedente à denúncia,
quando preenchidos os requisitos legais, o que se revela, sem sombra de duvida,
extremamente vantajoso ao �autor do fato�.

Não é razoável concluir, todavia, que fora intenção do legislador aplicar
o procedimento da Lei nº 9.099/95 em sentido amplo, visando permitir, por
exemplo, a transação penal.

Não seria lógico impor punição mais severa e permitir em relação aos
mesmos delitos o instituto da transação penal, abrandando o tratamento
inclusive em relação à forma de punição pretérita à vigência do Novo Diploma
Legal. Haveria inaceitável antagonismo; uma verdadeira autofagia.

Doutrinando sobre a matéria, o insuperável DAMÁSIO E. DE JESUS, com
sua inteligência de sempre, dá a seguinte lição: �O art. 94 somente pretendeu
imprimir à ação penal por crimes contra o idoso, com sanção abstrata máxima
não superior a quatro anos, o procedimento da Lei nº 9.099/95, conferindo
maior rapidez ao processo. Não seria razoável que, impondo um tratamento
penal mais rigoroso aos autores de crimes contra o idoso, contraditoriamente
viesse permitir a transação penal, instituto de despenalização (art. 76 da Lei dos
Juizados Especiais Criminais). A ampliação do limite máximo viria permitir a
concessão da roupagem de infrações de menor afetação jurídica a delitos de
gravidade, como aborto consentido, furto e receptação simples, rapto, abandono
material, contrabando etc. O art. 61 da Lei nº 9.099/95 contém a conceituação de
crimes de menor potencial ofensivo para efeito da competência dos Juizados
Especiais Criminais. O art. 94 do Estatuto do Idoso disciplina a espécie de
procedimento aplicável ao processo, não cuidando de infrações de menor
potencial ofensivo. Temos, pois, disposições sobre temas diversos, cada uma
impondo regras sobre institutos diferentes, sendo incabível a invocação do
princípio da proporcionalidade�.8

8 JESUS, Damásio de. Juizados Especiais Criminais, ampliação do rol dos crimes de menor potencial ofensivo
e Estatuto do Idoso. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, nov. 2003. Disponível em:
<www.damasio.com.br/novo/html/frame_artigos.htm>.
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Na visão de LUIZ FLÁVIO GOMES e THALES TÁCITO PONTES LUZ DE PÁDUA

CERQUEIRA, �o Estatuto do Idoso apenas quis emprestar da Lei nº 9.099/95 o rito
dos artigos 77 a 83, chamado de rito sumaríssimo, que é mais célere, tendo o
litígio uma rápida solução processual�.9 Bem por isso, no mesmo trabalho,
dentre outras conclusões apresentam as seguintes: 1ª �o conceito de
�procedimento� do artigo 94 do Estatuto do Idoso está vinculado com o
procedimento strito sensu (artigos 77 a 83) da Lei nº 9.099/95 e não o procedimento
lato sensu (Audiência Preliminar dos artigos 70/73 da Lei nº 9.099/95, transação
penal, composição civil dos danos e representação nas lesões para pena máxima
de 4 anos, como sugeriu de início)�; 2ª: �continua a viger no Brasil o conceito
de infração de menor potencial ofensivo com pena máxima até 2 anos (artigo 2º,
parágrafo único da Lei nº 10.259/01) e, ainda, o conceito de infração de médio
potencial para embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB), cuja pena máxima é
de 3 anos, porém,  cabendo nesse caso os institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/95 (artigo 291, parágrafo único da Lei nº 9.503/97)�.

Cuidando do mesmo assunto e seguindo a mesma linha de raciocínio
acima indicada, JAYME WALMER DE FREITAS apresenta as seguintes conclusões
em excelente artigo que redigiu10: �a) O Estatuto somente inovou no campo
processual ao ampliar a competência, em razão da matéria, dos Juizados Especiais
Criminais, trazendo como conseqüência a possibilidade de processar e julgar
os crimes contra idosos não considerados de menor potencial ofensivo que
tenham pena máxima superior a dois anos e igual ou inferior a quatro anos. b)
Não alterou o conceito de infração de menor potencial ofensivo, até o momento,
privativo de leis específicas (Lei nº 9.099/95 e 10.259/01). c) Não permitiu, a
exemplo do Código de Trânsito Brasileiro, que os institutos da composição
civil de danos e da transação penal fossem aplicados às infrações que refogem
ao âmbito das de menor potencial e apenadas até 4 (quatro) anos, mantendo o
status quo ante inalterado�.

No estudo do tema é inevitável mencionar a questão relacionada ao
parágrafo único do art. 291 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, onde se estabeleceu a possibilidade de transação penal e
outros benefícios da Lei nº 9.099/95 em relação a infrações não consideradas de
menor potencial ofensivo; direito que acabou reconhecido pelo Supremo
Tribunal Federal, desde que satisfeitos os requisitos legais.11

9 GOMES, Luiz Flávio, e CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Luz de Pádua. O estatuto do idoso ampliou o
conceito de menor potencial ofensivo?, in, http://www.speretta.adv.br/
10 FREITAS, Jayme Walmer. O Estatuto do Idoso e a Lei 9.099/95, in, www.direitopenal.adv.br/
artigos.asp?id=981
11 STF, HC 81.510-PR, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 11.12.2001, Boletim Informativo nº 254.
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De ver-se, entretanto, que o parágrafo único do art. 291 do CTB faz
expressa menção à possibilidade de aplicação do �disposto nos arts. 74, 76 e 88
da Lei nº 9.099, de 26 de setembro�, o que não é o caso do art. 94 do Estatuto do
Idoso.

7. Conclusão

Embora numa primeira e rápida leitura do disposto no art. 94 da Lei nº
10.741, de 03 de outubro de 2003, fosse até possível imaginar conclusão
diversa, é necessário convir, pelos argumentos acima expendidos, sem
prejuízo de outros, que o dispositivo em comento não ampliou o conceito de
infração penal de menor potencial ofensivo, que hoje permanece intacto,
conforme o entendimento ampliativo que se emprestou ao disposto no
parágrafo único do art. 2º, da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, sendo
injurídica qualquer pretensão de se permitir o instituto da transação penal
aos delitos atingidos pela Lei nº 10.741/03 apenas e tão-somente for força do
disposto em seu art. 94.
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Monografias

CNPCP 19 - Miolo completo.pmd 12/22/2006, 5:10 PM159



160

Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1(19) - jul/dez. 2006

CNPCP 19 - Miolo completo.pmd 12/22/2006, 5:10 PM160



161

Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1(19) - jul/dez. 2006

OS PARADOXOS CONCEITUAIS ENTRE SAÚDE MENTAL,

DIREITOS HUMANOS E SISTEMA PRISIONAL:

SOLUÇÕES PARA A PRODUÇÂO DE CONHECIMENTO

ATRAVÉS DE POLÍTICAS DE PARCERIAS E CONSÓRCIOS ENTRE O

SISTEMA PENITENCIÁRIO E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR*

Rubens Godoy Sampaio

Estudante de Direito do Centro Universitário Salesiano de São Paulo

...é o que disse o outro pirata a Alexandre Magno. Navegava Alexandre em uma
poderosa armada pelo Mar Eritreu a conquistar a Índia, e como fosse trazido à
sua presença um pirata que por ali andava roubando os pescadores, repreendeu-
o muito Alexandre de andar em tão mau ofício; porém, ele, que não era medroso
nem lerdo, respondeu assim.

� Basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque
roubais em uma armada, sois imperador? � Assim é. O roubar pouco é culpa, o
roubar muito é grandeza; o roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar
com muito, os Alexandres.

Não são só ladrões, diz o Santo (Agostinho), os que cortam bolsas ou espreitam
os que se vão banhar, para lhes colher a roupa: os ladrões que mais própria e
dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os
exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades,
os quais já com manha, já com força, roubam e despojam os povos.

� Os outros ladrões roubam um homem: estes roubam cidades e reinos; os
outros furtam debaixo do seu risco: estes sem temor, nem perigo; os outros, se
furtam, são enforcados: estes furtam e enforcam.

Diógenes, que tudo via com mais aguda vista que os outros homens, viu que
uma grande tropa de varas e ministros de justiça levavam a enforcar uns ladrões,
e começou a bradar:

� Lá vão os ladrões grandes a enforcar os pequenos. � Ditosa Grécia, que
tinha tal pregador! E mais ditosas as outras nações, se nelas não padecera a
justiça as mesmas afrontas! Quantas vezes se viu Roma ir a enforcar um ladrão,
por ter furtado um carneiro, e no mesmo dia ser levado em triunfo um cônsul, ou
ditador, por ter roubado uma província. E quantos ladrões teriam enforcado
estes mesmos ladrões triunfantes?
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De um, chamado Seronato, disse com discreta contraposição Sidônio Apolinar:
Nou cessat simul furta, vel punire, vel facere: Seronato está sempre ocupado
em duas coisas: em castigar furtos, e em os fazer.

� Isto não era zelo de justiça, senão inveja. Queria tirar os ladrões do mundo,
para roubar ele só.

ANTÔNIO VIEIRA,

Sermão do Bom Ladrão,
pregado na Igreja da Misericórdia de Lisboa, no ano de 1655.

* A presente monografia obteve o 1º lugar no IX Concurso Nacional de
Monografias do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária � 2004,
Prêmio Dom Evaristo Arns.

E agora prepare-se o leitor para o mesmo assombro em que ficou a vila ao saber
um dia que os loucos da Casa Verde iam todos ser postos na rua.

�Todos?

�Todos.

�É impossível; alguns sim, mas todos...

�Todos. Assim o disse ele no ofício que mandou hoje de manhã à Câmara

De fato o alienista oficiara à Câmara expondo: � 1º, que verificara das estatísticas
da vila e da Casa Verde que quatro quintos da população estavam aposentados
naquele estabelecimento; 2°, que esta deslocação de população levara-o a
examinar os fundamentos da sua teoria das moléstias cerebrais, teoria que
excluía da razão todos os casos em que o equilíbrio das faculdades não fosse
perfeito e absoluto; 3°, que, desse exame e do fato estatístico, resultara para ele
a convicção de que a verdadeira doutrina não era aquela, mas a oposta, e
portanto, que se devia admitir como normal e exemplar o desequilíbrio das
faculdades e como hipóteses patológicas todos os casos em que aquele equilíbrio
fosse ininterrupto; 4º, que à vista disso declarava à Câmara que ia dar liberdade
aos reclusos da Casa Verde e agasalhar nela as pessoas que se achassem nas
condições agora expostas; 5° que, tratando de descobrir a verdade científica,
não se pouparia a esforços de toda a natureza, esperando da Câmara igual
dedicação; 6º que restituía à Câmara e aos particulares a soma do estipêndio
recebido para alojamento dos supostos loucos, descontada a parte efetivamente
gasta com a alimentação, roupa, etc.; o que a Câmara mandaria verificar nos
livros e arcas da Casa Verde

CAPÍTULO XI - O ASSOMBRO DE ITAGUAÍ

O ALIENISTA

Machado de Assis
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Capítulo I: O paradoxo entre saúde mental e reabilitação

O texto em epígrafe do Pe. Antônio Vieira, em seu clássico
e atualíssimo sermão sobre o Bom Ladrão mostra com
extrema clareza a relatividade de certos conceitos que,
se bem contextualizados e bem iluminados pela
inteligência humana conseguem ser explicados e
compreendidos de forma inigualável.Este sermão mostra
como  uma certa idéia pode ser relativizada unicamente
em vista do seu contexto. O texto de Machado de Assis
mostra com arte e bom humor como a noção de saúde
mental depende da epistemologia subjacente aos
pressupostos teóricos postulados pelo cientista. De forma
análoga, este capítulo pretende explicitar o caráter
ambivalente da noção de SAÚDE MENTAL, seja porque
esta noção depende do nível de adaptação ao ambiente
em que se vive (exemplo do Sermão do Bom Ladrão),
seja porque ela também depende da epistemologia
subjacente à própria noção de Saúde Mental (exemplo
d�O Alienista).

O maior desafio deste estudo consiste em explicitar a dificuldade de se
elaborar conceitos que sejam intersubjetivamente válidos para os diversos
círculos que se constituem como a fonte de cada um desses conceitos. O conceito
de saúde mental tem sua origem na medicina, na psicologia e na psiquiatria1. O
conceito de direitos humanos tem como fonte o �triângulo� acadêmico da
sociologia, da filosofia e do direito, bem como os assessores das Nações Unidas.
O sistema penitenciário deve sua compreensão ao espaço de reflexão sobre o
direito penal, direito processual penal e também em última instância ao círculo
de pesquisadores que se situam no âmbito da discussão jusfilosófica. O tema
ora trabalhado oferece, na articulação de seus termos, um desafio intelectual
ingente, pois é necessário que se façam opções epistemológicas, opções críticas
e articulações conceituais que permitam a elaboração de um discurso coerente
que não misture posições diversas, e que estas posições não sejam ao mesmo
tempo incompatíveis e incomensuráveis entre si. Mais do que oferecer sugestões
de como se deve tratar o preso para que ele tenha sua saúde mental preservada,
ou, mais do que oferecer sugestões de reestruturação da organização

1 . Afrânio Peixoto é considerado o fundador da Psiquiatria Forense no Brasil. Todavia o maior sistematizador
do conhecimento nesta área, foi sem dúvida alguma HEITOR CARRILHO (1890-1954) que dirigiu o manicômio
judiciário do Rio de Janeiro do ano de sua fundação em 1921 até o ano de sua morte. Em 2004 comemoram-se
os 50 anos da morte deste homem que dedicou quase  quatro décadas de sua vida à Psiquiatria Forense. Outro
estudioso de renome internacional é Michel Foucault (1926-1984). Em 2004, comemoram-se os 20 anos de sua
morte
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penitenciária, o objetivo básico deste trabalho será discutir a noção de saúde
mental que no interior de certos contextos pode ser relativizada de forma
extremamente profunda, tal como no caso ora em questão: a saúde mental no
seio do sistema penitenciário. E após discutir a noção de saúde mental e sua
relatividade contextual, esses primeiros resultados serão aplicados à noção de
direitos humanos (DDHH), através dos quais serão indicadas certas
contradições que se encontram na base mais profunda da própria exigência dos
DDHH. Portanto, este texto se configurará como uma espécie de alerta que
lançará luzes sobre a dificuldade em se tomar como suficiente (e às vezes
necessário) um conceito de saúde mental que talvez deva ser elástico demais e
polissêmico o bastante para obnubilar a compreensão seja dos DDHH, seja do
sistema penitenciário a partir de uma certa idéia rígida de saúde mental.

Uma primeira consideração a respeito da proposta deste estudo repousa
sobre o nível de dificuldade em se definir o que seja propriamente SAÚDE
MENTAL. Caso a pesquisa colocasse como tema DOENÇA MENTAL e
DIREITOS HUMANOS seria muito mais fácil de se alcançar algum resultado
visto que seria menos ingente definir o que é doença mental. Em outros termos
pode-se dizer, que por mais difícil que seja definir DOENÇA MENTAL, ao menos
existem o DSM-IV e o CID.102 que catalogam as doenças mentais conhecidas,
com suas principais características diagnósticas. Caso o tema fosse a DOENÇA
MENTAL E O SISTEMA PENITENCIÁRIO, poder-se-ía discutir as formas de
atendimento aos presos que estivessem acometidos pelas características
diagnósticas indicativas de uma certa patologia mental e ulteriormente prolatar
todas as questões relativas aos procedimentos de cura, fornecimento de
atendimento psiquiátrico, internação no manicômio psiquiátrico, tratamento
ambulatorial, medidas de segurança etc.

Todavia, como já foi dito não parece tão simples, pois o problema a ser
discutido é a saúde e não a doença mental. Afinal saúde e doença não são
apenas coisas diferentes entre si, mas temas antípodas entre si, diametralmente
opostos, não obstante sejam conceitos profundamente imbricados entre si.
Impõe-se, pois, a tarefa de trabalhar-se com a noção de saúde mental que está
intimamente associada com a capacidade que o indivíduo possui de adaptar-se

2.CID.10: É a classificação dos transtornos mentais da Organização Mundial de Saúde (ONU). http://
www.psiqweb.med.br/cid/cid10.html. Estes catálogos indicam os subtipos do transtorno, outras
características e transtornos associados, prevalência,  curso,  diagnóstico diferencial, critérios
diagnósticos para encoprese, codificação etc. Exemplo:  F44.3 Estados de transe e de possessão: Transtornos
caracterizados por uma perda transitória da consciência de sua própria identidade, associada a uma conservação
perfeita da consciência do meio ambiente. Devem aqui ser incluídos somente os estados de transe involuntários
e não desejados, excluídos aqueles de situações admitidas no contexto cultural ou religioso do sujeito.
Exclui: esquizofrenia (F20.-) intoxicação por uma substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum
.0) síndrome pós-traumática (F07.2) transtorno(s): · orgânico da personalidade (F07.0) · psicóticos agudos e
transitórios (F23.-).
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ao meio ambiente e ao meio social em que vive. Qualquer tipo de inadaptação
poderá indicar, inicialmente, algum tipo de transtorno que pode variar de um
transtorno leve (quase imperceptível) a um transtorno agudo que possa ser
medicamente diagnosticado como algum tipo doença mental presente nos
catálogos supra indicados3. Todavia certos transtornos, dada à sua
superficialidade, não possuem a devida intensidade para que se consiga
efetivamente alcançar um diagnóstico seguro e certo.  O mais importante é que
a saúde mental sempre esteve associada ao grau de adaptação ao meio social
em que o sujeito se encontra inserido. Isto posto, é possível esclarecer que as
estratégias de adaptação para a mantença da saúde mental é diretamente
relacionada com o ambiente em que se vive4.  Portanto, discutir saúde mental
no sistema penitenciário implica discutir o grau de adaptação do sujeito ao
meio em que ele se encontra. Não há o que se esconder a respeito da natureza
do sistema penitenciário brasileiro. É fato este sistema está distante de qualquer
situação considerada ideal. E a manutenção da saúde mental num ambiente
extremamente precário em termos de socialidade, higiene, promiscuidade,
doenças sexualmente transmissíveis, torna-se um exercício hercúleo para aquele

3 . �Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros: 24. O médico deverá ver e examinar cada preso o mais depressa
possível após a sua admissão no estabelecimento prisional e depois, quando necessário, com o objetivo de detectar doenças
físicas ou mentais e de tomar todas as medidas necessárias para o respectivo tratamento; de separar presos suspeitos de
doenças infecciosas ou contagiosas; de anotar deformidades físicas ou mentais que possam constituir obstáculos à reabilitação
dos presos, e de determinar a capacidade de trabalho de cada preso. 25. 25.1.O médico deverá tratar da saúde física e mental
dos presos e deverá diariamente observar todos os presos doentes e os que se queixam de dores ou mal-estar, e qualquer preso
para o qual a sua atenção for chamada.  25.2.O médico deverá informar o diretor quando considerar que a saúde física ou
mental de um preso tenha sido ou venha a ser seriamente afetada pelo prolongamento da situação de detenção ou por
qualquer condição específica dessa situação de detenção. MELLO, Cleyson de Moraes & ESTEVES FRAGA, Thelma de
Araújo (organizadores) � Direitos Humanos, Coletânea de Legislação. Rio de Janeiro, Livraria Freitas Bastos Editora S. A,
2003, p.1101.
4 .  Ambientes extremamente ameaçadores, complexos, estressantes e violentos tal como é a metrópole de São Paulo, de
Washington, a cidade do México ou de Tókyio exigem um tipo de adaptação e adestramento completamente diferente
daquele necessário para se viver numa bucólica cidade do interior de Minas Gerais, ou aos pés dos Alpes suíços. O paulistano
e o carioca que saiam das suas respectivas capitais para viverem no interior de uma cidade de Minas Gerais podem ter
problemas psíquicos pois não conseguem se adaptar àquele ritmo tranqüilo e sereno, vagaroso e arcádico de uma cidade do
circuito histórico das Minas Gerais. É possível se dizer o mesmo do sujeito que saia de uma região interiorana de qualquer
estado brasileiro para viver na célere metrópole paulista. Certamente, ele dirá que encontrou uma cidade de doidos! Ou ele
mesmo poderá entrar em pânico e ser acometido por um sentimento de terror que poderá provocar uma síndrome de pânico.
Diz-se que o stress de um paulistano que saia de sua casa às 7h da manhã para retornar às 21h30 (depois de dezenas de
quilômetros de trânsito por uma daquelas marginais) corresponde ao stress que um homem maduro, que vivesse no ano 1910,
demoraria catorze anos para atingir. Hoje o paulistano vive, em um dia, o stress de catorze anos, que um homem viveria em
1910. Esta vida é saudável? A saúde mental do paulistano já não está seriamente comprometida ao viver num dia, uma década
e meia de stress? Não há uma resposta conclusiva para esta pergunta. A resposta é relativa. O paulistano bem adaptado à sua
vida meteórica e alucinante, de trânsito, de violência, de poluição sonora, visual e atmosférica leva a sua vida com sucesso.
Todavia aquele que sentir-se psiquicamente prejudicado por este tipo de vida  e possuir dificuldades de adaptação poderá
apresentar sinais de prejuízo da sua saúde mental. Estes exemplos prosaicos querem apenas elucidar um aspecto determinante
para a configuração de um diagnóstico que possa comprometer a saúde mental de alguém: o ambiente. A saúde mental é
diretamente proporcional ao grau de adaptação que o sujeito possui no meio em que vive. E quanto maior for o seu grau de
adaptação a este meio, maiores serão as chances do indivíduo de sobreviver naquele meio inóspito ou bucólico. Aquele que
saiu da metrópole e foi para o interior, se não se adaptar à nova vida tranqüila poderá cair numa séria e profunda depressão
e em casos crônicos suicidar-se. O homem do interior engolido pela celeridade da capital pode simplesmente ser atropelado,
dentre outras tantas possibilidades tão sérias quanto estas que atinjam diretamente a integridade do seu psiquismo: fobias e
síndromes que de alguma forma vão isolá-lo do perigo do ambiente para que ele se proteja do ambiente agressivo da grande
cidade. Uma agorafobia numa cidade grande, não obstante deva ser tratada como uma fobia que atrapalha a vida social do
indivíduo não é outra coisa senão uma saída de emergência para protegê-lo daquela vida agitada da cidade, com a qual o
sujeito não conseguiu adaptar-se. Sua agorafobia, o deixa em casa, protegido da violência, do trânsito, da celeridade de uma
vida marcada por um tempo que valoriza segundos e minutos de forma extremamente cruel. Há grandes teorias da personalidade
que elaboram tipologias que consideram vários tipos de atitudes que variam da  introversão à extroversão. Aquilo que esteja
para aquém da introversão e para além da extroversão poderá ser considerado patológico. Todavia o ponteiro indicador destes
graus de atitudes introvertidas e extrovertidas é um ponteiro flutuante. Excesso de introversão num certo ambiente pode ser
considerado prejudicial e com isto se tem alguém com sua saúde mental comprometida. Excesso de extroversão pode
atrapalhar o grupo, prejudicá-lo e colocá-lo em risco. Mais uma vez esta inadaptação pode ser tratada como uma patologia.
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que precisará cumprir sua pena de reclusão em algum estabelecimento do sistema
penitenciário nacional5. É portanto, exatamente neste ponto que se põe como
fundamental o tema da saúde mental, pois o dilema que se coloca é o seguinte:
se o sujeito que deverá cumprir sua pena de reclusão deve adaptar-se à sua
nova situação (de promiscuidade, falta de higiene, violência física e sexual,
exposição a doenças sexualmente transmissíveis, homossexualismo, uso de
drogas e  um novo conjunto de regras sociais) para manter-se vivo e integrar-

5 . Sistema Prisional e Segurança Pública segundo a Procuradoria da República: �Inúmeras pesquisas e
vistorias feitas por órgãos de defesa de direitos humanos nos estabelecimentos prisionais do Brasil revelam
um quadro aviltante da condição humana a que são submetidos os encarcerados. Permanência na prisão além
do tempo da condenação, ou no regime mais severo quando há a possibilidade de progressão. Violência oficial
crônica exercida contra o preso, inclusive tortura, desde o momento em que é detido. Submissão a degradantes
condições de vida nos presídios, cadeias e delegacias por ausência de condições mínimas de acomodações.
Superlotação, sendo obrigados a dormir no chão, às vezes no banheiro próximo ao buraco de esgoto, ou
amarrados às grades das celas, em estabelecimentos deteriorados. Ausência de assistência à saúde, permitindo
que doenças como tuberculose e AIDS sejam epidêmicas. Não cumprimento da regra mínima que recomenda o
limite de 500 presos por estabelecimento. Falta de ambientes diferenciados que propiciem a separação de
acordo com o crime cometido, a pena aplicada, a periculosidade, o sexo e a idade dos apenados. A proteção da
dignidade do recluso é preocupação cada vez mais intensa das instituições de proteção e defesa dos direitos
humanos. É uma tônica dos estados democráticos modernos implementar a realização dos direitos e garantias
dessas pessoas.
�A legislação brasileira e internacional a que o Brasil aderiu dispõem com suficiência sobre o assunto.
No entanto, a realidade não tem mudado significativamente. Pode aferir-se a gravidade da questão, no Brasil,
pela localização das normas no corpo da Constituição de 1988, e pelo elevado número de regras destinadas
a inibir excessos decorrentes de ações e omissões dos agentes públicos. No primeiro artigo constitucional,
dentre os princípios fundamentais, a dignidade da pessoa humana é tratada como um dos fundamentos da
República (art. 1o, III). Em seguida, dentre os princípios que regem as relações internacionais do País está a
prevalência dos direitos humanos (art. 40, II).Os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana (art. 5º)
contêm determinações dirigidas ao Estado no sentido de garantir-lhes proteção. A Lei de Execução Penal
(7.210/84) enumera direitos e garantias do preso, e os benefícios que lhe são inerentes, especialmente no
artigo 41. No âmbito internacional, o Brasil firmou compromissos para reconhecer a necessidade de salvaguardar
os direitos das pessoas submetidas a qualquer forma de detenção ou prisão e de consolidar as disposições do
Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP). (...)
 �Voltado para a análise da situação prisional, visa garantir o cumprimento da Lei de Execução Penal e da
legislação internacional, bem como assegurar que os investimentos federais feitos nos diversos sistemas
prisionais estaduais possuam contrapartida de programas que assegurem o mínimo de dignidade no tratamento
prisional previsto na lei e em tratados internacionais, a começar pelo direito ao trabalho e o direito a cumprimento
de pena no regime legal. Veja-se como exemplo o Estado de São Paulo o qual, detendo 42% da população
prisional do país, não possui nenhuma Casa do Albergado, impossibilitando o cumprimento de pena em
regime aberto. É objetivo do grupo buscar, pela via extrajudicial e judicial, a garantia do direito do recluso,
seja ele condenado ou não. Para isso, estão sendo conduzidas ações em quatro vertentes. Uma: investigar a
questão do ponto do vista dos recursos destinados para o sistema prisional e a sua gestão - se há suficiência,
desvio ou superfaturamento; motivar o TCU, se o caso, a promover auditoria no Fundo Gestor do Plano
Nacional de Segurança Pública. Duas: implementar atuações e medidas para se fazerem respeitar os direitos
garantidos na legislação interna tais como a Constituição Federal e dos Estados, Lei de Execução Penal e
Recomendações do CONASP (Conselho Nacional de Segurança Pública) e do CNPCP (Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária); bem como do regramento internacional oriundos da Organização
das Nações Unidas (ONU) e da Organização dos Estados Americanos (OEA) para tratamento e proteção
dos presos relativos à segurança, higiene, saúde, garantia dos direitos fundamentais, contra a tortura,
todas as formas de discriminação e intolerância, direito humano à alimentação, regras relativas ao
trabalho do preso, identificação de políticas criminais adequadas ou inadequação das políticas criminais,
verificação do cumprimento das penas e seus incidentes, aplicação das regras de saúde, consolidação dos
Conselhos da Comunidade, assistência aos detentos. Três: capacitar-se e multiplicar o conhecimento do
tema por parte de outros membros do Ministério Público e da sociedade organizada na questão prisional.
Quatro: implantar banco de dados para auxiliar no acompanhamento, controle, fiscalização e intervenção nas
políticas públicas relativas ao sistema prisional�.  http://www.pgr.mpf.gov.br/pgr/pfdc/pfdc.html.
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se ao novo ambiente em que se encontra, como avaliar a inteireza de sua saúde
mental, se o conceito de saúde mental tomado como predominante é marcado
pelo contexto externo ao sistema penitenciário? Afinal é óbvio que o sujeito
que vive no seio do sistema penitenciário não terá como parâmetros
comportamentais e sociais os mesmos parâmetros que vigem fora da prisão. Se,
portanto, o conceito de saúde mental, como capacidade adaptativa ao meio
sofre uma mudança significativa, justamente por causa da mudança do meio, é
válido avaliar a integridade psíquica do indivíduo que está lá dentro com
conceitos elaborados aqui fora?

Daí se coloca um outro paradoxo. Se o catálogo de regras morais, sociais,
econômicas que vige intramuros é muito diferente da estrutura social do mundo
extra muros, como pensar a re-educação e a reabilitação do preso no interior de
um ambiente cujos critérios valorativos que lhe permitem a integridade física e
psíquica são distintos dos critérios necessários para a vida extra muros? Se o
sujeito não mudar seus registros comportamentais e valorativos a vida intra
grades será psiquicamente insuportável, e aí sim, o sujeito estará à beira de
transtornos mentais inexoráveis. O paradoxo: a manutenção da saúde mental do
recluso implica sua adequação a um meio extremamente comprometido segundo
os critérios de normalidade erigidos pela sociedade. Para manter-se saudável,
ou numa linguagem menos técnica, para não enlouquecer, o sujeito deverá
adaptar-se àquele ambiente violento, promíscuo, pouco higiênico, inseguro,
com baixíssimos níveis de conforto para se dormir (na posição de valete). Como
articular saúde mental e reabilitação se para sobreviver o preso deve ir na
contra-mão de tudo que seria necessário para o êxito do processo reeducativo?
Este questionamento atinge o núcleo da pergunta sobre a possibilidade de
recuperação e reabilitação daquele que se encontra recluso. De forma metafórica
e quase jocosa, para não dizer tragicômica, há uma semelhança com aquele
grupo de Alcoólicos Anônimos que faze suas reuniões semanais no próprio
bar, na sexta-feira às 18h. Como se recuperar? Se a integridade psíquica do
indivíduo depende de sua adaptação àquele meio deteriorado e muito diferente
da sociedade, como julgar possível que naquele meio será factível a realização
de um processo de reabilitação? O que está em jogo é a integridade psíquica,
mais profunda, mais íntima do sujeito, à qual ninguém consegue renunciar. Ou
ele se adapta ou se lança no abismo da loucura e da insanidade mental, como
saída de emergência de uma situação à qual sua adequação lhe é absolutamente
insuportável.

Capítulo II: As Penas, o Sofrimento Infligido e a Saúde Mental
Qual o sentido do aprisionamento do criminoso: proteger
a sociedade das ameaças de uma pessoa perigosa,
racionalizar a vingança, reeducar e recuperar uma
pessoa para o convívio pacífico com a sociedade? Se o
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sentido do cerceamento da liberdade está em punir a
pessoa, é necessário que isto seja feito tendo em vista o
horizonte do retorno desta pessoa ao convívio social,
afinal não há prisão perpétua no Brasil. Algum dia o
retorno acontecerá. Portanto é necessário que a punição
seja acompanhada de um processo de reeducação. Se
não há reeducação ou se há um processo mais sério de
deformação, qual o sentido em aprisionar alguém
quando há a certeza de um retorno mais ameaçador?
Qual o sentido disto? Prender o criminoso para piorá-
lo e torná-lo mais ameaçador ainda? Qual o sentido de
um sistema prisional como este que profissionaliza o
criminoso? Este capítulo pretende discutir os paradoxos
existentes entre as exigências sociais da punição, da
reabilitação e a saúde mental do preso.

As questões postas na seção anterior colocam em xeque a visão mesma
que se tem a respeito do cumprimento de uma pena pelo cometimento de algum
tipo de agressão ao meio social em que o sujeito se encontra.

Além disto, todo o esquema mental construído para a efetiva adaptação
e a manutenção de sua integridade no sistema penitenciário deverá, novamente
ser deletado, por ocasião do seu retorno ao convívio social. Ora, não se está
falando de um disco de computador magnético que pode ser formatado e
reformatado. Trata-se efetivamente de uma pessoa, com comportamentos,
hábitos, vícios que são estabelecidos ao longo do tempo. A transposição de
uma porta, seja em que direção for, para dentro ou para fora  do presídio não
muda automaticamente os registros comportamentais de quem quer que seja6.

6 . É notório que muitas vezes o perfil de certos profissionais que possuem um contato diuturno, muito próximo com os detentos,
começa a sofre de uma espécie de �infecção psíquica�, no sentido de que certos profissionais adquirem esquemas mentais
muito parecidos com os dos detentos, seja pela necessidade de comunicação, seja pela exposição diuturna ao mundo do
crime. Uma boa figura para ilustrar esta situação é a estrutura dos vasos comunicantes que sempre busca um equilíbrio entre
os vasos que se comunicam. Ver FERNANDES, Rita de Cássia Pereira et. al. Trabalho e cárcere: um estudo com agentes
penitenciários da Região Metropolitana de Salvador, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v.18, n.3, mai./jun., p.807-816.
ISSN 0102-311X., 2002:  �Estudo transversal para identificar possíveis associações entre condições de trabalho e saúde de
agentes penitenciários de Salvador, Bahia, Brasil, utilizou uma amostra aleatória estratificada proporcional de 311 indivíduos,
que responderam, sem identificação, questionário auto-aplicável. Obteve-se os seguintes resultados na regressão logística:
(a) ambiente de trabalho psicologicamente inadequado, condições infra-estruturais insuficientes, falta de tempo para lazer,
ausência de esporte, mais de nove anos no Sistema Penitenciário (SP), dobra de turno, jornada > 48 horas semanais e
organização do trabalho inadequada, foram associados positivamente com distúrbios psíquicos menores (DPM); (b) falta de
treinamento, sexo feminino, jornada > 48 horas semanais, ambiente de trabalho psicologicamente inadequado, falta de tempo
para lazer e ausência de esporte, foram associados positivamente com estresse persistente; (c) idade d�45 anos, e�nove anos
no SP, dobra de turno, ausência de esporte, ambiente de trabalho psicologicamente inadequado, condições infra-estruturais
e organizacionais inadequadas e presença de DPM, foram associados positivamente com queixas de saúde�. (...) �Policiais
e Agentes Penitenciários (AP) foram referidos por Tartaglini & Safran (1997), como profissionais submetidos a um alto risco
para a doença relatada como estresse debilitante. Estes autores encontraram prevalências de ansiedade, distúrbios de
comportamento e abuso de álcool mais altos entre os AP do que na população em geral. Relataram entre esses trabalhadores,
uma prevalência de distúrbios emocionais de 18,6%, abuso de álcool de 4,5% e distúrbios da ansiedade de 7,9%.  Em estudo
realizado na França, com todas as categorias de trabalhadores de prisão, Goldberg et al. (1996) observaram prevalências de
24% de sintomatologia depressiva, 24,6% de distúrbios da ansiedade e 41,8% de distúrbios do sono.  Um estudo realizado em
Nova Iorque, por Steenland et al. (1997) no período de 1991 a 1993, encontrou que os AP representavam um grupo de risco
importante para infecção pelo bacilo da tuberculose. Aproximadamente, 33% dos novos casos de tuberculose entre os
agentes, foram considerados ocupacionais por esses autores.  A maior parte dos estudos revisados investigava as condições
de saúde dos presos. Muito pouco foi estudado sobre a saúde dos AP. O presente estudo teve o objetivo de investigar,
exploratoriamente, possíveis relações entre condições de trabalho e saúde em AP das oito Unidades do SP da Região
Metropolitana de Salvador (RMS). Os resultados obtidos poderão fundamentar algumas mudanças nas condições de trabalho,
com possível influência sobre a saúde desses trabalhadores, e/ou gerar hipóteses a serem testadas em novas pesquisas�
FERNANDES, Rita de Cássia Pereira, SILVANY NETO, Annibal Muniz, SENA, Gildélia de Miranda et al. Trabalho e
cárcere: um estudo com agentes penitenciários da Região Metropolitana de Salvador, Brasil. Cad. Saúde Pública. [online].
mayo/jun. 2002, vol.18, no.3 [citado 26 Dezembro 2004], p.807-816. Disponível na World Wide Web: <http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2002000300029&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0102-311X..
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A gravidade do paradoxo que marca esta situação é de tamanha magnitude que
nos deixa paralisados diante de um quadro profundamente complexo e com
saídas inexeqüíveis. Afinal, a saúde mental do recluso ficará comprometida
sempre que houver um certo tipo de sofrimento mental. Ora, não há quem
julgue que o encarceramento possa ser motivo de gozo para alguém. Certamente
o encarceramento será ocasião de algum tipo de sofrimento. Portanto se se
disser que o único objetivo da restrição de liberdade do sujeito é proteger a
sociedade sem lhe infligir qualquer tipo de sofrimento apresenta-se uma
incompatibilidade absoluta entre o sistema penitenciário e qualquer pretensão
de respeito aos DDHH. Como pensar a restrição da liberdade sem a imposição
de certo sofrimento, que em última análise sempre estará em confronto com os
DDHH. Será portanto, incompatível pensar a reclusão com os DDHH? Da mesma
forma é possível perguntar se não há um paradoxo, ou uma contraditio in
termis quando se tenta articular a. punição, b. saúde mental e c. direitos humanos.
Em termos mais simples, como punir sem provocar sofrimento?7. E se é
necessário punir, provocando sofrimento, como não aviltar os direitos humanos
e a dignidade da pessoa humana? Como punir, tendo em vista o horizonte do
retorno à liberdade e a perspectiva da reabilitação do indivíduo? Como falar de
saúde mental quando o sujeito é internado num ambiente que para qualquer um
que viva fora dele, se apresenta como algo próximo dos níveis mais profundos
do inferno dantesco? Não é à toa, que Dante ao se aproximar das profundezas
gélidas (e não ígneas) de seu inferno, afirma que ali só se pode ficar por ínfimos
instantes, sob o risco da eterna loucura!!

No entanto, se em nossos pressupostos jusfilosóficos de compreensão
do encarceramento está um princípio que indica a disposição da sociedade de
não só proteger-se do criminoso, mas também de infligir-lhe um certo sofrimento
como punição pelo crime praticado, se a sociedade está vingando-se do
encarcerado, justifica-se que a existência do sofrimento e portanto de algum
tipo de dor e de algum tipo de abalo e déficit de sua saúde mental, não só
ocorram, como sejam necessários para que a sociedade tenha sua vingança
realizada, e as partes prejudicadas (em alguns casos) tenham sua ira e sua raiva
aplacadas, no sentido de que percebam que o criminoso tenha pagado pelo que
cometeu. Afinal, no extremo das partes envolvidas sempre há o sofrimento, que

7 .  �Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros:  31. Serão absolutamente proibidos como punições
por faltas disciplinares os castigos corporais, a detenção em cela escura e todas as penas cruéis, desumanas ou
degradantes. 32. a. As penas de isolamento e de redução de alimentação não deverão nunca ser aplicadas, a
menos que o médico tenha examinado o preso e certificado por escrito que ele está apto para as suportar.  b.O
mesmo se aplicará a qualquer outra punição que possa ser prejudicial à saúde física ou mental de um preso. Em
nenhum caso deverá tal punição contrariar ou divergir do princípio estabelecido na regra 31.  c.O médico
visitará diariamente os presos sujeitos a tais punições e aconselhará o diretor caso considere n7ecessário
terminar ou alterar a punição por razões de saúde física ou mental�. MELLO, Cleyson de Moraes & ESTEVES
FRAGA, Thelma de Araújo (organizadores) idem, p.1102.
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em primeiro lugar é o sofrimento da vítima, quando ambas as partes envolvidas
na lide são pessoas. De uma forma muito livre poderia se dizer que o direito
sempre busca, em última análise, um equilíbrio de sofrimentos. Quando a dor de
um pai que perdeu seu filho atropelado, assassinado brutalmente ou por
overdose, ... quando esta dor alcança o limite do insuportável é notório que a
conseqüência desta dor seja impingir ao responsável por esta morte uma dor
equivalente ou superior, sobretudo quando a vítima é um inocente. Num caso
limite como este, onde de um lado há uma vítima inocente e de outro um agente
que responde dolosamente pelos seus atos, aquele que morreu foi vítima de um
sofrimento que acabou com toda sua vida física e mental e além disto ficaram os
parentes que também podem permanecer com vestígios e resquícios de um fato
extremamente doloroso que pode com um grau de incidência bastante alto,
abalar sua saúde mental e sua saúde social8. O pai que perde seu filho e se
deprime, o filho que perde seu pai e terá problemas de personalidade, ou que
poderá passar fome pois não há mais quem o sustente... A questão que
permanece é a seguinte: até onde a saúde mental do aprisionado pode ser
comprometida como elemento constitutivo da vingança societária e até onde
este comprometimento viola os DDHH?9 . Há outras questões de caráter mais

8 . São vários os casais que se separam após a morte violenta de um filho.
9 . Há outras questões de caráter mais fundamental que se dividem epistemologicamente em duas vertentes
teóricas quase opostas: uma vertente de natureza mais pragmática e outra vertente de natureza mais humanista.
Os pragmáticos defendem posições que arrepiam os fautores dos DDHH (vertente pragmática). Se se deseja
defender a sociedade é simples. Basta punir seus criminosos com mão de ferro: pena de morte, penas cruéis,
penas perpétuas. A consigna dos pragmáticos é a lei do talião: olho por olho, dente por dente. Matou, morre.
Matou o filho de alguém, mate-lhe o próprio filho. Roubou, cortem-se-lhe as mãos. Caluniou, mentiu, difamou:
que a sua língua seja cortada. Não obstante a crueza desta posição, ela é extremamente sedutora para pessoas
mais simples, para pessoas que tiveram vítimas, em sua família, de crimes de homicídios, estupros etc.
Profissionais do rádio e da televisão que dirigem seus programas para a classe C, tornam-se estrelas, defensores
dos pobres, paráclitos e arautos da justiça, inimigos dos DDHH e vereadores muito bem votados nas eleições
municipais das grandes metrópoles defendendo idéias deste quilate. Mas do ponto de vista jusfilosófico não
parece relevante discutir com vereadores radialistas e animadores de programas televisivos dirigidos às classes
mais precarizadas desta sociedade. O problema se aguça de forma peculiar e intensa quando se apresentam ao
mundo e à sociedade saídas marcadas pela eugenia  de caráter biotecnológico com a qual a humanidade sonha
desde Pigmalião e Carlos Collodi, passando pelo Frankstein de Mary Shelley e pelo eugenismo de Hitler,
Mengele, até Craig Venter com seus PhDs em biologia e em engenharia moleculares.  Afinal, considerando que
a ontogênese repete a filogênese e considerando o caráter (parcialmente) ontogenético da violência sabe-se
que a criminalidade poderia ser minimizada com a esterilização de homens e mulheres cuja periculosidade é
uma ameaça para a sociedade e tal postura, com certeza minimizaria  a intensidade da violência na sociedade
atual.  De alguma forma isto já acontece, afinal a expectativa média de vida de um biltre  que tenha iniciado sua
atividade criminosa com 14 anos, não é mais do que 26 ou 27 anos. Portanto, porque deixar este sujeito se
reproduzir e transmitir sua carga genética e sua história pouco edificante para a posteridade?
Em outros termos, é certo que se poderia acelerar o processo de evolução da própria espécie através de medidas
que favoreceriam o mecanismo da seleção natural. Não obstante, tamanho pragmatismo já tenha sido ensaiado
na história ocidental recente com a política ariana do nacional socialismo germânico, há a chama prometeica
da razão e o sabor do fruto adâmico que ainda derrete em nossa boca e que nos tira do conforto paradisíaco da
inconsciência para nos lançar na atormentada e dolorosa consciência cuja constituição depende de duas
prerrogativas exclusivamente antropológicas, a saber a racionalidade e a liberdade responsável.
De outro lado há os defensores ardorosos dos DDHH (vertente humanista) que muitas vezes o são simplesmente
por motivos de natureza religiosa, ou por um otimismo ingênuo na espécie humana. Ou ainda por uma certa
influência ilustrada de matriz rousseauniana, segundo a qual  todos somos bons por natureza, conforme a
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fundamental que se dividem epistemologicamente em duas vertentes teóricas
quase opostas: uma vertente de natureza mais pragmática e outra vertente de
natureza mais humanista. Os pragmáticos defendem posições que arrepiam os
fautores dos DDHH (vertente pragmática). Se se deseja defender a sociedade é
simples. Basta punir seus criminosos com mão de ferro: pena de morte, penas
cruéis, penas perpétuas. A consigna dos pragmáticos é a lei do talião: olho por
olho, dente por dente. Matou, morre. Matou o filho de alguém, mate-lhe o
próprio filho. Roubou, cortem-se-lhe as mãos. Caluniou, mentiu, difamou: que a
sua língua seja cortada. Não obstante a crueza desta posição, ela é extremamente
sedutora para pessoas mais simples, para pessoas que tiveram vítimas, em sua
família, de crimes de homicídios, estupros etc. Profissionais do rádio e da televisão
que dirigem seus programas para a classe C, tornam-se estrelas, defensores
dos pobres, paráclitos e arautos da justiça, inimigos dos

DDHH e vereadores muito bem votados nas eleições municipais das
grandes metrópoles defendendo idéias deste quilate. Mas do ponto de vista
jusfilosófico não parece relevante discutir com vereadores radialistas e
animadores de programas televisivos dirigidos às classes mais precarizadas
desta sociedade. O problema se aguça de forma peculiar e intensa quando se

teoria do bom selvagem de Jean Jacques Rousseau. A única instância responsável pela degeneração humana
é a própria vida social, que portanto deve ser responsabilizada por toda a barbárie existente nos nossos dias.
Numa posição intermediária e bastante lúcida (vertente teórico-humanista) é possível aderir a um certo
hobesianismo que coloca na hipótese originária do contrato social a possibilidade de um acerto societário
segundo o qual a violência humana inata  (homo homini lupus � o homem é o lobo do homem) seria contida
com uma reserva de autodeterminação através do qual o homem renunciaria a parte de sua soberania para o
Estado, que por sua vez passaria a deter o monopólio da violência através do seu exercício racionalizado.
No seio de uma posição intermediária como esta, o intelectual se vê aguilhoado pelo dilema prometeico e
adâmico da angústia causada pelo conhecimento. Afinal, se por um lado não se pode deixar de punir pelo fato
de que toda pena é causa de sofrimento e portanto causa de comprometimento da saúde mental daquele que é
punido, sobretudo porque este sujeito é uma ameaça à sociedade..., por outro lado, a necessária punição não
deve atingir níveis de requinte e crueldade que se tornem insuportáveis para o punido e que não servirá de
nada para sua reintegração social, tornando em muitos casos o retorno do indivíduo à sociedade um risco e uma
ameaça ainda maiores do que eram na ocasião de sua reclusão inaugural. Não obstante a tendência geometrizante
de todos os ramos da ciência penal, não há como encontrar um calculo ratiotinator que more geométrico
poderá solucionar tamanho dilema oferecendo um indicador que explicite com clareza meridiana até onde a
punição aplicada atinge de forma mais ou menos intensa a integridade da saúde mental do indivíduo sobre o
qual pesa a devida (ou indevida) punição.
A posição intermediária e a que se apresenta como a mais sensata aprisiona seus defensores num dilema de
matriz prometeica. Pois a luz que Prometeu roubou do divino Olimpo, lhes faz ver que os paralogismos da
razão conduzem estas questões a aporias quase que insolúveis do ponto de vista lógico e do p.v. social. É
muito interessante como na mitologia grega, através da história de Prometeu e na tradição hebraica, com a
história de Adão e Eva, o tema do sofrimento humano está diretamente ligado ao problema do conhecimento.
Por ter roubado dos deuses olímpicos o fogo que deu ao homem a chama da consciência e do conhecimento,
Prometeu foi severamente punido e os homens castigados com as mazelas trazidas ao mundo na caixa de
Pandora. Também por terem sido  desobedientes a Deus, Adão e Eva, que comeram o fruto da árvore do
conhecimento do Bem e do Mal, foram punidos com  a expulsão do Paraíso. É interessante a associação do
conhecimento ao sofrimento causado pela capacidade de conhecer. Portanto, aqueles que de alguma forma
aderem criticamente ao exercício dos DDHH (sem renunciar à exigência social da vingança racionalizada e
mediada pelo Estado) sabem que a lucidez faz com que se veja mais do que se queria, e faz com que suas posições
possam ser alvo de ataques seja dos radialistas de plantão, seja dos defensores radicais das condições humanas
e excelentes do exercício punitivo.
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apresentam ao mundo e à sociedade saídas marcadas pela eugenia  de caráter
biotecnológico com a qual a humanidade sonha desde Pigmalião e Carlos Collodi,
passando pelo Frankstein de Mary Shelley e pelo eugenismo de Hitler, Mengele,
até Craig Venter com seus PhDs em biologia e em engenharia moleculares.
Afinal, considerando que a ontogênese repete a filogênese e considerando o
caráter (parcialmente) ontogenético da violência sabe-se que a criminalidade
poderia ser minimizada com a esterilização de homens e mulheres cuja
periculosidade é uma ameaça para a sociedade e tal postura, com certeza
minimizaria  a intensidade da violência na sociedade atual.  De alguma forma
isto já acontece, afinal a expectativa média de vida de um biltre  que tenha
iniciado sua atividade criminosa com 14 anos, não é mais do que 26 ou 27 anos.
Portanto, porque deixar este sujeito se reproduzir e transmitir sua carga genética
e sua história pouco edificante para a posteridade?

Em outros termos, é certo que se poderia acelerar o processo de evolução
da própria espécie através de medidas que favoreceriam o mecanismo da seleção
natural. Não obstante, tamanho pragmatismo já tenha sido ensaiado na história
ocidental recente com a política ariana do nacional socialismo germânico, há a
chama prometeica da razão e o sabor do fruto adâmico que ainda derrete em
nossa boca e que nos tira do conforto paradisíaco da inconsciência para nos
lançar na atormentada e dolorosa consciência cuja constituição depende de
duas prerrogativas exclusivamente antropológicas, a saber a racionalidade e a
liberdade responsável.

De outro lado há os defensores ardorosos dos DDHH (vertente
humanista) que muitas vezes o são simplesmente por motivos de natureza
religiosa, ou por um otimismo ingênuo na espécie humana. Ou ainda por uma
certa influência ilustrada de matriz rousseauniana, segundo a qual  todos somos
bons por natureza, conforme a teoria do bom selvagem de Jean Jacques
Rousseau. A única instância responsável pela degeneração humana é a própria
vida social, que portanto deve ser responsabilizada por toda a barbárie existente
nos nossos dias.

Numa posição intermediária e bastante lúcida (vertente teórico-
humanista) é possível aderir a um certo hobesianismo que coloca na hipótese
originária do contrato social a possibilidade de um acerto societário segundo o
qual a violência humana inata  (homo homini lupus � o homem é o lobo do
homem) seria contida com uma reserva de autodeterminação através do qual o
homem renunciaria a parte de sua soberania para o Estado, que por sua vez
passaria a deter o monopólio da violência através do seu exercício racionalizado.

O risco da lucidez... a singela posição deste autor aposta no risco da
lucidez cujos frutos estão sempre num futuro próximo. A lucidez é a prudência
dos gregos, a chamada sophrosine. A lucidez não é iluminação absoluta, intuição
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cartesiana marcada pela clareza e pela evidência, menos ainda um tipo qualquer
de hiper-visão. A lucidez do homem racional é prudência, sabedoria que prefere
punir de forma insuficiente a deixar-se levar pela tentação da brutalidade
inconseqüente e desmesurada. É necessário  fechar este caminho da brutalidade
e da violência institucional para nunca mais abri-lo, pois o intento racional e
mais inteligente é o da recuperação do agente criminoso. Se a sociedade opta
simplesmente pela eliminação do criminoso, ou pela sua castração, ou pela
amputação de seus membros, realiza-se a extinção da oportunidade de se inventar
o caminho da aprendizagem que poderá ensinar à humanidade como reintegrar
estas pessoas. Certamente trata-se de optar pelo caminho mais longo e mais
difícil, todavia é certo que se trata da opção antropológica por excelência que é
aquela que aposta nas prerrogativas humanas da racionalidade e da liberdade
que ulteriormente lançará o homem por trilhas mais elevadas e magnânimas de
realização e a índices mais sublimes de humanidade.

Este ensaio partiu da ocasião de uma reflexão proposta sobre os temas
da saúde mental e dos direitos humanos. E o fio de Ariadne deste trabalho
lançou a reflexão para temas profundamente críticos do ponto de vista
antropológico e jusfilosófico que apontam para problemas no âmbito da
convivialidade humana que ainda estão longe de ser solucionados, não obstante
a humanidade possa optar por estratégias que encurtem certos caminhos, mas
que podem conduzir a paradoxos sociais ainda mais graves, pois tais situações
não teriam como pressuposto a luz da razão e sim a pressa da solução de curto
prazo. Esta defesa da lucidez e da prudência são soluções da espécie assentadas
sobre uma perspectiva filogenética. O ser humano criou estratégias extremamente
sofisticadas ao longo de milhares de milhares de anos. Na ponta  desta evolução,
a vantagem competitiva da humanidade foi o presente de Prometeu, ou a
curiosidade feminina que nos levou a comer o fruto da árvore do conhecimento.
Mais do que conhecimento temos autoconhecimento (e aqui optamos por falar
em primeira pessoa do plural). Somos conscientes de nós mesmos. Temos auto-
consciência. A consciência de si é uma prerrogativa exclusiva dos antropóides
hominóides que somos nós. E temos inteligência suficiente para elaborarmos
estratégias que valham para a espécie e não apenas para resolver questões
particulares entre indivíduos e nações.

O tema da saúde mental no sistema penitenciário é um problema que tem
sua sustentação teórica sobre o mesmo suporte conceitual que suporta toda
uma série de problemas relativos à convivialidade pacífica e racional entre os
humanos. Portanto, a oportunidade de refletir sobre este tema faz com que
outros fundamentos da reflexão jusfilosófica sejam tocados e com isto pode-se
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perceber a grandeza do desafio que os juristas têm pela frente: pensar o futuro
da convivialidade humana sobre bases racionais que não sejam apenas de
natureza pragmático-tecnocrática, mas sobre bases humanistas que apontem
para um futuro iluminado pela sensatez humana que máquina alguma pode
prolatar.

A brutalidade e a sede vingança, que muitas vezes podem até ser
justificáveis diante do famoso argumento �e se fosse com a sua filha?�,  �e se
fosse com a sua mãe?�, são cegas. A vingança é cega. A vingança se orienta por
tatônement, às apalpadelas. A justiça deve ser lúcida e prudente. A figura clássica
da justiça, como uma venda nos olhos, é uma figura arcaica que perdeu sua
relevância num mundo complexo como o nosso. Sim a justiça deve ser imparcial,
mas ela jamais deve ser cega. A justiça deveria segurar em sua mão, não uma
espada, mas um lume. A justiça  deve sobretudo ser iluminada, lúcida, com a sua
espada apontando o horizonte, para um futuro não muito longínquo, onde se
possa ter a esperança de uma balança enferrujada, por causa da maturidade da
responsabilidade humana.  Portanto, vê-se que não é fácil pensar a articulação
do tema saúde mental  com a punição e com os DDHH, sobretudo porque não
há um consenso sobre o que é punir e o que é reeducar sem que isto seja feito
sem o comprometimento da saúde mental. O lugar desta nossa ignorância não
deve ser ocupado nem pela covardia, menos ainda pela brutalidade temerária,
mas pela sophrosine grega, pela prudência, ou ainda pela sabedoria.

Capítulo III: As Raízes Éticas dos Direitos Humanos e a

Construção de um Consenso Universal

Se por um lado é difícil definir o que é saúde mental e
qual o grau de intensidade de sofrimento que pode ser
infligido sobre alguém sob a justificativa que tal
aplicação de sofrimento se deve à atribuição de uma
pena estabelecida pelo ordenamento jurídico vigente.
Por outro lado há o problema daquilo que se
convencionou como Direitos Humanos. Este capítulo irá
discutir a natureza dos conceitos de Direitos Humanos e
a importância do alinhamento (e não subordinação)
das políticas nacionais com outras instâncias de
envergadura planetária que produzem conhecimento e
diretrizes sobre problemas cuja magnitude tornou-se
universal.

CNPCP 19 - Miolo completo.pmd 12/22/2006, 5:10 PM174



175

Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1(19) - jul/dez. 2006

A história dos DDHH é a história da Ética10. E hoje as instâncias éticas
se organizam prescindindo de qualquer instância transcendente (tal como fora
na época de Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho e Tomás de Aquino),
restringindo-se ao espaço da imanência e através do discurso que busca um
consenso entre os interlocutores. Como resultado deste horizonte epistêmico,
que se assenta não sobre os fundamentos transcendentes de um Deus
descoberto pela razão (como fizeram os gregos)  ou pela revelação (como fazem
os cristãos), mas sobre os fundamentos imanentes da discussão que busca o
consenso e a livre adesão, se apresentam à humanidade os DDHH cuja fórmula
pétrea é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de
1948.

É apenas a partir desta construção intelectual que se encontra hoje um
fundamento para a proposição de quaisquer direitos que possam ser defendidos
com uma perspectiva universalizante que alcance a envergadura de todos os
povos que vivem sobre o planeta. Portanto, é a partir de uma declaração
elaborada através da discussão que se buscam critérios de ação e de organização
da sociedade mundial. Partindo pois, da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, a ONU apresenta conceitos e indicadores que sirvam de norte para
a ação das mais diversas entidades cujos mais variados  escopos sejam de
alguma forma orientados por padrões éticos e sustentáveis de atuação. É óbvio
que não há nada que dê a esta instância da ONU um estatuto de infalibilidade.
Todavia a ação da ONU e produção de seu staff de intelectuais tem se mostrado
de uma sensatez e de uma lucidez única que devem servir de farol para a
humanidade que se encontra perplexa e muitas vezes como que à deriva, sem
saber exatamente como proceder diante de problemas tão complexos como
estes que se apresentam ao homem hodierno da primeira civilização universal
deste planeta.

10 . Esta história começa com a crise vivida  pelos gregos logo após o apogeu de Atenas, que é imediatamente
seguido pelo início de um declínio que conduzirá os gregos ao maior esforço intelectual jamais visto na
história do ocidente. Sócrates assistiu aos erros dos cidadãos gregos ocorridos por ocasião das decisões
tomadas por Temístocles e por Péricles, os maiores generais e estrategistas da Grécia Antiga. Platão e Aristóteles
já estão mergulhados na crise política e começam a pensar a ciência da Ética com o intuito de estabelecer
parâmetros que sirvam para o cidadão grego que começou a perder sua autonomia diante da invasão da
Macedônia, por Alexandre, o Magno. Após este momento histórico, a Grécia jamais viverá novamente aquele
dia em que seu cidadão era o homem livre que escolhia democraticamente os seus dirigentes. Portanto, a partir
de então a inteligência ocidental começa a pensar formas éticas que indiquem de forma segura qual o Bem
absoluto que deve reger a vida humana. Para Platão trata-se da Idéia do Bem. Para Aristóteles há o Bem
enquanto realidade transcendente que polariza e move todas as coisas atraindo-as para si. Em seguida, surge
uma das idéias mais influentes da civilização ocidental que terá a marca religiosa do cristianismo, que por sua
vez, novamente afirmará o Bem como uma instância transcendente (tal como Platão e Aristóteles), mas que se
constitui como um Bem de natureza pessoal. O cristianismo apresenta ao mundo helênico e ao mundo romano
a idéia de um Deus pessoal que é o próprio Bem, e cuja vontade se erige como a vontade por excelência, à qual
todo ser humano deve conformar-se para que se alcance a salvação pessoal e universal. Com o advento da
modernidade, a idéia de um Bem absoluto, de natureza transcendente é corroída através dos séculos e faz com
que hoje, seja impossível uma adesão universal a uma noção de bem que se apresente como transcendente e
como modelo paradigmático sobre o qual se deve conformar a vontade dos sujeitos.
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Neste contexto de constituição dos Direitos Humanos, há a resolução
elaborada pela ONU11, constituída por trinta e nove princípios que indicam
como se deve tratar aqueles que estejam submetidos a qualquer forma de
detenção ou prisão. Há dois outros documentos prolatados pela Assembléia
Geral da ONU que foram adotados pelo Primeiro Congresso das Nações Unidas
para a Prevenção do Crime e o Tratamento de Delinqüentes. O primeiro
documento  chama-se Princípios Básicos Relativos ao Tratamento de
Reclusos12 e o segundo documento chama-se Regras Mínimas para o
Tratamento de Prisioneiros onde há  95 parágrafos acompanhados de 13
procedimentos comentados13. Também há, como instrumento elaborado pela
mesma ONU, outros documentos referentes ao direito que todo ser humano
tem à saúde (Declaração de Alma-Ata)14 e mais especificamente uma declaração
que prolata princípios para a proteção de pessoas acometidas de transtorno
mental e para a melhoria da assistência à saúde mental15.

É extremamente promissor, sensato e sábio que as autoridades brasileiras
responsáveis pelo estabelecimento das políticas criminais e penitenciárias da
nação estejam sintonizadas com o discurso orgânico e coerente estabelecido
pela ONU e possam neste último mês de 2004 comemorar os dez anos da redação
da �Resolução nº 14, de 11 de novembro de 1994� sobre as Regras Mínimas
para o Tratamento do Preso no Brasil. Pois a estratégia de sintonizar-se os
procedimentos e orientações internacionais elaborados pela ONU, longe de
indicar qualquer tipo de subordinação aponta que o país está orientando-se
por uma perspectiva lúcida de preservar as maiores conquistas da humanidade
em termos de liberdade, direito, cidadania e civilidade em detrimento da
ignorância e da brutalidade que não se nos apresenta como vantagem competitiva
para a evolução da espécie, mas como o risco e a ameaça do reino da barbárie.

11 . Resolução 43/173 da Assembléia Geral, de 9 de dezembro de 1988: �Conjunto de princípios para a
proteção de todas as pessoas sujeitas a qualquer forma de detenção ou prisão�. MELLO, Cleyson de Moraes
& ESTEVES FRAGA, Thelma de Araújo (organizadores), idem, p.1086-1095.
12 . MELLO, Cleyson de Moraes & ESTEVES FRAGA, Thelma de Araújo (organizadores) , idem, p.1095-
1096. Procuradoria Geral da República de Portugal, Compilação das Normas e Princípios das Nações Unidas
em matéria de prevenção do Crime e de Justiça Penal, Lisboa, 1995, p171/17.
13 . Há exatamente dez anos, o CNPCP  redigia �Resolução nº 14, de 11 de novembro de 1994� sobre as Regras
Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil.
14 . Redigida por ocasião da Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, reunida em Alma-
Ata aos 12 de setembro de 1978.
15 .Princípios para a  Proteção de Pessoas Acometidas de Transtorno Mental e a Melhoria da Assistência à
Saúde Mental, Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, 17 de dezembro de 1991. (Vinte e cinco
princípios). MELLO, Cleyson de Moraes & ESTEVES FRAGA, Thelma de Araújo (organizadores) � Direitos
Humanos, Coletânea de Legislação. Rio de Janeiro, Livraria Freitas Bastos Editora S. A, 2003, p.958-961.
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Conclusão: Um consórcio entre Universidades e o CNPCP.

Considerando que o CNPCP está alinhado e afinado
com esta perspectiva de alinhamento global e
internacional, esta conclusão aponta sugestões de
parcerias e consórcios com as Instituições de Ensino
Superior que ainda são, neste país, o lugar privilegiado
de produção do conhecimento.  Daí a relevância da
criação de fóruns que pensem de forma criativa soluções
para os grandes problemas nacionais na área do sistema
penitenciário e mais particularmente para os problemas
relativos à salubridade psíquica dos nossos presos.

É muito significativo que o esforço para pensar o problema da saúde
mental no sistema penitenciário esteja em conexão direta com as proposições
humanitárias e humanizantes da ONU. Certamente este é o 1º passo a ser dado
por aqueles que queiram refletir seriamente sobre este problema e que queiram
atuar de forma significativa para que um dia o ideário da ONU, relativo às
condições penitenciárias, possa vir a ser efetivado no Brasil. Portanto esta
sintonia existente entre os princípios prolatados pela ONU e as orientações
brasileiras, emitidas pelo CNPCP na sua resolução sobre as Regras Mínimas é
de absoluta importância, pois fornece a direção do caminho que deve ser seguido.

Em 2º lugar é necessário que o esforço para se pensar o problema da
saúde mental seja  dividido com outros parceiros, ou como se diz na linguagem
empresarial com outros stakeholders, ou numa linguagem mais simples, é
possível realizar uma espécie de terceirização deste esforço16. Uma 3ª indicação
mais pontual, diretamente ligada com a anterior, aponta para a elaboração de
formas criativas de envolvimento de pessoas que possam entrar em contato
com o sistema penitenciário. Uma situação paradigmática é aquela de alunos e
alunas de psicologia que fazem seus estágios atendendo presos e seus familiares
nas instalações do presídio e nas instalações da própria universidade,
respectivamente. Estes alunos contam com a supervisão de professores
doutores, especializados em psicologia forense.

4ª sugestão: outra maneira de fomentar esta reflexão tão profícua é
através do fornecimento de bolsas de estudo para projetos de estudantes

16 . É interessante ver como certas agências das Nações Unidas trabalham. A UNESCO por exemplo convida
especialistas para participar de um fórum que não tem custo de inscrição. O convidado paga apenas suas
passagens e sua hospedagem. O custo do evento é por conta da UNESCO. Com certa facilidade  a UNESCO
reúne duzentos trezentos especialistas em meio ambiente, educação, filosofia coloca-os para discutir (de graça)
e com isto elabora um documento que serve de norte para o estabelecimento de políticas públicas na área de
conhecimento em questão. Os participantes se sentem lisonjeados e prestigiados por terem sido convidados.
Geralmente são pessoas oriundas dos meios acadêmicos para quem a participação neste tipo de eventos conta
pontos o seu currículo.
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universitários que queiram se disponham a fazer os mais diversos tipos
atendimento aos presos17. A 5ª sugestão para fomentar a pesquisa sobre o tema
da saúde mental no sistema penitenciário é o fomento de bolsas de mestrado e
doutorado em parceria com agências nacionais e estaduais de pesquisa18 . Com
o CNPq, com a CAPES � Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino
Superior ou com as FAPEs (FAPEMIG, FAPERJ, FAPESP)

� Fundações de Amparo a Pesquisa estaduais para a realização de projetos
temáticos.

Se tal como foi mostrado neste estudo, a articulação do tripé �saúde
mental - sistema penitenciário - direitos humanos� não é algo fácil de ser realizado
conceptualmente, quanto mais difícil não será efetivar um sistema penitenciário
que por um lado cumpra sua função reabilitadora e por outro lado cumpra sua
função penitenciária, de penitenciar e punir o criminoso, sem violar os DDHH
que se assentam sobre a dignidade da pessoa humana e sem que a integridade
mental do penitenciado sofra o efeito sanfona decorrente dos sucessivos
processos de adaptação necessários na sua saída do convívio social e na
entrada da vida intra muros e em seguida na saída da vida intra muros para o
retorno à convivialidade social. Portanto a lucidez deste Conselho brilha ao
realizar um concurso com este tema e ao homenagear Dom Paulo Evaristo Arns
(símbolo de lucidez e coragem, em anos de trevas e terror). E pode continuar
brilhando de forma fulgurante e ofuscante estabelecendo mecanismos criativos
para a divisão do problema com outras instâncias da própria sociedade.

Mais duas sugestões de caráter mais orgânico e de constituição mais
complexa e que são inter-relacionadas: a primeira consiste na propositura de
concursos, não só de monografias, mas concursos de projetos dos quais os
participantes seriam grupos constituídos por alunos de direito e psicologia (ou
17 . Bolsas para alunos de direito que prestem atendimento jurídico aos presos e seus familiares; bolsas para
alunos de pedagogia que queiram  realizar trabalhos de alfabetização de adultos seja para os presos seja para
os seus familiares; ou ainda para alunos de psicologia ou medicina que queiram elaborar projetos de prevenção
de doenças sexualmente transmissíveis (DST)  ou que se dirijam diretamente para o atendimento de presos
com transtornos mentais, ao ainda para aqueles que estejam prestes a ingressar no cárcere. Este tipo de
fomento encontraria retorno imediato da parte dos alunos seja porque muitos se sentiriam estimulados com a
possibilidade de um mecanismo que facilite o adimplemento de suas mensalidades, seja porque outros
encontrariam um tema que serviria de motivo para seus trabalhos de conclusão de curso, ou ainda porque isto
viabilizaria a criação de um mercado de trabalho bem específico. Vale notar que o estigma da violência e do
perigo não é suficiente para impedir que a juventude universitária entre nos presídios para trabalhar com os
que ali habitam. O  estigma do sistema penitenciário não consegue imobilizar os jovens corajosos e ousados
que estudam em nossas universidades. Por incrível que pareça há jovens fascinados pelo mundo do presídio.
Temos exemplos de alunas com 1,60m, delicadas e meigas que querem por tudo nesse mundo serem delegadas;
outra que  teve seu dia mais feliz quando conheceu pessoalmente o famoso Chico Picadinho. Outras que
passaram um ano, dois anos freqüentando diariamente o presídio  para alfabetizar os presidiários e colher
material para seus trabalhos de conclusão de curso.
18 . Com o CNPq, com a CAPES � Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior ou com as
FAPEs (FAPEMIG, FAPERJ, FAPESP) � Fundações de Amparo a Pesquisa estaduais para a realização de
projetos temáticos.
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medicina), acompanhados por professores e com o aval da instituição que
cederia suas instalações para a realização dos projetos. O tripé �instituição de
ensino superior � professores � alunos� pode oferecer projetos na área da
saúde mental, oferecendo mecanismos de acompanhamento supervisionado,
através do qual o aluno atende o preso ou seus familiares, leva suas dúvidas
aos supervisores e ambos com o apoio institucional agem em favor dos direitos
que cabem aos respectivos atendimentos.

Em seguida, o CNPCP poderia criar núcleos do CNPCP em parceria com
estas instituições de ensino, desde que notoriamente renomadas, nas quais os
alunos de Direito e Psicologia poderiam fazer atendimento aos familiares dos
presos e em seguida, nos próprios presídios atender os reclusos19.

Esta parceria universidade-presídios é uma oportunidade extremamente
rica para se pensar muitos aspectos da realidade brasileira, pois no presídio  há
uma convergência dos problemas mais ardentes da agenda nacional: pobreza,
discriminação, DST, racismo, violência, abandono, saúde mental e outros tantos
desafios. Esta oportunidade será ocasião para se pensar um Brasil menos
violento, menos cruel, com menos discriminação e mais pacífico. Pois nossos
presos são nossos presos, e eles não podem ficar abandonados a si mesmos,
afinal, por si próprios já erraram bastante. Uma parceria sólida entre universidade-
CNPCP pode tornar-se não só um fórum privilegiado de produção do
conhecimento, bem como fornecer ao país uma ocasião extremamente privilegiada
de se pensar saídas realistas para os problemas sérios que o país vive no início
do século. Além disto, todo este esforço pode estar alinhado com toda a reflexão
proposta pela ONU na Cúpula do Milênio quando foram definidos os OITO
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, cujas metas brasileiras apontam
para resultados significativos a serem alcançados ainda em 2015, e que no
Brasil foram transcritos no Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade

19 . Veja-se por exemplo a região do Vale do Paraíba em São Paulo, onde se encontra um grande complexo
penitenciário e ao mesmo tempo uma  certa concentração de universidades que ensinam ciências jurídicas.
Nesta mesma região há um  centro universitário que recebeu o selo de qualidade da OAB pelo índice de alunos
aprovados no exame da Ordem. Neste mesmo centro há um curso de psicologia. Em outras universidades da
região há cursos de enfermagem e medicina. Há todas as condições necessárias para um consórcio cuja
proficuidade não pode ser exaurida nestas páginas. Neste trabalho não exploramos  e nem desenvolvemos
nenhuma destas sugestões de forma exaustiva, pois nos pareceu mais relevante denunciar a complexidade
conceptual do tema em questão. Optamos por indicar que este tema exige, por um lado, um esforço que ultrapassa
a redação de qualquer trabalho monográfico e por outro lado, este trabalho pode ser incrementado sobretudo
através de ações que magnetizem entre si o sistema penitenciário e a universidade. O CNPCP pode encontrar
na universidade mão-de-obra e cabeças criativas e inteligentes para aprofundar a complexidade deste tema da
saúde mental e outros tantos temas que possam ser estudados no seio do sistema prisional. A Universidade
pode encontrar no CNPCP um parceiro que viabilize e facilite a realização de muitos projetos de pesquisa nos
mais variados níveis acadêmicos possíveis: da extensão e da graduação ao pós-doutorado.
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sob a consigna do NÓS PODEMOS: 8 jeitos de mudar o mundo!20 Sugerimos
este alinhamento, pois nenhum esforço individual e isolado pode ser eficaz
numa situação tão complexa como a que o país atualmente vive (8º objetivo do
milênio: estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.). Daí a
necessidade do comprometimento das instâncias legiferativas, daquelas que
estabelecem políticas nacionais, daquelas que formam a juventude e daquelas
que pensam no mundo de forma global e planetária. Com tudo isto é possível
sonhar um Brasil cuja saúde mental só pode alcançar sua máxima integridade
quando não tivermos mais fome e pobreza extremas, educação de qualidade,
igualdade entre sexos e valorização da mulher, baixos índices de mortalidade
infantil, mais saúde para as gestantes, sem AIDS e sem malária, com qualidade
de vida e um meio ambiente íntegro, com muita gente trabalhando pelo
desenvolvimento deste país encantado e maravilhoso.
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Agora, mesmo, a gente só escutava era o acorçôo do canto, das duas,
aquela chirimia, que evocava: que era um constado de enormes
diversidades desta vida, que podiam doer na gente, sem jurisprudência
de motivo nem lugar, nenhum, mas pelo antes, pelo depois.

            Sorôco.

           Tomara aquilo se acabasse. O trem chegando, a máquina
manobrando sozinha para vir pegar o carro. O trem apitou, e passou, se
foi, o de sempre.

            Sorôco não esperou tudo se sumir. Nem olhou. Só ficou de chapéu
na mão, mais de barba quadrada, surdo � o que nele mais espantava. O
triste do homem, lá, decretado, embargando-se de poder falar algumas
suas palavras. Ao sofrer o assim das coisas, ele, no oco sem beiras,
debaixo do peso, sem queixa, exemploso. E lhe falaram: � �O mundo
está dessa forma...� Todos, no arregalado respeito, tinham as vistas
neblinadas. De repente, todos gostavam demais de Sorôco.

Ele se sacudiu, de um jeito arrebentado, desacontecido, e virou, pra ir-
s�embora. Estava voltando para casa, como se estivesse indo longe, fora
de conta.

            Mas, parou. Em tanto que se esquisitou, parecia que ia perder o
de si, parar de ser. Assim num excesso de espírito, fora de sentido. E foi
o que Não se podia prevenir: quem ia fazer siso naquilo? Num rompido
� ele começou a cantar, alteado, forte, mas sozinho para si � e era a
cantiga, mesma, de desatinoo, que as duas tanto tinham cantado.
Cantava continuando.

            A gente se esfriou, se afundou � um instantâneo. A gente... E foi
sem combinação, nem ninguém entendia o que se fizesse: todos, de uma
vez, de dó do Sorôco, principiaram também a acompanhar aquele canto
sem razão. E com as vozes tão altas! Todos caminhando, com ele, Sorôco,
e canta que cantando, atrás dele, os mais de detrás quase que corriam,
ninguém deixasse de cantar. Foi o de não sair mais da memória. Foi um
caso sem comparação.

            A gente estava levando agora o Sorôco para a casa dele, de
verdade. A gente, com ele, ia até aonde que ia aquela cantiga.

Sorôco, sua Mãe, sua Filha, in Primeiras Estórias

JOÃO GUIMARÃES ROSA
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A  ALTA  E A DESINTERNAÇÃO PROGRESSIVAS COMO FORMA DE
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS INIMPUTÁVEIS

NO SISTEMA PENAL BRASILEIRO

Michele Cia

Estudante de Direito da Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita
Filho

Um dos valores fundantes da República Federativa do Brasil, definidos
na Constituição Federal, é a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III).
Constitui-se, portanto, em dever do Estado o seu respeito e a sua promoção,
sobretudo em relação ao sistema prisional, eis que este representa gravosa
intervenção do Estado na vida do cidadão. Paradoxalmente, contudo, este
sistema tem-se prestado a flagrante agressão à dignidade dos presos,
desrespeitando tanto as garantias estabelecidas em favor das pessoas a ele
submetidas como os valores essenciais do Estado Democrático de Direito
estabelecido por nossa Constituição.

Neste sentido, de há muito tempo e com freqüência formulam-se críticas
às prisões, sobretudo quanto a sua ineficácia e inadequação de suas estruturas
físicas. Em verdade, a reflexão sobre a realidade e a problemática dos
estabelecimentos prisionais tem sido o foco de congressos científicos e dos
cursos de graduação em Direito, ficando à margem a discussão a respeito dos
hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, também integrantes do sistema
penitenciário nacional. Talvez seja em razão dessa situação que muitos direitos
e garantias são assegurados aos condenados à pena de prisão, como por
exemplo o estabelecimento do limite de tempo da pena de reclusão, ao passo
que pouco se avançou em relação às medidas de segurança. Quiçá seja este
também o motivo que explique a existência de pouca ou nenhuma fiscalização
dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, enquanto verifica-se uma
maior fiscalização institucional e comunitária de prisões.

É difícil compreender os motivos que levam a esta indiferença com relação
aos doentes mentais submetidos ao sistema penitenciário. Bem verdade que
profissionais específicos, como médicos e psicólogos, tratam a questão como
foco de seus estudos. Entretanto, a apropriação da loucura, enquanto objeto
exclusivo da medicina, talvez explique a inaptidão de outros profissionais e
cidadãos para analisar a questão.

De qualquer forma, este estado de coisas faz com que a realidade dos
hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico seja pouco conhecida e avaliada
e, conseqüentemente, transformada. Faz também com que os próprios
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operadores do Direito desconheçam o instituto da medida de segurança,
utilizando-se, muitas das vezes, de premissas falsas, como a busca do
reconhecimento da inimputabilidade pela defesa, visando uma situação mais
favorável ao réu.

* A presente monografia obteve o 3º lugar no IX Concurso Nacional de
Monografias do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária �

2004, Prêmio Dom Evaristo Arns.

Desta feita, claro está que se faz urgente uma maior reflexão a respeito da
intervenção penal na vida do doente mental que cometeu uma infração penal,

operada através das medidas de segurança.

1. Conceito, justificativa e finalidades da medida de segurança

A medida de segurança, assim como a pena, é uma sanção penal,
destinada a viabilizar a proteção dos bens jurídicos essenciais da comunidade.
Distingue-se da pena principalmente quanto as suas finalidades e aos seus
pressupostos. Enquanto a pena aplica-se aos imputáveis, que têm capacidade
de discernimento e escolha, a medida de segurança aplica-se aos inimputáveis,
carecedores de tal capacidade. Entende-se que esses indivíduos, em razão de
perturbação da saúde mental, não têm o entendimento pleno, e por isso têm o
livre-arbítrio comprometido. Em conseqüência, quando ofendem bens jurídicos
tutelados penalmente, sua culpabilidade é excluída. Desta forma, a doutrina é
unânime em negar finalidade retributiva à medida de segurança, pois isto não
faria qualquer sentido em se tratando de indivíduos inimputáveis.

Entretanto, embora o indivíduo seja inimputável, a prática de um fato
definido como crime representa ofensa a bens jurídicos considerados essenciais.
O agente é considerado então pela comunidade um perigo social, exigindo a
intervenção do sistema penal, que deve realizar a chamada defesa social, tarefa
essencial de uma política criminal racional e eficaz. Essa intervenção
consubstancia-se na aplicação da medida de segurança, baseada na
periculosidade do agente demonstrada pela prática do fato ofensivo.

As finalidades da medida de segurança são apenas preventivas. Destaca-
se a prevenção especial, considerada seu objetivo primeiro. Em sua perspectiva
positiva, objetiva tratar a doença mental do indivíduo, recuperando-o e
possibilitando a convivência social. Em seu viés negativo, visa evitar que o
indivíduo que delinqüiu torne a fazê-lo, protegendo a comunidade através da
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inocuização do agente. Assim, a prevenção especial em sede de medida de
segurança cumpre dupla função: de socialização e de segurança. A primeira,
contudo, deve prevalecer, em virtude dos princípios da humanidade e da
socialidade que imperam no Estado Democrático de Direito, sendo a segunda
função subsidiária, só representando finalidade autônoma quando a
socialização do indivíduo for impossível.

A prevenção geral também constitui, para parte da doutrina, finalidade
da medida de segurança, e quanto a ela há divergências. Há teóricos que negam
a prevenção geral negativa como finalidade dessa medida, seja porque o
indivíduo a ela sujeito não tem condições de ser intimidado pela norma, seja
porque aos demais integrantes da sociedade não serve de exemplo o
comportamento de pessoas portadoras de doença mental, tampouco suas
conseqüências. Por outro lado, há o entendimento de que a prevenção geral
negativa teria sido visada pelo legislador, estando portanto presente na medida
de segurança. De qualquer forma, a prevenção geral positiva é considerada
finalidade da medida de segurança, enquanto proteção subsidiária de bens
jurídicos e tutela das expectativas comunitárias. Esta finalidade, embora
secundária com relação à prevenção especial, é autônoma, e visa a paz social e
a estabilização da norma violada. Maria João Antunes, entretanto, nega qualquer
finalidade preventiva geral à medida em tela, que teria apenas finalidade de
prevenção especial, de tratamento ou segurança.1

A legitimação da medida de segurança decorre de sua finalidade de
defesa social, entendida como prevenção de delitos futuros por parte do
indivíduo portador de doença mental. Deve, entretanto, atender os princípios
consubstanciados no Estado Democrático de Direito, nomeadamente os da
necessidade, subsidiariedade e proporcionalidade. Ademais, a medida de
segurança apenas se justifica quando baseada no princípio da ponderação de
bens conflitantes, isto é, a medida só deve ser aplicada quando o prejuízo
resultante da restrição da liberdade do portador de doença mental for
consideravelmente menor que a ofensa que provavelmente ocorreria aos bens
jurídicos de terceiros, caso não fosse imposta a medida. 2

Sem embargo, as medidas de segurança, não raro, ofendem os princípios
estatuídos pelo Estado Democrático de Direito, seja quando não possibilitam

1 FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de Segurança e Direito Penal no Estado Democrático de Direito. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 59-66. DIAS, Jorge de Figueiredo. Questões fundamentais do direito
penal revisitadas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 140-141, 143-144, 146-148. ANTUNES,
Maria João. Discussão em torno do internamento de inimputável em razão de anomalia psíquica. Revista
Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 11, n. 42, jan/mar, 2003. p. 97.
2 DIAS, Jorge de Figueiredo. Questões fundamentais do direito penal revisitadas, p. 149-150.
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eficaz tratamento da doença mental, seja quando prosseguem
indeterminadamente no tempo. As condições de sua legitimidade freqüentemente
não estão presentes, nomeadamente o respeito à dignidade da pessoa humana,
o que leva a doutrina a formular sérias críticas ao instituto.

2. Medida de segurança no ordenamento jurídico-penal brasileiro

As medidas de segurança são sanções penais aplicadas àqueles
indivíduos que, embora tenham cometido um ilícito-típico, tiveram sua
culpabilidade excluída em razão da ausência de imputabilidade. A
inimputabilidade faz-se presente quando, em razão de doença mental ou de
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o agente era, ao tempo do
crime, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento (art. 26, Código penal). O indivíduo que tem sua
imputabilidade e culpabilidade excluídas, mas que apresenta periculosidade,
sofre a imposição de medida de segurança. Esta visa o tratamento da perturbação
mental do indivíduo, para fazer cessar sua periculosidade, reintegrando-o ao
convívio social. As medidas em tela também podem ser aplicadas aos chamados
semi-imputáveis, que tiveram sua culpabilidade diminuída em razão de
perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou
retardado, desde que necessitem de especial tratamento curativo. (art. 26, par.
único, e 98, Código Penal).

Qualquer doença mental pode dar ensejo à inimputabilidade. A título
exemplificativo, podem ser citadas: a paralisia cerebral progressiva, a
esquizofrenia, a neurose obsessivo-compulsiva, a psicose maníaco-depressiva,
a epilepsia grave, a demência senil e a paranóia. O desenvolvimento mental
incompleto, isto é, não concluído, também pode caracterizar a inimputabilidade
ou a semi-imputabilidade. É o caso dos surdos-mudos e dos silvícolas
inadaptados. O desenvolvimento mental retardado normalmente conduz à
ausência de imputabilidade plena, e consiste na deficiência mental caracterizada
pela falta de desenvolvimento das faculdades mentais, que implica em graves
defeitos da inteligência. Suas formas mais comuns são a idiotia, a imbecilidade
e a debilidade mental.3

De qualquer forma, a aplicação da medida de segurança pressupõe, além
da ausência de imputabilidade plena, a prática de fato definido como crime e a
periculosidade do agente. A conduta do agente deve significar uma lesão grave

3 PRADO, Luis Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral. V. 1. 3 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2002. p. 350. FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte geral. 3 ed.
Rio de Janeiro: Forense, 1993.p. 199. BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal: parte geral.
V. 1. 7 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 305-306. BRUNO, Aníbal. Direito penal: parte geral. V.
1. Rio de Janeiro: Nacional de Direito, 1956. p. 133, 135-138.
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a um bem jurídico concreto, de acordo com os princípios da ofensividade e da
lesividade, inafastáveis em um Estado Social e Democrático de Direito. Faz-se
também necessária a comprovação da periculosidade do agente, consistente
na probabilidade do indivíduo cometer novos fatos ilícitos graves.4

Assim, presentes tais requisitos, é possível a imposição da medida de
segurança. Entretanto, não se pode olvidar de que a aplicação da medida deve
estrita obediência aos mandamentos constitucionais. A obediência às regras
do Estado Democrático de Direito e o respeito e a promoção da dignidade da
pessoa humana devem nortear a aplicação das medidas de segurança, sob
pena de flagrante inconstitucionalidade. Em verdade, todas as normas que se
referem às medidas devem ser totalmente compatíveis com a ordem
constitucional; mais que isso, tais normas devem ser interpretadas à luz da
Constituição.

O princípio da igualdade, estabelecido pelo art. 5º, destaca-se na
aplicação das medidas de segurança. De acordo com ele, as pessoas em situações
semelhantes devem ser tratadas de forma semelhante. Por outro lado, os
indivíduos que se encontrarem em diferentes situações, poderão ser tratados
de forma distinta. Em outras palavras, deve-se tratar igualmente os iguais, e
desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. É a igualdade
material, que intervém com a finalidade de promover a igualdade aos que se
encontram em situação menos favorecida. Com relação aos inimputáveis, a
aplicabilidade deste princípio é clara: em sendo esses indivíduos desiguais
com relação aos imputáveis, mister um tratamento desigual que leve em conta
sua desigualdade, com o objetivo de mitigá-la. Assim, uma diferenciação entre
inimputáveis e imputáveis é perfeitamente admissível pela ordem constitucional,
até mesmo fomentada, desde que com o objetivo de garantir tratamento mais
benéfico aos primeiros. Assim, o fato de serem portadores de doença mental
lhes garante direitos e prerrogativas especiais, além de continuarem detentores
de todos os direitos conferidos aos imputáveis. Qualquer disposição que
diferencie inimputáveis e semi-imputáveis de imputáveis com o resultado de
agravar a situação já desfavorecida daqueles, é inconstitucional e deve ser
suprimida pela ordem jurídica.5

O princípio da legalidade (art. 5º, inc. XXXIX, CF) também deve ser
observado na aplicação das medidas de segurança. De acordo com ele, ninguém
pode ser submetido à medida sem anterior previsão legal. Sendo a medida de
segurança uma sanção penal, ela implica em restrições aos bens jurídicos do

4 FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de Segurança e Direito Penal no Estado Democrático de Direito, p.
156-160. BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal, p. 641.
5 FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de Segurança e Direito Penal no Estado Democrático de Direito, p.
124-125.
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indivíduo e deve estar prevista anteriormente para que não ocorra arbitrariedade.
Além do mais, a lei que a estabelece deve ser suficientemente clara e precisa.
Pelo princípio da irretroatividade da lei penal (art. 5º, inc. XL, CF) a medida de
segurança a ser imposta é a prevista à época da infração; lei posterior só pode
ser aplicada se beneficiar o indivíduo com tratamento mais favorável.

O princípio da lesividade determina que o Direito Penal só deve intervir
nas ofensas graves a bens jurídico-penais relevantes para a comunidade. Dessa
forma, a medida de segurança só pode ser imposta nestas condições, restando
proibida com relação a ações imorais, escandalosas, indesejáveis ou meramente
anti-sociais.

O princípio da intervenção mínima também deve ser respeitado. Assim,
a medida de segurança deve ser aplicada somente nos casos em que se revele
extremamente necessária para a proteção dos bens jurídicos penalmente
relevantes e, ainda assim, de forma subsidiária, isto é, quando nenhum outro
instrumento realizar tal proteção suficientemente. Como se vê, os princípios da
necessidade, subsidiariedade e fragmentariedade devem ser observados com
relação às medidas de segurança.

Pelo princípio da proporcionalidade a medida de segurança imposta não
pode ser desproporcional ao ilícito-típico cometido e à periculosidade do agente,
excedendo-os. Em verdade, também não pode ser desproporcional às
necessidades do tratamento psiquiátrico, sob pena de consistir-se abusiva.

Os princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo também
se fazem presentes em sede de medida de segurança. Esta não deve ser aplicada
se restarem dúvidas quanto à configuração do ilícito-típico e à conformação da
periculosidade.6

Desta feita, presentes os seus pressupostos e obedecidos os princípios
que a norteiam, aplica-se a medida de segurança. Esta pode ser de duas espécies:
a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e a sujeição a
tratamento ambulatorial (art. 96, Código Penal). A internação consiste no
recolhimento permanente do indivíduo para tratamento psiquiátrico ao referido
hospital. A sujeição a tratamento ambulatorial consiste na submissão, em
liberdade, a regime terapêutico, com o comparecimento periódico do indivíduo
ao hospital para receber tratamento. Essa espécie de medida de segurança
reflete as tendências atuais de desinstitucionalização do tratamento do doente

6 FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de Segurança e Direito Penal no Estado Democrático de Direito, p.
92-99, 104, 109, 115-116, 125-134. BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal, p. 640-641.
FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal, p. 389. NORONHA, Magalhães. Direito penal. 25 ed.
São Paulo: Saraiva, 1987. p. 299-300.
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mental, considerada mais benéfica e eficaz. A internação se processa em hospital
de custódia e tratamento psiquiátrico, ou em outro estabelecimento adequado.

O tratamento ambulatorial, de acordo com o art. 101 da Lei de Execução
Penal, é realizado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou em
outro local com dependência médica adequada.7

O início da execução da medida de segurança dá-se com o trânsito em
julgado da sentença, sendo ordenada a expedição de guia para a execução (art.
171, LEP), pela autoridade judiciária competente e remetida à autoridade
administrativa incumbida de sua execução. Deve conter: a qualificação do agente
e o número do registro geral do órgão oficial de identificação; o inteiro teor da
denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de segurança e a certidão
do trânsito em julgado; a data em que terminará o prazo mínimo da medida de
segurança; outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado
tratamento ou internamento (art. 173, LEP). O Ministério Público deve ter ciência
da guia; esta será sempre retificada quando sobrevier modificação quanto ao
prazo de execução (art. 173, par. 1º e 2º, LEP).

A submissão do indivíduo à medida é por tempo indeterminado,
perdurando enquanto não ocorrer a cessação da periculosidade, averiguada
por perícia médica. Esta deve ser realizada ao final do prazo mínimo fixado, que
pode ser de um a três anos, repetida anualmente. Verificada a cessação da
periculosidade, o indivíduo é desinternado ou liberado condicionalmente,
restabelecendo-se a situação anterior se, antes do decurso de um ano, houver
a prática de fato indicativo de persistência da periculosidade (art 97, par. 1º, 2º
e 3º, CP).

Esse modelo faz com que a medida de segurança tenda à perpetuidade,
vez que não há qualquer delimitação de sua duração. Tal situação ofende a
dignidade da pessoa humana, a proibição de tratamentos desumanos e outros
princípios constitucionais, razão pela qual parte da doutrina defende o
estabelecimento de limites máximos para a medida em tela.8

7 ANDREUCCI, Ricardo Antunes et al. Penas e medidas de segurança no novo código. 2 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1987. p. 290. OLIVEIRA, Frederico Abrahão. Penas, medidas de segurança e sursis: doutrina,
jurisprudência e legislação. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995. p. 51. FERRARI, Eduardo Reale.
Medidas de Segurança e Direito Penal no Estado Democrático de Direito, p. 88.
8 GOMES, Luiz Flávio. Medidas de segurança e seus limites. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São
Paulo: Revista dos Tribunais, ano 1, n. 2, abr/jun, 1993. p. 66-69. LEVORIN, Marco Polo. Princípio da
legalidade na medida de segurança: determinação do limite máximo de duração da internação. São Paulo:
Juarez de Oliveira, 2003. p. 235. PANCHERI, Ivanira. Medidas de segurança. Revista Brasileira de Ciências
Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 5, n. 20, out/dez, 1997.p. 110. CARVALHO, Amilton
Bueno de. Personalidade não pode prejudicar cidadão. Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais.
São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 11, n. 129, ago, 2003. p. 723.
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3. Direitos dos submetidos à medida de segurança

Os direitos dos submetidos à medida de segurança estão expressamente
garantidos no Código Penal e na Lei de Execução Penal. Representam uma
menor marginalização dos doentes mentais, antes tratados com absoluto
descaso, �como se a loucura fosse o equivalente à perda da cidadania,
desaparecimento da condição humana�.9

Com efeito, o art. 3º da Lei de Execução Penal dispõe que ao internado
serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.
De acordo com o art. 10 e parágrafo único da mesma lei, a assistência ao internado
é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência
em sociedade, sendo estendida ao egresso. O art. 11 estabelece que a assistência
deve ser: material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Os artigos
12 a 27 tratam especificamente das espécies de assistência.

Todos os direitos do preso devem ser garantidos, no que couber, ao
submetido à medida de segurança (art. 40, 41 e 42, LEP). Quanto aos direitos
específicos do internado, o Código Penal, em seu art. 99, estabelece que será
recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será
submetido a tratamento, sendo absolutamente inadmissível o recolhimento do
inimputável à cadeia ou ao presídio comum, ainda que temporariamente.

Segundo a Lei de Execução Penal, o hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis (art. 99), dispondo
que são requisitos dos hospitais de custódia, assim como da unidade celular:
salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e
condicionamento térmico adequado à existência humana; área mínima de seis
metros quadrados. Assegura-se a liberdade de contratar médico de confiança
pessoal do submetido à medida de segurança, por seus familiares ou
dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento, cabendo ao juiz da
execução a solução das divergências entre o médico oficial e o particular (art. 43
e par. único, LEP). Obviamente os direitos e garantias constitucionais não restam
excluídos, sobretudo a disposição de que ninguém será submetido a tortura
nem a tratamento desumano ou degradante (art. 5º, inc. III, CF).

Cumpre ressaltar que, em sede de medida de segurança, o Estado tem o
dever de tratar o doente mental, por ser esta a finalidade precípua da medida, a
legitimar sua intervenção na liberdade do indivíduo. Dessa forma, não é de se
admitir a ineficiência do tratamento em razão da inércia estatal: quando a cura
não advir, há que se questionar se a doença é realmente incurável ou se o
Estado não prestou a assistência devida, como era de seu dever. Isto porque,
toda intervenção do Estado, sobretudo a penal, na liberdade do cidadão deve
9 ANDREUCCI, Ricardo Antunes et al. Penas e medidas de segurança no novo código, p. 295.
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ser restringida, para evitar arbitrariedades ou mesmo o descaso. Em verdade,
atualmente o dever do Estado de tratar o inimputável submetido à medida de
segurança não tem sido cumprido satisfatoriamente, a julgar pelos raros casos
em que a cura é alcançada. Assim, faz-se urgente uma maior fiscalização do
dever do Estado de tratar o agente.

Ademais, não obstante a execução da medida de segurança não poder
prescindir da Psiquiatria, os avanços científicos desta parecem não ser levados
em conta. Prova disso é que, em uma época de incomensuráveis avanços
terapêuticos e farmacológicos, muitos internados continuam indefinidamente
custodiados, sem previsão alguma para sua cura ou, ao menos, para a cessação
de sua periculosidade. Certamente um diálogo mais consistente entre o Direito
Penal e a Psiquiatria deve se estabelecer, para uma eficácia real das medidas de
segurança.

Sensíveis a todas as problemáticas que as medidas de segurança
encerram, há inúmeras tentativas no sentido de superá-las. Assim, a doutrina
mais autorizada propõe o estabelecimento de prazos máximos de duração das
medidas de segurança, hoje inexistentes, para evitar que a medida tenda à
perpetuidade. Há também práticas institucionais cristalizadas, fundadas na já
referida necessidade de se desinstitucionalizar o tratamento dos doentes
mentais, destacando-se a alta e a desinternação progressiva.

4. Alta e desinternação progressiva

Embora a medida de segurança tenha por finalidade precípua o tratamento
do doente mental que realizou o ilícito-típico, o tratamento dispensado aos
inimputáveis nos hospitais psiquiátricos, não raro, é deficiente. Ao invés de
efetivamente auxiliar na cura da doença mental, muitas vezes torna tal doença
crônica, impossibilitando a volta do indivíduo ao meio social. Diante destas
circunstâncias, a periculosidade, via de regra, não é cessada, e o indivíduo
permanece indefinidamente no hospital, visto não ter a medida de segurança
limite máximo de duração.

Considerando essa cruel realidade, e a influência do movimento
antimanicomial dos dias atuais, iniciaram-se práticas nos Hospitais de Custódia
e Tratamento Psiquiátrico, sob orientação dos juízes e tribunais, para reverter
este quadro. Tratam-se da alta e da desinternação progressiva. Constituem
estas, uma progressão da situação do internado, semelhante à passagem do
sistema fechado para o semi-aberto e aberto no sistema prisional, destinado
àquele que cumpre pena.

A progressão, na execução das medidas de segurança, foi adotada
primeiramente pelo Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso, em Porto

CNPCP 19 - Miolo completo.pmd 12/22/2006, 5:10 PM191



192

Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1(19) - jul/dez. 2006

Alegre, em 1966, e objetivava a integração paulatina do internado em sua família.
A duração das visitas familiares seria aumentada gradativamente, até que o
indivíduo ficava permanentemente com sua família, quando a reintegração
ocorresse.  O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico André Teixeira
Lima, em Franco da Rocha, de 1981 a 1984, instituiu visitas experimentais do
paciente a sua família, durante os finais de semana. A experiência resultou em
efetivos ganhos terapêuticos. Entretanto, foi suspensa a iniciativa judicialmente,
fundamentando-se a decisão na ausência de amparo legal. Em 1989, foi instituída,
em Franco da Rocha, a Colônia de Desinternação Progressiva, modelo transitório
entre a hospitalização em regime fechado e o retorno ao meio social.

Atualmente, dá-se a adoção da alta progressiva pelo Rio Grande do Sul,
no Instituto Psiquiátrico Forense de Porto Alegre, e por Pernambuco, no
Manicômio Judiciário de Recife. A desinternação progressiva tem sido utilizada
em São Paulo, no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Professor
André Teixeira Lima, de Franco da Rocha. A alta e a desinternação progressiva
diferenciam-se. Enquanto a alta progressiva caracteriza-se por visitas dos
pacientes aos familiares, a desinternação progressiva é mais elaborada: há
acompanhamento contínuo dos funcionários analisando a evolução dos
pacientes; é facultado ao inimputável trabalho externo durante o dia, com repouso
noturno na instituição, além de várias atividades dentro da unidade, como a
horticultura, a marcenaria, a datilografia e a limpeza e conservação do refeitório.
São submetidos à desinternação progressiva os pacientes que apresentam maior
evolução no tratamento, estando menos perigosos. Há acesso irrestrito à sala
de atividades de lazer, ao pátio e ao refeitório. Neste, há a liberação de pratos,
copos de vidro e talheres de alumínio, além de geladeira, fogão, pias, mesas,
bancos e armários. É possível a locomoção pelas imediações da instituição, e a
realização das atividades acima citadas. Quando ocorre efetiva progressão da
ressocialização social e avanços no tratamento, é permitido trabalho externo.
Assim, há o regime de hospital-noite: o paciente passa o dia fora das
dependências da colônia, retornando à noite para pernoitar. O objetivo é a
maior inserção gradativa do paciente no meio sócio-familiar, sendo certo que o
acompanhamento técnico sempre se faz presente. A equipe técnica da Colônia
de Desinternação Progressiva é composta por um médico, um assistente social,
um psicólogo e um chefe de segurança penitenciária. O que prevalece na
desinternação progressiva é o tratamento psico-sócio-terapêutico, capaz de
lograr a reintegração sócio-familiar, e não psicofarmacológico, capaz apenas de
controlar o quadro psicopatológico. Com efeito, a desinternação progressiva,
segundo Ferrari:

constitui-se numa revolução terapêutica, opondo-se ao
regime fechado. Enquanto no internamento fechado o
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paciente adquire hábitos condutores ao hospitalismo, ao
mimetismo, agravando a patologia, cronificando a doença,
originando um estado de dependência contínua do
ambiente hospitalar, intensificando o distanciamento do
meio sócio-familiar, na desinternação progressiva visa-se
à integração gradativa entre o paciente e o meio social,
oferecendo-lhe formas terapêuticas alternativas, que
variam desde saídas extra-institucionais para o trabalho,
visitas familiares, passeios pela região, compras na cidade,
até o recebimento de aposentadoria, sempre com o devido
acompanhamento dos funcionários da instituição. 10

A alta e a desinternação progressiva baseiam-se na desinstitucionalização
do tratamento do doente mental, na necessidade de não cronificar tal doença,
na busca de autonomia dos indivíduos portadores de deficiência mental, na
construção de sua identidade, no resgate de sua cidadania e na viabilização de
sua convivência com o meio familiar e social. Certamente constituem uma
mudança paradigmática na execução das medidas de segurança. Sua importância
e utilidade residem na possibilidade efetiva de avaliar o comportamento social
do interno, antes de sua liberação definitiva ao convívio social. Ademais, a
desinternação progressiva é menos desumana e permite uma inserção social
paulatina e mais adequada.

A desinternação progressiva é uma etapa intermediária entre o
internamento e a desinternação condicional11, não havendo mudança na medida
de segurança fixada. A progressão das espécies de medida, no entanto, também
é extremamente importante, substituindo-se a internação pela sujeição a
tratamento ambulatorial sempre que o paciente revelar compatibilidade com a
medida.12

A alta e a desinternação progressiva são práticas que não têm previsão
legal, mas que são realizadas nos Hospitais de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico e reconhecidas por juízes e tribunais. Os julgados que seguem
demonstram a aplicação da alta progressiva no Rio Grande do Sul:

Réu absolvido. Aplicação da medida de segurança de
internação no Instituto Psiquiátrico Forense, com
possibilidade de alta progressiva. Decisão em
consonância com laudo psiquiátrico. Apelo improvido.
(Apelação Crime nº 698304631, Oitava Câmara Criminal,

10 FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de Segurança e Direito Penal no Estado Democrático de Direito, p.
168-172.
11 PANCHERI, Ivanira. Medidas de segurança, p. 112.
12 FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de Segurança e Direito Penal no Estado Democrático de Direito, p.
170.
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Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator Des.
Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, julgado em 30.06.1999).

Exposição da vida de outrem a perigo direto e iminente.
Alcoolismo. Medida de segurança detentiva em alta
progressiva deferida ao corpo de terapeutas. (Apelação
Crime nº 683025563, 3ª Câmara Criminal, Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul, Relator Des. Gilberto Niederauer
Corrêa, julgado em 03.11.1983).

A desinternação progressiva, mesmo não possuindo regulamentação
legal instituindo-a em todo o país, é uma realidade no Estado de São Paulo, em
razão da Portaria nº 9, de 09 de junho de 2003, assinada pelo Juiz Corregedor
dos Presídios da Capital Dr. Miguel Marques e Silva. Conforme seu artigo 1º:

fica instituída, no Âmbito dos Hospitais de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico do Estado de São Paulo, a
possibilidade de transferência de paciente, quer do sexo
masculino quanto do sexo feminino, submetido a medida
de segurança para a Colônia de Desinternação Progressiva.

Fica em aberto a possibilidade de instituição da desinternação
progressiva em todo o território nacional, medida que estaria em conformidade
com os ditames do Estado Democrático de Direito e com as evoluções
terapêuticas conquistadas pela Psiquiatria. Neste sentido, o Projeto de Lei
3473/00, pretendendo alterar a redação do art. 97, parágrafo 3º, do Código Penal,
dispõe que:

o juiz, após perícia médica, poderá conceder ao paciente
que apresentar melhora em seu tratamento, a
desinternação progressiva, facultando-lhe saída
temporária para visita à família ou participação em
atividades que concorram para o seu retorno ao convívio
social, com a indispensável supervisão da instituição em
que estiver internado.

O parágrafo 4º do mesmo artigo passaria a ter a seguinte redação:
�observados os resultados positivos da desinternação progressiva e realizada
a perícia, com a melhora do quadro clínico do internado, poderá o juiz autorizar
a transferência para o tratamento ambulatorial, ouvido o Ministério Público�.
Preocupado com o advento de lei posterior tendente a modificar a
progressividade na medida de segurança, o legislador do Projeto, em seu art. 5º,
veda a abolição das regras e princípios referentes ao sistema progressivo da
medida de segurança de internamento.
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A iniciativa do Projeto de Lei deve ser comemorada, pois além de inegável
avanço na execução da medida de segurança e no tratamento do doente mental,
regulamenta prática já existente de longa data nos hospitais de custódia e
tratamento psiquiátrico, destacando-se o de Franco da Rocha, no Estado de
São Paulo.

5. Conclusão

De todo o exposto, fica patente a necessidade de se reestruturar a
regulamentação das medidas de segurança no ordenamento jurídico-penal
brasileiro, vez que a realidade do sistema penitenciário relativo ao doente mental
com freqüência não tem promovido a dignidade da pessoa humana.

Propostas neste sentido têm sido realizadas por hospitais de custódia e
tratamento psiquiátrico, tendo obtido o reconhecimento do Poder Judiciário.
Exemplos são a alta e a desinternação progressiva.

Desta forma, a instituição de tais propostas dentro do ordenamento
jurídico brasileiro parece ser uma alternativa historicamente viável, pois tais
experiências têm alcançado resultados positivos, significando, ademais, uma
possibilidade de melhora do quadro clínico do doente mental e sua desinternação
definitiva. Neste sentido, já há Projeto de Lei (3473/00) visando instituir a
desinternação progressiva como direito a todos aqueles submetidos à medida
de segurança.

A regulamentação da desinternação progressiva, o estabelecimento
de limites máximos para a medida de segurança e um maior diálogo entre
Direito Penal e Psiquiatria parecem ser propostas que merecem acolhida no
sistema jurídico brasileiro, a fim de efetivar os direitos humanos dos
indivíduos portadores de doença mental submetidos ao sistema penitenciário
brasileiro.
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CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA

CRIMINAL E PENITENCIÁRIA

Número Protocolo: 08001.003856/2005-51

Espécie: Projeto de Lei

Procedência: SUPAR � ART. POLÍTICA � PR

Emitente: ASPAR

Assunto: PARECER TÉCNICO

Parecer

Trata-se de substitutivo de projeto de lei que cria mecanismos para
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do par. 8º do
art. 226 da Constituição Federal, da Convenção para a Eliminação de todas as
Formas de Discriminação contra as mulheres e da Convenção de Belém do Pará,
dispõe sobre a criação e funcionamento dos Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher e dá outras providências.

O texto original foi elaborado pelo Grupo de Trabalho Interministerial
criado pelo Decreto nº 5.030, de 31 de março de 2004, e encaminhado pelo Poder
Executivo. A Deputada Federal Jandira Feghali, relatora do Projeto nº 4.559/
2004 na Comissão de Seguridade Social e Família, apresentou o substitutivo em
análise.

De acordo com a manifestação da Deputada, o projeto é o resultado de
um longo processo iniciado com a criação de um consórcio de ONGs em 2002
que tinha por objetivo a elaboração de uma Lei de Violência Doméstica.

O substitutivo apresentado contém 51 artigos, divididos entre os
seguintes títulos:

Título I � Disposições Preliminares

Título II � Da violência doméstica e familiar contra a mulher

Título III � Da assistência à mulher em situação de violência doméstica
e familiar

Título IV � Dos procedimentos

Título V � Da equipe de atendimento multidisciplinar

Título VI � Disposições finais
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Os artigos dos Títulos I e II contêm disposições conceituais, destinadas
primordialmente a configurar o âmbito de aplicação da lei e caracterizar o que se
entende por violência doméstica e familiar.

O Título III estabelece, no Capítulo I, as diretrizes a serem observadas
pelas políticas públicas destinadas a coibir a violência doméstica e familiar; no
Capítulo II, a forma como se dará a assistência à mulher em situação de violência
doméstica e familiar e, no Capítulo III, disciplina o atendimento a ser prestado à
mulher pela autoridade policial.

O Título IV cuida dos procedimentos. Não obstante a expressão utilizada,
os dispositivos aí contidos trazem inovações de naturezas penal e processual
e não apenas procedimentais.

O Título V trata da equipe de atendimento multidisciplinar e, por fim, o
Título VI, dentre outras disposições finais, altera a Lei nº 9.099/95, o Código de
Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal.

A análise do projeto substitutivo revela que suas propostas centrais
relacionam-se à criação de um sistema integrado de proteção à mulher em
situação de violência doméstica e familiar entre as esferas de governo federal,
estadual e municipal, e, no âmbito de cada um, entre as diversas agências
responsáveis, e à criação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher. De se consignar que tais propostas representam um afunilamento em
relação ao disposto no artigo 226 § 8º da Constituição Federal que diz o seguinte:

�O Esado assegurará a assistência à família na pessoa de
cada um dos que a integram, criando mecanismos para
coibir a violência no âmbito de suas relações.�

A opção dos autores do projeto e do substitutivo justifica-se, pois a
vitimização das mulheres é quantitativa e qualitativamente mais relevante que a
vitimização masculina. E a elaboração de projeto que revele esta opção não
exclui a possibilidade de virem a ser elaborados outros, cuidando de outras
formas de violência doméstica. De qualquer forma, o que esse pretende aqui
ressaltar é que o projeto atende apenas parcialmente o dispositivo constitucional
invocado.

E se o faz apenas parcialmente, no que diz respeito ao menos às questões
de natureza penal, o faz, s.m.j., por via inadequada. Considerando o campo
temático de atuação deste Colegiado, cuida analisar os dispositivos atinentes
a questões de direito penal, processual penal e a execução penal. Dentre as
inovações de se ressaltar que o projeto exclui os casos de violência doméstica
e familiar da abrangência da Lei nº 9.099/95 e estabelece para estes a
obrigatoriedade de lavratura de Boletim de Ocorrência bem como a colheita de
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provas, oitiva do acusado e testemunhas pela autoridade policial. Ou seja, é o
retorno do inquérito policial.

O projeto determina que os Estados e o Distrito Federal deverão criar os
Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que terão
competência para decidir ações civis e penais (art. 13). Os juizados serão
competentes inclusive para o processamento da primeira fase nos processos
dos crimes dolosos contra a vida. Somente após a decisão de pronúncia é que
o processo será encaminhado ao Tribunal do Júri (art. 16, § 6º). Outra inovação
diz respeito à representação. De acordo com o dispositivo no artigo 16, §§ 1º e
2º, a renúncia à representação só será aceita em audiência anterior à denúncia e
o juiz poderá rejeitá-la. Ou seja, a ação pública condicionada é transformada em
incondicionada pelo juiz que passa a ter assim a iniciativa da ação penal o que
parece estar em conflito com o disposto no artigo 129, I da Constituição Federal.

Outras medidas previstas são: a vedação de aplicação das penas de
prestação pecuniária e cesta básica ou similar (art. 16, § 3º), a possibilidade de
concessão de diversas medidas protetivas pelo juiz e a irrecorribilidade da
decisão (art. 22), medidas protetivas em detrimento do acusado de natureza
civil e penal (art. 23), inversão do ônus da prova (art. 26), intervenção obrigatória
do Ministério Público (art. 27 e 28), obrigatoriedade da presença de advogado
(arts. 29 e 30). Por fim, as alterações legais pontuais são as seguintes:

- o artigo 61, da Lei nº 9.099/95, passa a ter a seguinte redação:

- �art. 61 � parágrafo único � não se considera de menor potencial ofensivo
os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, não se
aplicando a tais ilícitos esta Lei�.

- acrescenta inciso ao artigo 313 do Código de processo Penal, que trata
das hipóteses de decretação de prisão preventiva:

- �inciso IV � se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a
mulher qualquer que seja a pena aplicada�.

- a pena prevista pelo § 9º do artigo 129 do Código Penal com a seguinte
redação:

§ 11 � �a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra a
mulher, na forma da lei específica�.

- é acrescentada alínea ao artigo 61 do Código Penal com a seguinte
redação:

m � �quando praticadas com violência doméstica e familiar contra a
mulher, na forma da lei específica�.
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Por fim, ao artigo 152, da Lei de Execução Penal, é acrescentado parágrafo
único com a seguinte redação:

�parágrafo único � nos casos de violência doméstica contra a mulher, o
juiz poderá determinar a obrigatoriedade de comparecimento a programas de
recuperação e reeducação.�

As alterações propostas relacionadas a questões de direito penal,
processual penal e a execução penal não merecem prosperar pelos motivos
seguintes.

As iniciativas de proteção às vítimas podem ser agrupadas em duas
grandes categorias que chamo de políticas de inclusão e políticas de exclusão.1

Os partidários desta última acreditam que estarão melhor protegendo os
interesses das vítimas ao restringir os direitos dos acusados; os partidários
das primeiras buscam outras formas de satisfazer as necessidades e expectativas
das vítimas. Muito embora o projeto que se analisa traga algumas medidas de
inclusão, importantes e necessárias, no que diz respeito às inovações de política
criminal é totalmente partidário das políticas de exclusão. Cumpre dizer, porém,
que muitas pesquisas revelam que as vítimas são menos punitivas do que
pretendem seus supostos defensores e que medidas penais endurecedoras
não necessariamente atendem suas expectativas e necessidades.

Em São Paulo, foi criado pelo Provimento 805/2003 do Conselho Superior
da Magistratura, o Juizado Especial da Família � JecrimFam. Ao invés de buscar
apenas o endurecimento das medidas penais, o JecrimFam conta com a atuação
de assistentes sociais e psicológicos e está voltado à solução dos conflitos
familiares em geral e não apenas aos que vitimam mulheres. Os resultados têm
sido muito satisfatórios. Experiências como estas deveriam ser melhor
conhecidas e aproveitadas antes de se buscar o caminho aparentemente mais
fácil do endurecimento penal cuja eficácia jamais foi comprovada.

Pelo exposto, o parecer é pela rejeição dos dispositivos de natureza
penal do projeto.

Brasília, 08 de maio de 2006.

ANA SOFIA SCHMIDT DE OLIVEIRA

Conselheira

Parecer aprovado na 320ª Reunião Ordinária do CNPCP, realizada nos dias 08 e
09/05/0
1 �A Vítima e o Direito Penal�

� Ana Sofia Schmidt de Oliveira. Ed. RT. São Paulo, 1999.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA

Processo 08001.002269/2001-11

Assunto: Voto do Preso. Reivindicações de Presidiários

P A R E C E R (*)

Senhor Presidente,

Senhores Conselheiros.

Vieram os presentes autos a este Egrégio Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, para exame e manifestação deste colegiado a respeito
do mérito da matéria relacionada ao direito de voto do preso, requerimento que
foi formulado pela União Solidariedade Cristã São Francisco de Assis � USCAFA,
com sede em Brasília-DF, assinado pela sua presidente, senhora Marinete Alves
Brandão.

O abaixo assinado encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Presidente
da República conta com 2.064 assinaturas, solicitando o encaminhamento de
Proposta de Emenda à Constituição Federal, para alteração do inciso III, do
art.15 da Magna Carta brasileira, permitindo que o condenado criminalmente
possa votar.

A justificativa que acompanha o requerimento ressalta que a manutenção
do voto é a única forma que o preso tem para humanizar o cumprimento de sua
pena e construir um horizonte de esperança quando deixar o sistema
penitenciário, caso contrário ficará impossibilitada a ressocialização, que é a
única forma de manutenção da paz social.
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O expediente foi protocolizado junto à Secretaria Geral da Presidência
da República e encaminhado ao Gabinete do Ministro da Justiça e, em seguida
à Secretaria Nacional de Justiça e a este Egrégio Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária.

Imperioso ressaltar que a proposta já teve manifestação deste órgão
colegiado por meio de um bem fundamentado parecer emitido pelo ilustre
Conselheiro Vetuval Martins Vasconcelos em 18 de fevereiro de 2002,
manifestando-se favorável à pretensão de excluir o inciso III do art.15 da
Constituição Federal de 1988, possibilitando aos condenados criminalmente
com sentença transitada em julgado o direito de votar, acrescentando um
parágrafo 4º ao art.14 da Carta Magna, por meio de Emenda Constitucional, a
condição de inelegibilidade, enquanto durarem os efeitos da condenação, tudo
nos termos da PEC n. 486/97, consignando ainda que as situações previstas
nos incisos IV (recusa de cumprimento de obrigação a todos imposta) e V
(improbidade administrativa), carecem do mesmo tratamento jurídico por se
tratar de situação fática semelhante.

Consta dos autos, ainda, às fl. 348, Despacho do senhor Presidente do
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, encaminhando o presente
processo para vistas ao conselheiro Frederico Guilherme Guariglia, com Parecer
do conselheiro Vetuval Martins Vasconcelos, apreciado na 279ª Reunião
Ordinária, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2002.

Foram anexadas a este processo a PEC n. 22/2002 (fl.350/352), a PEC n.
65/2003 (fl.359) e a PEC n. 486/1997 (fl.362).

Nos autos, ainda, extrato de ata do Fórum Social Mundial, na sua 5ª
edição (fl.367/370), organizado pelo Instituto de Acesso à Justiça (IAJ) e pela
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul, realizado no auditório Márcio Puggina da Escola
Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul. Destaca-se, naquele evento, a
apresentação do Caso Brasileiro sobre a situação dos presos provisórios e dos
presos definitivos com seus direitos a voto.

É o Relatório sucinto.

Passo a opinar.

Trata-se de matéria controvertida, apaixonante, complexa e de grande
repercussão no encaminhamento de qualquer discussão acerca do respeito ao
direito de exercício da cidadania por parte da população encarcerada por meio
do sufrágio universal, sem restrição de natureza meramente discriminatória.

Ao tratar dos Princípios Fundamentais, a Constituição Federal estabelece
em seu art. 1º que A República Federativa do Brasil, formada pela união

CNPCP 19 - Miolo completo.pmd 12/22/2006, 5:10 PM206



207

Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1(19) - jul/dez. 2006

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, dentre outros, a
soberania e a cidadania, ressaltando em seu Parágrafo único que Todo o
poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.

A garantia do exercício do voto pela pessoa presa é medida que se
insere no Título I dos Princípios Fundamentais, insculpidos na Constituição
Federal de 1988.

Já foi dito que a prisão deve ser reservada para aqueles casos em que
realmente todas as outras alternativas a ela falharam e que o combate à
criminalidade e à violência não pode ser feito com a preponderância de posturas
emocionais. A prisão, sabemos todos nós, não é e não pode ser a única
alternativa. Em todo o mundo lutamos para que o sistema penal ofereça respostas
eficazes para as graves questões sociais, o que é um lamentável engano já que
esse sistema jamais funcionou, seja como instrumento reabilitador, de inclusão
social, seja como instrumento de segurança da sociedade.

Não há que se questionar que devem ser mantidas encarceradas somente
aquelas pessoas que efetivamente constituem riscos reais para a sociedade. É
nesse aspecto que devem ser discutidos os princípios fundamentais de direitos
humanos e, especialmente, o princípio relacionado à dignidade do preso. O
respeito à dignidade e ao exercício da cidadania pelo preso não está previsto
somente na Constituição Federal, mas também no Código Penal Brasileiro e na
Lei de Execução Penal nos artigos 40, 41, 64, 66, 67, 68, 78, 79, 80 e 81, além de
constituir princípio fundamental do Direito Penitenciário.

Diagnóstico do Sistema Penitenciário Nacional elaborado pelo
Departamento Penitenciário Nacional � DEPEN mostra que �as recentes rebeliões
tomadas como expressão visível da conturbada realidade vivida nos
estabelecimentos penais do país, começam a induzir a sociedade a uma reflexão
mais ampla sobre os destinos reservados às milhares de pessoas que atualmente
estão a engrossar o contingente de nossa população prisional�. O estudo
mostra que �pesquisas recentes estimam, por exemplo, que mais de 60%
(sessenta por cento) da população prisional deve ser composta por presos
reincidentes (talvez não no sentido técnico-jurídico, mas no sentido de que
saíram do sistema e a ele vieram a retornar), o que aponta, dentre outras coisas,
para o papel absolutamente deficitário que vem sendo desempenhado pelo
tratamento penal nos vários estabelecimentos penais do país. Dar cabo, então,
a uma boa política de reintegração social e apoio ao egresso, ou a uma boa
política de qualificação dos recursos humanos atuantes no sistema, constitui
estratégias relevantes para atribuir à rotina prisional um efetivo papel de
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prevenção especial, evitando-se ao menos que a alimentação do sistema
continue a ser promovida segundo as estatísticas atuais�.

Evidente que não podemos imaginar políticas de reintegração social
sem a participação do destinatário e ator principal desse enredo: o preso. Garantir
a sua intervenção nesse processo por meio do voto parece ser a melhor
alternativa.

O diagnóstico elaborado pelo DEPEN apresenta dados atuais que
merecem a reflexão de todos aqueles que militam na execução penal. �Segundo
informes da base de dezembro de 2003, o sistema penitenciário possui um total
de 308.304 presos, sendo 139.057 no regime fechado, 30.929 no regime semi-
aberto, 67.549 na condição de presos provisórios e 2.668 cumprindo medida de
segurança. Do total mencionado, 240.203 estão propriamente em
estabelecimentos do sistema, que assim registraria um déficit de 60.714 vagas,
enquanto que 68.101 se encontram em estabelecimentos da segurança pública.
Percentualmente 96% são homens e 4% mulheres.

A reconstituição dos índices de privação de liberdade torna, no entanto,
o cenário mais dramático. Enquanto em 1992, percentualmente 0,07% da
população brasileira se encontravam privadas de liberdade, em 1995 esse número
salta para 0,09%, em 1999 para 0,11% e em 2003 para 0,17%. Em termos absolutos,
isso significa dizer que a população prisional passou de 114.337 para 308.304
presos no mesmo período. Tanto num caso, quanto no outro, verifica-se que o
país passou a prender � ou a manter preso, mais que o dobro de indivíduos em
pouco mais de uma década.

A média mensal de inclusões revela isso com alguma clareza: enquanto
9.391 presos são incluídos por mês no sistema, apenas 5.897 são liberados.
Isso irá significar um saldo de 3.494 presos a mais por mês ou de 41.928 presos
a mais por ano, que se somam ao contingente já acumulado nos estabelecimentos
penais do país. E desde que esses números revelam alguma constância, verifica-
se ainda que, para um futuro não muito distante não há perspectiva de alívio
dessa tendência: em projeções para 2007, o sistema penitenciário brasileiro
estaria com um total de 476.000 presos, caso não haja vontade e mudança de
postura�.

Há consenso que não pode haver administração penitenciária eficaz
sem recursos. E esses recursos, oriundos do Fundo Penitenciário Nacional,
constituído com recursos originados nas dotações orçamentárias da União,
custas judiciais recolhidas em favor da União e arrecadação dos concursos de
prognósticos, devem ser aplicados em construção, reforma, ampliação de
estabelecimentos penais, formação, aperfeiçoamento e especialização do serviço
penitenciário além de outras atividades de modernização e aprimoramento do
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Sistema Penitenciário Brasileiro. Ocorre que, grande parte desses recursos está
contingenciada, comprometendo as unidades da federação que não possuem
condições de manter e aprimorar seus sistemas penitenciários.

É fácil constatar, senhor Presidente e senhores e senhoras conselheiros
e conselheiras que a questão penitenciária tem contornos preponderantemente
de natureza política. A administração dos recursos do FUNPEN é uma prova
evidente disso. A preocupação com o Sistema Penitenciário nunca foi e nem
será prioridade na definição das políticas públicas. O maior interessado, o preso,
nunca foi e nem será ouvido e chamado a participar desse processo. Esse
panorama pode e deve ser mudado. A ampliação do rol de pessoas legitimadas
a participar dessas discussões passa pelo respeito ao direito de voto do preso,
seja provisório ou condenado.

No trabalho intitulado �O Direito de Voto do Preso�, Rodrigo Puggina,
Coordenador do Projeto/Campanha Voto do Preso e Instituto de Acesso à
Justiça-IAJ lembra que, com propriedade, um Desembargador que exercia na
época a Presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros, em entrevista
concedida há alguns anos, assinalou que �As pessoas e o Estado querem uma
sociedade com menos crime, mas não se investe onde não há visibilidade política,
então é difícil ter casas penitenciárias em número suficiente no Brasil e, sobretudo
com qualidade suficiente para recuperar, pelo menos parcialmente, algumas
pessoas. Está se trabalhando no Brasil com algumas masmorras que não dão
inveja nenhuma à Idade Média, na forma de execução da pena. Pessoas que
saem dali, contaminadas por Aids, tuberculose e outras doenças. Estas pessoas
foram condenadas foi à privação da liberdade, e não da saúde. Por outro lado,
o sistema não regenera. Mas isso não está no campo de visão. De modo geral
é sujeira que vai para debaixo do tapete�.

Não foi sem razão que, há mais de meio século, Michel Foucault assinalou
que:

�Desde o começo a prisão devia ser um instrumento tão aperfeiçoado
quanto à escola, a caserna ou o hospital, e agir com precisão sobre os
indivíduos. O fracasso foi imediato e registrado quase ao mesmo tempo que o
próprio projeto. Desde 1820 se constata que a prisão, longe de transformar
os criminosos em gente honesta, serve apenas para afundá-los ainda mais na
criminalidade. A prisão fabrica delinqüentes, mas os delinqüentes são úteis
tanto no domínio econômico como no político. Os delinqüentes servem para
alguma coisa�.

A convivência em um mesmo local de presos provisórios e presos
condenados definitivamente, forçada pela falta de vagas nos estabelecimentos
penais, provoca conseqüências graves nas políticas públicas direcionadas à
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ressocialização do condenado. Um outro fator indicativo do aumento da
violência e da criminalidade é que muitos excluídos socialmente vêem no crime,
a alternativa para a sua sobrevivência e, acima de tudo, como ascensão social,
estimulados e encorajados pelos altos índices de impunidade que reina no país.

Já foi dito que o ambiente carcerário, por melhor que seja, apresenta
aspectos criminógenos, impeditivos de qualquer possibilidade de
ressocialização. Fingindo que isso não é verdade, o Estado, por meio da Lei de
Execução Penal proporciona uma série de oportunidades para que o preso
possa, na medida de seu comportamento, adaptar-se com a futura liberdade
definitiva, podendo gozar de saídas temporárias, trabalho externo, progressão
de regime, livramento condicional sem, contudo, poder exercer o direito de
voto. Há, nesse aspecto, certa contradição. Mas, o que fazer, se a própria pena
privativa de liberdade, desde o seu surgimento, é contraditória por natureza?

�O sentimento de injustiça que um prisioneiro experimenta é uma das
causas que mais podem tornar indomável seu caráter. Quando se vê assim
exposto a sofrimentos que a lei não ordenou nem mesmo previu, ele entra num
estado habitual de cólera contra tudo o que o cerca; só vê carrascos em todos
os agentes da autoridade; não pensa mais ter sido culpado; acusa a própria
justiça� (Vigiar e Punir, Michel Foucault, Ed. Vozes, p. 235).

Em artigo intitulado �O voto dos presos�, Renato Gomes Nery destaca
que �os segregados não têm voz e nem representação, encontrando na rebelião
o único meio de serem ouvidos. Os presos são um zero à esquerda. Ninguém se
importa com eles, a não ser uns poucos abnegados e altruístas. Constituem um
estorvo que foi abandonado nas prisões, como os escravos eram jogados nas
masmorras, num passado remoto, para morrerem de maus tratos, de doenças,
de fome e de abandono. Em que pese não haver a pena de morte formal no
Brasil, não há como negar que aqui, milhares de pessoas foram condenadas a
uma pena de morte lenta, dolorosa e contínua, e dentre elas estão os detentos.
Os presos são frutos do acaso, eles surgiram no seio da sociedade que os
produziu, os embalou, os encarcerou e os esqueceu. O problema existe e precisa
ser enfrentado e resolvido para que a dignidade da pessoa humana não seja
apenas uma letra morta nos textos das leis. Enquanto os encarcerados não
tiverem alguma coisa para dar, ninguém olhará por eles. É preciso fazer com que
os políticos se comprometam com o sistema prisional�.

Mais uma vez Rodrigo Puggina, em obra já citada neste Parecer, registra
que �os presos já se encontram em desigualdade perante as pessoas livres, não
têm nem possibilidades de defender seus ideais e interesses, quem se encontra
preso já se sente menos que as outras pessoas, sente-se inferior, e proibi-los de
votar é aumentar a desigualdade e, por conseqüência, debilitar a democracia�.
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Cita, naquela obra, Luiz Eduardo Soares, ex Secretário Nacional de Segurança
Pública, que diz: �Parece-me, deste modesto e exterior ponto de vista, que a
questão dividir-se-ia, com vantagens, em duas esferas: a problemática que
envolve os apenados e aquela que diz respeito aos detidos que aguardam
julgamento. Estes últimos, já pela legislação vigente, têm direito (donde,
obrigação) ao (do) voto. Infelizmente, o procedimento têm sido outro. Eles têm
sido impedidos, ou melhor, esquecidos e, de fato, não votado. Quanto aos
apenados, estes estariam excluídos, segundo a legislação. Ainda assim, eu
preferiria ver esta determinação legal alterada, para que a cidadania regulada,
restrita, disciplinada, podada, dos condenados, guardasse ao menos este
vestígio de seu vigor, para que do voto emergisse a expectativa da recuperação
dos direitos, a qual ajudaria a alavancar a auto-estima e o esforço de mudança
com que sonhamos. Além disso, presos têm direitos, como a proteção da vida,
da saúde, de acesso a advogado, de visitas etc, os quais devem ser respeitados,
garantidos. Quem zelará pelo cumprimento do dever do Estado em preservar
tais direitos? O Juiz de Execuções Penais? A sociedade? Não faz falta a atenção
política? Creio que sim. Onde restar uma fração de direito, exigir-se-á intervenção
política para garantir sua promoção. Para que tal intervenção política seja
suscitada, é preciso a sensibilização que só o voto logra operar. Daí minha
posição heterodoxa pelo direito ao voto dos presos, mesmo dos já apenados�.

Não se poderia deixar de citar a posição de Luís Francisco Carvalho
Filho em artigo publicado na Folha de São Paulo com o título �Presos, pobres,
silenciados e esquecidos�, com a transcrição dos seguintes trechos: �O Judiciário
estabeleceu regras diferentes. Pessoas condenadas e fora da prisão podem
votar. Pessoas ainda �protegidas� pela presunção de inocência, mas detidas,
estão formalmente condenadas ao silêncio político�. A explicação para que
presos provisórios (sem condenação definitiva) não votem é a própria prisão.
Sem liberdade física, dizem, o indivíduo perde o poder de escolher livremente:
além das dificuldades materiais, relacionadas com a coleta dos votos nas prisões
e a não interferência de forças armadas, a cadeia seria um curral eleitoral de fácil
manejo. Pode parecer extravagante, mas não há impedimento prático para o
voto dos presos. Alterada a Constituição, a Justiça Eleitoral tem meios de
promover o alistamento e de assegurar a ordem interna. A fiscalização pode
contar com a ajuda de entidades da sociedade civil sem compromisso partidário.
O ganho político seria a criação de canais de comunicação com o mundo livre.
Por que não permitir o aparecimento de interlocutores legítimos aqui fora? Será
que a cidadania não iria estimular uma alternativa de organização nas
penitenciárias, onde hoje só as quadrilhas têm vez? Por que não aproveitar as
eleições para que além do �silêncio sorridente� diante das chacinas, as cidades
possam escutar também o que essa gente presa, amontoada, pobre e esquecida
tem a dizer?�

CNPCP 19 - Miolo completo.pmd 12/22/2006, 5:10 PM211



212

Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1(19) - jul/dez. 2006

De início, faz-se necessário dividir a questão sobre o direito de voto do
preso em dois grandes tópicos, para melhor compreensão de seu conteúdo. O
primeiro, o direito a voto do preso provisório. O segundo, o direito a voto do
preso condenado com sentença transitada em julgado.

Em primeiro lugar, necessário esclarecer quem são os presos provisórios?
São eles:

1. o preso autuado em flagrante delito de acordo com os artigos 301 a
302 do CPP;

2. o preso preventivamente, de acordo com os artigos 311 a 316 do CPP;

3. o preso pronunciado para julgamento diante do Tribunal do Júri popular,
de acordo com os artigos 408, §1º do CPP;

4. o condenado por sentença penal recorrível, de acordo com os artigos
393, I do CPP;

5. o preso recolhido em razão de prisão temporária, de acordo com o
art.1º da Lei n. 7.960/89, permanecendo separado dos demais presos.

Oportuno, sobre a matéria, a análise da Consulta n. 834 � classe 5ª �
Distrito Federal, formulada pelo Vice Procurador-Geral Eleitoral, Paulo da Rocha
Campos, nos seguintes termos:

1. Pode o juiz eleitoral, em ano de eleições gerais, deixar de instalar
seção eleitoral especial em presídio que possua mais de 50 presos provisórios
(portanto no pleno gozo de seus direitos políticos) com domicílio eleitoral no
Estado em que estão recolhidos, diante do que dispõem os artigos 15, III da
Constituição da República, 136 do Código Eleitoral e as Resoluções 20.471/99 e
20.997/2002 do TSE?

2. O preso provisório, para exercer seu direito constitucional de
voto, é obrigado a transferir seu título eleitoral da cidade em que possui
residência, família e inscrição eleitoral (domicílio eleitoral histórico) para a cidade
em que está localizado o estabelecimento prisional onde está recolhido
provisoriamente? Em caso afirmativo, essa transferência deve observar o prazo
de 150 dias de antecedência previsto no art.91 da Lei n. 9.504/97?

3. Como deve proceder o Tribunal Regional Eleitoral para garantir o
exercício do voto ao preso que está no gozo de seus direitos políticos? Está o
Tribunal impedido de providenciar a destinação de urnas eletrônicas para os
estabelecimentos prisionais com mais de 50 eleitores em condições de votar,
sem que tenha havido prévia transferência da inscrição eleitoral?

Em resposta à consulta, o Senhor Ministro Humberto Gomes de Barros
(Relator), considerando que foram preenchidos os requisitos do art.23, XII do
Código Eleitoral, conheceu da consulta, manifestando-se no sentido de que o
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tema foi apreciado naquele Tribunal: Res.-TSE n. 21.160, de 1º.8.2002, e 21.633,
de 19.2.2004, ambas da relatoria do Min. Fernando Neves. A última dispõe
sobre os atos preparatórios, recepção de votos e garantias eleitorais para as
eleições daquele ano. A transferência do título deverá observar o art.91 da Lei
n. 9.504/97. Quanto à primeira parte do terceiro item, o Ministro entende que o
Tribunal Regional haverá de agir nos termos do art.136 do Código Eleitoral.
Portanto, o diretor da instituição, com a brevidade necessária, deverá notificar
o Tribunal sobre a presença dos eleitores em condições de votar. A resposta à
segunda parte da questão é afirmativa, nos moldes das resoluções citadas.

O Tribunal, por unanimidade, respondeu à consulta, nos termos do voto
do relator, com a seguinte ementa:

Consulta. Seção Eleitoral Especial. Estabelecimento Penitenciário.
Presos Provisórios. A possibilidade de presos provisórios virem a votar depende
da instalação de seções especiais, bem como de os interessados terem efetuado
pedido de transferência eleitoral.

Importante, ainda, a citação do pedido encaminhado ao Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de São Paulo pela Presidente e Diretora Executiva da
Fundação Estadual de Amparo ao Trabalhador Preso � FUNAP, Senhora Ana
Fernandes João Pedro, no sentido de viabilizar, em concurso com juizes eleitorais
do Estado de São Paulo, medidas capazes ao exercício, pelos presos, de
sufragarem no pleito de 1993, tendo recebido o seguinte Despacho daquela
Corte Eleitoral:

�Em locais de internação, permite a lei a instalação de Mesa Receptora,
desde que em local que seja previamente designado e, no mínimo, 60 dias antes
do pleito. Não há previsão para o caso de presídios. A matéria poderá ser objeto
de exame oportuno, mas, no momento, não há como atender a pretensão�.

Naquela manifestação, a Corte Eleitoral paulista ressalta que aquele
Tribunal possui julgado sobre a matéria, onde, apreciando a representação
formulada por José Carlos Siqueira, Diógenes Lopes e Ademir Matavalli,
consubstanciada no processo n. 8.198 � classe sétima, através do V. Acórdão n.
88.812 de 05.9.85, desacolheu-a nos termos do voto do I. Relator, Doutor Manoel
Alceu Affonso Ferreira, nos seguintes termos:

�Preso por força de condenação criminal ou preso em custódia processual
(prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão em decorrência de pronúncia), o
prisioneiro não pode votar simplesmente porque não dotado do requisito mínimo
da cidadania ativa: a liberdade.

(...)

Por isso tudo, e pelo meu voto, considerando que, recolhidos à Casa de
Detenção, os representantes cumprem penas privativas de liberdade, rejeito a

CNPCP 19 - Miolo completo.pmd 12/22/2006, 5:10 PM213



214

Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1(19) - jul/dez. 2006

representação ofertada, tudo ao entendimento de que, não apenas no próximo
pleito municipal, mas sim enquanto encarcerados estiverem, não poderão exercer
direito de voto.�

Em requerimento formulado ao Tribunal Superior Eleitoral acerca de
providências a adotar para assegurar o direito de voto ao preso provisório, o
Instituto de Acesso à Justiça (IAJ) aduz, em síntese: �Sempre se usaram critérios
diversos para limitar o acesso ao voto, como sexo, renda, residência,
conhecimento de língua nacional, sentenças condenatórias, instrução etc. Com
o passar do tempo estas restrições têm sido eliminadas, buscando-se um efetivo
sufrágio universal. Nesse sentido, a seleção, pelos juizes eleitorais de muitos
eleitores em detrimento de outros muitos, pode ser tolerado aos juizes e tribunais
aos quais compete, originariamente e socialmente, a defesa da Constituição
Federal. Também não podemos atingir, de forma absurda, a dignidade da pessoa
humana, esquecendo a presunção de inocência, que é um direito que todos nós
temos. Não podemos continuar juridicamente discriminando uma parcela da
população que sempre foi discriminada�.

Prova material de que é possível garantir o direito de voto ao preso
provisório é a Resolução n. 150/2002 do Tribunal Regional Eleitoral do Estado
do Acre, aprovando, por unanimidade, a proposta de instalação de seção especial
nos estabelecimentos penitenciários existentes naquele Estado, a fim de que os
presos provisórios tenham assegurado o direito de voto, onde haja, pelo menos
cinqüenta eleitores, ressaltando que a mesa receptora deverá funcionar em
local indicado pelo diretor do estabelecimento prisional.

A Resolução n. 14, de 11.11.94 do Conselho Nacional de Política Criminal
e Penitenciária � CNPCP, que fixou as Regras Mínimas para o Tratamento do
Preso no Brasil, estabelece em seu art.63 que �são assegurados os direitos
políticos ao preso que não está sujeito aos efeitos da condenação criminal
transitada em julgado�.

Oportuno registrar o posicionamento da OAB, no sentido favorável ao
direito de voto do preso, como única possibilidade de manter a cidadania e
assegurar o preceito constitucional. Isso porque, atuando a OAB na defesa da
cidadania, em âmbito federativo, deve assegurar os direitos humanos, lutar por
uma justiça social além de garantir assistência judiciária gratuita a pobres,
carentes, desassistidos e, em especial, aos presidiários impossibilitados de
pagar um advogado.

A Constituição Federal dispõe que:

Art.15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou
suspensão só se dará nos casos de:

I � cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
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II � incapacidade civil absoluta;

III � condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem
seus efeitos;

IV � recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação
alternativa, nos termos do art.5º, VIII;

V � improbidade administrativa, nos termos do art.37, §4º.

Vê-se que, pelo texto constitucional com redação destacada, a decretação
de suspensão dos direitos políticos exige o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória, ou seja, a execução penal só poderá ser iniciada com o
implemento dessa condição de imutabilidade da decisão criminal condenatória.

Questão controvertida, ainda, na doutrina é a necessidade de constar
expressamente da sentença penal condenatória a determinação da perda ou
suspensão dos direitos políticos do condenado. Em Comentários à
Constituição do Brasil, Celso Ribeiro Bastos em co-autoria com Ives Gandra
Martins, São Paulo, Saraiva, 2001, 2. v., p. 667 esclarece que �o que é importante
notar é que nessa hipótese a suspensão deverá constar expressamente da
sentença, enquanto a perda momentânea deflui da própria sentença transitada
em julgado, ainda que omisso o decisório judicial a respeito. No tocante ao
fundamento da medida, diz Pontes de Miranda ser ético, já que o criminoso não
é idôneo para participar dos negócios públicos�.

Mais uma vez, Rodrigo Puggina, na mesma obra citada anteriormente,
aduz que �interpretação diferente tem sido feita por alguns magistrados gaúchos,
em decisões corajosas e inovadoras, como o Dr. Eugênio Couto Terra,
entendendo que, ao sentenciar, o magistrado tem de levar em conta o artigo 92
do Código Penal Brasileiro, ou seja, que esta suspensão de direitos políticos
não seria automática, mas sim um efeito da condenação que o juiz tem de,
motivadamente declarar na sentença. Vide, por exemplo, processo
0012.05.0014008-2, da 6ª Vara Criminal do Foro Central de Porto Alegre/RS�. O
processo, que está no Tribunal de Justiça do Estado, tem tido enorme
repercussão, uma vez que esta nova interpretação enseja advogados e
defensores públicos a recorrerem de sentença contendo suspensão de direitos
políticos. Por outro lado, chama a atenção para a importância de não se excluir
do processo eleitoral uma quantidade tão grande de pessoas, mas de se buscar
um verdadeiro sufrágio universal. Com isso, poderá se formar um novo
entendimento a respeito do direito de voto da população carcerária.

Como preâmbulo dessa discussão, temos que preceitos constitucionais
devem ser invocados no trabalho de combate a todas as práticas de exclusão
social. Nesse particular, é importante lembrar que a Constituição Federal de
1988, em seu art.1º, II e III, mostra que os objetivos fundamentais da República
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Federativa do Brasil tratam da promoção do bem de todos, sem preconceito de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esses
preceitos constitucionais implicam em exame obrigatório de todas as discussões
que envolvam o respeito às liberdades e prerrogativas que são próprias da
nacionalidade, da soberania e da cidadania.

A facilidade com que são pronunciadas as palavras �direitos humanos�
é surpreendente. O cumprimento parece uma utopia. O mesmo se pode dizer do
termo �inclusão social�, palavra chave para pseudos cientistas sociais que,
usando da retórica, desconsideram que não pode haver inclusão social sem
garantia da participação efetiva do cidadão no processo democrático com o
direito de escolher os seus representantes e de ser ouvido sobre as definições
das questões políticas e sociais.

Richard Pierre Claude, em seu artigo �Direito à Educação e educação
para os direitos humanos� citado por João Abílio de Carvalho Rosa em trabalho
intitulado �Campanha � O Voto do Preso� ensina que �o preconceito nasce da
crença, e da atitude, de que determinadas pessoas são inferiores e devem ser
tratadas de modo indigno, ou mesmo com desprezo. O preconceito é um solo
fértil no qual, determinados costumes, hábitos e posturas se enraízam e evoluem
para a opressão sistemática. É por ignorância que se afirma que a exclusão e a
negação são naturais�. Na obra citada, João Abílio de Carvalho Rosa esclarece
que �Há forte suspeita de que a suspensão do direito de voto não é fator de
prevenção da criminalidade. Assim, o crime dar-se-á independentemente da
supressão do direito. Por outro lado, é certo que o exercício de um direito
caracteriza-se como elemento de inclusão e de ressocialização. Neste caso,
entre uma e outra das alternativas, há de considerar-se melhor a segunda, a do
exercício de um direito que é de todos e de todas, do que a supressão de
direitos que se dá, indistintamente, a alguns...�.

Em pronunciamento feito na sessão solene de encerramento da Jornada
de 2004 da Fundação Internacional Penal e Penitenciária, em 25 de setembro de
2004, este Conselheiro-Relator assinalou que �sem política social capaz de
conferir eficácia à lei, não haverá uma política criminal legítima, exercida com
solidariedade, e sem a qual haverá o contínuo risco da perpetuação dos conflitos.
Há, hoje, no Brasil, uma regressão de uma política social a uma política criminal.
É a implantação de uma �punição da pobreza�. O país tem ainda 24 milhões de
analfabetos. O abalo constante dos padrões da Justiça é revelado, convém
lembrar, na atual realidade penitenciária, roda viva da engrenagem de um sistema
arcaico que propicia a absorção dos vulneráveis valores da vida carcerária. Sair
da prisão recuperado é, sem dúvida, encontrar a possibilidade de converter um
processo de morte em outro de vida. Por isso, vale a pena ficarmos atentos às
alternativas penais que estão surgindo, sobretudo para os crimes de médio e
menor potencial ofensivo, diante da expectativa geral pela descoberta ou
inaugurações de um novo estilo de pena, em condições de respaldar um decisivo
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movimento de respeito e reconhecimento à dimensão humana da imensa legião
de pessoas condenadas nas malhas da lei penal. A política penitenciária deve,
no mínimo, conciliar as tarefas de proteger a sociedade e encarcerar os que
precisam ser encarcerados, além de proteger os direitos humanos do preso. A
pena tem que ter, pelo menos, uma de suas finalidades atingida. O cárcere tem
que ser o local de oportunidade para a reflexão, o arrependimento e a recuperação
do preso, e não o local de oportunidade para o cometimento de novos crimes,
muito menos, local para violação dos Direitos Humanos�.

Não resta dúvida que há, hoje, no país, uma negação dos princípios da
dignidade social e da cidadania a milhares de pessoas excluídas. São deserdados,
brancos, negros, homens e mulheres que lutam pela inclusão social e recebem
por parte do governo o que menos esperavam: a omissão na garantia dessas
prerrogativas.

Em trabalho intitulado �Sistema Penitenciário e Autonomia do
Condenado� de autoria deste Conselheiro-Relator e de Plínio José Cavalcante
Monteiro, foi mostrado que �os conflitos éticos originados no ambiente
penitenciário decorrem da dificuldade em equacionarmos a privação da liberdade
com respeito à autonomia do condenado. Deste modo, devemos garantir ao
condenado todos os seus direitos não atingidos pela sentença condenatória,
pois, do contrário, não estaríamos a impor-lhe tão somente a sanção privativa
de liberdade (detenção ou reclusão), mas uma verdadeira anulação de sua
condição de ser humano, atingindo a sua dignidade, sua honra, seus valores,
sua consciência, enfim, a sua própria vida. O cárcere deve restringir tão somente
a liberdade de ir e vir e não o direito à vida � não recuperar é desde logo decretar
a prisão perpétua, não permitir que viva é o mesmo que sentenciar com a pena
de morte. Se a sociedade possui autonomia no sentido de investir ou não na
reciclagem de lixo, parece lícito admitir que o ser humano, privado
temporariamente de sua liberdade, tenha autonomia para sujeitar-se a regras e
regulamentos penitenciários direcionados a sua recuperação. A premissa
fundamental do encarceramento é que a prisão está preparada para subjugar
criminosos que se acovardem à pressão da sociedade, mas consegue, somente,
despedaçar o espírito de homens bravos que sejam criminosos, ou enrijecê-los
até que se tornem mais duros que o aço que os encarcera. Se fosse possível
conceber uma sociedade que esteja mais interessada no potencial criativo de
jovens violentos do que na ameaça que possam representar, então algumas
soluções para as prisões do futuro estariam encontradas. O sentimento de
culpa da sociedade fica em evidência quando visto através das lentes
incandescentes do cárcere. Não falamos em melhorar as prisões, mas tão-somente
de fortalecer a lei e a ordem�1.

1 Noman Mailer, em introdução ao livro de Jack Henry Abbott,

�No Ventre da Besta, Cartas da Prisão�, Título original: In the Belly of the Beast

� Letters from Prison, Ed. Francisco Alves, Rio de Janeiro, 1982.
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O trinômio pobre � miséria � crime acaba levando em consideração a
idéia de que a violência e a criminalidade decorrem da existência de pobres e
miseráveis no país, corroborando a tese de que a justiça penal funciona por
amostragem, com adequação do autor do crime ao tipo procurado pela polícia.
Essa confusão entre pobreza e miserabilidade com a criminalidade e a violência
leva à distorção do exame correto da questão. Temos, na verdade, a falência
absoluta do sistema social. É imperioso que, antes de buscarmos uma justiça
penal, devemos buscar uma justiça social. Necessidade de mudança profunda
e radical para superar essas injustiças sociais deve ser a preocupação de todos
aqueles que militam na defesa dos direitos humanos em nosso país.

As estatísticas penitenciárias comprovam que está preso no Brasil aquele
que não teve acesso aos programas sociais. Não há que se questionar que o
preso jamais deixou de ser cidadão. É o art. 3º da Lei de Execução Penal que
estabelece que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os
direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, o que fica demonstrado em
seu parágrafo único que não haverá qualquer distinção de natureza racial,
social, religiosa ou política. Nesse diapasão, é lícito afirmar que o voto está
garantido ao preso porque este jamais deixou de ser cidadão. É ele titular dos
direitos políticos que podem ser divididos em duas modalidades: os direitos
políticos ativos, ou seja, o direito de votar, e os direitos políticos passivos, ou
seja, o direito de ser votado.

Em trabalho intitulado �Breve estudo sobre a suspensão de direitos
políticos estatuída no art. 15, III da Constituição Federal�, o consagrado autor
Rogério Lauria Tucci faz interessante abordagem sobre capacidade eleitoral
ativa e passiva, com citação a Pimenta Bueno, no seu clássico Direito público
brasileiro, ed. originária de 1857, p. 467 (e repristinada em 1958, cf.,
respectivamente: Carlos Maximiliano, Comentários à Constituição brasileira
de 1946, 4. ed., Freitas Bastos, 1948, v. 3, p. 21; Celso Ribeiro Bastos, Curso de
Direito Constitucional, 10. ed., São Paulo, Saraiva, 1988, p. 219; e Comentários
à Constituição do Brasil, em co-autoria com Ives Gandra Martins, São Paulo,
Saraiva, 1989, 2. v., p. 572): �Os direitos políticos são as prerrogativas, os
atributos, faculdades ou poder de intervenção dos cidadãos ativos no Governo
de seu país, intervenção direta ou só indireta, mais ou menos ampla, segundo a
intensidade do gozo desses direitos. São o jus civitatis, os direitos cívicos, que
se referem ao poder público, que autorizam o cidadão ativo a participar na
formação ou exercício da autoridade nacional, a exercer o direito de votante ou
eleitor, os direitos de deputado ou senador, a ocupar cargos políticos, e a
manifestar suas opiniões sobre o governo do Estado�.

O capítulo IV da Constituição Federal de 1988 estabelece os direitos
políticos, garantindo voto aos analfabetos, aos maiores de 16 e menores de 18
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anos, considerando-os inelegíveis, o que em outras palavras implica em
reconhecer que essas pessoas podem exercer o direito de voto, mas não podem
ser votadas.

Propostas já foram apresentadas para inclusão dos presidiários nessa
categoria de inelegíveis, permitindo então, que os presos possam votar sem,
contudo, serem votados. Esse exercício do direito do voto poderia manter o
preso vinculado às questões políticas mais importantes do país, como cidadão,
titular de direitos e obrigações, sendo importante para a sociedade ter
conhecimento do que ele pensa, pois, não há dúvida de que as grandes
mudanças sociais teriam que ter a participação do cidadão que está encarcerado.
Isso sem falar que a melhoria do sistema carcerário brasileiro teria a sua
participação com melhores propostas de políticas públicas na área criminal e
penitenciária com conteúdo mais humano e justo.

A discussão sobre o direito do voto do preso passa pela definição de
direitos políticos previstos nos artigos 14 a 16 da Constituição Federal. Diz-se
que direitos políticos podem ser entendidos, em sentido estrito, como um
conjunto de regras que regulam os problemas eleitorais. Na verdade é uma
disciplina dos meios necessários ao exercício da soberania popular. No magistério
de Rosah Russomano os direitos políticos visualizados em sua acepção restrita
encarnam o poder de que dispõe o indivíduo para interferir na estrutura
governamental, através do voto. Os direitos políticos positivos são as normas
que asseguram a participação no processo político eleitoral, votando ou sendo
votado. Por outro lado, os direitos políticos negativos consistem nas normas
que impedem essa atuação levando às inelegibilidades.

Fazendo coro à tese defendida por Maria da Graça Diniz da Costa Belov,
em trabalho intitulado �O Direito de voto do Presidiário�, essa discussão é
essencial no sentido da necessidade de oferecimento de resposta à seguinte
questão: o condenado deixa de ser um cidadão? No mesmo trabalho a autora
esclarece que alguns diplomas estrangeiros declaravam a chamada morte civil,
no sentido de que uma pessoa deixava de ser cidadão após a condenação.

O posicionamento atual é de que o preso não deixa de ter a cidadania
por ter sido condenado com sentença transitada em julgado. Não pode deixar
de exercer os seus direitos políticos, havendo consenso sobre o impedimento
de exercício dos direitos políticos negativos. As legislações alienígenas mostram
que o direito de voto do preso, seja uma das poucas possibilidades e alternativas
que a pessoa encarcerada tem para interferir na escolha dos governantes e
assim modificar a estrutura governamental, determinando o encaminhamento
das políticas públicas para a área penitenciária. Nesse caso, a reintegração à
vida em sociedade fica muito mais facilitada.
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A PEC n. 486/97, de autoria de Carlos Alberto Campista e Outros, dispõe
sobre os direitos políticos dos cidadãos condenados por crimes, revoga o
art.15, III, da Constituição Federal e acrescenta um §4º ao art. 14 da Carta
Magna dispondo que �são inelegíveis os inalistáveis, os analfabetos e os
condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado, enquanto
durarem os efeitos da condenação�. A justificativa que acompanha a Proposta
enfatiza que �o direito de todas as pessoas de participarem, diretamente ou por
meio de representantes, dos processos decisórios cujos resultados possam vir
a afetá-las pessoalmente, ou à comunidade de que fazem parte, é a pedra angular
do regime democrático. No caso dos presos, portanto, é razoável supor que,
enquanto eles não se puderem fazer ouvir no cenário político, suas
necessidades ficarão em segundo plano. Na história constitucional brasileira,
normas e justificações de duas ordens foram usadas para a exclusão dos
presidiários do exercício dos direitos políticos. Uma vertente justificou a exclusão
com considerações de ordem prática. Seu argumento fundamental é o de que o
Estado não tem condições de garantir a correção de processos eleitorais que
transcorram em penitenciárias ou que exijam o transporte em larga escala de
presidiários para os locais de votação�.

Os fatos abordados na justificativa têm relevância na discussão sobre a
garantia do exercício da cidadania pelo presidiário, especialmente o seu direito
a voto. Transcreve-se capítulo daquela peça que faz menção ao posicionamento
do festejado constitucionalista Pontes de Miranda: �a interpretação de ordem
ética tem a seu favor o respaldo do grande constitucionalista Pontes de Miranda.
Em seu comentário ao preceito constitucional em análise, o referido estudioso
não aceita a interpretação que liga a suspensão dos direitos políticos à restrição
da liberdade, pois uma motivação ética respaldaria a sanção. A postura de
Pontes de Miranda visava preservar o cidadão condenado por sentença passível
de recurso. Neste caso, ainda que eventualmente em situação restritiva de
liberdade, o cidadão que aguardasse a decisão do recurso continuaria no gozo
de seus direitos políticos, pois do ponto de vista ético não haveria base para
suspender direitos tão fundamentais enquanto a condenação não estivesse
definitivamente resolvida. Aliás, é justamente na esteira deste raciocínio que a
Constituição Federal de 1988 tornou explícita a exigência de condenação criminal
transitada em julgado para a suspensão dos direitos políticos. A análise do
comentário de Pontes de Miranda aponta para uma situação atual em que o
presidiário preserva seus direitos políticos e pode, portanto, requerer o exercício
do direito de voto: quando ele se encontra privado de liberdade, mas a sentença
que o condenou não transitou em julgado. Falta determinar se há realmente
base ética suficiente que sustente a atual regra constitucional�.
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A PEC n. 486/97 foi arquivada definitivamente nos termos do art. 105 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

A PEC n. 22/2002, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e da
Senadora Emília Fernandes, altera os artigos 14 e 15 da Constituição Federal,
para permitir o voto dos presos, acrescentando um §4º ao art. 14 da Carta
Magna dispondo que �são inelegíveis os inalistáveis, os analfabetos e os
condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado, enquanto
durarem efeitos�. Revoga o art.15, III, da Constituição Federal. Tem o mesmo
conteúdo, nesse particular aspecto, da PEC n. 486/97. A justificativa que
acompanha a Proposta enfatiza que �a suspensão dos direitos políticos, por
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos,
constitui uma decorrência direta da condenação criminal e impõe ao presidiário
uma pena adicional além da privação da liberdade, conforme estabelece a
Constituição Federal em seu art.15, III, tratando-se de uma penalidade temporária,
como afirma a Súmula 9/92 do TSE, in verbis: A suspensão de direitos políticos
decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o
cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de
prova de reparação dos danos�. Ponto principal da justificativa nos parece ser
o argumento de que �a implantação do voto eletrônico em todos os municípios
brasileiros criou condições materiais para que se altere tal situação e se
processem votações nos presídios. Resolução do TSE sobre as eleições de
2002 confirma essa possibilidade. Com efeito, ao dispor sobre os atos
preparatórios, a recepção dos votos e as garantias eleitorais para as eleições de
2002, o Tribunal estabelece mediante a Resolução n. 20.997, de 26.2.02, em seu
art.49, parágrafo único que os juizes eleitorais deverão, se possível, instalar
seções eleitorais em estabelecimentos penitenciários a fim de que os presos
provisórios tenham assegurado o direito de voto�.

A PEC n. 65, de 2003, no mesmo sentido e com a mesma justificativa da
PEC n. 486/97 e da PEC n. 22/2002, ou seja, dá nova redação ao art.14 e revoga
o inciso III do art.15 da Constituição Federal, permitindo o voto facultativo dos
presos e mantém sua inelegibilidade, de autoria do Senador Pedro Simon e
outros Senadores, tem como Relator o Senador Álvaro Dias. Em suma, a PEC n.
65/2003 situa os condenados juntamente com os analfabetos, os maiores de
setenta anos e os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos, entre os
beneficiários do voto facultativo e os inclui na relação dos inelegíveis, ao lado
dos inalistáveis e dos analfabetos. Do Parecer emitido na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, destaca-se a justificação do autor de que �a
cassação dos direitos políticos dos condenados não pode ser compreendida
como uma pena adicional à privação da liberdade, mas como uma decorrência
das limitações que a pena impõe ao direito de ir e vir do preso. Se a suspensão
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temporária do direito de voto do condenado decorre de limitações de ordem
técnica, a tecnologia empregada presentemente nas eleições permite a instalação
e funcionamento das urnas nos presídios. Na análise do Relator, manifestando-
se pela aprovação da PEC n. 65/2003 �na forma presente, a suspensão dos
direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação constitui
penalidade adicional que, por incidir da mesma maneira sobre todo condenado,
não guarda relação alguma com a gravidade do delito que motivou a condenação.
Trata-se de uma dose extra de pena, que atinge a todos os condenados por
igual. Se considerarmos a gradação das penas de acordo com a hierarquia dos
delitos um princípio elementar de administração da justiça, é possível duvidar,
com bons argumentos, da justiça de penalidades dessa ordem�.

Senhor Presidente.

Senhores Conselheiros

Essa manifestação não poderia prescindir da referência ao Fórum Social
Mundial com a apresentação do Caso Brasileiro sobre a situação dos presos
provisórios e dos presos definitivos com seus direitos a voto. Destaca-se o
depoimento de presos e presas brasileiras acerca da importância e do papel do
seu direito a voto. A busca do voto como forma de participação, de sentir-se
igual perante as outras pessoas, sentir-se cidadão, além do que, ninguém melhor
do que os próprios presos para saber o que se passa dentro dos presídios,
acabando por sofrer com o mau uso do voto. As manifestações em favor do
voto do preso provisório apresentam argumentos que merecem a reflexão de
todos os que defendem o pleno exercício da cidadania. São eles:

1. Não há vedação constitucional ao exercício do direito de voto ao
preso provisório, já que, de acordo com a Constituição Federal, art.15, III, a
perda ou suspensão do direito de votar e de ser votado dá-se como efeito da
sentença criminal condenatória irrecorrível, não se aplicando no caso de prisão
provisória;

2.  Os presos provisórios, por força do princípio da presunção de
inocência gozam de todos os direitos, exceto o da liberdade. Os direitos civis e
políticos são de aplicação imediata e, portanto, devem ser assegurados
independentemente de normas ou obstáculos administrativos ou orçamentários,
sob pena de descumprimento da norma maior;

3.  O descumprimento reiterado, por parte do Estado, de garantir
que o exercício do direito político do voto alcance os presos provisórios deve
ter por conseqüência a responsabilidade civil do Estado, e, inclusive, das
autoridades diretamente incumbidas de fazerem cumprir a Constituição.
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As manifestações contra o voto do preso provisório apresentam argumentos
que, da mesma forma que a situação anterior, devem ser levados em consideração:
o sistema do domicílio eleitoral vigente, conjugado às urnas eletrônicas, não
permite, tecnicamente, que as pessoas presas provisoriamente possam votar
fora do seu domicílio declarado e constante dos títulos eleitorais. Nesse sentido,
precisaria haver uma flexibilização do domicílio eleitoral com a alteração da Lei
n. 9.204, para considerar-se como domicílio eleitoral o lugar onde a pessoa
presa cumpre a sentença, nos termos do art.40 da Lei n. 10.406, de 10.1.2002
(Novo Código Civil), ou a possibilidade de que venha a votar em separado,
conforme o sistema anterior.

Quanto ao voto do preso condenado, foram apresentados argumentos
favoráveis e contrários.

Argumentos favoráveis:

1. Na opinião de um preso do regime semi-aberto, o voto dos presos
e presas condenados e condenadas é importante no sentido da inclusão social
e respeito;

2.  O voto do preso condenado melhorará muito as condições
carcerárias que hoje são péssimas e que não atraem a atenção ou o interesse de
políticos e de governantes (opinião de uma albergada);

3.  A imposição de perda ou suspensão do direito de voto aos presos
condenados quando não aplicada como sanção prevista ou quando não
apontada na sentença, ou, ainda, quando excede a natureza do crime e os fins
e efeitos da pena, não é justificável em uma sociedade democrática, porquanto
esta se baseia na inclusão social e na não-discriminação.

A vedação ao voto do preso condenado fere o princípio da
proporcionalidade, conforme as campanhas internacionais em favor do direito
universal do voto e conforme decisões de juizes e juizas nacionais e
internacionais.

Argumentos contrários: a Constituição Federal estabelece como efeito
da sentença criminal condenatória irrecorrível (art.15, III) a perda ou suspensão
dos direitos políticos enquanto perdurarem os efeitos da sentença. Isso
decorreria de uma sanção social àquele ou àquela que não cumprisse com o
�contrato social�.

Merece destaque trecho do Parecer do ilustre Conselheiro Vetuval
Martins Vasconcelos ao frisar que �algumas pessoas argumentam que os
condenados, especialmente aqueles em cumprimento de pena em regime
fechado, tornar-se-iam massa de manobra a serviços de organizações a serviço
do crime, de facções políticas, ou até mesmo por parte de agentes de partidos
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políticos ou do próprio governo. A justificativa para a ocorrência dessas
situações é debatida à ausência de liberdade de ir e vir, circunstância suficiente
para interferir na livre escolha por parte do eleitor preso. Outra situação bastante
debatida para excluir os condenados do exercício dos direitos políticos é de
que o Estado não tem condições de garantir a lisura de processos eleitorais que
transcorram em penitenciárias ou que exijam o transporte em larga escala de
presidiários para os locais de votação. É, portanto, uma justificação de ordem
prática�.

Em outro ponto do bem fundamentado Parecer, o diligente conselheiro
destaca que �o argumento de que os presos poderiam ser facilmente manipulados
por associações criminosas, grupos políticos, por pessoas do governo não
deve prevalecer�. Para confrontar essa posição, transcreve entrevista realizada
pelo Jornal do Conselho Federal (n. 60/1998, p.22) com o ex-deputado Carlos
Alberto nos seguintes termos: �[...] Isso aí revela preconceito contra o preso,
porque hoje a violência é muito latente na sociedade e há realmente uma
faixa na sociedade que luta por direitos humanos. Hoje, nós vemos as questões
de direitos no mundo sendo relegadas. [...] Então, isso se insere dentro da
característica da luta pelos direitos humanos. Porque, primeiro, não se pode
confundir liberdade com cidadania; e, segundo, há uma questão de você
saber que o voto no estado democrático é a representatividade política. É
fator realmente de melhoria da situação das pessoas do sistema penitenciário
na medida em que eles escolhem seus representantes e criam um vínculo com
essas pessoas em quem eles votaram. Então, a gente não tem dúvida nenhuma
que o preso, podendo votar, vai ter como exigir melhores condições de
tratamento. Nós temos visto nas prisões, pessoas que continuam presas com
penas vencidas. Nós temos uma série de questões que não são solucionadas
justamente. Por quê? Porque a sociedade, ou parte dela, hoje pensa que a
pena ao preso deve ser um sentimento de vingança da sociedade e não um
instrumento de recuperação do preso para a própria sociedade. Está caindo
um pouco o conceito construído por quem defende os direitos humanos nesse
país de que a pena realmente é um instrumento de recuperação, não um
instrumento de vingança da sociedade [...]�.

Mais uma vez recorro ao excelente trabalho intitulado �O Direito de Voto
do Preso�, em que Rodrigo Puggina, Coordenador do Projeto/Campanha �Voto
do Preso� e Instituto de Acesso à Justiça-IAJ, com muita propriedade e de
forma oportuna, cita o Livro do Professor José Carlos Brandi Aleixo �O Voto do
analfabeto�, escrito antes da Constituição Federal de 1988, em que os
analfabetos não tinham direito a voto, ocasião em que o ilustre professor faz
citação em seu livro de uma passagem de Karl Deutsch que fala que �se só os
alfabetizados têm direito a voto, por que votarão para melhores escolas onde
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há um índice maior de analfabetismo?� Isso cabe, certamente, aos presidiários,
assevera o Coordenador. Por que as pessoas livres vão se interessar em melhorar
os presídios? As pessoas mais interessadas são os próprios presidiários. Eles
têm que ter o direito de manifestar suas opiniões, seu pensamento, em relação
ao que são os maiores interessados, conclui.

Em trabalho intitulado �Superpopulação carcerária: uma solução rápida
e eficaz�, e que consta dos autos, José Evaldo Bento Matos Júnior lembra que
�representados nas Assembléias e no Congresso Nacional, a população
carcerária teria lobby para, através de emendas ao orçamento, trazer verbas de
seu interesse onde, assim, seria possível constituir bons advogados, melhorar
condições de seus alojamentos; quanto à reabilitação, cria centros educacionais
que daria uma visão sócio-política, voltada para o conhecimento e a informação.
Como as eleições brasileiras ocorrem a cada dois anos, os criminosos teriam um
eficiente atendimento, afinal, milhões de votos estariam em jogo e os políticos,
preocupados em cuidar do erário público, tomando as decisões políticas que
visam representar seu Estado e população, após umas três ou quatro eleições,
a criminalidade diminuiria, pois os criminosos certamente seriam ressocializados
e, de uma vez por todas os direitos humanos seriam respeitados�.

Cabe, apenas, uma pequena correção ao posicionamento acima citado,
no sentido de que os milhões de votos referidos devem ser constituídos também
dos votos dos familiares dos presos.

Discorrendo sobre o tema em trabalho intitulado �O Retrocesso da
Constituição de 1988�, Rodrigo Puggina, Coordenador do Projeto/Campanha
Voto do Preso e Instituto de Acesso à Justiça-IAJ assinala que �o Estado não
deveria ir além das fronteiras da reclusão do convívio social, privando o preso
de manifestar seu pensamento político através do voto e da liberdade de votar,
mas sim, ser o maior interessado no conhecimento que estes detêm sobre os
infortúnios sociais e prisões as quais habitam. Há dois objetivos importantes
que poderiam ser alcançados com o voto do preso: o direito de cidadania, com
a integração harmônica do presidiário à sociedade, e, num outro objetivo, atrair
a atenção das autoridades para a crise (mais do que notória) pela qual passa
nosso sistema penitenciário, pois, com certeza, se os presidiários votassem,
haveria muito mais políticos interessados no problema carcerário. O caos do
sistema penitenciário nacional tem várias causas, mas uma delas é crucial: preso
não vota�.

Certamente, se pudesse ser enviado aos Tribunais Regionais Eleitorais
de todo o país, som e imagem do ato de votar, reproduzindo a satisfação dos
presos em participar desse ato cívico, exercitando o direito de cidadania, a
Constituição Federal não seria desrespeitada, dispensando, via de conseqüência,
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manifestações de protesto e emissão de Pareceres que chamam a atenção para
a necessidade do cumprimento da lei, como este que ora é lavrado.

Vale lembrar, ainda, que a conquista dos direitos dos presidiários decorreu
de luta árdua e que exigiu anos de sacrifício e perseverança dos militantes na
questão dos Direitos Humanos. Não pode ficar a mercê de conveniências de
natureza meramente administrativa.

Examinando as Medidas para assegurar a implantação da votação
universal para presos, previstas na Resolução de Adoção pela Assembléia
Geral das Nações Unidas, destaca-se os seguintes trechos: �Ciente que a
natureza do ambiente institucional em prisões pode transformá-las em espaços
de abusos de direitos humanos que não ocorreriam em outros lugares, assim
como ocorrer situações de prisão injusta, tortura, tratamento cruel e desumano,
ausência de assistência médica, e outros abusos da autoridade governamental,
constituindo-se em uma prática de abuso contínuo e ciente de que o exercício
de direitos civis e políticos por presos que estão pagando sua dívida à sociedade,
e por ex-presos que já pagaram a dívida totalmente, não somente os protege
contra a erosão das condições institucionais que ameaçam a sociedade inteira,
mas também fornecem uma ferramenta significativa para reabilitação e preparação
dos mesmos para contribuições futuras como membros da sociedade livre e
notando que muitas populações prisionais contém uma alta proporção de
minorias raciais e étnicas, e desta forma, a negação do direito de voto aos
presos resulta não somente na exclusão destes como uma parcela da sociedade,
mas também pode resultar na diluição e cancelamento da força de votação de
minorias inteiras num Estado específico ou numa sub-região política, Pede com
urgência que todos os Estados se comprometam com esta resolução e tomem
todas as medidas necessárias para implementar a votação universal e igual nos
seus próprios países, incluindo a adoção de toda a legislação própria que se
fizer necessária para efetivamente assegurar este direito fundamental e humano
para todas as pessoas excluídas, indiferentemente de sua situação de vida,
incluindo presos e ex-presos, em concordância com as obrigações dos direitos
humanos internacionais e o bem-estar geral de todos os povos�.

Para que se possa avaliar a dimensão da questão envolvendo o direito
de voto do preso provisório, é importante reproduzir a declaração do Presidente
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, Desembargador Álvaro
Lazzarini no sentido da inviabilidade de instalação de seções eleitorais em
estabelecimentos de internação coletiva. Em explicação à Presidente da FEBEM
daquele Estado, Berenice Giannella, o magistrado apresentou algumas razões
que dificultam o exercício do voto de eleitores que se encontram em
estabelecimentos de internação coletiva, sendo a principal delas, a necessidade
de que o eleitor deva estar vinculado a uma seção eleitoral. �Para que o interno
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vote, seria necessária instalação de seções eleitorais na FEBEM�, declarou o
magistrado. Pó exigência legal, o cadastro de eleitores nesses estabelecimentos
deve ocorrer seis meses antes da eleição e nada garantiria que o interno estivesse
nesse local até a data da eleição, em razão das características próprias da FEBEM,
inviabilizando o esforço da Justiça Eleitoral, argumentou. Uma outra questão
levantada pelo Presidente do TRE diz respeito à existência de interesse do
menor infrator de ter a sua inscrição eleitoral vinculada a um estabelecimento
de internação coletiva. Reforçando os argumentos para justificar a inviabilidade
técnica da instalação de seções eleitorais em estabelecimentos de internação
coletiva ou, ainda, em locais que recolhem presos provisórios, o magistrado
ressalta que essas medidas devem ser tomadas com grande antecedência e
nada garante que no dia da eleição essas pessoas ainda estejam nesses lugares,
concluindo que a medida atenta contra dois princípios jurídicos: o da realidade
e o da razoabilidade.

Questionável, sob todos os aspectos essa posição adotada pelo
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo,
Desembargador Álvaro Lazzarini. Em primeiro lugar, o argumento de que �nada
garantiria que o interno estivesse nesse local até a data da eleição� é frágil,
inconsistente, sem sustentação legal e de um subjetivismo próprio daqueles
que não querem enfrentar a questão sob o prisma dos direitos e garantias
fundamentais. Prevalecendo esse raciocínio, a Justiça Eleitoral deveria exigir de
qualquer eleitor declaração que estará no local do seu domicílio eleitoral no dia
da eleição, impedindo-o de viajar, por exemplo, contrariando a própria legislação
eleitoral que assegura a justificativa do voto. Em segundo lugar, a alegação de
que �essas medidas devem ser tomadas com grande antecedência� é antiga,
revoltante e desprovida de qualquer fundamento, considerando que a Justiça
Eleitoral de todos os Estados e do Distrito Federal vem sendo questionada por
todas as entidades de defesa da cidadania, há muitos anos, tempo suficiente
para que adotasse as providências no sentido de garantir o direito de voto da
pessoa presa. Nada fez, à exceção de alguns Estados, como o do Amazonas.
Ressalte-se que para o preso transferir o seu título para o estabelecimento
penal onde será realizada a eleição, necessário é que, antes, a seção eleitoral
seja instalada naquele local. Por último, para ser mais objetivo, a afirmação de
que �a medida atenta contra dois princípios jurídicos: o da realidade e o da
razoabilidade� é lamentável sob todos os aspectos, já que induz à errônea
conclusão de que esses dois princípios são preponderantes em relação a outros
princípios constitucionais que constituem a base do regime democrático, como
o direito ao exercício pleno da cidadania e o respeito à dignidade da pessoa
humana.
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Manifestando-se sobre representação encaminhada pelo Presidente do
Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo solicitando providências da
Justiça Eleitoral daquele Estado no sentido de permitir a coleta de votos de
presidiários, a Assessoria de Orientação aos Cartórios Eleitorais apresenta
esclarecimentos que reproduzimos, em síntese:

1. Sendo a Zona Eleitoral dividida em seções, os locais de votação
devem ser cadastrados previamente para que o Juízo Eleitoral tenha onde instalar
aquelas seções nos dias dos pleitos, o mais próximo possível das residências
dos eleitores.

2. O eleitor, ao comparecer ao cartório eleitoral para alistar-se, é
inscrito desde logo em determinada seção, onde permanecerá até o eventual
cancelamento na forma da lei, ou até quando ele próprio requerer a transferência
por motivo, exclusivamente, de mudança de residência. Esse requerimento
somente poderá ser atendido até o encerramento do alistamento eleitoral.

3. O eleitor não poderá votar em outra seção, senão naquela em que
se encontra inscrito. À vista da utilização de urnas eletrônicas, onde somente
votarão os eleitores cujos nomes constarão da sua memória que corresponde a
uma única seção.

4. Inviável o cadastramento das penitenciárias como local de
votação, em razão das próprias características permanentes de uma seção, bem
como pela impossibilidade legal para alistamento eleitoral de pessoas
condenadas, por encontrarem-se com seus direitos políticos suspensos.

5. Os presos provisórios não formam, em caráter permanente, um
contingente de eleitores para proporcionar o funcionamento de uma seção
eleitoral. Os funcionários desses estabelecimentos, somente neles poderiam
ser inscritos observado o parágrafo único do art.42 do Código Eleitoral, que
estabelece a obrigatoriedade para o interessado inscrever-se na Zona Eleitoral
correspondente à sua residência.

A fragilidade e inconsistência dos argumentos, mostram com nitidez,
que neste país nos acostumamos a engolir a errônea e revoltante prevalência
das regras sobre os princípios.

No Estado do Amazonas, a situação política dos presos é tratada como
uma questão de Estado. Convém salientar, de início, que a Secretaria de Estado
de Justiça e Direitos Humanos sempre dispensou à população carcerária do
Amazonas, da capital e do interior, especial atenção no sentido de que, tanto o
preso condenado, quanto o preso provisório, observe seus deveres, quais
sejam, aqueles contidos no art. 39 da Lei n. 7.210, de 11.7.84 � Lei de Execução
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Penal e na Lei n. 2.711, de 28.12.01 � Estatuto Penitenciário do Estado do
Amazonas, mas também, dedicando os mesmos cuidados, relativamente aos
seus direitos insertos nas leis mencionadas. Consideramos que o respeito a
essa via de mão dupla constitui a base do Princípio da Humanização da Pena.
Nesse sentido, sempre foi oferecido apoio aos trabalhos das equipes de
assistentes sociais, psicólogos, médicos, dentistas e professores junto aos
condenados, aos presos provisórios, aos albergados e aos egressos, com
programas educativos e profissionalizantes, trabalho este extensivo aos
familiares dos presos, visando um reingresso menos preconceituoso perante a
sociedade e na expectativa de que, ao deixarem o sistema carcerário, estejam
qualificados para enfrentar a concorrência do mercado de trabalho, com uma
nova visão da realidade do mundo exterior, preparados para um convívio social,
pacífico, e, possivelmente, conscientes de que a delinqüência já não mais faz
parte das suas vidas.

A defesa dos direitos dos presos deve ser buscada por qualquer
Administração Penitenciária. Alguns deles são esquecidos ou até mesmo, às
vezes, negados. Como poderemos pensar em reabilitá-los plenamente, se
deixamos de reconhecer ou de conceder-lhes o direito ao exercício da cidadania?
Como se sentirá o preso provisório ou aquele que já foi condenado, mas que a
sentença ainda não transitou em julgado, sabedor de que tem o direito de votar,
mas que esse direito político, que é uma garantia constitucional, não poderá ser
exercido, porque a autoridade administrativa responsável pelo cumprimento
desse direito não se preocupou em proporcionar-lhe essa oportunidade?
Certamente, se negado esse direito ao preso não condenado definitivamente,
estaríamos antecipando a suspensão dos direitos políticos sem a existência de
sentença criminal transitada em julgado.

O direito ao exercício do voto pelo preso não condenado definitivamente,
é uma das ações que integram o programa de humanização da SEJUS, mas, para
que esse objetivo fosse alcançado, indispensável se fez a participação decisiva
do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.

A população de presos provisórios na Unidade Prisional do Puraquequara
e na Cadeia Pública �Desembargador Raimundo Vidal Pessoa�, é de
aproximadamente 900 internos, mais 58 residentes na Penitenciária feminina de
Manaus.

Na mesma situação estão os presídios do interior do Estado, com um
quantitativo de presos provisórios, superior ao número de presos condenados.
E o preso provisório do interior tem o mesmo direito do preso da capital,
relativamente ao exercício do voto, nos termos dos dispositivos constitucionais
inframencionados.
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Divisada a questão sob o prisma constitucional, a Lei Maior, tratando
dos direitos e garantias fundamentais em seu art. 5º consagra o princípio da
isonomia com a expressão de que todos são iguais perante a lei.  Mais adiante,
o inciso LVII do mesmo artigo dispõe que ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por sua vez, o art.
15, da Carta Magna ao tratar dos direitos políticos, estabelece no inciso III que
ocorrerá a perda ou suspensão destes em caso de condenação criminal
transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.

Enquanto os dispositivos da Carta Magna, acima referidos, tratam,
respectivamente, do princípio da isonomia e da suspensão dos direitos
políticos, o art. 14, parágrafo 1º, inciso I, da Constituição Federal torna
obrigatório o voto para os demais cidadãos maiores de 18 anos, no gozo dos
direitos políticos, inclusive para os presos provisórios.

Em abono a essa linha de pensamento, vale transcrever tópicos da lição
de Laertes de Macedo Torrens, insigne mestre de Direito Penal da Faculdade
de Direito de Guarulhos e membro efetivo do Conselho Penitenciário do Estado
de São Paulo e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, em
artigo publicado in Revista Literária de Direito � março/abril de 1997, páginas
20 e 21, como a seguir se vê:

�A verdade, entretanto, é que não existe qualquer interesse em se
reconhecer o direito de cidadania àquele que se encontra recolhido preso,
ainda que provisoriamente, pois como observou agudamente o saudoso
Professor Manoel Pedro Pimentel, em seu depoimento à Comissão
Parlamentar de Inquérito sobre o sistema penitenciário: �É preciso falar a
verdade � porque o preso não dá voto. O preso não rende politicamente.
Então se o preso não rende politicamente, pouca gente se interessa por ele.
Ele é um ônus pesado, não devolve nada do investimento que o Estado faz.
Pretendemos fazê-lo devolver, mas hoje ele é um ônus mal visto que não comove
ninguém�.

�Os obstáculos opostos ao voto do preso provisório consistem em
aplicação antecipada da pena de suspensão de direito, sansão admissível
somente nos casos de sentença criminal definitiva�.

�Enfim, seguramente não será desrespeitando os cânones
constitucionais do cidadão preso provisoriamente que haveremos de exigir,
no futuro, comportamento seu de acordo com a norma�.

�Do exposto, concluímos que a Constituição Federal garante a todos
os cidadãos a participação na vida política da nação, com exceção de casos
específicos previstos no artigo 15, I, II, III, IV e V. Contudo, contrariando
dispositivos constitucionais, vem sendo sistematicamente negado o exercício
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dos direitos políticos ao cidadão preso provisoriamente, devidamente
habilitado como eleitor. O impedimento ao exercício pleno da cidadania ao
preso provisório constitui em aplicação de pena antecipada de suspensão de
direitos, em flagrante desrespeito ao princípio da presunção de inocência
inscrito na Constituição Federal. A desconsideração aos direitos políticos
do encarcerado provisoriamente exerce influência negativa na terapêutica
penal que se quer impor, na medida em que, no futuro, não se poderá exigir
daquele injustiçado comportamento de acordo com a lei�.

Vale destacar, ainda, o que preleciona o não menos culto mestre Rodrigo
César Rebello Pinho, Procurador de Justiça de São Paulo, em sua obra �Teoria
Geral da Constituição e Direitos Fundamentais�, Editora Saraiva, 2ª ed., 2001,
que, ao analisar a perda e a suspensão dos direitos políticos de que trata o art.
15 da Constituição Federal, pontifica:

�... A suspensão dos direitos políticos pressupõe a existência de uma
condenação definitiva, de uma sentença da qual não caiba mais nenhum
recurso. A simples existência de processos em andamento, mesmo com decisões
condenatórias, não importa em suspensão de direitos políticos. Tratando-se
de pena pecuniária, o pagamento importa na extinção da punibilidade,
readquirindo a pessoa o pleno exercício de seus direitos políticos�.

Foi postulado, então, junto ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas, a instalação de urnas eletrônicas receptoras de votos, junto às
unidades prisionais de Manaus e do interior do Estado do Amazonas que
custodiam os presos não condenados por sentença criminal definitiva, no caso
da capital a Cadeia Pública �Desembargador Raimundo Vidal Pessoa�, a Unidade
Prisional de Puraquequara e a Penitenciária Feminina de Manaus, a fim de que
pudessem exercer seus direitos políticos nas eleições municipais de 2004.

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, cumprindo as regras
estipuladas na Resolução/TSE n. 21.804/2004, operacionalizou, por meio da 1ª e
da 59ª Zona Eleitoral, a transferência de títulos eleitorais de presos provisórios
do Sistema Penitenciário de Manaus. Ao todo, dos 133 eleitores aptos a votar
na Unidade Prisional do Puraquequara, exerceram esse direito 73 eleitores que
votaram na 59ª zona eleitoral - seção n. 374 instalada naquela unidade prisional.
Dos 71 eleitores aptos a votar na Cadeia Pública �Desembargador Raimundo
Vidal Pessoa�, 33 eleitores votaram na 1ª zona eleitoral - seção n. 393 instalada
naquele estabelecimento penal.

No Referendo sobre a proibição do comércio das armas de fogo e munição
realizado no dia 23 do corrente, os presos provisórios do Sistema Prisional de
Manaus exerceram o seu direito de voto, a exemplo do que já tinha ocorrido nas
eleições municipais de 2004. Na Cadeia Pública �Desembargador Raimundo
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Vidal Pessoa�, dos 79 presos aptos a votar, entre eles 25 mulheres, 15 presos
votaram em uma urna eletrônica da 393ª seção instalada dentro daquele
estabelecimento, dentre os quais 2 que já estavam em liberdade. Na Unidade
Prisional do Puraquequara, dos 22 presos aptos a votar, todos votaram em uma
urna eletrônica da 59ª seção instalada dentro daquela unidade prisional.

Para que esse objetivo da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do
Estado do Amazonas fosse alcançado, foi decisivo o apoio do Presidente do
Tribunal de Justiça, do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, do Juiz da
Execução Penal, Dr. Luís Carlos Valois, além dos servidores da Secretaria de
Justiça e Direitos Humanos, em especial, a Sexad.

No resto do Brasil, há informações de que os presos provisórios votaram
nos Estados do Acre, Ceará, Pernambuco, Piauí e Sergipe.

A decisão de incluir as informações sobre o voto do preso provisório
nessas unidades da federação tem o intuito de mostrar que, se não chama a
atenção pela quantidade de votos recolhidos naquelas seções eleitorais,
desqualifica de forma contundente qualquer argumento acerca da
impossibilidade material de instalação de urnas receptoras de votos no interior
dos estabelecimentos penais. Cabe a pergunta: por que, em alguns Estados, a
Justiça Eleitoral pode garantir ao preso provisório o direito de votar e em outros
essa dificuldade é apresentada como intransponível?

Questão levantada pelo Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas, Henrique Cerf Levy Neto merece reflexão: �se, por ocasião das
futuras eleições, prevalecer o quadro de projeção de redução do número de
eleitores inscritos naquelas seções eleitorais instaladas nas unidades prisionais,
o TRE/AM terá que, irremediavelmente, desativá-las, sobretudo pelo fato de
que, motivado por sentimentos de natureza discriminatória, o preso eleitor,
quando em liberdade, dificilmente retornaria à seção correspondente para votar.
Provavelmente, também prevaleceria o desinteresse do mesmo, em proceder a
transferência de seu título eleitoral para a Zona Eleitoral de jurisdição de sua
residência, muito provavelmente, por receio de ser localizado�.

Esse, certamente é um dos maiores obstáculos enfrentados pela Justiça
Eleitoral Brasileira para o cumprimento das normas e preceitos expressos na
Resolução/TSE n. 21.804/2004, mas que não pode ser usado como empecilho
para garantir o direito ao voto do preso.

É preciso deixar claro alguns pontos sobre a questão do voto do preso
e que consta dos autos em forma de questionamentos e propostas:

1. o preso condenado com sentença penal transitada em julgado
jamais deixou de ser um cidadão, sendo a ele garantido o exercício do direito
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político positivo (o de votar), mas não o direito político negativo (o de ser
votado), devendo esse direito ser viabilizado por meio de Proposta de Emenda
Constitucional.

2. Sabemos que o voto é um dever e não uma opção. Não pode o
Estado, por esse motivo, isentar o preso deste dever que é imposto a outros
cidadãos livres, alegando a necessidade de punição a alguém. Haveria,
certamente, uma incongruência jurídica, nesse caso.

3. A Constituição Federal de 1988, no capítulo dos direitos políticos
não distingue o tipo de crime para decretar a suspensão dos direitos políticos
do criminoso. Repetimos, aqui, o exemplo que consta dos autos de um cidadão
condenado por Lesão Corporal de natureza leve que fica impedido de votar da
mesma forma que um outro que cometeu um crime hediondo. Entendemos que
deveria ser observada a questão sob o ângulo do direito de punir do Estado de
forma igualitária e proporcional ao crime. Há inequívoca violação ao princípio
da individualização da execução penal.

4. O preso provisório, não tendo sido ainda condenado, tem o direito
de votar, não havendo qualquer razão para supressão desse direito com
justificativas de caráter meramente administrativo.

Ratificamos, nessa manifestação, as Conclusões e Deliberações do Fórum
Social Mundial.

Apresentamos as seguintes propostas com a finalidade de assegurar a
participação da população carcerária brasileira no processo político-eleitoral,
como garantia dos Direitos Fundamentais previstos na Constituição Federal:

1. Apoio à PEC em tramitação no Congresso Nacional, com o
objetivo de atribuir o direito de voto também aos condenados com sentença
condenatória com trânsito em julgado, ficando suspenso apenas o direito
político negativo, ou seja, o direito de ser votado, enquanto durarem os efeitos
da sentença condenatória, colocando-os na mesma categoria de inelegíveis.
Essa é uma proposta que já consta dos autos às fl.240 e apresentada por várias
outras entidades de defesa da cidadania.

2. O voto do preso provisório poderia ser viabilizado com mudança
da legislação eleitoral, com a flexibilização do domicílio eleitoral.

3. As sentenças criminais condenatórias devem ser fundamentadas
conforme o disposto no art.93, IX da Constituição Federal, com a necessidade
de constar expressamente a determinação da perda ou suspensão dos direitos
políticos do condenado.

4. Comunicação aos Secretários de Justiça, Direitos Humanos,
Cidadania e Administração Penitenciária, no sentido de que requeiram aos
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Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados respectivos, com a antecedência
mínima prevista em lei, a instalação de seções eleitorais em unidades do sistema
penitenciário, para que aquela corte de justiça possa se aparelhar, adotando as
demais providências necessárias ao voto do preso provisório, informando a
posição deste CNPCP sobre a matéria.

5.  Deverá ser estimulada a intensificação de reuniões entre os juizes
da execução e os juizes eleitorais com o objetivo de garantir o direito de voto do
preso provisório.

6.  Seja oficiado ao Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, para que recomendem
aos juizes eleitorais a instalação de seções eleitorais dentro dos presídios com
as providências de praxe, garantindo que os presos provisórios dos Estados
da Federação possam exercer o direito constitucional do voto a partir das
próximas eleições de 2006, informando a posição deste CNPCP sobre a matéria.

7.  Seja oficiado aos Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais,
aos Secretários de Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Administração
Penitenciária e aos Governadores dos Estados em que os presos provisórios já
exercem o direito de voto, com elogios a essa iniciativa exemplar que engrandece
a democracia em nosso país.

8. Seja oficiado ao Instituto de Acesso à Justiça, à Associação dos
Magistrados Brasileiros e à Associação dos Juizes para a Democracia,
apresentando elogios pela luta em defesa do voto do preso e informando a
posição deste CNPCP sobre a matéria.

9. Seja oficiado aos Presidentes de Conselhos Penitenciários dos
Estados da Federação para que, como órgão integrante da execução penal e
com atribuições de fiscalização dos estabelecimentos penais do Estado e, como
tal legitimado a garantir o cumprimento dos direitos do preso, aquele órgão
colegiado possa encampar essa luta em defesa do direito do voto do preso,
informando a posição deste CNPCP sobre a matéria.

10.  Seja oficiado ao Procurador Geral da República e aos Procuradores
Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal solicitando apoio à campanha
pelo voto do preso, informando a posição deste CNPCP sobre a matéria.

11. Ratificar a Conclusão do Parecer do Conselheiro Vetuval Martins
Vasconcelos, no sentido de que �a decretação de suspensão dos direitos
políticos do condenado deve ser limitada aos direitos políticos negativos, ou
seja, o direito de ser votado, mantendo-se, ainda que de forma facultativa o
direito político positivo, ou seja, o direito de votar, como ocorre com os
analfabetos, por exemplo; excluir o inciso III do art.15 da C.F., a fim de possibilitar

CNPCP 19 - Miolo completo.pmd 12/22/2006, 5:10 PM234



235

Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1(19) - jul/dez. 2006

aos condenados criminalmente com sentença transitada em julgado, o direito
de votar, acrescentando-se ao §4º do art. 14 da CF, por meio de Emenda
Constitucional, a condição de inelegibilidade aos condenados em definitivo,
enquanto durarem os efeitos da condenação, nos mesmos termos da PEC n. 65/
2003. Já as situações previstas nos incisos IV (recusa de cumprimento de
obrigação a todos imposta) e V (improbidade administrativa) carecem do mesmo
tratamento jurídico, por se tratar de situações fáticas semelhantes.

É importante destacar, ao concluir este trabalho que a manifestação do
CNPCP pelo respeito absoluto ao direito de voto do preso provisório, com as
recomendações pertinentes quanto ao preso condenado, é medida adequada
às atribuições deste colegiado e à moderna política criminal e penitenciária.

�Se ages contra a justiça e eu te deixo agir, a injustiça é minha�.

GHANDI

CARLOS LÉLIO LAURIA FERREIRA

Conselheiro Relator

(*) Parecer aprovado na 315ª Reunião Ordinária do CNPCP, realizada em
27.10.2005 em São Luís � Maranhão.
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CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA

CRIMINAL E PENITENCIÁRIA

Número de protocolo: 08037.000012/2006-88

Procedência: CNPCP

Assunto: Execução Penal

Senhoras Conselheiras,

Senhores Conselheiros.

RELATÓRIO

I. Foram os autos a nós encaminhados a fim de proferir parecer sobre o
projeto de administracionalização da execução criminal, tal como apresentado
ao Conselho de Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos
e Administração Penitenciária (CONSEJ) pelo Sr. Secretário da Administração
Penitenciária de São Paulo, e aprovado naquele Conselho, por maioria de votos.

Tal projeto prevê duas alterações na Lei de Execução Penal, com o
acréscimo dos parágrafos 1º e 2º ao artigo 73.

A primeira refere-se à transferência da decisão sobre os pedidos de
livramento condicional, indulto ou comutação de penas e progressão e regressão
de regime à �autoridade administrativa� caso o juiz da execução exceda o prazo
de trinta dias sem proferir sentença.

A segunda concerne à transferência, para as �autoridades
administrativas�, do poder de decidir sobre a remoção de presos (condenados
ou provisórios) entre estabelecimentos penais locais, ou mesmo entre
estabelecimentos de unidades federativas diversas, hoje a cargo do juiz da
execução.

O projeto apresenta a seguinte fundamentação:

A. Geração de vagas e rotatividade carcerária planejadas: A fixação
de um prazo para o deferimento dos benefícios1 propiciaria as condições para
que a Administração planejasse a rotatividade das vagas nas unidades penais.

B. Individualização da pena e reincorporação do autor à comunidade:
A certeza do quantum da pena, do período de prova, das modificações de
1 sic
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regime engendram uma expectativa afirmativa em ambos os pólos: tanto o Estado
como a pessoa presa firmam, por assim dizer, um contrato de convivência pacífica,
com cláusulas claras de direitos e deveres mútuos.

C. Tensão carcerária: garantidas a certeza da pena e suas alterações
no espaço e no tempo, constrói-se no espírito do recluso a viabilidade de um
projeto existencial compatível com seus anseios e as regras disciplinares.

D. Execução penal garantista: A par da fração de tempo requerida
para a concessão do benefício, desde a Lei Federal nº 10.792/03, mede-se tão-
somente a conduta ostensiva do preso, tomando-a por boa se suas ações,
aferidas no cotidiano penitenciário, estiverem de acordo com os regulamentos
da unidade prisional. Ora bem, a administracionalização dos benefícios insere-
se de forma congruente no resgate do valor do que faz (e não do que sente,
pensa ou pretende) o preso durante a execução de sua pena.

E. Atividades do juiz de execução e do promotor de Justiça: o
administrador sempre prestará contas ao Juízo executório, que poderá rever a
qualquer tempo, provocado pelo fiscal da lei ou pela parte prejudicada, os atos
concernentes àqueles benefícios, e promover a responsabilização do funcionário
público faltoso, em hipótese de ocorrência de quaisquer irregularidades nos
procedimentos formulados e resolvidos nos estabelecimentos penais.

F. A legalidade na execução penal: a administracionalização, em sede
de execução penal, não representa a nenhum título um retrocesso ou retorno ao
contexto antigo da relação de poder, onde vigia a discricionariedade despida de
limites e de considerações sobre os eventuais direitos do preso. Lá, ele era
simples objeto da execução penal, aqui, com a ascensão do Estado Democrático
de Direito, torna-se sujeito de direitos e deveres frente ao Estado, em uma
relação de natureza administrativa ou judicial. Progressão ou regressão de regime,
concessão ou revogação de livramento condicional, convalidação de indulto
parcial ou total, remoção de presos para outra unidade federativa, encargos
cometidos ao administrador, jungem-se ao império da lei e dos princípios maiores
que balizam a execução penal.

Tal projeto, aprovado por maioria de votos em sessão de 10.11.2005 do
referido CONSEJ, foi levado ao Gabinete do Sr. Ministro da Justiça, com o que
ganhou publicidade e notoriedade, instando a manifestação do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ante a incumbência que lhe atribui
o artigo 64, inciso I, da Lei de Execução Penal.

II. Diante da referida repercussão que o projeto ganhou no meio jurídico,
decidiu-se pela realização da audiência pública para seu conhecimento e
apreciação, a qual foi levada a cabo na Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo aos 16 de março de 2006, sob organização da Comissão de Direitos
Humanos daquela casa e deste CNPCP.

CNPCP 19 - Miolo completo.pmd 12/22/2006, 5:10 PM237



238

Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1(19) - jul/dez. 2006

Na ocasião, a mesa foi composta pelo Dep. Ítalo Cardoso, presidente da
Comissão de Direitos Humanos e por outros deputados que a integram, pelo
subscritor do presente parecer (representando o Presidente do CNPCP), pelo
Dr. Carlos Fonseca Monnerat (Juiz Corregedor dos Presídios de São Paulo,
Capital), pela Dra. Mariângela Sarrubbo (Defensoria Pública Interina do Estado
de São Paulo), pela Dra. Lúcia Maria Casali (representando o Procurador Geral
de Justiça do Estado de São Paulo) e pelo Dr. Clayton Alfredo Nunes
(representando o Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo).

Abertos os trabalhos, foi dada a palavra ao Dr. Pedro Armando Egydio
de Carvalho, ouvidor da Secretaria de Administração Penitenciária, para
sustentar a viabilidade da proposta. Em seguida, foi ouvido o Prof. Alexandre
Wunderlich, representando as entidades que compõem o Movimento Antiterror
[Legal], para apresentar as restrições àquele.

Pediu vênia o Dr. Clayton Nunes para, excepcionalmente, apresentar
uma alternativa ao projeto original, adiante encartado, segundo o qual o juiz da
execução deveria emitir cálculo de liquidação de penas devidamente
homologado, de modo que a direção do estabelecimento penal possa autorizar
a transferência do preso para o regime menos gravoso tão logo preencha o
lapso temporal necessário, observado também o bom comportamento carcerário.

Subseqüentemente, a palavra foi franqueada à audiência, sobrevindo
diversas intervenções, todas elas opinando desfavoravelmente à proposta
original, assim como à alternativa, do que se cuidará adiante.

Por derradeiro, notando sua chegada ao plenário, foi convidado à mesa
e a fazer uso da palavra o Prof. Miguel Reale Jr., reconhecidamente um dos
redatores da Lei de Execução Penal, o qual, igualmente, opôs-se às mudanças
propostas, de forma veemente.

III. A pedido deste Relator, várias das manifestações foram encaminhadas
por escrito, das quais passa-se a fazer um breve relato, buscando captar seus
argumentos fundamentais.

III.a. PARECER DO MOVIMENTO ANTITERROR [LEGAL]

O parecer foi subscrito, também, pelo ITEC/RS (Instituto Transdisciplinar
de Estudos Criminais); AJD (Associação de Juízes para a Democracia); ABPCP
(Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais); IBCCrim (Instituto
Brasileiro de Ciências Criminais); AASP (Associação dos Advogados de São
Paulo), AIDP (Associação Internacional de Direito Penal � Grupo Brasileiro),
ICC (Instituto Carioca de criminologia), IDDD (Instituto de Defesa do Direito
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de Defesa), MMDF (Movimento da Magistratura Democrática Fluminense),
MMPD (Movimento do Ministério Público Democrático), ARP (Associação
pela Reforma Penal) e IPB (Instituto Pro Bono).

Seus principais aspectos são os seguintes:

� A partir do humanismo reformador imposto pela Comissão Redatora do
Anteprojeto que deu origem à Lei de Execução Penal, o apenado, ao menos no
plano normativo, deixou de ser tratado como mero objeto da Administração
Pública, para ser sujeito de direitos em sede de execução penal. Com a edição da
Lei de Execução Penal, o processo executório passou a estar amparado no
princípio da legalidade e na tutela jurisdicional de forma continuada.

� A Lei de Execução Penal trouxe um novo sistema de execução de penas,
reorganizado sistematicamente a partir (e principalmente) da tutela jurisdicional.
O juiz, enquanto executor da decisão condenatória, tornou-se o garante da
legalidade, não podendo ser eliminado em hipótese alguma, sob pena de
supressão da jurisdição. Em resumo: o juiz funciona como base fundamental do
sistema processual de garantias em sede de execução pena.

� O fenômeno administracionalização-jurisdicionalização foi
identificado pela doutrina, a qual, de forma uníssona, aplaudiu o avanço
histórico, bem como suas conseqüências garantistas em pleno regime autoritário.
Nessa linha, destacou-se o trabalho fundamental dos Professores MIGUEL REALE

JÚNIOR, RENÉ ARIEL DOTTI, RICARDO ANTUNES ANDREUCCI e SÉRGIO MARCOS DE

MORAES PITOMBO2 que, desde 1985, vem orientando a dogmática pós-Lei de
Execução Penal. Mais recentemente, em sua tese, o Professor SALO DE CARVALHO

reconstrói o processo de evolução e identifica que a doutrina bem acentuou
que o apenado deixou de ser objeto para ser titular de posições jurídicas de
vantagem, fundamentalmente como sujeito de relação processual.3

� A partir da Lei de Execução Penal, a jurisdicionalização passou a
funcionar como eixo fundamental do sistema de garantias e restrições de
direitos. Neste passo, como assinala MIGUEL REALE JÚNIOR, �a legislação
ordinária antecipou-se à Constituição de 1988, que deu status constitucional
às diretrizes já constantes da Parte Geral e da Lei de Execuções Penais de
1984.�4 Como é cediço, a partir da Constituição da República de 1988, a tutela
jurisdicional em sede de execução penal recebeu redobrada importância, pois
elevada ao patamar de garantia constitucional do cidadão. Basta lembrar, para
tanto, que a exigência de apreciação judicial dos incidentes da execução penal

2 Penas e Medidas de Segurança no Novo Código Penal, RJ: Forense, 1985.
3 Pena e Garantias: uma leitura do garantismo penal de Luigi Ferrajoli no Brasil, 2ed, RJ: Lumen Juris,
2003.
4 �Avanços e retrocessos�, in ANDREUCCI, Ricardo, Rubens Prestes BARRA (coord), Estudos Jurídicos em
Homenagem a Manoel Pedro Pimentel, SP: RT, 1991, p. 275.
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é um importante fator de imparcialidade da decisão, na medida em que confere
um distanciamento necessário entre o juiz e o interessado-apenado. A experiência
na execução penal, aliás, indica que os direitos do preso são normalmente
lesados naqueles poucos incidentes que, ainda hoje, são ditados
administrativamente (pense-se, por exemplo, nos abusos que freqüentemente
ocorrem nos casos de aplicação de sanções nos procedimentos disciplinares).

� Não é crível que se pretenda estabelecer uma espécie de término da
atividade do Estado-Jurisdição se o juiz não atuar no prazo de trinta dias. Não
se pode olvidar que o apenado ainda está a cumprir pena sob a tutela judicial,
não sendo delegável a tarefa de decidir sobre os seus direitos � mesmo que
chamados equivocadamente de �benefícios� na proposta de projeto.

� Além de clara violação sob a ótica legal - mácula ao princípio da
jurisdição -, a medida trará nefastas conseqüências para o sistema penitenciário
que, desde já, podem ser diagnosticadas, ao menos, empiricamente.

� Em primeiro, ao contrário de terminar com a tensão carcerária, o Projeto
poderá produzir pânico no já sofrido ambiente carcerário. Haverá disputa entre
os presos (e entre os seus advogados também) para que os pedidos sejam
apreciados pelo juiz e não pelo carcereiro �de ocasião�, representante da
Administração �do momento�. O projeto estabelece prazo ao juiz, mas não o
fixa para o administrador. Mais, a ordem de apreciação dos pedidos será
estabelecida pelo administrador do estabelecimento penitenciário, ampliando
seu poder sobre a massa carcerária, podendo atingir, inclusive, os direitos
conquistados pelo apenado. Outro aspecto que tende a aumentar a tensão
carcerária é o fato de o administrador do estabelecimento decidir sobre a remoção
do interno, estando a possibilidade de dificultar ao apenado o convívio familiar
ao alvedrio da administração.

� Em segundo, haverá discrepância de critérios, violação à isonomia, pois
previsível que o tratamento do juízo não será o da administração, seja pela
formação diferenciada do juiz e do administrador, seja pela pretendida
neutralidade/imparcialidade do juiz, que possui enorme responsabilidade política
e social nas democracias modernas e que está bem distante do jogo político da
administração pública que, mais das vezes, é alterada por posições ideológicas
que dão suporte aos partidos e aos governos. A própria nominação dos direitos
públicos subjetivos como �benefícios� na proposta legislativa é reflexo de ver-
se o apenado como objeto e não como sujeito, ou seja: pura lógica inquisitorial
administrativa.

� Em terceiro, a administracionalização afasta o juízo do debate sobre os
benefícios (que, como se disse, são direitos), sendo previsível o aumento da
rede de corrupção das casas prisionais diante da proximidade do administrador-
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decisor com o administrado-interessado. Após o exame das questões que
envolvem a proposta de projeto, pode-se atestar que se trata de um projeto que
esconde a motivação real: aumento de poder nas relações intra-muros. O
administrador deterá poder absoluto sobre a vida do encarcerado, aumentando
a facilidade de corrupção estatal/institucional já patológica nos presídios.

� No modelo de democracia constitucional exsurge o garantismo penal
como o sistema jurídico possível, escorado em duas órbitas de sólidos princípios
constitucionais substanciais (penais) e instrumentais (processuais).  As
garantias são imprescindíveis tanto no plano estrutural como no plano
funcional, na medida em que as garantias substanciais só serão efetivas quando
objeto de uma instrumentalidade em que sejam asseguradas a imparcialidade, a
veracidade e o controle.5 Segundo FERRAJOLI �la correlación biunívoca entre
garantías penales y procesales es el reflejo del nexo específico entre ley y
juicio en matéria penal.�6

� Ao mesmo tempo em que a proposta de projeto de lei inclui um corpo
estranho no atual sistema de execução penal e estabelece uma forma de
delegação da jurisdição (se o juiz não apreciar o pedido no lapso de trinta
dias), está negando o princípio da jurisdição, marco de todos os regimes
democráticos. Esta espécie de denegação da jurisdição, em realidade é negação,
pois revela negar ao preso o acesso à Justiça.

� A proposta de projeto de lei não segue o referencial constitucional,
mormente no que tange aos princípios relativos à Jurisdição, fundamentalmente,
princípio do juiz natural, princípio da imparcialidade do juiz e princípio da
indeclinabilidade. O texto constitucional prevê expressamente que �a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito� (art.
5º, XXXV, da CF) e que �ninguém será processado nem sentenciado senão
pela autoridade competente� (art. 5º, LIII, da CF). Neste ponto, o
desconhecimento da principiologia fundamental do processo penal é visível
no disegno di legge.

� Não será com a supressão de direitos e garantias que se conseguirá
resolver o grave problema do sistema carcerário nacional  e o congestionamento
das varas de execução criminal ou daquelas que têm competência cumulativa.
Essa ideologia da mutilação constitui uma grave tentativa no cenário e na
história dos Direitos Humanos e gera o perigo de restrições de direitos civis e
políticos declarados na Constituição e textos internacionais sempre que as
estruturas administrativas de implementação revelarem as suas carências e
impossibilidades. Mas o remédio para o conflito entre os direitos e a crise de
administração jamais poderá ser a supressão daqueles  e sim o fortalecimento
das condições desta.
5 Op. cit., Derecho y razón: teoria del garantismo penal, p. 537.
6 Id. Ibid.
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III.b. PARECER DA DEFENSORIA PÚBLICA

 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro enviou dois
representantes à audiência pública, os quais destacaram o papel desempenhado
pelos 45 profissionais que atuam no núcleo relacionado ao sistema carcerário,
ao mesmo tempo em que criticaram o fato de somente haver dois juízes de
execução criminal para cuidar dos processos de todos os presos do Estado e de
a Vara de Execuções Penais estar centralizada na cidade do Rio de Janeiro.

O órgão elaborou parecer a respeito do projeto, cujos pontos centrais são os
seguintes.

� Os diversos regulamentos penitenciários do império e da república
(Decreto nº 678, de 1850, Decreto nº 1.774, de 1856, Decreto nº 8.386, de 1882,
Decreto nº 3.647, de 1900, Decreto nº 8.296, de 1910, Decreto nº 10.873, de 1914,
entre outros) foram erigidos tendo como premissa a necessidade de construção
de um modelo penitenciário administrativista e totalizante.

� O arcabouço executivo-penal no Brasil, avesso ao princípio acusatório,
ostenta há muito a marca do totalitarismo. Com efeito, o viés totalitário do
sistema penitenciário continua a ser alimentado por um modelo administrativista
e meritocrático que rege todo o aparato normativo em sede de execução penal
e que pretende fazer do preso seu refém e do Poder Judiciário seu servo.

� A fruição dos direitos públicos subjetivos7 da execução penal -
Livramento Condicional, Progressão de Regime, Comutação de Pena, Indulto
etc - está intimamente atrelada ao comportamento satisfatório do apenado, nos
remetendo mais uma vez à ancestral problemática da ampla discricionariedade
da autoridade penitenciária, questão esta que levou Carrara a identificar o poder
das autoridades penitenciárias como �um poder secreto que atua nas sombras�.8

� Essa realidade conduz ao engessamento do Poder Judiciário pelo
obscurantismo administrativista do cárcere. Em outras palavras: assumindo o
papel de mero espectador da execução penal, o Poder Judiciário certamente se
curvará diante da preeminência do direito penitenciário (informal) sobre o direito
processual penal (formal).

� A conclusão a que podemos chegar no tocante à disciplina no interior
das prisões nos conduz à assertiva de que o indivíduo é submetido a um
autêntico processo de aculturação, para que se torne um preso dócil e disposto

7 Chamados indevidamente de benefícios, como se o Estado prestasse um favor ao indivíduo ao reconhecer-
lhe a possibilidade de fruição de medidas de abrandamento penal, trazidas pela própria lei.
8 Apud FERRAJOLI, Luigi, op. cit., p.328.
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a cumprir, acriticamente, todas as determinações das autoridades carcerárias,
elevadas pelo sistema penitenciário à metafórica condição de patriarcas
onipotentes, que elegem o que é bom ou ruim para os apenados, se os mesmos
desejarem a ressocialização.

� A Execução Penal sempre representou o locus em que se estabelece uma
relação jurídica entre Administração Penitenciária e o condenado. Todavia,
esta relação nem sempre se mostrou sinalagmática, ante a histórica �supremacia
do interesse público� sobre o individual. Mesmo hoje, raramente aos direitos e
deveres de uma das partes, se contrapõem, na prática, os deveres e direitos da
outra. Conseqüentemente, o arrefecimento ditatorial não surtiu grandes efeitos
na nossa realidade penitenciária, preterida pela tendência liberalizante da
sociedade brasileira. A Lei de Execução Penal, já tão combalida, continua a
sofrer constantes ataques por parte das mais variadas propostas,
inexoravelmente tendentes à perpetuação de uma estrutura correcional
autoritária e inquisitiva.

� A adequada compreensão da história penitenciária brasileira teria, por si
só, o condão de afastar prontamente a proposta de alteração do artigo 73 da
LEP, ora formulada. Lamentável, portanto, que, passados 156 anos da edição de
nossa matriz regulamentar penitenciária (Decreto nº 678 de 1850), ainda estejamos
ventilando a ampliação dos poderes da administração prisional.

� A proposta em tela, nos moldes formulados, parte de uma salutar e
legítima premissa: a preocupação com a celeridade do processo de execução
penal. No entanto, apresenta como solução uma medida (transferência do poder
judicial para o administrativo) de duvidoso êxito, mas de segura violação à
Constituição da República, em função do manifesto desrespeito aos axiomas
constitucionais da inafastabilidade do controle jurisdicional, do contraditório e
da igualdade (como impecavelmente exposto no parecer do Movimento
Antiterror, a cujo Manifesto o presente parecer vem aderir).

� A ampla intervenção do Poder Judiciário na execução penal traduz o
meio mais eficaz de tutela do princípio da legalidade (nulla poena sine lege). Se
este princípio vincula estreitamente a caracterização do delito (garantia criminal)
e a aplicação da pena (garantia penal), não há razão para ser esquecido no
curso da execução (garantia executiva). Desse modo, todas as fases do curso
penal estariam resguardadas pela efetiva jurisdicionalidade e pelas formas,
modalidades e circunstâncias previstas na lei.9

� É imperioso que sejam buscadas soluções efetivas para a problemática
da morosidade judicial, mas que não sejam atentatórias aos direitos elementares
dos apenados jurisdicionados, sendo proposto o seguinte:

9 Nesse sentido, conferir CALÓN, op. cit.,p.185.
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1) A efetividade e o incremento das penas alternativas e a adoção
de política criminal alinhada com a teoria da intervenção mínima do Direito
Penal, conforme diretrizes referentes à elaboração legislativa traçadas pela
Resolução nº 16 de 17/12/2003, art. 3º I e II, do CNPCP;

2) A criação e valorização das Defensorias Públicas em todos os
Estados e o fortalecimento da assistência jurídica integral e gratuita aos presos
provisórios e condenados, internados e egressos, prestada pela Defensoria
Pública, com a criação de núcleos especializados (sistema penitenciário e sistema
carcerário das delegacias de polícia judiciária) e o incremento do número de
Defensores Públicos em atuação nas Varas de Execuções Criminais, conforme
diretrizes referentes à administração da justiça e do sistema penitenciário
propostas pela Resolução nº 16 de 17/12/2003, art. 4º, III e 6º III, do CNPCP;

3) O significativo incremento de estrutura e do número de juízes e
funcionários nas Varas de Execuções Criminais em todos os Estados;

4) Criação de uma �FORÇA TAREFA NACIONAL� com integrantes
de diversos órgãos (Judiciário; Defensoria Pública; Ministério Público; CNPCP;
Conselhos Penitenciários e da Comunidade) para auxiliar os Estados na busca
de soluções para os problemas relacionados à superpopulação do sistema
penitenciário;

5) A adoção de medida similar ao instituto da Resolução Ficta10 ,
adotada pelo Codigo Procesal Penal paraguaio (artigo 141). Passar-se-ía a
adotar, em linhas gerais, o seguinte procedimento: se o juiz da execução exceder
o prazo de trinta dias, contados do preenchimento dos lapsos temporais
previstos na legislação para progressão de regime, livramento condicional,
comutação de pena ou indulto, sem proferir sentença, o preso poderá requerer
pronta decisão àquele. Se dentro de vinte e quatro horas não obtiver resolução,
entender-se-á que se deferiu o pedido formulado, devendo ser imediatamente
expedida a respectiva ordem judicial.

10 Cumpre ressaltar que Salo de Carvalho, na obra Pena e Garantias, também defende a adoção do instituto da
Resolução Ficta. Afirma o ilustre doutrinador: �Um dos fatores de maior inconstância na execução da pena
no Brasil é a demora do Poder Judiciário em atender aos pedidos dos presos, fundamentalmente àqueles
destinados a alterar a qualidade (regime) da pena- v.g., progressão de regime e livramento condicional. A
morosidade da magistratura em responder aos incidentes executivos é tamanha que chegou a ser nominada, em
diversas ocasiões, como uma das causas de inúmeros motins e rebeliões.Inegável que a falta de estrutura
(pessoal e administrativa) colabora com tamanha omissão estatal. No entanto, a incapacidade administrativa
do Poder Judiciário em nenhum caso pode justificar lesões aos direitos fundamentais.O Código de Processo
Penal Paraguaio, p.ex., ao incorporar o Pacto de São José, estabeleceu uma série de sanções processuais
decorrentes do não cumprimento, pelos agentes públicos, dos �prazos razoáveis� das decisões penais (...)
Parece, pois, salutar, não apenas que a legislação seja aperfeiçoada no sentido do estabelecimento de prazos
razoáveis às decisões judiciais em sede executiva, mas, apreendendo os valores ínsitos ao Pacto de São José,
sejam criadas técnicas judiciais idôneas a uma célere decisão sobre os incidentes de execução penal. O exemplo
da resolução ficta fornecido pela legislação paraguaia pode perfeitamente direcionar projetos no sentido da
concessão automática dos direitos pleiteados em caso de omissão dos poderes jurisdicionais�.
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III.c. EDITORAL DO BOLETIM DO IBCCRIM

Publicado no Boletim n. 156, Ano 13, de novembro de 2005, o renomado
instituto igualmente se opõe ao projeto destacando que a execução criminal se
funda num tripé, cujo primeiro elemento, a progressividade, indica que se deve
propiciar ao condenado uma paulatina reaproximação com o meio social, fundada
não só pelo bom comportamento carcerário, mas �enriquecida� por outros
elementos como o apego ao trabalho, a existência de vínculos sociais extra-
muros, o interesse na educação formal etc.

A legislação que sucedeu à edição da Lei de Execução Penal,
notadamente a lei n. 8.072/90 e a Lei Federal n. 10.792/03, trincou este pilar do
sistema.

A individualização � um permanente ajuste entre a pena e o condenado,
obtida mediante a classificação e a avaliação do preso pela Comissão Técnica
de Classificação � foi esvaziada pela Lei Federal n. 10.792/03.

Por fim, o terceiro elemento � a jurisdicionalização � até agora intocado,
encontra-se ameaçado. Ele não significa, apenas, a presidência da execução
por um juiz de direito, mas a presença do Ministério Público e da Defensoria,
garantido o contraditório e a ampla defesa. Além disso implica a transparência
do processo, a garantia da legalidade, esta relacionada à imparcialidade e a
independência em face de compromissos políticos eventualmente assumidos
pela Administração.

III.d. EDITORAL DO BOLETIM DA  AJD

Publicado no Boletim de dezembro � 2005/fevereiro - 2006, assevera
que:

� A proposta atinge direitos e garantias fundamentais que não pertencem
a uma parcela de pessoas, mas a todas, individual e universalmente
consideradas.

� Um dos fundamentos da nossa República, que se constitui em Estado
Democrático de Direito, é a dignidade da pessoa humana, atributo que o
condenado(a) não perde e que é suporte de todos os direitos humanos
consagrados, notadamente na Constituição Federal. Daí decorre o princípio da
humanidade da pena, estabelecido pelo artigo 5º da Constituição Federal, incisos
III, XLVII, XLVIII, XLIX e L.

� processo penal e de execução penal é integralmente jurisdicionalizado,
extraído dos princípios constitucionais da legalidade (artigo 5º, XXXIX, CF),
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individualização da pena (artigo 5º, XLVI, CF) e acesso à jurisdição (artigo 5º,
XXXV, da CF).

� O princípio da reserva legal diz respeito não apenas à atividade de
aplicação da lei na exata medida do fato praticado, definido como crime, mas à
�legalidade da inteira repressão�, conforme adverte Alberto Silva Franco ao
afirmar que implica o �reconhecimento de que o preso não pode ser manipulado
pela administração prisional como se fosse um objeto; de que, não obstante a
perda de sua liberdade, é ainda sujeito de direitos, mantendo, por isso, com a
administração penitenciária, relações jurídicas das quais emergem direitos e
deveres, e que a jurisdição deve fazer-se não apenas nos incidentes próprios
da fase executória da pena, como também, nos conflitos que possam
eventualmente resultar da relação tensional preso-administração�.

� Em decorrência do princípio da individualização, considerando o sistema
progressivo consagrado pelo sistema de 1984, a execução da pena pressupõe
atuação jurisdicional dinâmica com a necessária participação do Ministério
Público e da Defesa. A necessidade e suficiência da sanção constituem
premissas que devem permear todo o processo de execução.  O princípio do
acesso à jurisdição não permite que seja afastado do julgamento do Judiciário,
por qualquer meio, inclusive por meio de lei, a apreciação de qualquer lesão ou
ameaça de direito. Esta apreciação deverá ser realizada segundo as premissas
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

� A histórica conquista da jurisdicionalização do processo de execução
da pena é produto do entendimento de que o processo é instrumento de
realização de justiça. Há uma demanda por efetividade da ordem constitucional
e proteção concreta aos direitos fundamentais, para que deixem de ser meros
ornamentos de uma ordem apenas formalmente democrática e adquiram uma
dimensão efetiva.

� Há uma malha de ilegalidades imperando na execução penal. Há total
ausência de políticas públicas, que constituem obrigação do Poder Executivo.
No cotidiano a Administração viola fundamentos constitucionais, notadamente
a dignidade humana. As demais instituições envolvidas � Conselhos,
Ministério Publico e Poder Judiciário - atuam formal e burocraticamente em
processos, o que é evidente pelos pouquíssimos processos de interdição de
estabelecimentos, existindo inúmeros funcionando em condições inadequadas
e com infringência a dispositivos da lei de execução penal.

� A malha da ilegalidade real somente reforça a necessidade, cada vez
maior, da intensificação da jurisdicionalização.
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III.e. MANIFESTO DE ENTIDADES: �NÃO À
DESJURISDICIONALIZAÇÃO�

O texto vem subscrito pelo Grupo de Estudos e Trabalho Mulheres
Encarceradas; Associação Juízes para a Democracia; Instituto Terra, Trabalho
e Cidadania � ITTC; Instituto de Defesa do Direito de Defesa � IDDD; Pastoral
Carcerária; Centro Dandara de Promotoras Legais Populares; Associação dos
Procuradores do Estado de São Paulo- APESP; Sindicato dos Procuradores do
Estado de São Paulo � SINDIPROESP; Fundação Interamericana de Defesa dos
Direitos Humanos; Conselho Estadual de Defesa da Pessoa � CONDEPE;
Movimento do Ministério Público Democrático � MMPD; Associação Brasileira
de Defesa da Mulher, da Infância e Juventude- ASBRAD; Comitê Latino
Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher � CLADEM; e
Instituto Latino Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e
Tratamento dos Delinqüentes ILANUD

Destaca os seguintes aspectos:

� É preciso que se faça uma reforma no sistema de execução da pena
privativa de liberdade, não para desjurisdicionalizá-lo, mas, sim para efetivar as
garantias previstas na LEP há mais de vinte anos que ainda não foram
implementadas, o que somente será possível se resguardados os direitos
fundamentais.

� O cumprimento da pena há de ser compatível com o respeito às garantias
fundamentais do condenado. Nesse contexto, é necessário que não se perca de
vista que o princípio irrenunciável ao direito de jurisdição de todas as pessoas
não permite a exclusão do direito à jurisdição das pessoas presas, das quais
não se pode subtrair a dignidade humana, valor universal.

� O princípio se desdobra e visa garantir não apenas o acesso à justiça, ao
contraditório, à ampla defesa, ao publicismo necessário, mas, em última análise,
a manutenção do Estado Democrático de Direito.

� A individualização da pena e sua progressividade devem ser exercidas
como direitos e princípios irrenunciáveis, voltados para o presente, enquanto
buscam o livre desenvolvimento e a preservação da dignidade do sentenciado
e, para o futuro, tendo por objetivo fundamental a restituição da liberdade,
cabendo à autoridade judicial a adequação da pena às suas condições pessoais.

Em decorrência, apresentam as seguintes propostas:

� 1. A Defensoria Pública seja atuante no processo de execução e presente
dentro dos presídios, para proporcionar aos presos o acesso à informação de
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sua situação jurídica na execução penal e inibir de modo efetivo o arbítrio e a
tortura dos castigos disciplinares.

� 2. As visitas mensais de juízes e promotores de justiça sejam cumpridas
nos termos da lei, assumindo o papel que o ordenamento jurídico lhes conferiu
em sede de execução penal para zelar pelo cumprimento das garantias e direitos
e realizar o efetivo controle judicial no cumprimento da pena.

� 3. O recurso de agravo tenha processamento mais célere, garantindo-se
a prioridade necessária aos processos de réus presos.

� 4. As prisões deixem de ser masmorras, onde, encerrados os seres que lá
se confinam, a violência se perpetua valendo-se do arbítrio e do ocultamento,
ao arrepio da lei e do ordenamento jurídico.

� 5. As prisões estejam abertas ao controle social, que se realiza
principalmente através do devido processo legal.

Diante de tais manifestações, passo a opinar:

VOTO:

IV. Em primeiro lugar importa destacar a forma democrática e transparente
que o debate assumiu a partir do momento em que se optou por realizar a
audiência pública, à qual acorreram cerca de cinqüenta pessoas, representando
boa parte da comunidade jurídica que gravita em torno da execução criminal,
notadamente, mas não só, do Estado de São Paulo.

Mais que isso, o debate franco e aberto do tema mostrou a importância
da utilização dos mecanismos de democracia participativa na gestão da coisa
pública, marca da relação entre a sociedade e o Estado a partir da Constituição
Federal de 1988.

Justamente em razão dessa mobilização é que este Conselho tem, no
presente momento, a oportunidade única de analisar a proposta a partir de
pontos de vista distintos e, conseqüentemente, ricos em perspectivas,
comentários e sugestões.

V. No que diz respeito ao projeto, a opinião deste Conselheiro é contrária
à sua adoção. E os motivos são aqueles constantes das diversas manifestações
acima compiladas, as quais não merecem, de nossa parte, nenhum reparo.

No entanto, sendo obrigação legal deste Conselho propor medidas que visem
ao aprimoramento da execução criminal em nosso país, cremos serem necessárias
algumas linhas sobre o tema.

VI. Desde logo importa elogiar a iniciativa da proposta que, se não parece ter
acertado quanto ao remédio, certamente traçou o diagnóstico do problema e,
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fundamentalmente, teve o mérito de suscitar intensa reflexão a seu respeito,
produto esse que o presente parecer busca resgatar.

Deveras, é indubitável que não se pode deixar as coisas como estão.
Como bem destacado na justificativa do projeto, somente no Estado de São
Paulo parece haver entre dez e quinze mil pedidos em sede de execução criminal
pendentes de apreciação, volume esse que tende a crescer exponencialmente
ante à recente declaração de inconstitucionalidade da vedação de progressão
de regime a quem foi condenado pela prática de crime hediondo, decorrente do
julgamento do habeas corpus n. 82.959-SP pelo Supremo Tribunal Federal.

A experiência demonstra que pedidos de progressão de regime,
livramento condicional, indulto ou comutação levam meses, por vezes mais de
ano, para serem instruídos e julgados, causando, a um só tempo, prejuízos ao
Estado e violação dos direitos fundamentais do preso.

Tendo-se em conta que um preso custa, em média, oitocentos reais ao
mês em regime fechado ao Erário, só no Estado de São Paulo isso significaria o
gasto mensal de algo em torno de um milhão de reais.

Mas a questão fundamental é que a demora na formulação, instrução e
julgamento dos referidos pedidos viola o direito subjetivo público do preso de
obter a melhora em seu status libertatis tendo preenchido os requisitos legais
para tanto, além de o submeter a um sistema carcerário que em tudo viola a
norma do artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, segundo o qual �é
assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral�.

Contudo, a transferência da decisão sobre tais pedidos, vencido o
trintídio, para a �autoridade administrativa� não pode ser aceita, seja por violar
as garantias constitucionais evidentes, seja por subverter o modelo de execução
criminal desenhado de forma a atender à finalidade de promover a �reforma e a
readaptação social dos condenados�11

Como bem salientado pelo Professor Miguel Reale Jr., em sua
manifestação na referida audiência pública, o tripé desenhado em 1984 vem
sofrendo sucessivas descaracterizações, a começar, em sua opinião, pela edição
da lei n. 9.714/98, prosseguindo pela lei n. 8.072/90 (ao vedar a progressão de
regime em determinados casos) e atingindo seu ápice com a Lei Federal n.
10.792/03, que reduziu a progressividade e a individualização da pena a um
mero atestado de conduta carcerária.

Realmente, a Lei de Execução Penal surgiu em decorrência de uma
concepção jusfilosófica a respeito da relação entre o Estado e o condenado,
cujo vetor fundamental é a tentativa de se obter o retorno do preso à sociedade

11 Tal como estabelece o artigo 5º, (6) da Convenção Americana de Direitos Humanos.
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dotado de meios e valores que lhe possibilitem uma vida dentro dos parâmetros
mínimos de convivência traçados pelo Direito Penal. Para tanto, incumbe ao

Estado promover o respeito à dignidade da pessoa a ele submetida e lhe
oferecer todas as oportunidades para que desenvolva, no cárcere, novos valores
e novas habilidades, da mesma forma com que deve auxiliá-lo em seu retorno ao
meio livre.

Em contrapartida, o Estado, na figura do juiz da execução, assume o
poder de decidir se o custodiado está em condições de recobrar paulatinamente
a sua liberdade, isso respeitado o direito deste de não aderir às propostas
formuladas, diante de seu espaço de liberdade individual relativo ao direito à
livre consciência.

Ora, a aferição de todos esses direitos e valores, muitas vezes relacionados
a uma realidade fática complexa, não pode ser substituída, no contexto em que
a Lei de Execução Penal foi criada, por um mecanismo automático, já iniciado
pela Lei Federal n. 10.792/03 e que agora, declaradamente, se pretende
complementar pela exclusão do juiz do processo decisório.

A questão, portanto, diz respeito à concepção que se tem da relação
entre o Estado e o indivíduo encarcerado. Se maximalista � como no caso
brasileiro, decorrente de uma noção de Estado social e democrático de Direito
-, não há como aceitar o que já se vem fazendo.

Porém, se a proposta é mudar o paradigma filosófico para uma concepção
que chamaríamos de minimalista, em que ao Poder Judiciário se atribui apenas
a preservação da integridade física e moral do encarcerado, mas não a
participação em seu processo de reinclusão social, neste caso seria possível
pensar-se em mecanismos mais ou menos automáticos de reaquisição da
liberdade, como, aliás, ocorre em outros países.

O que não nos parece possível é descaracterizar a legislação atual,
sobretudo quando o problema parece ser muito mais de contingência do que
relativo às premissas que estruturam a execução penal em nosso país.

Por tal motivo, este parecer também não concorda com a proposta
alternativa do Conselheiro Clayton Alfredo Nunes, muito embora, num primeiro
momento, a idéia tenha parecido, ao menos, melhor que a do projeto original.

Ocorre que, em ambos os casos, persiste o problema de reduzir a decisão
de deferir os direitos subjetivos do preso à constatação de dois elementos
objetivos, empobrecendo a finalidade maior da execução criminal que é a de
proporcionar ao preso uma possibilidade de retorno social que seja útil a este e
à sociedade.12

12 Esclarece-se que o vocábulo �útil� é aqui tomado na acepção que a filosofia utilitarista o concebia, ou
seja, relacionando as ações humanas à maior possibilidade de gerar a felicidade individual e coletiva.
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De toda sorte, a resolução prévia de problemas relacionados à elaboração
do cálculo de penas e à situação processual do sentenciado é de todo desejável
eis que, muitas vezes, tais providências são deixadas para serem resolvidas a
partir do momento em que o pedido é formulado perante o juízo das execuções.

VI. Outro aspecto que nos parece central é o do paulatino afastamento
do juiz da execução quanto ao acompanhamento do modo pelo qual as pessoas
cumprem as penas privativas de liberdade em nosso país, bastando lembrar
que, na grande maioria dos casos, os juízes cuidam de dar andamento aos
processos de execução penal, não verificando as condições materiais de nossos
estabelecimentos penais.

Neste contexto, quer nos parecer que editar legislação que venha a
diminuir o papel do Judiciário dificilmente terá como subproduto o oposto, ou
seja, a liberação dos juízes para que possam finalmente fiscalizar as condições
de encarceramento.

Na realidade, dada a carência de magistrados em outras áreas do direito,
o mais provável é a alocação destes profissionais em outras varas, gerando a
indesejável redução dos quadros de juízes afetos e comprometidos com o
cumprimento da pena dentro dos parâmetros e objetivos da Lei de Execução
Penal.

VII. Diante do exposto, este parecer caminha na linha de que se deve,
mais e mais, propiciar o fortalecimento da jurisdicionalização da execução da
pena, a partir do que passamos a analisar as propostas formuladas.

Ressalta, de início, que sequer se tem uma noção precisa da dimensão do
problema. No Estado de São Paulo, supostamente com a Secretaria de
Administração Penitenciária mais bem aparelhada do país, estima-se que haja
entre dez e quinze mil pedidos aguardando apreciação judicial, cifra essa bastante
imprecisa para que se possa demandar providências concretas.

Da mesma forma, este Conselho não sabe quantos juízes, promotores e
defensores públicos estão designados para atuar em execução criminal no país,
de quantos funcionários dispõem, quais suas principais dificuldades etc., tudo
para que pudesse, como é sua atribuição, sugerir medidas de política criminal
que possam tornar célere as decisões sobre os direitos subjetivos públicos dos
presos.

VIII. Por fim, quanto à proposta de resolução ficta dos benefícios, que a
nosso juízo é plenamente compatível com o inciso LXXVIII do artigo 5º da
Constituição Federal, tal esbarraria na possibilidade de o juiz de direito indeferir
o pedido no momento em que fosse instado pelo advogado do preso, de forma
a inviabilizar a expedição da ordem de soltura em vinte e quatro horas.
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IX. Diante disso, a conclusão deste parecer é no sentido de posicionar-se
integralmente contra o projeto de administracionalização da execução criminal
aqui apreciado, ao mesmo tempo em que sugere que este Conselho, em parceria
com o Departamento Penitenciário Nacional, faça um levantamento da situação
das varas de execução criminal no país, assim como da atuação do Ministério
Público e da Defensoria Pública neste campo, traçando um amplo panorama
quantitativo e qualitativo do problema, bem como colecionando as experiências
exitosas na área.

Findo o trabalho e compilado o material, fica sugerida a realização de um
seminário nacional sobre o tema e a formulação de propostas para que o processo
de execução criminal caminhe com a celeridade que demanda a Constituição
Federal.

Brasília, 08 de maio de 2006.

CARLOS WEIS

Conselheiro

Parecer aprovado na 320ª Reunião Ordinária do CNPCP, realizada nos dias 08
e 09 de maio de 2006.
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CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA

 CRIMINAL E PENITENCIÁRIA

Processo n. 08001.009427/2004-15

Procedência: SUPAR ART. POL. PR.

Emitente: Deputado Valdemar Costa Neto

Assunto: Projeto de lei

Resumo: Acrescenta a Código Penal, Decreto-lei n. 2.848, de 1940, o § 3º ao
art. 317 e o § 2º ao art. 333, transformando o atual parágrafo único deste

dispositivo em § 1º; e acrescentando o inciso VII-C ao art. 1º da Lei 8.072/
1990, que trata dos crimes hediondos.

Conselheiro: César Oliveira de Barros Leal

P A R E C E R

Em nossas mãos o processo acima referenciado, de autoria dos
Deputados Babá, Luciana Genro e João Fontes, que agrega ao Código Penal o
§ 3º ao art. 317 (corrupção passiva) e o § 2º ao art. 333 (corrupção ativa),
transformando o atual parágrafo único deste dispositivo em § 1º (em ambos os
casos, prevendo reclusão de 10 a 25 anos, e multa, se a vantagem indevida for
de grande proporção e ocasionar grave dano individual ou coletivo), e
acrescenta o inciso VII-C ao art. 1º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, que trata
dos crimes hediondos.

Os autores, em sua justificação, assinalam que pretendem oferecer �uma
nova perspectiva de avaliação dos crimes de corrupção ativa e passiva�, tendo
em vista que esta vem se aplicando de forma intensa no âmago da Administração
Pública por pessoas ou grupos que se beneficiam com vultosos recursos
públicos e, ao mesmo tempo, se escudam em benefícios legais para evitarem a
condenação.

Na opinião dos deputados, torna-se imperioso adequar o grau da pena
que hoje se comina à corrupção, ante os prejuízos que esta provoca à sociedade,
privada de suas necessidades fundamentais e de condições dignas de vida.

Por entenderem que ditas ações são gravíssimas, afirmam por igual que
essas merecem classificar-se em hediondas, com todas as conseqüências que
resultarem desta categorização.

É que, a seu ver, os que corrompem assenhoreando-se do dinheiro público
não devem ser apenados com a privação de liberdade de curta duração; ao
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revés, é preciso que se lhes aplique uma sanção rigorosa, de modo que não
desfrutem a liberdade após um exíguo e insuficiente prazo de cumprimento da
pena.

Com isso, repisam, estão a oferecer uma nova apreciação jurídica de um
fato que julgam extremamente sério, num país em que os problemas abundam e
a injustiça é uma regra.

Este o relatório.

Opinamos a seguir.

Em diversos pareceres, emitidos ao longo dos últimos anos, temos
insistido na tecla de que este Conselho se opõe enfaticamente a projetos de lei
que, com demasiada e preocupante freqüência, visam a agravar as penas.

Estamos convictos � e temos observado uma feliz convergência de idéias
entre nossos pares � que a severização, como instrumento de inibição do crime,
vem a ser uma idéia flagrantemente enganadora e, por isso mesmo, há de ser
rechaçada na maioria dos casos, até porque contraria as diretrizes fixadas por
este Colegiado, entre as quais a contida no art. 7 da Resolução n. 05, de 19 de
julho de 1999, in verbis: �Alertar para a ineficácia de regramentos normativos
que visem a alargar a tipificação legal e oferecer maior rigor no tratamento de
certos crimes...�, assim como a Resolução n. 16, de 17 de dezembro de 2003, que
atualizou os termos da anterior e em seus considerandos refere que as novas
demandas da sociedade, sobretudo no âmbito da segurança, �embora exijam
uma ampla abordagem, recebem, por vezes, respostas simplistas que reduzem a
complexidade da questão ao mero endurecimento das sanções penais.�

Ante a pletora de projetos de lei direcionados à exacerbação das
penalidades como meio dissuasório da prática de atos delituosos, o ilustre
Conselheiro Frederico Guilherme Guariglia, sempre arguto em suas
considerações, sugeriu um voto-padrão, em que sumariamente nos caberia
repudiar propostas desta estofa, esclarecendo sua impropriedade e a absoluta
dessintonia com as manifestações do CNPCP.

No curso dos últimos anos, dezenas de pareceres foram exarados sob
esta orientação, em processos oriundos da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, muitos dos quais prescreviam, tal como se vê no caso sub oculi, a
hediondização compulsória de certas práticas delitivas.

  Este foi, aliás, nosso posicionamento com relação ao projeto do
Deputado Rogério Silva, que pretendia rotular como crime hediondo a redução
à condição análoga à de escravo, e ao do Deputado Carlos Nader, que
acrescentava o inciso VIII (versante sobre falsificação, adulteração ou alteração
de produtos destinados a fins alimentícios, terapêuticos ou medicinais [arts.

CNPCP 19 - Miolo completo.pmd 12/22/2006, 5:10 PM254



255

Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1(19) - jul/dez. 2006

272 e 273], ambos na fora dolosa) ao art. 1º da Lei 8.072/1990. E, diga-se com
destaque, em ambos os casos colhemos o apoio uníssono dos colegas.

Nem poderia ser diferente. Há um consenso entre nós de que não devem
prosperar, por sua ineficácia, proposições, como esta, formuladas, amiudadas
vezes, logo após a ocorrência de fatos que provocam uma intensa comoção
social, tais como o seqüestro de um empresário famoso, a morte de uma jovem
atriz etc.

Mergulhada no espiral da violência e manipulada pelos meios de
comunicação social e pelos movimentos de lei e ordem (law and order), a
sociedade, atemorizada, em pânico, sem saber o que fazer, é induzida a não
pensar nas raízes do problema, na possibilidade de enfrentá-lo em suas origens
e simplesmente demandar mais repressão, novos tipos penais, mais prisão (e
nesse caso pouco importa se existe ou não uma sentença formal condenatória,
mesmo porque a presunção de inocência é um conceito vulnerado a toda hora
pelos órgãos policiais e pela mídia, sob o aplauso generalizado dos que vêem
em ações espetaculosas ou em manchetes descomprometidas com a busca da
verdade o aceno de uma resposta efetiva) e com isso assegura a permanência
de um círculo vicioso, propugnando, em lugar de medidas de cunho preventivo
(de curto, médio e longo prazo), a vingança, o castigo, especialmente o
aprisionamento, na ingênua ilusão de que, dessa forma, se possa refrear a
ascensão da criminalidade.

Em boa hora o magistério do Presidente deste Conselho, Dr. Antonio
Cláudio Mariz de Oliveira:

�Ademais, impera a noção de que a única resposta para o delito é a
prisão. Com a prisão, o direito-dever do Estado de responder ao crime parece
estar devidamente cumprido. Numa quadra em que as alternativas para o cárcere
são perseguidas, entre nós se dá exatamente o contrário.

O sinônimo de punição, pois, é a custódia do acusado, mesmo antes do
processo, no seu curso ou após o seu término. Já o sinônimo de impunidade,
contrário senso, é a ausência do encarceramento. A cultura reinante é a de que
o dever exclusivo é o de castigar o criminoso, e não o de evitar o crime.

Essa idéia, amplamente divulgada pela imprensa e aceita por significativa
parcela de juízes, promotores e delegados, é amplamente aceita pela sociedade.
Esta aceita o que lhe é transmitido, especialmente se coincide com os seus
anseios de encontrar culpados para castigar. Na verdade, ela se transformou
em campo fértil para a sanha acusatória. Campo fértil para que germine o
escândalo, a maledicência, a acusação leviana e a execração, tão a gosto de uma
imprensa menor.� (Folha de São Paulo, 06.06.2005)
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A este raciocínio, acrescenta Paulo de Souza Queiroz:

�... a intervenção penal, por encerrar as mais contundentes e lesivas
manifestações sobre liberdade das pessoas, não pode ter lugar senão em
situações de absoluta necessidade e adequação. Não pode, enfim, o direito
penal fundar-se num simbolismo que, iludindo os seus destinatários por meio
de uma fantasia de segurança jurídica, encubra, por meio de uma solução barata
e, não raro, demagógica (a edição de leis penais ou o aumento do seu rigor), as
raízes dos problemas sociais subjacentes a toda manifestação delituosa,
sobretudo quando se sabe que a intervenção penal é uma intervenção
sintomatológica e não etiológica, pois atinge os problemas sociais em suas
conseqüências e não em suas causas...� (in Funções do Direito Penal:
Legitimação versus Deslegitimação do Sistema Penal. Belo Horizonte: Del
Rey, 2001, pp. 56-57)

O legislador, de tendência conservadora e em resposta ao clamor público,
criou essa nova categoria de delitos (os hediondos), aditando que eles, a prática
de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são
insuscetíveis de anistia, graça e indulto; fiança e liberdade provisória, devendo
sua pena ser cumprida integralmente em regime fechado.

Na verdade, a pena não tem força intimidativa. O que importa não é sua
gravidade e sim o convencimento da punição. Este o ensinamento dos mestres,
entre os quais sobreleva Beccaria, autor dos �Dos Delitos e das Penas�, para
quem a prevenção geral se alcançaria com a certeza da punição.

Na esteira de uma política de inflação legislativa, ou devo dizer
esquizofrenia legislativa, ferreteada pela rigidez e pelo desprezo ao caráter
subsidiário do Direito Penal, bem como ao princípio da fragmentariedade que
clama pela intervenção penal mínima, o que se tem logrado é vulgarizar e
desvirtuar cada vez mais este ramo do direito.

Convém recordar a lição de Alessandro Baratta:

�El derecho penal deja de ser subsidiario, de constituir la ultima ratio
de acuerdo con la concepción liberal clásica y se convierte en la prima ratio,
una panacea con la cual se quieren enfrentar los más diversos problemas
sociales. De tal modo, el derecho penal se transforma en un instrumento al
mismo tiempo represivo (con el aumento de la población carcelaria y la elevación
cualitativa y cuantitativa del nivel de la pena, a tal punto que críticos ilustres
del sistema penal hablan de edificación de nuevos gulags, en Ocidente, después
de los años 80) y simbólico (con el recurso a leyes-manifiesto, a través del cual
la clase política reacciona a la acusación de �laxismo� del sistema penal por parte
de la opinión pública; reacción esta que evoca una suerte de derecho penal
mágico, cuya principal función parece ser el exorcismo). (La Política Criminal y
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el Derecho Penal de la Constitución: Nuevas Reflexiones sobre el Modelo
Integrado de las Ciencias Penales. In Revista Brasileira de Ciências Criminais.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano 8, n. 29, janeiro-março 2000, pp.
40-41)

A experiência de outros países, que optaram por um direito penal
simbólico, tem evidenciado que a mera promulgação de novas leis penais e o
endurecimento das existentes não tem sido positiva.

Autores da estatura de Wilfried Hassemer (leia-se: Perspectivas de uma
Moderna Política Criminal, in Revista Brasileira de Ciências Criminais. São
Paulo, out./dez. 1994) fazem coro aos mestres do passado no repúdio a esse
discurso. De igual modo se pronunciou, em voto vencido, no julgamento do
HC 69.603-1/STF, o Ministro Marco Aurélio, manifestando-se sobre a lei 8.072/
1990.

Os Estados Unidos, v.g., com a adoção da Lei dos Três Golpes e/ou da
pena de morte em diversas unidades federativas, sem que paralelamente tenha
havido, por essa razão, queda substancial das taxas delinqüenciais, constituem
um exemplo altiloqüente de que descabe superdimensionar o papel do Direito
Penal e a repercussão sobre o potencial infrator, como se este tivesse em mente
a pena que lhe seria cominada pela prática do crime e avaliasse previamente as
conseqüências de sua conduta.

No Brasil, igualmente, a vigência da lei dos crimes hediondos e de outras
leis similares (que relembram o livro V das Ordenações Filipinas) não se traduziu
na míngua de delitos, o que se confirma pelos dados estatísticos disponíveis.

Diferentemente do que preconizam os mensageiros do ódio e do
recrudescimento, o que se constata, sim, é o aumento do tráfico de drogas, de
extorsões qualificadas pela morte, extorsões mediante seqüestro e na forma
qualificada, latrocínios, estupros, atentados violentos ao pudor e epidemias
com resultado morte etc., com sérios reflexos sobre as condições dos
estabelecimentos penais, agravadas pela superpopulação (a cada mês o Brasil
necessitaria construir cerca de sete prisões com capacidade para 500 presos, se
atendida a recomendação nesse sentido das Regras Mínimas das Nações Unidas
para o Tratamento do Preso), máxime pela presença de encarcerados que, sem
acesso à progressividade, vêm a ser um pesadelo para a Administração
Penitenciária, porquanto, revoltados, sem perspectivas, se tornam cada vez
mais hostis e refratários à disciplina, tramam fugas e rebeliões que agudizam a
deterioração do ambiente prisional e, por fim, são punidos com dureza, mediante
regimes disciplinares diferenciados, num ciclo que perpetua o desespero, o
rancor e a violência. Com reflexos sabidamente nocivos após o retorno desses
homens ao meio social.
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Senhoras e senhores.

É preciso ter em conta que, no plano repressivo, o combate ao crime
requer a aplicação efetiva e rápida da lei, afastando-se o espectro da impunidade,
representada em ponto grande pelas cifras escuras da delinqüência, pelos
índices elevados de fuga das prisões, das cadeias públicas e delegacias policiais,
e pelo desvirtuamento dos regimes semi-aberto e aberto, limitados em alguns
estados à aposição de uma assinatura em livros de presença, num grotesco e
risível arremedo da execução da pena.

No momento em que se defendem as alternativas penais, a
despenalização, a descriminalização, em que se procura implantar um modelo
garantista, e o Ministro da Justiça, cônscio da ineficácia da lei dos crimes
hediondos no plano da prevenção geral e especial, determina seu reexame, e o
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil recomenda sua
flexibilização, não teria sentido incluir novos tipos penais em seu já extenso rol,
contribuindo, ainda mais, para o descrédito do Direito Penal.

É o parecer.

Sub censura.

Brasília, 14 de junho de 2005.

César Barros Leal

Membro Titular do CNPCP

Parecer aprovado na 311ª Reunião Ordinária do CNPCP, realizada nos dias 13
e 14/06/2005.
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CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA

CRIMINAL E PENITENCIÁRIA

Processo nº 08001.000621/2006-99

PROJETO 6285/2005

DEPUTADO CARLOS SOUZA

Trata o PL 6285/2005, de autoria do Deputado CARLOS SOUZA, de
acréscimo e alteração de artigo e parágrafos da Lei Federal 10.409/2002, atual
Lei Antitóxico, visando a permitir o arquivamento ou sobrestamento do
inquérito policial nas condições que especifica.

De conformidade com o artigo 32-A, antes de iniciada a ação penal,
pode o representante do Ministério Público requerer à autoridade judiciária o
arquivamento ou sobrestamento do inquérito policial, atendendo às
circunstâncias do fato, à personalidade do indiciado, à insignificância de sua
participação no crime, ou à condição de que o agente, ao tempo da ação ou
omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de
determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão de dependência
grave, comprovada por perito.

No parágrafo primeiro, prevê-se a possibilidade de idêntico requerimento
formulado, qualquer que seja a natureza ou a fase do processo, nas hipóteses
em que cabe a absolvição do agente, nos termos do artigo 386, do CPP.

Por fim, no parágrafo segundo, que altera o único parágrafo do artigo 32
da Lei 10.409/2002 que não foi vetado, o sobrestamento do inquérito e a redução
da pena podem ainda decorrer de acordo entre o representante do Ministério
Público e o indiciado que, espontaneamente, revelar a existência de organização
criminosa, permitindo ou a prisão de um ou mais dos seus integrantes, ou a
apreensão do produto, substância ou droga ou de qualquer modo, justificado
no acordo, contribuir para os interesses da Justiça.

Justifica o Deputado Carlos Souza que o artigo 32 e o parágrafo primeiro
da Lei 10.409/2002 sofreram veto presidencial, quando da sanção da precitada
lei, porque a redação originária deu legitimidade ao advogado para requerer o
arquivamento ou sobrestamento do inquérito, o que violava o artigo 129, I da
Constituição da República. Por essa razão, no projeto, o autor exclui o advogado
requerente, substituindo-o pelo representante do Ministério Público, mantendo
basicamente a redação originária.

Entendemos que as razões do veto não se limitaram apenas à questão da
ilegitimidade do requerente, embora apenas essa tenha sido a apontada, mas
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também pelo fato da redação do artigo e dos parágrafos serem imprecisos. Não
há razão de se manter o artigo e parágrafos do projeto, devendo ser rejeitado
esse último pelas seguintes razões.

De princípio, sabe-se que a Lei 10.409/2002 teve todo o capítulo que
tipificava as condutas ilícitas referentes ao tráfico e uso de entorpecentes
vetadas, bem como inúmeros outros artigos de natureza processual, restando
outros igualmente de natureza processual a ser aplicado com as condutas
tipificadas na Lei 6368/76.

Diante dessas circunstâncias, novo projeto tramita no parlamento,
visando à elaboração de uma nova lei especial antitóxicos, que abranja não só
as condutas que venham a ser consideradas ilícitas, o processo e medidas
outras de natureza civil.

Buscando conciliar as condutas tipificadas na Lei 6368/76 e na Lei 10.409/
2002 com o projeto, observa-se que o artigo e parágrafos do projeto não alcançam
apenas as condutas de usuários ou usuários-dependentes, mas abrangem
também a conduta do traficante, pois, pela legislação vigente, aquele que traz
substância proibida para uso próprio não sofre inquérito policial, mas responde
pelo procedimento previsto na Lei de Juizados Especial e não pela Lei 10.409/
2002.

A legislação vigente considera o tráfico de entorpecente crime hediondo
e crime antecedente de lavagem de dinheiro. Dessa maneira, a previsão do
caput do artigo 32-A de arquivamento ou sobrestamento de inquérito policial,
ainda que nas hipóteses em que o seu autor apresente circunstâncias subjetivas
que lhe são favoráveis, fere o espírito sistemático da legislação.

Mesmo que se apresente a hipótese de traficante-dependente, o
arquivamento do inquérito vai significar, no mínimo, a ausência de imposição
de tratamento, acarretando não só a impunidade, mas o alheamento do Estado
à situação de saúde do autor do fato � ainda persiste a exigência de tratamento
na legislação vigente.

Referindo-se, ainda, ao artigo 32-A, caput, não há prazo estabelecido no
projeto para o sobrestamento, nem as condições em que esse último cessará,
seja para encerrar o processo, seja para iniciar a ação penal. Tampouco se sabe
qual a hipótese em que ocorrerá arquivamento e qual a hipótese de sobrestamento
do inquérito.

No parágrafo primeiro do projeto, a previsão de arquivamento ou
sobrestamento do inquérito ou mesmo da ação penal dar-se-á nas hipóteses do
artigo 386, do CPP, que são casos de absolvição. Se a fase ainda é a do inquérito
policial, não se entende o porquê do sobrestamento do inquérito policial se
com a ação penal vai ser encerrado o caso com a absolvição do autor. Se já
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existe ação penal, também não se entende o porquê do arquivamento ou
sobrestamento do processo e não o seu encerramento com a sentença
absolutória.

Por fim, o parágrafo segundo do projeto altera para pior o atual parágrafo
segundo do artigo 32 da Lei 10.409/2002, cuja parte escapou do veto presidencial.
Enquanto o vigente parágrafo segundo prevê o sobrestamento do processo ou
a redução da pena, o projeto prevê o sobrestamento do inquérito, nos casos de
delação. Permanece, também, a ausência de previsão do prazo de sobrestamento
do inquérito e em que hipótese pode haver o início da ação penal, não se
mantendo mais o sobrestamento do inquérito.

Diante das observações apresentadas, constata-se a inadequação do
projeto não só pelas imperfeições apontadas, mas também pela incompatibilidade
do projeto com a legislação vigente. O projeto tenta salvar uma lei que já perdeu
todo a sua sistematização no seu nascedouro, havendo necessidade de uma
nova lei especial que regulamente toda a matéria.

Pela rejeição do projeto, é o parecer.

Brasília, 08 de maio de 2006.

ELEONORA DE SOUZA LUNA

Conselheira

Parecer aprovado na 320ª Reunião Ordinária do CNPCP, realizada nos
dias 08 e 09/05/06.
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CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA

Processo nº 08001.005995/2005-10

Autor: Senador Demóstenes Torres

Assunto: PL nº 140/2005 � Altera o Decreto-Lei nº 3.689/1941,

Código de Processo Penal, para disciplinar a reparação

de dano decorrente da prática de infração penal.

Trata-se do Projeto de Lei nº 140, de 2005, do ilustre Senador Demóstenes
Torres, propondo alteração ao Decreto-Lei nº 3.689/1941, Código de Processo
Penal, para disciplinar a reparação de dano decorrente da prática de infração
penal.

Na sua justificativa, o ilustre parlamentar assinala, verbi:

�(...) ainda durante o inquérito, a autoridade policial representa ao
magistrado para que seja decretada, no juízo competente, a indisponibilidade
dos bens do indiciado, com objetivo de garantir a futura reparação do dano.
Tal medida estimulará um melhor concerto entre a polícia, o judiciário e o
MP, e destes com o ofendido, uma vez que fará parte das linhas de investigação
o levantamento de bens do ofensor, de dependentes da vítima � que fazem
parte do conceito amplo de �ofendido� proposto para a finalidade de reparação
do dano � e a estimação de um valor para o dano decorrente do delito.� (fl.
06)

Aduz que o projeto em apreço visa tomar a reparação do dano um dos
componentes da persecução processual penal, incorporando-a ao rito
tradicional, extinguindo, assim, a figura da ação civil ex delicto, prevendo a
possibilidade de execução provisória.

É o Relatório.

Pelo que se depreende do projeto em apreço, pretende-se regulamentar
a responsabilidade civil decorrente de conduta delituosa.

Ocorre que a reparação do dano decorrente de infração penal já vem
estampada nos arts. 63 a 68 do Código Penal, que tratam da chamada ação civil
ex delicto (actio civilis ex delicto), não havendo necessidade de se proceder a
uma nova regulamentação que irá ocasionar alteração em toda a estrutura
processual penal.

Ressalta-se que a atual ação civil para ressarcimento do dano causado
pela infração penal (crime ou contravenção) pode ser interposta antes, durante
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ou depois da ação penal respectiva, já estando pois, regulamentada, a
possibilidade da �execução provisória�, que ora se pretende inserir na
sistemática processual, mediante alteração do art. 63 do Código Processual
Penal.

Por conseguinte, o ofendido, ou os demais legitimados, pode, desde
logo, intentar a ação indenizatória no Juízo Cível independentemente do
andamento ou mesmo do início da ação criminal, ou se preferir, aguardar o
desfecho do processo criminal, executando, então, a sentença penal
condenatória.

A única exigência, na atual sistemática processual, infere-se que a
infração penal tenha ocasionado algum dano à vítima, o que não ocorre
necessariamente em todos os delitos.

Tais considerações restam claras pela dicção dos arts. 63 e 64 do Código
de Processo Penal, que ora se pretende alterar:

�Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão
promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o
ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.

�Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para
ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do
crime e, se for o caso, contra o responsável civil.

(...)

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação
civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente,
reconhecida a inexistência material do fato.

Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:

I � o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de
informação;

II � a decisão que julgar extinta a punibilidade;

III � a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não
constitui crime.

Ademais, cumpre mencionar que o Código de Processo Penal traz, ainda,
outros dispositivos que visam assegurar a possibilidade de satisfação do dano
sofrido, a saber, os arts. 118 a 124, que tratam da restituição ao lesado de coisas
apreendidas e, ainda, as várias medidas cautelares que podem ser tomadas no
juízo penal, constantes nos arts. 125 a 144, dentre elas, o seqüestro, o arresto e
a hipoteca legal, cujas condenações importam encaminhamento dos autos ao
juízo cível, para os fins do art. 63 do CPP, não tratando-se portanto, de
�instrumento ineficiente para fim de indenização�, consoante mencionado no
projeto elaborado (fl. 06).
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Ressalte-se que o Código Processual Penal brasileiro consiste num
processo sistemático, em que a comparação de um dispositivo sujeito a exegese,
com outros do mesmo repositório ou de leis adversas, desde que referentes ao
mesmo objeto, engloba um sistema harmônico de normas coordenadas, em
interdependência metódica, no qual o inquérito policial, por exemplo,
compreende o conjunto de diligências que visam apenas colher indícios da
existência do crime e de sua autoria, para servir de base à ação penal ou às
providências cautelares.

Assim é que o Código de Processo Penal, dentro dessa visão sistêmica,
distingue o inquérito policial (arts. 4º a 23) da instrução criminal (arts. 394 a
405), razão pela qual, a autoridade policial tem discricionariedade para deferir
ou indeferir qualquer pedido de prova feito pelo indiciado ou ofendido (art. 14),
não estando sujeita a suspeição (art. 107), não se aplicando ao inquérito policial
os princípios do contraditório, da publicidade, da verdade real, da
obrigatoriedade, dentre outros. E, como instrução provisória, o inquérito tem
valor informativo para a instauração da competente ação penal.

Por conseguinte, o projeto em questão, ao dispor, dentre outros, que a
autoridade policial, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal,
deverá �identificar e discriminar todos os bens, direitos e valores que possui,
inclusive no exterior, e aqueles que tenha recentemente, transferido a terceiros,
assim como identificar os dependentes da vítima�, iria repercurtir na
sistematização da persecução penal, na medida que estenderia a atividade
apuratória do inquérito policial, protelando-a ainda mais, indo de encontro a
sistemática processual penal vigente, que busca utilizar-se de instrumentos em
que predomine a celeridade, como por exemplo, os Termos Circunstanciados de
Ocorrência � TCO.

O aludido projeto não incide apenas sobre alguns dispositivos, mas
toma por base institutos processuais inteiros, à medida que remodela a estrutura
do inquérito policial e até da própria denúncia (art. 41 do projeto)1.
Face ao exposto, a despeito da boa intenção do ilustre parlamentar, inclino-me
no sentido de que o Projeto de Lei em foco seja REJEITADO.
Brasília, 22 de março de 2006.

VETUVAL MARTINS VASCONCELOS
Conselheiro

Parecer aprovado na 320ª Reunião Ordinária do CNPCP, realizada nos dias 08 e
09/05/06.

1 Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime, a discriminação dos bens, direitos
ou valores necessários para assegurar a reparação do dano ao ofendido sucessor nos termos da lei civil, se cabível, a
estimação do dano e, quando necessário, o rol das testemunhas.
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Jurisprudência
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)

PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA OS
CONDENADOS PELO COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO

HABEAS CORPUS 83.219-9 SÃO PAULO RELATOR: MIN. MARCO
AURÉLIOPACIENTE(S): ADAÍLSON AUGUSTO MOREIRAIMPETRANTE(S):
ADAÍLSON AUGUSTO MOREIRACOATOR(A/S)(ES): SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA

PENA � REGIME DE CUMPRIMENTO � PROGRESSÃO � RAZÃO DE SER. A
progressão no regime de cumprimento da pena, nas espécies fechado, semi-
aberto e aberto, tem como razão maior a ressocialização do preso que, mais dia
ou menos dia, voltará ao convívio social. PENA - CRIMES HEDIONDOS �
REGIME DE CUMPRIMENTO � PROGRESSÃO � ÓBICE � ARTIGO 2º, § 1º,
DA LEI Nº 8.072/90 � INCONSTITUCIONALIDADE � EVOLUÇÃO
JURISPRUDENCIAL. Conflita com a garantia da individualização da pena �
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal - a imposição, mediante norma,
do cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Nova inteligência
do princípio da individualização da pena, em evolução jurisprudencial, assentada
a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E EXECUÇÃO PROVISÓRIA

18/04/2006 SEGUNDA TURMA; P. 19/5/06

HABEAS CORPUS 86.498-8 PARANÁRELATOR: MIN. EROS
GRAUPACIENTE(S): VITOR BOZOLAN MENDESPACIENTE(S): JOSÉ
GERALDO NONINOIMPETRANTE(S): AMIR JOSÉ FINOCHIARO SARTI
EOUTRO(A/S)COATOR(A/S)(ES): SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
EXECUÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. O
artigo 147 da Lei de Execução Penal é claro ao condicionar a execução da pena
restritiva de direitos ao trânsito em julgado da sentença condenatória.
Precedentes. Ordem concedida.
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PRISÃO PREVENTIVA E REQUISITOS LEGAIS

14/02/2006 SEGUNDA TURMA; P: 10/3/06

HABEAS CORPUS 86.605-1 SÃO PAULO

RELATOR: MIN. GILMAR MENDES

PACIENTE(S): GIOVANI SILVA MENDES DE BRITO

IMPETRANTE(S): KHALED ALI FARES

COATOR(A/S)(ES): SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 2. Os indícios da autoria e da materialidade
do crime, quando acompanhados da necessidade de se garantir a ordem pública
e de assegurar a aplicação da lei, e sendo conveniente para a instrução criminal,
constituem motivos suficientes para a prisão preventiva. 3. As condições
pessoais favoráveis do paciente, como a residência fixa e a ocupação lícita, não
são suficientes para afastar a necessidade da custódia provisória. 4. A
fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva não precisa ser
exaustiva, bastando que sejam analisados, ainda que de forma sucinta, os
requisitos justificadores da segregação cautelar. Precedentes. 5. Ordem de
habeas corpus a que se nega provimento.

NULIDADE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE
DEFENSOR DO ACUSADO NO ATO DE INTERROGATÓRIO

15/12/2005 PRIMEIRA TURMA; P. 3/2/06

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 87.172-1 GOIÁS

RELATOR : MIN. CEZAR PELUSO

RECORRENTE(S) : ELIENE DE SOUZA RAMOS

ADVOGADO(A/S) : UBIRATAN BRASILIENSE CUNHA

RECORRIDO(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA: PROCESSO CRIMINAL. DEFESA. CERCEAMENTO
CARACTERIZADO. RÉ INTERROGADA SEM A PRESENÇA DE DEFENSOR,
NO DIA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA DA LEI Nº 10.792, DE 2003, QUE DEU NOVA
REDAÇÃO AO ART. 185 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA
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QUE, PARA A CONDENAÇÃO, SE VALEU DO TEOR DESSE
INTERROGATÓRIO. PREJUÍZO MANIFESTO. NULIDADE ABSOLUTA
RECONHECIDA. PROVIMENTO AO RECURSO, COM EXTENSÃO DA
ORDEM A CO-RÉU NA MESMA SITUAÇÃO PROCESSUAL. É causa de
nulidade processual absoluta ter sido o réu qualificado e interrogado sem a
presença de defensor, sobretudo quando sobrevém sentença que, para o
condenar, se vale do teor desse interrogatório.

FALSIDADE IDEOLÓGICA

13/12/2005 SEGUNDA TURMA; P.: 12/5/06

HABEAS CORPUS 85.064-2 SÃO PAULO

RELATOR ORIGINÁRIO: MIN. JOAQUIM BARBOSA

RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MIN. GILMAR MENDES

PACIENTE(S): SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ

IMPETRANTE(S): ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

ADVOGADO(A/S): ALBERTO ZACHARIAS TORON E OUTRO(A/S)

COATOR(A/S)(ES): SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA: 1. Falsidade ideológica. 2. Petição de advogado, dirigida ao Juiz,
contendo a retratação de testemunha registrada em cartório, não é considerada
documento idôneo para os fins de reconhecimento do tipo penal previsto no
art. 299 do Código Penal. 3. Ausência de dano relevante provocado pela
declaração, tendo em vista a confirmação inicial do depoimento. 4. Ocorrência
de constrangimento ilegal. 5. O escrito submetido à verificação não constitui o
falsum intelectual. Precedente aplicado: RHC no 43.396- RS, Rel. Min. Evandro
Lins e Silva, DJ de 22.08.1966. 6. Falta de justa causa para a ação penal. Superação
da tese de que a investigação adequada para averiguar a procedência ou não
da acusação deve ser realizada no curso da ação penal. Precedentes citados:
HC no 71.622-MT, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 08.09.1995, RHC no 81.034-
SP, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 10.05.2002, HC no 81.256-SP, Rel. Min.
Néri da Silveira, DJ de 14.12.2001. 7. No caso concreto, o depoimento inicialmente
prestado pela testemunha foi confirmado em momento posterior, perante juízo
competente. A declaração ofertada com o suposto auxílio do paciente não pode
ser considerada documento para os fins penais do art. 299 do CP. 8. Recurso de
habeas corpus provido.
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PORTE DE ARMA DE FOGO E ABOLITIO CRIMINIS

06/12/2005 PRIMEIRA TURMA; P.: 24/2/06

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 86.681-6 DISTRITO
FEDERAL

RELATOR: MIN. EROS GRAU

RECORRENTE(S): JOSÉ PATROCÍNIO DE SOUSA

ADVOGADO(A/S): DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RECORRIDO(A/S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA.
VACATIO LEGIS TEMPORÁRIA. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. 1.
Os artigos 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento referem-se a possuidores e
proprietários de armas de fogo. O artigo 29 e seu parágrafo único dispõem
sobre a autorização para o porte de arma de fogo. Aos possuidores e
proprietários a lei faculta, no artigo 30, a regularização, mediante comprovação
da aquisição lícita, no prazo assinalado. O artigo 32 obriga, aos que não puderem
demonstrar a aquisição lícita, a entrega da arma à Polícia Federal, no prazo que
estipula. 2. O artigo 29 e seu parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003, dizem
respeito às pessoas autorizadas a portar armas de fogo. Dispõem sobre o término
das autorizações já concedidas (caput) e a propósito da renovação (parágrafo
único), desde que atendidas as condições estipuladas nos seus artigos 4º, 6º e
10. 3. O prazo legal estipulado para regularização das autorizações concedidas
não configura vacatio legis, do que decorreria a abolitio criminis temporária,
no que tange ao crime de porte de arma de fogo por pessoa não autorizada. 4. A
vingarem as razões recursais, chegar-se-ia ao absurdo de admitir, no prazo
fixado para regularização das autorizações, o porte de arma de fogo por pessoas
e entidades não arroladas nos incisos I a IX do artigo 6º da Lei n. 10.826/2003.
Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)

RECURSO DE APELAÇÃO, EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE, REFORMATIO IN PEJUS, REGIME DE

CUMPRIMENTO DA PENA E DELITO HEDIONDO.

PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO E DE FRAUDE
PROCESSUAL. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO EM
LIBERDADE.  EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PELO TRIBUNAL A
QUO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. SÚMULA
267/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. REGIME DE
CUMPRIMENTO DA PENA INTEGRALMENTE FECHADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA
AFASTAR O ÓBICE À EXECUÇÃO PROGRESSIVA DA PENA.

1. Enquanto não houver manifestação em contrário por parte do Plenário
do Supremo Tribunal Federal (STF � HC 85.591/SP), deve prevalecer o
entendimento sumulado deste Tribunal no sentido de que �A interposição de
recurso, sem efeito suspensivo, contra decisão condenatória não obsta a
expedição de mandado de prisão� (Súmula 267/STJ).

2. Não constitui reformatio in pejus a expedição de mandado de prisão
quando o tribunal confirma a sentença condenatória, em sede de apelação,
mesmo que esta tenha assegurado ao réu o direito de recorrer em liberdade,
tendo em vista que os recursos, a partir de então, previstos na legislação
processual � especial e extraordinário �, ainda que admitidos na origem, não
possuem efeito suspensivo, possibilitando a execução provisória do julgado.

3. Declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de
23/2/2006 (HC 82.959/SP), a inconstitucionalidade incidental do art. 2º, § 1º, da
Lei 8.072/90, que veda a progressão de regime nos casos de crimes hediondos
e a eles equiparados, afastado restou o óbice à execução progressiva da pena.

4. Recurso a que se nega provimento. Habeas corpus concedido de
ofício para afastar a proibição à progressão do regime de cumprimento da pena
imposta ao recorrente.

(RHC 18.765/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 09.05.2006, DJ 29.05.2006 p. 268)
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LIVRAMENTO CONDICIONAL

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PENA. EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS. SUBJETIVOS.
PRIMARIEDADE. MAUS ANTECEDENTES. OBJETIVOS. CUMPRIMENTO
DE 1/3 DA PENA. Ao condenado primário, portador de maus antecedentes,
aplica-se o disposto no artigo 83, inciso I, do Código Penal. Precedentes. Recurso
Especial a que se nega provimento.

(REsp 503.375/RJ, Rel. Ministro  PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado
em 04.04.2006, DJ 22.05.2006 p. 254)

EX-PREFEITO E PRERROGATIVA DE FORO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
CRIME PRATICADO POR EX-PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. LEI
10.628/2002.

INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal a
inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 84 do Código de Processo Penal,
acrescentados pelo art. 1º da Lei 10.628/2002 (ADIn 2.797/DF e ADIn 2.860/DF),
não há falar em prerrogativa de foro para processar e julgar ex-prefeito,
restabelecida a competência do Juízo de 1º grau para o eventual recebimento da
denúncia e processamento da ação penal.

2. Recurso a que se nega provimento.

(RHC 18.556/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 09.05.2006, DJ 29.05.2006 p. 268)

PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HABEAS
CORPUS E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E PRESCINDIBILIDADE

DO INQUÉRITO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA.
ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROCEDER À
INVESTIGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PODER INVESTIGATÓRIO INERENTE
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À TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
INQUISITORIAL. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PARTICIPAÇÃO DO MEMBRO
DO PARQUET NA FASE INVESTIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE
IMPEDIMENTO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SÚMULA 234/
STJ. ORDEM DENEGADA.

1. Satisfazendo a peça acusatória os requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal, a elucidação dos fatos, em tese delituosos, descritos na
vestibular acusatória, depende da regular instrução criminal, com o contraditório
e a ampla defesa, uma vez que o trancamento da ação penal pela via do habeas
corpus somente é possível quando verificadas, de plano, a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de mínimos indícios de autoria
e prova da materialidade.

2. �Na esteira de precedentes desta Corte, malgrado seja defeso ao
Ministério Público presidir o inquérito policial propriamente dito, não lhe é
vedado, como titular da ação penal, proceder a investigações. A ordem jurídica,
aliás, confere explicitamente poderes de investigação ao Ministério Público -
art. 8º, incisos II e IV, e § 2º, da Lei Complementar nº 75/1993� (REsp 665.997/GO,
Rel. Min. FELIX FISCHEr, Quinta Turma, DJ de 30/5/2005, p. 408),  a fim de
viabilizar o cumprimento de sua função de promover, privativamente, a ação
penal pública.

3. O inquérito policial, por ser peça meramente informativa, decorrente
de atividade administrativa inquisitorial, não é pressuposto para o oferecimento
de denúncia, que pode estar fundada em outros elementos que demonstrem a
existência de crime e indícios de autoria, inclusive colhidos pelo titular da ação
penal pública.

4. Os princípios constitucionais que asseguram o contraditório e a ampla
defesa não se aplicam ao procedimento administrativo inquisitorial, o qual
constitui mera peça informativa.

5.�A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória
criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da
denúncia� (Súmula 234/STJ).

6. Ordem denegada.

(HC 55.100/RJ, Rel. Ministro  ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 09.05.2006, DJ 29.05.2006 p. 283)
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ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQÜILA DA RES FURTIVA

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA
DE FOGO.

PERÍCIA. NULIDADE DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO
DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADA A SUA
UTILIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS. TENTATIVA. POSSE TRANQÜILA DA
RES FURTIVA. DESNECESSIDADE.

PRECEDENTES DO STJ E DO STF.

1. A nulidade do exame pericial na arma de fogo não descaracteriza a
causa especial de aumento, prevista no § 2º, inciso I, do art. 157 do Código
Penal, quando existentes outros meios de prova aptos a comprovar a sua efetiva
utilização no crime. Precedentes do STJ.

2. Considera-se consumado o crime de roubo, assim como o de furto, no
momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que não
obtenha a posse tranqüila do bem, sendo prescindível que objeto do crime saia
da esfera de vigilância da vítima. Precedentes do STJ e STF.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 792.131/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
04.04.2006, DJ 15.05.2006 p. 284)

CONCURSO DE CRIMES E FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 10 DA LEI Nº 9.437/97 E
ARTIGOS 147 E 331 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL.
COMPETÊNCIA.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO.

No caso de concurso de crimes, a pena  considerada, para fins de fixação
da competência do Juizado Especial Criminal, será o resultado da soma, no caso
de concurso material, ou a exasperação, na hipótese de concurso formal ou
crime continuado, das penas máximas cominadas aos delitos. Com efeito, se
desse somatório resultar um apenamento superior a 2 (dois) anos, fica afastada
a competência do Juizado Especial (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ).

Recurso provido.
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Habeas corpus concedido de ofício, para declarar extinta a punibilidade, pela
prescrição da pretensão punitiva, dos três crimes de ameaça imputados ao
recorrido.

(REsp 776.058/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 04.04.2006, DJ 15.05.2006 p. 282)

INOCORRÊNCIA DE ESTELIONATO NA EMISSÃO DE CHEQUE PARA
GARANTIA DE DÍVIDA.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
CHEQUES PROGRAMADOS.  ESTELIONATO NÃO CONFIGURADO. ORDEM
CONCEDIDA PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

1 - A jurisprudência desta Corte já firmou o entendimento de que a emissão de
cheque como garantia de dívida, e não como ordem de pagamento à vista, não
tipifica o crime de estelionato.

2 - Recurso provido.

(RHC 16.878/PB, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado
em 21.03.2006, DJ 15.05.2006 p. 290).
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Registros
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RESOLUÇÃO Nº 03, de 23 de setembro de 2005.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL
E PENITENCIÁRIA - CNPCP, Dr. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista manifestação unânime do
Conselho na reunião ordinária realizada aos doze dias do mês de setembro do
ano de 2005, na cidade de Brasília; considerando os trabalhos realizados pela
Comissão designada por esta Presidência, bem como pelo Diretor do
Departamento Penitenciário Nacional nos termos da Portaria nº 05, de 10 de
dezembro de 2004, publicada no DOU de 14 de dezembro de 2004, seção II e da
Portaria nº 18 de fevereiro de 2005, publicado no DOU de 22 de fevereiro de
2005, seção II e considerando, finalmente, a necessidade de reformulação das
Diretrizes para elaboração de projetos e construção de unidades penais no
Brasil,

resolve:

Art. 1º - Editar as Diretrizes Básicas para construção, ampliação e reforma
de estabelecimentos penais, conforme constam dos Anexos de I a X desta
Resolução, revogado o disposto na Resolução nº. 16, de 12 de dezembro de
1994.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária

Publicada no DOU nº 189, de 30/09/2005, Seção 1, p. 93.
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ANEXO I

Orientações Gerais para a Construção, Ampliação e Reforma de
Estabelecimentos Penais em Parceria com o Governo Federal.

1. Introdução
Este trabalho visa a consolidar um novo marco na relação de cooperação

entre o Ministério da Justiça e as Unidades da Federação, no tocante às
iniciativas de construção, ampliação ou reforma de estabelecimentos penais.

Os balanços realizados pelo Departamento Penitenciário Nacional/
DEPEN dão conta de que cerca de 40% (quarenta por cento) das vagas existentes
no sistema penitenciário brasileiro foram geradas a partir da mobilização de
recursos da União, acumulados na figura do Fundo Penitenciário Nacional/
FUNPEN (FUNPEN em Números. Ministério da Justiça, Brasil: 2004).

Associada aos demais projetos apoiados pelo Departamento, essa
estatística dá a dimensão da intensidade com que se desenvolve a parceria
entre o Governo Federal e as Unidades da Federação na área da execução
penal, e reflete a necessidade de que os contornos dessa relação estejam sempre
bem definidos, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista
político.

A elaboração deste documento se inscreve num esforço conjunto para
alcançar dito objetivo, contando com a participação dos próprios interessados,
tendo sido formada uma Comissão específica nesse sentido, que reuniu
representantes do DEPEN e de diversas Secretarias locais, sob a coordenação
do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária/CNPCP,  através dos
Conselheiros Maurício Kuehne e César Oliveira de Barros Leal, designados
por meio da Portaria nº 05, de 10 de dezembro de 2004, publicada no Diário
Oficial de 14 de dezembro de 2004, com o fim de analisar e reformular a
Resolução nº 16, de 12/12/1994, com o apoio do DEPEN/SNJ/MJ.

2. Possibilidades, requisitos e elementos essenciais para a concessão do
financiamento

Nas demandas voltadas à celebração de convênios para construção,
ampliação e reforma de estabelecimentos penais, o DEPEN tornará disponíveis
às Unidades da Federação interessadas os elementos técnicos necessários,
compostos pelos seguintes itens:

a) projeto básico de arquitetura;

b) projeto básico de engenharia; e

c) planilha orçamentária estimativa (sem terreno e fundação).
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Por se tratar de um projeto modelo, portanto sem condicionamento ao
terreno, o material disponibilizado deverá ser adequado pelo Estado às variáveis
locais do terreno e de sua situação, como infra-estrutura (água, esgoto, luz,
telefone, entre outras), acesso, terraplanagem, fundações e outras
correlacionadas.

A elaboração e a oferta de tais projetos-padrão implicam um importante
salto de qualidade na gestão da política penitenciária nacional. A experiência
revela que, sobretudo em função da carência de equipes técnicas, muitas das
Unidades da Federação vinham transferindo a empresas privadas a
responsabilidade pela elaboração dos projetos. Dado que, na maioria dos casos,
as empreiteiras têm compromisso apenas com o resultado financeiro de seus
empreendimentos, nem sempre os estabelecimentos eram concebidos em
harmonia com as finalidades e circunstâncias da execução penal.

A par disso, poderá a Unidade da Federação apresentar seu projeto
específico, desde que respeite as diretrizes contidas nos seguintes anexos:

II � normas para elaboração de projetos e para a celebração de convênios
visando à construção, ampliação e reforma de estabelecimentos penais;

III � conceituação e classificação dos estabelecimentos penais;

IV � regras para elaboração de projetos específicos;

V � elaboração de projetos arquitetônicos;

VI � programas para estabelecimentos penais;

VII � critérios gerais de medição para elaboração de orçamentos;

VIII � conceituação dos projetos de arquitetura e engenharia para
estabelecimentos penais;

IX � documentação modelo Ministério da Justiça/DEPEN; e

X � glossário.

Ao trabalhar com essas duas estratégias de colaboração com as Unidades
da Federação � a oferta de projetos-padrão e a fixação de diretrizes para a
elaboração de projetos próprios �, o Ministério da Justiça procura criar condições
para cumprir suas atribuições legais, no sentido de assistir técnica e
financeiramente os sistemas locais na implementação dos princípios e regras
estabelecidos na LEP e de prezar por sua fiel aplicação em todo o território
nacional.

A adoção do projeto-padrão e das diretrizes, contudo, não deve se dar
de maneira inflexível. Os técnicos do DEPEN podem analisar solicitações de
alteração nas especificações, inclusive com o fim de dotar o padrão de materiais
alternativos, característicos de cada região do País, levando-se em conta a
segurança, economia e durabilidade.
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O CNPCP, por sua vez, apreciará as ponderações dos gestores locais
quanto a excepcionalidades que justifiquem a elaboração de projetos próprios
em desacordo com o previsto neste documento.

3. Procedimentos
A Unidade da Federação deverá apresentar os projetos básicos de

implantação arquitetônica e de engenharia, acompanhados dos respectivos
orçamentos e da especificação completa do bem a ser produzido ou adquirido
e, no caso de obras, instalações ou serviços, o projeto básico conforme o
inciso IX do artigo 6° da Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993, com vistas à
análise e aprovação do Ministério da Justiça/DEPEN e/ou entidade credenciada,
regendo-se a celebração do convênio pelos termos do que se acha descrito no
Anexo II.

A Licitação e Execução das Obras deverão ser realizadas de acordo com
a legislação vigente, sob responsabilidade exclusiva da Unidade da Federação.
A supervisão será feita por técnicos do Ministério da Justiça/DEPEN ou por
entidade credenciada. Ao mesmo tempo, a Unidade da Federação deverá manter
profissionais habilitados nas áreas de engenharia e arquitetura para a
fiscalização e o acompanhamento dos serviços.

As visitas de supervisão serão periódicas. O técnico responsável deverá elaborar
relatório de vistoria da obra, que contenha, no mínimo:

a) situação do cronograma físico-financeiro dos serviços;

b) fidelidade na execução dos projetos arquitetônicos e
complementares;

c) atendimento às especificações técnicas e memoriais descritivos
de todos os projetos; e

d) relatório fotográfico.

ANEXO II

Normas para a apresentação de Projetos de Construção, Ampliação e
Reforma de Estabelecimentos Penais* e para a Celebração de Convênios com

a União

1. Competência para a solicitação de recursos
Caberá à Secretaria de Justiça da Unidade da Federação (ou à repartição

responsável pela gestão do sistema penitenciário no âmbito local) solicitar ao
* No que diz respeito à conceituação e à classificação de estabelecimentos penais, este documento adota as previsões contidas
expressamente na Lei 7.210, de 11-07-1984.
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Ministério da Justiça recursos para a construção, ampliação, reforma ou aquisição
de equipamentos dos estabelecimentos penais, a saber:

a) penitenciárias;

b) colônias agrícolas, industriais ou similares;

c) centros de observação criminológica;

d) hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico; e

e) cadeias públicas.

As Prefeituras Municipais poderão também solicitar recursos para a
construção, ampliação e reforma de estabelecimentos penais, devendo o pleito
ser devidamente analisado e aprovado pela Secretaria responsável pelo Sistema
Penitenciário local e, somente, após, encaminhado ao Ministério da Justiça/
DEPEN e/ou entidade credenciada.

As solicitações de construção, reforma e ampliação de estabelecimentos
deverão ser feitas separadamente às de aquisição de equipamentos, salvo
quando estes dependam de instalações, tais como os equipamentos de cozinha,
lavanderia, panificação e outros industriais, que poderão fazer parte do objeto
para convênio de obras civis.

Além dos recursos do Ministério da Justiça/DEPEN, poderão ser obtidos
recursos oriundos de outras fontes da União, para atender às mesmas finalidades.
Todos os pedidos dirigidos ao DEPEN e/ou entidade credenciada serão, porém,
objeto de análise quanto à viabilidade técnica e prioridade.

2. Encaminhamento da Solicitação

As solicitações devem ser encaminhadas através de oficio dirigido ao
Ministério da Justiça/DEPEN e acompanhadas da seguinte documentação:

a) No caso de utilização de projeto-padrão do Ministério da Justiça/
DEPEN:

§ memorial justificativo;

§ Plano de Trabalho;

§ memorial descritivo do terreno (Anexo IX);

§ Projeto básico formado pelo padrão com as devidas adequações e
incluindo todos os levantamentos e estudos, alem dos projetos de implantação,
instalações, infraestrutura e outros complementares não existentes no modelo
fornecido porque estão relacionados com o terreno;

§ projeto básico de implantação e de infraestrutura; e
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§ documentação complementar.

b) No caso de projeto específico:

§ memorial justificativo;

§ Plano de Trabalho;

§ memorial descritivo do terreno (Anexo IX);

§ projeto básico de arquitetura e de implantação; e

§ orçamento do projeto básico de arquitetura e de implantação
documentação complementar.

Após o regular recebimento dessa documentação, será formado um
processo para a análise do Ministério da Justiça/DEPEN e/ou de entidade
credenciada.

3. Documentação Necessária

Para a análise de qualquer processo referente à construção, reforma,
ampliação ou aquisição de equipamentos de estabelecimento penal, é necessária
a apresentação da documentação técnica e do ofício já referido, que são
conceituados a seguir:

3.1. Ofício

É o documento pelo qual o interessado se dirige ao(à) Senhor(a)
Ministro(a) da Justiça ou ao(à) Diretor(a) do DEPEN, solicitando os recursos
financeiros necessários à implementação de projeto de construção, reforma e
ampliação de estabelecimentos penais. Deverá ser formulado pela Secretaria
competente ou por ela ratificado.

3.2.  Memorial Justificativo

É o documento no qual o interessado expõe o motivo da solicitação no
ofício.

A viabilidade da proposição deve ser caracterizada de modo a permitir a
aferição de que a decisão sobre o investimento a ser realizado está fundamentada
em razões objetivamente inscritas nas metas institucionais da gestão local,
tanto em relação ao tipo/regime, categoria e segurança do estabelecimento,
quanto em relação à sua localização.

A experiência acumulada ao longo dos mais de vinte anos que sucederam
à edição da Lei de Execução Penal revela um dos mais marcantes distanciamentos
entre as pretensões normativas e a realidade social. Da proposta original de se
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instituir um sistema coerente, fundado na perspectiva harmônica do apenado à
vida em sociedade, e concebido em termos da intervenção tecnicamente
planejada do Estado, a partir de um corpo funcional multidisciplinar, o que se
observou um pouco por toda a parte foi o advento de posições improvisadas,
que seguramente corroboraram para que a questão  prisional fosse se tornando,
pouco a pouco, um dos assuntos menos bem resolvidos de toda a esfera
institucional do Brasil.

Nesse contexto, a tarefa de elaboração do memorial justificativo deve
ser compreendida antes de tudo como a oportunidade de traduzir um movimento
de reflexão e planejamento da administração local, impulsionado pela perspectiva
de boa prestação dos serviços penais.

A aplicação desse viés de planejamento na política local de geração de
vagas, ademais, acompanha as mais modernas orientações de gestão de políticas
públicas. Na medida em que envolve a necessidade da fixação de metas e da
instituição de mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados, fica
sugerido um contínuo repensar dos caminhos e sentidos que vêm sendo
decalcados na execução da política penitenciária e na realização dos objetivos
programáticos da Lei de Execução Penal.

Reconhece-se que, em alguns casos, é extremamente difícil apresentar
referências objetivas sobre esse tipo de empreendimento. Todavia, algumas
das Unidades da Federação já demonstram estar desenvolvendo essa
competência, havendo estabelecido inclusive seus planos diretores para a
expansão e a organização do sistema penitenciário. De outra parte, o Governo
Federal vem buscando dar sua parcela de contribuição para essa mudança de
cultura, pela criação ou pelo aperfeiçoamento de mecanismos ou ferramentas
gerenciais como o Sistema de Informações Penitenciárias � o INFOPEN, cujo
rol de indicadores propõe elementos fundamentais para o desencadeamento
desse processo.

Sem prejuízo dessas variadas situações, porém, sugere-se sejam
consideradas as indicações metodológicas a seguir discriminadas, que
contemplam aspectos de relevância para conhecimento das necessidades do
setor.

Em termos de região (área de abrangência do estabelecimento penal
proposto), é relevante apresentar informações, bem como suas fontes de
obtenção, sobre:

a) a evolução da população urbana e rural, indicando quais os
municípios ou povoados que serão abarcados pelo estabelecimento;

b) a população penitenciária total da Unidade da Federação e da
região;
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c) o tipo ou regime, categoria e situação das pessoas presas na
unidade da federação, bem como a capacidade de lotação real e a descrição dos
demais estabelecimentos penais existentes, com sua localização;

d) a capacidade atual necessária e a projetada para os próximos
cinco anos;

e) a quantidade de pessoas presas com condenação em cadeias
públicas;

f) o número de mandados de prisão expedidos e não cumpridos;

g) as estatísticas sobre a distribuição da população prisional por
sexo, faixa etária, origem, grau de instrução, aptidão profissional e tipo penal
praticado, com destaque para o perfil de condenações criminais da região;

h) os índices de reincidência da unidade da federação e da região;

i) o número de fugas, evasões e motins ano a ano, nos últimos
cinco anos;

j) os meios e vias de transportes disponíveis para acesso ao
estabelecimento penal proposto;

k) a organização e a estrutura dos serviços essenciais (água, esgoto,
energia) ou de infra-estrutura (já sistematizados ou não);

l) a distância entre o estabelecimento penal a ser construído e a
malha urbana do município (mapa, escala, indicando a localização do
estabelecimento em relação à malha urbana);

m) as estratégias institucionais em curso para a execução dos
serviços penais, destacando como estarão organizados, como se pretende
desenvolver a reintegração social dos apenados, qual a estrutura sócio-
econômica da região e como ela pode influir positivamente nesse processo,
qual o perfil criminológico etc.

No que se refere a aspectos institucionais, é preciso anexar,
obrigatoriamente, manifestações formais do Ministério Público e do Poder
Judiciário sobre a validade da proposição do projeto. Essa exigência tem por
objetivo assegurar a inclusão do estabelecimento na rede de serviços legais e
judiciários concernentes à atividade da execução penal.

3.3. Memorial Descritivo do Terreno

É o documento com os dados técnicos do terreno em que se pretende
construir: a localização, as dimensões, a topografia geral, as condições físicas
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para aproveitamento com culturas e criações, a existência de rede de
abastecimento de água, luz, telefone, esgoto, gás, transporte coletivo etc.
Deverão ser descritos os limites do terreno, esclarecendo se a área pertence à
parte rural ou urbana do município, conforme modelo do DEPEN disponibilizado
em anexo. Deve ser incluído um relatório fotográfico do terreno.

3.4. Projeto Básico

Caso o interessado opte pela elaboração de projeto específico, deverá
apresentar ao Ministério da Justiça/DEPEN e/ou entidade credenciada projeto
básico, que é parte integrante do Plano de Trabalho, constando de:

a) levantamento plani-altimétrico do terreno;

b) sondagem geológica;

c) projeto de terraplanagem;

d) projeto básico de arquitetura, constando de locação, plantas
baixas, planta de cobertura, cortes, elevações e detalhes de todos os elementos
constituintes da proposta, permitindo o perfeito entendimento do partido
arquitetônico;

e) planta de situação e locação do muro externo e guaritas,
alambrados, módulos, definição dos níveis, perfil natural do terreno, perfil
projetado do terreno, estacionamento, hortas, canchas poliesportivas,
pavimentação etc;

f) planta de situação, constando a localização do terreno em relação
ao perímetro urbano do município, com suas respectivas distâncias e indicações
da infraestrutura existente (rede de energia elétrica, rede telefônica, rede de
água e esgoto, sistema viário, sistema de transporte coletivo etc);

g) caderno de encargos e especificações técnicas;

h) memorial descritivo do projeto arquitetônico básico; e

i) planilha orçamentária detalhada estimativa de quantitativos de
serviços e custos por blocos, de implantação e global (Anexo IX).

3.5.  Documentos Complementares

a) anotação de responsabilidade técnica do projeto básico de
arquitetura;

b) documentação de posse do imóvel (terreno) onde será edificado
o estabelecimento penal, em conformidade com a normatização vigente;

c) planilha orçamentária resumida (Anexo IX );
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d) cronograma físico-financeiro por blocos e global;

e) laudo da Vigilância Sanitária;

f) licença prévia do órgão ambiental da Unidade da Federação, sobre
a área edificante;

g) certidão do órgão de saúde (para o Setor de Saúde, Resolução nº
07, de 14/5/03 do CNPCP);

h) certidão do órgão de saúde mental (para Hospital de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico);

i) termo de indicação de responsabilidade técnica;

j) manifestação prévia do órgão de abastecimento de água e
saneamento básico local;

k) relatório fotográfico;

l) manifestação prévia do órgão de distribuição de energia elétrica
local; e

m) Composição do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas).

Observações:

1. A critério do Ministério da Justiça/DEPEN, conforme as
particularidades, peculiaridades e localização da obra, alguns documentos acima
poderão ser dispensados e outros poderão ser solicitados.

2. O BDI deverá conter apenas gastos que contabilmente são
classificados como despesas indiretas, a saber: administração central, ISS, PIS,
COFINS, CPMF, mobilização e desmobilização, gastos financeiros e seguros/
imprevistos. Qualquer outro gasto deverá ser incluído analiticamente na planilha
orçamentária como custo direto.

4. Análise do Solicitado

Com a abertura do processo de solicitação de recursos para a construção,
ampliação, reforma ou aquisição de equipamentos de estabelecimentos penais
através de convênio, o mesmo tramitará pelo Ministério da Justiça/DEPEN e/ou
entidade credenciada para a análise do cumprimento das exigências legais.
Aprovada nesta instância, será feita a análise técnica com base no projeto
básico e a documentação apresentada nos itens 3.4 e 3.5 retromencionados.

5. Convênio

Após a análise e aprovação de todos os documentos e havendo
disponibilidade de recursos, será firmado o Convênio.
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5.1. O Termo de Convênio deverá, obrigatoriamente, prever, como obrigações
da Unidade da Federação, o seguinte:

a) a contrapartida financeira pactuada entre as partes, respeitando
os limites fixados no instrumento firmado;

b) em caso de contratação de terceiros ou aquisição de materiais
para a construção do objeto do Convênio, a promoção de licitação pública na
modalidade que couber, observadas as disposições da Lei nº  8.666, de 21.06.93,
e legislação posterior aplicável, que trate do assunto;

c) a fiscalização do objeto do convênio deverá ser executada através
de engenheiro ou arquiteto formalmente designado pela Secretaria da Unidade
da Federação convenente, com registro no CREA (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia). O referido profissional será o
Responsável Técnico da obra e o elemento de contato com o Ministério da
Justiça/DEPEN e/ou entidade credenciada. A Secretaria convenente deverá dar
ao mesmo todo o apoio logístico, enquanto perdurar a execução da obra, para
levar a bom termo seus encargos;

d) em caso de contratação de terceiros para a construção do objeto
do Convênio, a previsão, no Edital de Licitação, de:

§ ampla divulgação do mesmo, em pelo menos três veículos de
comunicação de circulação nacional, além da divulgação oficial obrigatória;

§ a utilização do custo total da planilha orçamentária aprovada pelo
Ministério da Justiça/DEPEN e/ou entidade credenciada para a execução dos
serviços, como limite máximo admitido para participação no certame licitatório;

e) a execução e demais providências atinentes à obra, que deverá
ser edificada segundo os projetos integrantes do processo de solicitação dos
recursos, devidamente aprovados, sendo que os serviços de engenharia deverão
ser dirigidos por profissional  registrado no CREA;

f) a remessa, para o Ministério da Justiça/DEPEN e/ou entidade
credenciada, no prazo de 60 dias contados do julgamento da licitação, de cópia
da ata correspondente, da homologação, da adjudicação e da ordem de serviço;

g) a manutenção da correspondência entre o projeto executado e o
projeto aprovado. Na hipótese de haver alguma modificação que se mostre
absolutamente indispensável, no curso da obra, deverá ser a mesma submetida
à previa aprovação do Ministério da Justiça/DEPEN e/ou entidade credenciada;

h) o encaminhamento, ao Ministério da Justiça/DEPEN e/ou entidade
credenciada, por intermédio do responsável técnico, de relatório mensal atinente
ao estágio da obra, para cada Convênio, enriquecido com fotografias. Esse
relatório não dispensa outros esclarecimentos que o Ministério da Justiça/
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DEPEN e/ou entidade credenciada venha a julgar necessários para melhor análise
do desenvolvimento da obra;

i) a aposição na obra, em lugar visível ao público, de placa alusiva
ao auxílio financeiro recebido do Ministério da Justiça/DEPEN, conforme as
Normas Gerais para Placas de Obras;

j) a permissão, em qualquer fase da obra, para que o Ministério da
Justiça/DEPEN e/ou empresa credenciada supervisione a execução da mesma,
comprometendo-se a fornecer ao representante credenciado, sem nenhuma
restrição, todas as informações concernentes ao fiel cumprimento das cláusulas
pactuadas no Convênio;

k) a observância, no prazo global para a execução do convênio, de:

a. procedimentos licitatórios;

b. execução dos serviços; e

c. recebimento definitivo dos serviços.

l) o encaminhamento do Termo de Recebimento Definitivo, dentro
do prazo de vigência do convênio, acompanhado da indicação de dois
engenheiros ou arquitetos do quadro de funcionários da Unidade da Federação
convenente, sendo que um deles será, obrigatoriamente, o Responsável Técnico
do convênio.

5.2. Em contrapartida, o Ministério da Justiça/DEPEN e/ou entidade credenciada
se obriga a:

a) providenciar a publicação do Convênio no Diário Oficial da União,
dentro de 20 dias de sua assinatura;

b) supervisionar a execução da obra, a fim de verificar se, em seu
desenvolvimento, estão sendo observados os projetos e especificações
aprovadas pelo Ministério da Justiça/DEPEN e/ou entidade credenciada; e

c) indicar técnico, que atue na condição de seu representante, para
presidir a comissão de aceitação, incumbida de lavrar o Termo de Aceitação
Definitiva;

Nos casos de reformas em unidades em funcionamento, o Ministério da
Justiça/DEPEN e/ou entidade credenciada poderá receber parcial e
progressivamente os serviços, propiciando a utilização imediata da obra.

Aplicados os recursos, a Unidade da Federação apresentará ao Ministério
da Justiça/DEPEN e/ou entidade credenciada a prestação de contas, que deverá
ser instruída com relatório e elaborada conforme as determinações contidas na
normatização vigente.
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Em caso de não utilização total ou parcial dos recursos repassados, a
Unidade da Federação deverá promover o recolhimento da importância recebida
do Ministério da Justiça/DEPEN, de conformidade com as normas vigentes.

Constatada a utilização dos recursos repassados em objetivos não
definidos no convênio, o Ministério da Justiça/DEPEN e/ou entidade
credenciada determinará a imediata devolução da importância irregularmente
aplicada.

ANEXO III

Conceituação e Classificação de Estabelecimentos Penais

1. Conceituação

a) estabelecimentos penais: todos aqueles utilizados pela Justiça
com a finalidade de alojar pessoas presas, quer provisórios quer condenados,
ou ainda aqueles que estejam submetidos à medida de segurança;

b) estabelecimentos para idosos: estabelecimentos penais próprios,
ou seções ou módulos autônomos, incorporados ou anexos a estabelecimentos
para adultos, destinados a abrigar pessoas presas que tenham no mínimo 60
anos de idade ao ingressarem ou os que completem essa idade durante o tempo
de privação de liberdade;

c) cadeias públicas: estabelecimentos penais destinados ao
recolhimento de pessoas presas em caráter provisório, sempre de segurança
máxima;

d) penitenciárias: estabelecimentos penais destinados ao
recolhimento de pessoas presas com condenação à pena privativa de liberdade
em regime fechado;

d.1) penitenciárias de segurança máxima especial: estabelecimentos
penais destinados a abrigar pessoas presas com condenação em regime fechado,
dotados exclusivamente de celas individuais;

d.2) penitenciárias de segurança média ou máxima: estabelecimentos
penais destinados a abrigar pessoas presas com condenação em regime fechado,
dotados de celas individuais e coletivas;
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e) colônias agrícolas, industriais ou similares: estabelecimentos
penais destinados a abrigar pessoas presas que cumprem pena em regime semi-
aberto;

f) casas do albergado: estabelecimentos penais destinados a abrigar
pessoas presas que cumprem pena privativa de liberdade em regime aberto, ou
pena de limitação de fins de semana;

g) centros de observação criminológica: estabelecimentos penais
de regime fechado e de segurança máxima onde devem ser realizados os exames
gerais e criminológico, cujos resultados serão encaminhados às Comissões
Técnicas de Classificação, as quais indicarão o tipo de estabelecimento e o
tratamento adequado para cada pessoa presa;

h) hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico: estabelecimentos
penais destinados a abrigar pessoas submetidas a medida de segurança.

ANEXO IV

Regras para a Elaboração de Projetos Específicos

1. Pesquisa

A elaboração de projetos para a construção de estabelecimentos penais
deverá ser precedida de levantamento de dados e informações que comprovem
a necessidade de construção, direcionada à categoria, ao tipo, ao regime e à
espécie do estabelecimento pretendido.

2. Capacidade dos Estabelecimentos Penais

A fixação da capacidade máxima e mínima tem a importância de orientar
a elaboração e a definição dos projetos para os estabelecimentos penais, pois,
sempre que se definir uma capacidade, há que se ter em mente a necessidade
imediata de acomodação e as ampliações que forem projetadas (plano diretor
de ocupação da área). Além disso, há que se avaliar paralelamente as
características administrativas e de tratamento do sistema penitenciário da
Unidade da Federação, bem como o tipo ou regime, a categoria e segurança.

Levando tudo isso em conta, esta resolução estima diversos padrões de lotação,
dispostos na tabela abaixo:
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CAPACIDADE GERAL DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS

*Casos justificados e aprovados tecnicamente: maior ou menor capacidade

O conjunto penal tem capacidade ilimitada, desde que os diversos
estabelecimentos que o compõem respeitem as capacidades para ele fixadas
anteriormente e sejam no conjunto independentes entre si ou estanques.

Em nenhuma hipótese, um módulo de celas poderá ultrapassar a
capacidade de 200 pessoas presas.

A capacidade de cada refeitório não poderá ser superior à metade da
capacidade do módulo.

Em todas as penitenciárias e cadeias públicas que possuam celas coletivas,
deverá ser previsto um mínimo de celas individuais (em torno de 5% da
capacidade total), para o caso de necessidade de separação da pessoa presa
que apresente problemas de convívio com os demais por período determinado
(Portaria Ministério da Justiça/DEPEN nº 01, de 27.01.2004, em anexo).

No caso de penitenciária de segurança máxima, além de permitirem a separação
da pessoa presa que apresente problemas de convívio com as demais, as celas
individuais servirão para abrigar pessoa presa de alta periculosidade ou que,
por colaborar em procedimento judicial ou inquérito policial, venha a ter sua
integridade física posta em risco.
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3.  Parâmetros Arquitetônicos para a Acomodação de Pessoas Presas

A cela individual é a menor célula possível de um estabelecimento penal.
Neste cômodo devem ser previstos cama e área de higienização pessoal com
pelo menos lavatório e aparelho sanitário, alem da circulação. O chuveiro pode
ser configurado fora da cela em local determinado. Podem ainda ser projetados:
mesa com banco, prateleiras, divisórias, entre outros elementos de apoio. Caso
se opte também pode ser incluído o chuveiro dentro da cela. A área mínima
deverá ser de 6 metros quadrados, incluindo os elementos básicos � cama e
aparelho sanitário, independente de o chuveiro se localizar fora da cela ou não.
A cubagem mínima é de 15 metros cúbicos. O diâmetro mínimo é de 2 metros.

Os parâmetros da cela acima descritos não se aplicam para celas de
saúde que seguem normas próprias.

A cela coletiva é qualquer cômodo com a mesma função de uma cela
individual, porém com capacidade para abrigar mais de uma pessoa presa
simultaneamente. A seguir é colocado um quadro de valores mínimos de área,
diâmetro e cubagem para serem adotados no projeto arquitetônico, com base
em sua capacidade.

No caso do uso de três camas superpostas (beliches de três camas)
deverá ser previsto um pé-direito mínimo de três metros, independentemente
de exigir-se uma cubagem menor.

No caso do chuveiro se localizar fora da cela coletiva, poderão ser
subtraídos 0,96 m2 da área em relação ao valor mínimo fixado na tabela acima,
sem prejuízo do parâmetro de diâmetro equivalente.
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4. Localização

Para a localização de conjuntos ou estabelecimentos penais, os
parâmetros a serem considerados são os seguintes: a facilidade de acesso, a
presteza das comunicações e a conveniência socioeconômica, ou seja, o
aproveitamento dos serviços básicos e de comunicação existentes (meios de
transportes, rede de distribuição de água, de energia e serviço de esgoto etc.)
e das reservas disponíveis (hídricas, vegetais, minerais etc.), bem como as
peculiaridades do entorno.

Os conjuntos ou estabelecimentos penais não devem, de modo geral,
ser situados em zona central da cidade ou em bairro eminentemente residencial.
Entretanto, as colônias e as casas de albergado, se não puderem ser instaladas
nas proximidades de local onde existam oportunidades de trabalho e de escola,
deverão localizar-se pelo menos onde haja facilidade de meios de transportes.

Os estabelecimentos penais deverão estar localizados de modo a facilitar
o acesso e a apresentação dos processados em juízo.

As áreas metropolitanas e os centros regionais deverão ser prioritários
na escolha de locais para a construção de conjuntos ou estabelecimentos penais
de maior porte.

A origem das pessoas presas é um dos indicadores básicos de
localização, de modo a não impedir ou dificultar sua visitação e a preservar seus
vínculos para a futura reintegração harmônica à vida em sociedade.

A gleba em que se edificarem os estabelecimentos com atividades
hortigranjeiras, agrícolas, pecuárias ou florestais, ou ainda, mistos, deverá ter
área suficiente e demais condições adequadas à boa exploração das atividades
especificas, com as variações, conforme o clima, o solo etc., de cada região.

Na escolha deve-se evitar terreno muito acidentado, de aterro e alagadiço,
tendo em vista o alto custo gerado por movimentos de terra e fundações
especiais.

Além de considerar-se as diretrizes constantes deste documento, deverão
ser cumpridas as normas do código de posturas municipal ou legislação
análoga.

5. Muros e Alambrados

São de dois tipos os muros e alambrados nos estabelecimentos penais:

a) os que cercam áreas de segurança (áreas de permanência
prolongada ou de circulação de pessoas presas); e

b) os que cercam o estabelecimento de maneira geral.
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De acordo com a segurança específica de cada estabelecimento penal,
sugere-se sejam utilizados alambrados para cercar ou setorizar áreas internas, o
que minimiza a dificuldade por parte dos agentes ou guarda externa na
fiscalização das pessoas presas;  e para cercar de maneira geral os edifícios do
conjunto que seja  utilizado o muro ou alambrado. No caso de pátios para
banhos de sol contíguos deverá ser usado muro ao invés de alambrado.

O muro poderá ser substituído por qualquer outro elemento que alcance
o mesmo objetivo, devendo, porém, ser consultado o Ministério da Justiça/
DEPEN e/ou entidade credenciada para aprovação preliminar.

No caso de estabelecimentos penais, de regime fechado, o muro ou
alambrado externo que limita o estabelecimento deverá ter no mínimo 6,00m de
altura acima do nível do solo, incluindo-se, se for o caso, nesta altura, a passarela
de circulação para a segurança externa. O muro poderá também possuir guaritas
de vigilância, dotadas de equipamentos de iluminação e alarme, posicionados
em locais estratégicos e com distância que não comprometa a segurança do
estabelecimento penal. Recomenda-se que as guaritas possuam mictórios e
lavatórios e acesso vertical individual. O acesso à passarela e às guaritas deverá
localizar-se em um único ponto, facilitando a segurança.

O muro não poderá, em hipótese alguma, possuir saliências ou
reentrâncias em sua face interna.

É recomendável que os muros externos que limitam os estabelecimentos
penais sejam implantados de forma a permitir a circulação de viaturas em todo
seu perímetro, facilitando seu patrulhamento.

6.  Afastamento e Recuos Necessários

6.1. Penitenciárias, Cadeias Públicas, Presídios, Casas do Albergado, Centros
de Observação, Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e Colônias
ou Similares

Os afastamentos e recuos mínimos são condicionados pelas
características da barreira a ser adotada no projeto e deverão obedecer às
determinações abaixo colocadas, lembrando-se que as dimensões mínimas
tratadas podem influir sobre o dimensionamento dos terrenos. Considera-se
que as dimensões são relativas entre os alinhamentos laterais, frontais e
posteriores mais externos das edificações e as barreiras físicas correspondentes.

1. Quando a barreira física adotada for opaca (muro, por exemplo) a
distância mínima entre esta e o alinhamento das edificações com presença de
presos deverá ser de dez metros. Quando os edifícios não tiverem presença de
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presos esta dimensão deverá ser de, no mínimo, a altura da barreira já
contabilizado o passadiço, se esse existir.

2. Quando a barreira física adotada for permeável (alambrado ou
cerca, por exemplo) a distância mínima entre essa e o alinhamento das edificações
com presença de presos deverá ser de quinze metros. Quando os edifícios não
tiverem presença de presos esta dimensão deverá ser de, no mínimo, dez metros.

3. No caso previsto no item dois ainda deverá ser previsto um
perímetro de segurança externo, correspondente e paralelo a toda a barreira,
quando esta utilizar materiais cortantes ou perfurantes. O perímetro externo
terá a função de afastar pessoas de fora do meio penitenciário da barreira, como
medida de prevenção contra acidentes no contato com os materiais letais ou
que provoquem lesão. A distância mínima entre a linha externa e a barreira
deverá ser de seis metros. Também deverá ser providenciada sinalização que
advirta do risco de morte ou da maculação da integridade física.

7.  Acessos e Circulações

Um dos primeiros aspectos a ser considerado é o que diz respeito à
localização das diversas unidades, sua interligação e aglutinação, que deve ser
levada em conta para possibilitar um bom fluxo de pessoas presas e funcionários.

O acesso de pedestres e veículos deve ser único, através de portal
específico e mediante vistoria.

A preocupação de se restringir ao máximo esse acesso tem por objetivo
conseguir um maior controle na entrada, saída e circulação de pessoas.

Nos espaços livres do terreno do estabelecimento penal é conveniente
verificar a área necessária para circulação de veículos, viaturas de
abastecimento, bem como os locais de paradas junto às entradas etc. Também
é importante estabelecer a circulação de pedestres por acessos apropriados.

Preferencialmente, o estacionamento de veículos para funcionários deve
ser exclusivo. O estacionamento para o público deve ser previsto fora da área
de segurança.

Quanto às circulações adotadas na área prisional (módulo de celas
individuais ou coletivas), a exigência é a largura mínima de 1,50m para corredores
que possuam celas em apenas uma de suas laterais e de 2,00m para celas nas
duas laterais. Nas passagens cobertas que interligam os módulos, a largura
mínima deve ser de 2,50m.
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ANEXO V

Elaboração de Projetos Arquitetônicos

1. Partido

A criatividade deve ser estimulada na elaboração de um projeto para
estabelecimento penal, porém há alguns aspectos que devem ser considerados
para que atinja o objetivo a que se propõe a edificação. Deve-se ter consciência
da importância que tem a definição de uma linha de projeto que poderá vir a
facilitar a administração e manutenção do edifício proposto e,
conseqüentemente, influir no comportamento das pessoas que dele fazem uso.
É fundamental favorecer as instalações com um mínimo de conforto, procurando
soluções viáveis que permitam um grau de segurança necessário.

É importante observar no terreno proposto sua topografia e insolação,
levando-se em conta as condições climáticas regionais, respeitando as
particularidades quanto à aeração, ventilação e iluminação.

A princípio, todos os partidos são aceitáveis, mas terá que ser
comprovada sua eficácia quanto à funcionalidade e segurança.

Será admitida a adoção de qualquer tipo de sistema construtivo para os
estabelecimentos penais, desde que sejam atendidas todas as diretrizes aqui
contidas e que se garantam a solidez e segurança da edificação. Assim sendo,
dependendo do setor em que estiver situado o módulo e de sua necessidade de
segurança, poderá a edificação ser executada em: alvenaria de tijolos, alvenaria
de blocos de concreto, alvenaria de concreto armado, concreto armado moldado
in loco, concreto armado pré-moldado, concreto armado pré-fabricado, em aço
modular etc.

A seguir, são relacionadas algumas recomendações de caráter geral que
visam a subsidiar a escolha do partido, em que se preconiza:

a) planejar as ampliações dos estabelecimentos desde o início do
projeto, para que as várias dependências destinadas a assistir a pessoa presa
possam vir a ser dimensionadas de acordo com a capacidade total a ser atingida;

b) compreender a área total do estabelecimento penal a ser
construído entre os limites de 12,00 a 65,00m2 de área construída por pessoa
presa (inclusive pátios de sol descobertos) e a área total de terreno entre os
limites de 20,00 e 100m2 de área de terreno por pessoa presa, como forma de
fixar a taxa de ocupação;
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c) fazer uso de áreas verdes, visando a humanizar o ambiente diário da
pessoa presa sem deixar de lado as particularidades da proposta com relação
aos parâmetros de segurança;

d) considerar como unidade de vivência as alas celulares, que além das
celas, devem contar com áreas para lazer diário, refeitório e pátio; esta medida,
além de organizar melhor os fluxos internos no estabelecimento, permite uma
melhor seleção de pessoas presas segundo sua categoria;

e) evitar sobrecarregar e superpor fluxos nas escadas e circulações por
onde transitem pessoas presas;

f) evitar o uso de subsolos, por uma questão de salubridade;

g) caracterizar no projeto um zoneamento geral intencional que permita a
organização de cada fluxo de circulação em particular;

h) interligar blocos isolados, quando o partido escolhido assim definir a
construção, por passarelas cobertas, fechadas lateralmente ou não, segundo o
grau de segurança do estabelecimento;

i) ter em conta um cuidado especial na escolha de elementos de
composição e de fachada, devido à possibilidade de utilização dos mesmos
como esconderijos para pessoas ou objetos;

j) evitar barreiras visuais que possam criar pontos cegos em áreas de
segurança, tais como: muralhas, corredores de circulação, acessos e telhados
etc.
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2. Recomendações Gerais

Além dos aspectos já abordados com relação ao partido, foram reunidas
algumas recomendações que, a seguir, são elencadas:

2.1 As construções deverão obedecer à ordem de segurança máxima
especial ou máxima, nos aspectos construtivos e em todos os materiais
empregados.

2.2 As edificações devem ser econômicas quanto ao custo da
construção, considerando-se também o material a empregar, objetivando a
redução das despesas que venham a demandar com a manutenção e o
funcionamento, sem, contudo, acarretar prejuízo das condições mínimas de
comodidade, indispensáveis para a segurança e a preservação dos direitos
fundamentais da pessoa humana.

2.3 Os estabelecimentos devem ser edificados em terreno que
favoreça sua implantação e que preferencialmente possuam condições naturais
adequadas.

2.4 Deve ocorrer a centralização de serviços médicos (acessórios e
afins), técnicos e outros que exijam aparelhagem de vulto.

2.5 Quando forem exigidos novos estabelecimentos, as edificações
penais existentes não deverão ser demolidas, desde que possam continuar
sendo utilizadas para os mesmos fins ou outros, ainda que necessitando de
reformas ou adaptações.

2.6 Os pilares devem, de preferência, ser embutidos na alvenaria.

2.7 Sempre que possível, devem ser evitados revestimentos com
materiais abrasivos no interior dos estabelecimentos.

2.8 Os pisos e outros materiais deverão ser laváveis e resistentes,
permitindo uma prática e eficiente manutenção e conservação.

2.9 Todos os esgotos deverão ser lançados em caixa de inspeção
situada na parte externa contígua às celas; os ralos no interior das celas serão
em PVC.

2.10 As partes externas deverão ser convenientemente drenadas,
permitindo o perfeito escoamento das águas pluviais, protegendo, assim, as
construções; recomenda-se que as tubulações devem ter no máximo 200 mm de
diâmetro por linha.

2.11 Todos os estabelecimentos penais devem ser munidos de pára-
raios instalados no ponto mais alto da construção, bem como de aparelhagem
contra incêndio.
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2.12 A fiação elétrica, os quadros e caixas de passagem enterradas,
caixas de incêndio e reservatórios d�água devem ser especialmente protegidos
com trancas de segurança e cadeados, e situados em locais de difícil acesso às
pessoas presas.

2.13 Para a cobertura deverá ser usado material adequado de acordo
com as peculiaridades de cada região, prevendo-se a conveniente ventilação, e
proteção, com a adoção de esquemas técnicos especiais que atendam às
condições climáticas regionais.

2.14 Os registros de incêndio (pontos de água) deverão ficar em locais
apropriados e de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros, sendo que as
mangueiras e os respectivos requintes deverão ficar em locais seguros e restritos
aos funcionários.

2.15 Os beirais dos edifícios de celas, oficinas, escolas, enfim dos
lugares que a pessoa presa freqüente, ou os que possuam em seu entorno
pátios que a pessoa presa utilize, deverão ter proteção para evitar seu acesso
ao telhado. Essa proteção poderá ser de arame farpado ou espiral laminado,
fixado em suportes metálicos chumbados na parede ou viga, logo abaixo do
beiral, que deverá ter seus caibros ou ripas ocultados por forro de madeira ou
chapa metálica, ou ainda, balanço na laje do prédio em questão.

2.16 As paredes, sempre que possível, deverão ser lisas, de pintura
lavável.

2.17 Não deverá ser utilizado material combustível nos
estabelecimentos penais, tais como: tinta a óleo ou produtos graxos;

2.18 As questões de salubridade das celas devem ser analisadas em
caráter regional, tomando-se as precauções necessárias quanto aos materiais
aplicados, sua disposição, ou as necessárias adaptações.

2.19  Não devem ser colocados no interior das celas, por medidas de
segurança, os seguintes elementos:

a) registros, torneiras, válvulas de descargas de latão ou
metálicas;

b) chuveiros metálicos;

c) luminárias sem grade protetora;

d) azulejos e cerâmicas (ladrilhos); e

e) todo objeto que possa transformar-se em arma ou servir
de apoio ao suicídio.
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2.20 As portas das celas, quando não forem de grade, deverão possuir
visor com comando de abertura, que possibilite a melhor visualização de seu
interior e de suas instalações pelo guarda. Se isso não for possível apenas com
um visor, instalar-se-ão tantos quantos forem necessários na parede contígua
à porta.

2.21 As portas das celas, quando fechadas, não deverão possuir folgas
de nenhuma espécie, devendo para tanto ser estudados mecanismos que
propiciem o trabalho das trancas sob pressão.

2.22 As portas das celas deverão sempre abrir para fora e todas em um
só sentido, possibilitando ao guarda visualizar a pessoa presa até seu completo
acesso à cela. Essas portas, também, poderão ser corrediças, com comando
centralizado ou não.

2.23 O mobiliário das celas, refeitório e auditório deverá ser,
preferencialmente, de alvenaria ou concreto, e, especificamente quanto a camas,
deve-se fazer uso da malha de aço ao invés de ferragem comum, havendo furos
em dimensões compatíveis para assegurar a ventilação necessária. No caso de
estabelecimentos de regime fechado e segurança máxima, deverá ser executado
mobiliário em concreto.

2.24 Deve ser prevista iluminação artificial em todas as dependências
do estabelecimento, bem como gerador de emergência que entrará em
funcionamento caso ocorra pane na subestação principal ou falta de energia.

2.25 A iluminação artificial externa deverá ser executada da periferia
para o interior ou da parte superior para a inferior. Neste caso, os postes de
iluminação deverão ter altura mínima equivalente ao dobro da cumeeira da
cobertura dos telhados e  permitir total iluminação das fachadas, pátios e
coberturas.

2.26 Todos os serviços das celas, como iluminação artificial, descarga
nas bacias turcas, água nos chuveiros, poderão contar com comando externo
centralizado (de acordo com as peculiaridades de cada estabelecimento) e
obedecer a horários pré-estabelecidos obrigatoriamente nos estabelecimentos
de segurança máxima especial e opcionalmente nos de segurança máxima.

2.27 As luminárias das celas e dos corredores podem ficar embutidas
no forro e protegidas por grades de ferro, que lhes vedem o acesso por parte do
usuário, sendo sua manutenção feita através de alçapão situado sobre a
carceragem.

2.28 Nas instalações sanitárias para alojamentos de estabelecimentos
de regime aberto, deve-se dar preferência a mictórios e lavatórios tipo calha.
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2.29 As aberturas dos compartimentos deverão obedecer a um mínimo
de 1/8 da área de seu piso. Excluem-se dessa obrigatoriedade os compartimentos
que servem de corredores e passagens com área igual ou inferior a 10,00m2.
Quando a iluminação/ ventilação for zenital deverá atender também ao mínimo
de 1/8 da área do piso.

2.30 A ventilação deverá corresponder a no mínimo 50% da área de
iluminação, controlada ou não, dependendo das necessidades climáticas da
região.

2.31 As áreas dos vãos de iluminação e ventilação fixadas aqui serão
alteradas respectivamente para 1/6 e 1/4 da área do piso, sempre que a abertura
leve para o terraço coberto, alpendre avarandado e circulação lateral coberta
com até 3,00m.

2.32 Não serão considerados ventilados ou iluminados os
compartimentos cuja profundidade, a partir da abertura iluminante, for maior
que 03 vezes seu pé-direito. No caso de oficinas, capelas, cinemas, auditórios,
será permitida uma profundidade de até 05 vezes o pé-direito.

2.33 Não será admitido beliche superior a três camas. A dimensão
mínima de uma cama será de 0,70m x 1,90m.

ANEXO VI

Programas para Estabelecimentos Penais

A diferença essencial entre os vários tipos de estabelecimentos penais
está na categoria das pessoas presas que os ocuparão.

Essa diferença de categoria provocará, na elaboração dos projetos, a
particularização para cada tipo de estabelecimento, de características técnicas
próprias de localização ou mesmo de tratamento, adequação e dimensionamento
de seus espaços físicos.

Os projetos para estabelecimentos penais deverão prever, conforme o caso,
local para:

a) instalações de administração;

b) assistência religiosa e culto (salão para múltiplas atividades,
capela ecumênica/ auditório);

c) ensino e biblioteca;

d) prática de esportes e lazer;
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e) oficinas de trabalho;

f) refeitório;

g) cozinha (caso a Unidade da Federação produza a comida no
estabelecimento);

h) lavanderia;

i) enfermaria;

j) parlatório;

k) visitas reservadas aos familiares;

l) assistência jurídica;

m) assistência social;

n) alojamento para agentes (dependendo da escala de cada Unidade
da Federação);

o) assistência médica / odontológica;

p) almoxarifado;

q) alojamento para guarda externa;

r) solário;

s) visitas íntimas;

t) berçário ou creche; e

u) estágio para estudantes universitários

É aconselhável a destinação da mesma dependência para mais de uma
finalidade ou uso, desde que haja compatibilidade como é o caso, por exemplo,
da capela ecumênica, que poderá servir como área de múltiplo uso (festas,
reuniões, palestras, visitas etc.).

Consideram-se parte das instalações da administração, embora não
localizados no módulo específico, o alojamento e as demais dependências para
pessoal que pernoita no estabelecimento:

a) o alojamento dos agentes penitenciários poderá,
preferencialmente, ser situado junto à entrada do estabelecimento ou do edifício
onde será localizada essa, tendo, anexas, as dependências destinadas à revista
de pessoas e objetos que entram e saem da unidade; e

b) o alojamento da guarda externa deverá estar situado de modo a
impedir trânsito de seus componentes dentro do recinto do estabelecimento,
ou seu contato com as pessoas presas.

Nos estabelecimentos penais situados em regiões carentes, a enfermaria
poderá ter mais amplitude, constituindo um módulo de saúde, com adequados
serviços médicos, inclusive de odontologia e farmácia, para atendimento de
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urgência. Para isso, deverá haver precauções, quanto à sua localização e via de
acesso, de modo a evitar contato das pessoas, que ali vão receber assistência,
com os presos.

Os locais para visitas reservadas dos familiares e visitas íntimas deverão
constituir módulo próprio, isolado dos demais, com via de acesso disposta de
modo a evitar contato dos visitantes com a população prisional em geral. Deverão
ser formados por acomodações autônomas para visitas íntimas, pátios cobertos
e descobertos, sanitários, revista, controle do agente, entre outros.

Nas edificações com mais de um pavimento, as dependências de maior
circulação de pessoas presas e de público, bem como as que tiverem de suportar
maior sobrecarga, exigência de fluxos e atividades, deverão, preferencialmente,
ser situadas no pavimento térreo.

Nos conjuntos penais, cada estabelecimento deverá ter suas próprias
precauções de segurança, conforme, respectivamente, a categoria, o tipo ou o
regime e a espécie. Esse dispositivo também se aplica aos estabelecimentos
cujos módulos, isoladamente ou constituindo seções, têm destinações
específicas.

As guaritas da guarda externa deverão ser ocupadas pelos guardas da
Policia Militar ou guardas civis especialmente treinados para esta finalidade, de
acordo com a legislação da Unidade da Federação. O acesso a elas ou ao
passadiço que possa interligá-las será feito por fora do estabelecimento, de
modo a não permitir o contato entre a guarda externa e as pessoas presas. A
quantidade, a disposição e a intercomunicação das guaritas deverão ser
estudadas em consonância com o regime e o tipo de segurança do
estabelecimento proposto.

Quanto aos estabelecimentos médico-penais e aos módulos de saúde
de estabelecimentos de outras categorias, devem ser observadas também as
normas pertinentes do Ministério da Saúde, em sintonia, porém, com estas
Diretrizes.

Cada módulo ou conjunto de celas individuais ou coletivas deverá ser
dotado de áreas reservadas para: refeição e lazer das pessoas presas, assim
como pátios cercados para banho de sol.

O solário de uso das pessoas presas deverá ter sua área dimensionada
considerando um índice de, no mínimo, 6,00m² por indivíduo. A área total pode
ser calculada sobre o número de usuários, considerando que o solário poderá
ser utilizado em forma de rodízio pelas diversas pessoas presas do módulo.
Ainda deverá ser considerado um diâmetro mínimo que varia de acordo com o
número de usuários, conforme tabela abaixo.
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O diâmetro mínimo exigido para solário é de 10,00m, devendo, no entanto,
possuir uma área, por pessoa presa, de 6,00m2. Salientamos que o solário poderá
ser utilizado em forma de rodízio pelas diversas pessoas presas dos módulos.

Na hipótese de não existência de um chuveiro em cada cela, deverá ser previsto
compartimento para banho com um ponto para chuveiro para cada cinco pessoas
presas, até o máximo de 12 pontos, e tantos outros compartimentos para o que
exceder este máximo.

O estabelecimento para mulheres deverá ser dotado de seção para
gestantes e parturientes e de creche com a finalidade de assistir a criança
desamparada, cuja responsável esteja presa.

Mesmo que haja uma administração geral para o conjunto penal ou a
centralização de serviços comuns, como guarda externa, cozinha, lavanderia
etc., cada estabelecimento deverá ser fisicamente autônomo, com características
e precauções de segurança concernentes à sua categoria, a seu tipo e a seu
regime, bem como, se for o caso, à sua espécie. Deve ser observada a separação
entre as pessoas presas, conforme o sexo e a faixa etária, possibilitando, em
qualquer estabelecimento, tratamento prisional adequado, com exercício dos
direitos e cumprimentos dos deveres que compõem o status jurídico do
condenado, quando for esse o caso, ou tendo presente a presunção de inocência,
quando se tratar de pessoa presa em situação provisória.

Deverá ser feito um estudo de segurança específico para dotar o
estabelecimento, de acordo com sua categoria, tipo e regime, de elementos que
auxiliem a guarda interna e externa no controle das pessoas presas, visitantes e
até mesmo do pessoal administrativo.
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Recomenda-se, também a obediência ao alinhamento, tanto para as faces
quanto para as empenas dos edifícios, de forma a facilitar a vigilância.

Os estabelecimentos penais deverão levar em conta a acessibilidade para
deficientes físicos, prevista na Lei n 10.098, de 19/12/00.

1. Caracterização de Setores

O programa do projeto deve ser elaborado de forma a caracterizar, através
do uso, os setores que devem estar zoneados a fim de promover um fluxo
ordenado de pessoas e veículos. Definem-se a seguir os setores de uma forma
geral:

a) setor externo, onde o fluxo se componha de pessoas estranhas
ao estabelecimento (visitas), guarda externa e pessoal administrativo;

b) setor intermediário, onde possam vir a circular pessoas dos
setores externo e interno; e

c) setor interno, onde o uso é exclusivamente de pessoas presas e
pessoal em serviço.

2. Programas

2.1 Cadeias Públicas, Penitenciárias e Colônias Penais Agrícolas, Industriais
ou Similares

2.1.1. SETOR EXTERNO

a) Módulo da Guarda Externa

Situar-se-á fora do estabelecimento penal, promovendo apenas a
vigilância externa.

Por motivo de segurança, a subestação de energia elétrica, central de
gás, castelo d´água e cisterna deverão ser implantados próximos a este módulo.
Este abriga a Polícia Militar ou guarda de segurança externa, podendo ser
anexo ao módulo de administração com acesso individual.
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O número de leitos da guarda externa deve ser na razão de 2/3 do número
de guardas. O número de guardas, por sua parte, deve ser no mínimo 3 vezes
superior ao número de guaritas existentes no estabelecimento penal.

b) Módulos para Agentes Penitenciários

Este módulo abriga a guarda interna, cuja função é controlar a entrada e
saída de pessoas presas, de  visitantes, de viaturas e a segurança interna do
estabelecimento penal. Este módulo poderá ser contíguo ao módulo da
administração.

Alojamento
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c) Módulo de Recepção e Revista

Destina-se a controlar a entrada e saída de pessoas, veículos, pertences
e materiais. Deverá ser a entrada principal do estabelecimento penal.

d) Módulo de Administração

Funcionando como órgão central de controle e administração, abriga a diretoria
do estabelecimento e suas dependências administrativas.
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2.1.2. SETOR INTERMEDIÁRIO

a) Módulo de Triagem/Inclusão

Este módulo destina-se a receber a pessoa presa quando de sua entrada
no estabelecimento.

A permanência da pessoa presa deverá ser a mais breve possível, apenas
o tempo necessário para ser devidamente fichada e identificada. Este módulo
só será incluído no programa do estabelecimento caso não exista uma triagem
única na Unidade da Federação.

b) Módulo de Assistência à Saúde

Provê assistência médica, farmacológica e psicológica à pessoa presa
em caráter preventivo e curativo.

Deverá ser consultada a regulamentação específica da área na Resolução
N° 07/2004, do CNPCP, e na Resolução ANVISA N° 050/2002.
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c) Módulo de Tratamento Penal

Serviço Social/Serviço Jurídico

d) Módulo de Serviços

Este módulo deverá conter cozinha, lavanderia, almoxarifado, padaria
etc. e, preferencialmente, usar a mão de obra das pessoas presas, servindo
como curso profissionalizante. A cozinha poderá ser centralizada e a distribuição
deverá atender aos vários refeitórios do estabelecimento.

Estas áreas estão sujeitas à análise e aprovação dos órgãos estaduais
responsáveis pela regulamentação sanitária
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2.1.3. SETOR INTERNO

a) Módulo Polivalente

Este espaço se destina, primordialmente, à prática de cerimônias e cultos
religiosos, peças teatrais e visitas de familiares.

b) Módulo de Visitas Íntimas

Destina-se a propiciar à pessoa presa o acesso à visita íntima dos(as)
esposos(as) ou companheiros(as).

c) Módulo de Ensino

d) Módulo de Oficinas

Sempre com sentido profissionalizante, será utilizado para ajudar a
recuperação das pessoas presas para o convívio social e também para o trabalho
remunerado. Opcional para estabelecimento tipo �cadeia pública�.
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e) Módulo de Vivência Coletiva

Este módulo deverá representar unidade autônoma, contando com
espaços que sejam usados pelas pessoas presas em seu dia-dia, tais como: área
coberta para refeitório, lazer, pátio de banho de sol etc.

Tendo em vista a adoção de penitenciária com capacidade de 800 pessoas
presas, este módulo poderá ser implantado 13 vezes, com a complementação de
sua capacidade com módulo de vivência individual (celas).

f) Módulo de Vivência Individual

Este módulo será implantado para abrigar pessoas presas de alta
periculosidade e indisciplinadas, além daquelas que, por lei, devem estar
separadas dos demais.
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2.2 � Cadeias Públicas

2.2.1. SETOR EXTERNO

a) Módulo de Administração / Serviços

2.2.2. SETOR INTERNO

a) Módulo de Vivência
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2.3. Centro de Observação

2.3.1. SETOR EXTERNO

a) Módulo da Guarda Externa

b) Módulo de Administração
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2.3.2. SETOR INTERMEDIÁRIO

a) Módulo de Observação

b) Módulo de Serviços

2.3.3. SETOR INTERNO

a) Módulo de Vivência
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2.4 � Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico

2.4.1. SETOR EXTERNO

a) Módulo da Guarda Externa

b) Módulo de Administração
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2.4.2. SETOR INTERMEDIÁRIO

a) Módulo de Curta Permanência ( Triagem)

b) Módulo de Tratamento Ambulatorial

A farmácia deve constar do programa do módulo de administração.
A sala de repouso deve ser contígua ao posto de enfermagem.

As janelas externas deverão ser altas (1,50m acima do piso interno).
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c) Módulo de Convivência

         d) Módulo de Serviços

 Cozinha

O dimensionamento das peças deve ser proporcional à população de
internos que irão fazer uso destes serviços.

Lavanderia

Este módulo deverá conter um almoxarifado geral.
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2.4.3. SETOR INTERNO

a) Módulo de Internação

A capacidade do módulo não deverá ultrapassar 60 leitos e a quantidade
de quartos individuais será de 5% da capacidade total do módulo.

b) Módulo de Oficinas (Laborterapia)

Todas as máquinas serão adaptadas e protegidas para execução de
trabalhos apropriados aos pacientes. Além do já descrito deverá constar do
programa uma quadra polivalente para prática de esportes com salão para
ginástica.
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c) Módulo de Terapia Intensiva (Alta Periculosidade)

d) Módulo de Tratamento de Toxicômanos

Poderá também ser previsto anexo ao hospital.
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2.5 � Casa do Albergado

2.5.1 � SETOR EXTERNO

a) Módulo de Administração

2.5.2 � SETOR INTERMEDIÁRIO

a) Módulo de Serviço

2.5.3 � SETOR INTERNO

a) Módulo de Vivência

Observação: Para todos os programas discriminados, o compartimento
denominado banheiro deverá possuir instalação de lavatório, sanitário e
chuveiro, e o denominado WC deverá possuir todas as instalações do banheiro,
exceto o chuveiro.
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ANEXO VII

Critérios Gerais de Medição para a Elaboração do Orçamento

Este documento tem por objetivo auxiliar os técnicos no levantamento
dos quantitativos dos materiais e serviços para elaboração de orçamento
detalhado a ser enviado ao Ministério da Justiça/DEPEN e/ou entidade
credenciada.

1. Demolições

Todo material proveniente da demolição será retirado e depositado em
local a ser determinado pelo responsável da obra. Recomendam-se, nas
hipóteses abaixo discriminadas:

a) demolição de edifício: utilizar medição pela área construída em
m2;

b) demolição de estrutura de madeira e metálica: utilizar medição
pela área de projeção horizontal em m2;

c) demolição e retirada de telhas de barro, cimento, amianto,
alumínio, plástico e aço galvanizado: utilizar medição pela área de projeção
horizontal em m2;

d) demolição de revestimento de paredes e forros: utilizar medição
da área deduzindo-se todos os vãos de áreas superiores a 1,70m2, em m2;

e) demolição de forros de gesso, madeira etc., inclusive estrutura
de sustentação: utilizar medição pela área de forro, descontando-se vãos de
área superior a 1,00m2, em m2;

f) demolição de alvenaria de tijolo: utilizar medição da área dos
panos, deduzindo-se todos os vãos de área superior a 0,50m2, pilares e vigas
com dimensões superiores a 0,40m (na secção). A seguir, determina-se o volume
em função da espessura, em m3;

g) demolição de paredes divisórias de tábuas e chapas: utilizar
medição da área dos panos deduzindo-se todos os vãos de área superior a
1,70m2, em m²;

h) demolição de concreto armado ou simples: utilizar medição pelo
metro cúbico real;

i) demolição de pavimentação: utilizar medição pelo metro quadrado
real; e

j) demolição de esquadrias: utilizar medição pela área real, em m².
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1. Movimento de Terra

a) movimento de terra com corte e aterro compensado e volume de
corte excedente, incluindo transporte interno e externo deve ser apresentado
em m³; e

b) movimento de terra com corte e aterro compensado e com volume
de aterro por empréstimo, inclusive transporte interno e externo deve ser
apresentado em m³.

3. Escoramento da Terra

Medição de superfície de terra escorada em m².

4. Sondagens e Fundações

a) escavação para sapatas, blocos e vigas de fundação: utilizar
medição pelo volume em m³, no aterro, não devendo ser computado eventuais
desmoronamentos;

b) lastro de concreto simples para fundações: utilizar medição pela
área do lastro em m²;

c) concreto para sapatas, blocos e vigas de fundações: utilizar
medição pelo volume calculado nas plantas de forma em m³, no caso de
cruzamento ou interferência entre peças, medir uma só vez o volume da
interpenetração;

d) estacas: utilizar medição dos comprimentos, separando por tipo
e secção na obra com verificação simultânea no projeto. Nas estacas pré-
moldadas, o comprimento será aquele das peças efetivamente cravadas,
tolerando-se um comprimento local, determinado pela profundidade da
perfuração (isto é, independente da cota de arrasamento e da base alargada da
estaca) em m; e

e) tubulões a céu aberto ou ar comprimido; na medição incluem-se
concreto, armadura, forma e escavação:

- Fuste � medindo por metro linear executado; e

- Base alargada � medida pelo volume real executado em m3.

5. Estrutura

a) de concreto armado: utilizar medição pelos volumes calculados
nas plantas de formas. No caso de cruzamento ou interferência entre peças,
medir uma só vez o volume da interpenetração. Nas lajes e painéis, não serão
descontados os vazios iguais ou inferiores a 1,00m2;
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b) de concreto pré-moldado: utilizar medição da área limitada pela
face externa dos pilares em m2; e

c) metálica: utilizar medição da área limitada pela face externa dos
pilares, em m².

6. Alvenarias em Elevação

Medição pelas áreas (em m²) dos panos de alvenaria, deduzindo-se os
vãos de área superior a 0,50m2. A parte estrutural que interfere nas alvenarias
será totalmente descontada.

As alvenarias de pedra serão medidas em volume (em m³), descontando-
se vãos com áreas superiores a 1,50m2.

Quando da execução de alvenarias mistas, separar o volume
correspondente a cada tipo de material.

7. Instalações Elétricas

Medição baseada na relação completa de materiais fornecida pelo
projetista específico.

8. Instalação Hidrossanitária

Medição baseada na relação completa de materiais fornecida pelo
projetista específico.

9. Impermeabilização

a) na impermeabilização do topo do embasamento utilizar medição
pelo desenvolvimento da área do capeamento, em m2;

b) no lastro de concreto simples para pisos, utilizar medição pela
área real, descontando interferência de áreas maiores que 0,30m2, em m²; e

c) na aplicação de elastômeros, camadas asfálticas ou
termomecânicas, utilizar medição pelo desenvolvimento da área
impermeabilizada, considerando-se os dobramentos verticais, deduzindo-se todo
e qualquer vão, em m2.

10. Cobertura

a) no telhamento, utilizar medição pela área de projeção horizontal,
calculada a partir do perímetro formado por beira e bica ou telha virada.
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Consideram-se, inclusive, calhas galvanizadas ou plásticas, rufos, capote, beira
e bica e algerozes, em m2 ; e

b) no madeiramento, utilizar medição pela área de projeção
horizontal, calculada a partir do perímetro formado por peças externas destinadas
à sustentação das telhas, em m2.

11. Esquadrias

a) de madeira

� nas portas externas, e internas de 1 ou 2 folhas, guichês e janelas, utilizar
área medida a partir das faces externas das caixas e marcos em contato com
revestimento, em m2; e

� nos balcões, armários sob bancadas de pia e lavatório revestidos ou
não com laminados pintados, envernizações ou encerados, utilizar medição por
área real de um lado da vista principal medidos a partir do piso ao tampo pelo
comprimento da peça, em m2;

b) metálicas

� nos caixilhos basculantes, fixos com ou sem ventilação permanente, de
correr ou tipo maximar, portas e grades de ferro, de abrir ou de correr, chapeados
ou não; portas pantográficas e portinholas de chapa de ferro, utilizar medição
pela área calculada a partir do vão de luz, em m2;

� nas grades de proteção, utilizar medição pelo metro quadrado real da
grade, desenvolvendo-se eventuais dobramentos, em m2;

� nas portas de aço, e chapa ondulada ou tiras articuladas, grades
articuladas em malha retangular ou losangular, utilizar medição pela área
calculada a partir do vão de luz, com sua altura acrescida de 0,30m, em m2; e

� no guarda corpo para escadas, terraços e patamares, utilizar medição
pelo comprimento real, desenvolvido segundo seus detalhes em elevação, em
m;

12. Revestimentos

a) nos chapiscados, emboços, rebocos simples, rústicos e especiais,
utilizar medição pelas áreas revestidas, descontando-se vãos de área superior
a 1,70m2, em m²;e

b) nas pastilhas, litofinas, cerâmicas, azulejos, mármores, lambris e
forros, utilizar medição pela área real, descontando-se todo e qualquer vão ou
interferência, mas acrescentando-se a área desenvolvida de faixas, espaletas
ou dobras, em m² .
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13. Pisos, Rodapés, Soleiras e Peitoris.

a) nos pisos em geral, utilizar medição pela área real, em m²;

b) nos rodapés, quando não computados no piso, utilizar medição
pelos comprimentos reais, em m;

c) nas soleiras e peitoris, utilizar medição pelos comprimentos reais,
em m; e

d) nos degraus, utilizar medição pelo metro linear de degrau (nele
incluído o piso e espelho) , em m.

14. Vidros

a) nos vidros lisos ou fantasia, quando não incluídos na esquadria,
utilizar medição pela área real de peça colocada, em m²;

b) nos espelhos de cristal, portas e divisões de vidro temperado,
utilizar medição pelo metro quadrado real, considerando-se inclusos nas
quantidades de serviços e eventuais, todas as ferragens (fechaduras, puxadores,
dobradiças ou pivôs, suportes etc.); e

c) nos vidros aramados, quando não incluídos na esquadria, utilizar
medição pela área real da peça colocada, arredondando-se para mais as medidas
em múltiplas de 25cm, em m².

15. Serviços Gerais

a) em serviços de ajardinamento, utilizar medição pelas áreas e
volumes reais, em m² e m³; e

b) para mesas de refeitório e oficina e bancadas de lavatório, utilizar
medição pela área de projeção horizontal, em m².

16. Pinturas

a) na caiação interna e externa, tinta hidrófuga, látex, óleo sem massa
corrida, em paredes e tetos, utilizar medição pelas áreas pintadas, descontando-
se vãos superiores a 2,00m2, em m²;

b) na pintura interna com látex, epóxi ou óleo em paredes e tetos
com massa corrida, utilizar medição pela área efetivamente pintada, deduzindo-
se eventuais espaletas desenvolvidas, em m²;

c) na pintura a óleo, grafite ou alumínio em madeira, alumínio ou
estrutura metálica (galpões, passadiços e beirais), utilizar medição pelo metro
quadrado de projeção horizontal;
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d) nas esquadrias de madeira com caixilho, envernizadas, enceradas
ou pintadas, utilizar medição pela área obtida a partir do vão de luz, multiplicada
por 3, em m²;

e) nas esquadrias de ferro, sem caixilho, utilizar medição pela área
obtida a partir do vão de luz, multiplicada por 2, em m²;

f) no verniz, cera ou pintura de lambris, utilizar medição pela área
real do lambri, em m².

ANEXO VIII

Conceituação dos Projetos de Arquitetura e Engenharia para

Estabelecimentos Penais

Este Anexo tem a finalidade de conceituar os projetos que deverão ser
apresentados ao Ministério da Justiça/DEPEN e/ou entidade credenciada, após
a análise e aprovação do Projeto Básico de Arquitetura.

1. Projetos que deverão ser apresentados após a aprovação final do
Projeto Básico (Anexo II, item 3.4)

1.1. No caso da utilização de projeto padrão do Ministério da Justiça/
DEPEN.

1.1.1. Levantamento plani-altimétrico/cadastral do terreno com: as
curvas de nível a cada metro, indicação do norte, data, perímetro do terreno
com a medida dos lados da poligonal, ângulos internos, deflexões e áreas, cota
dos vértices da poligonal e outros pontos de interesse, Referência de Nível
(RN) devidamente caracterizada e de fácil localização e identificação:

a) ruas adjacentes com nomes, dimensões, tipo de pavimentação
existente e arborização  existente;

b) redes de força e luz, água, esgoto, águas pluviais, telefone etc.;

c) localização de árvores, construções, muros etc.;

d) adutoras, emissários, redes de alta tensão etc., indicando largura
ou seção;

e) planta de localização do terreno na cidade ou localidade, com
citação dos dados de registro no cadastro municipal, indicação das vias de
acesso e das distâncias aproximadas ao centro; e

f) quando a área a ser levantada não for delimitada por elementos
precisos e permanentes, deverão ser utilizados marcos de concreto cravados,
facilmente identificáveis e que ofereçam condições de permanecer inalterados
ao longo do tempo.
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1.1.2 Sondagem geológica à percussão e ensaios de penetração estática:
a) deverá atender à NB-12;

b) em casos especiais deverá ser procedida a sondagem geológica
rotativa;

c) localização do terreno e descrição dos serviços executados;

d) as cotas deverão referir-se ao RN do levantamento plani-
altimétrico;

e) perfis prováveis das camadas e as indicações gráficas das
características do terreno;

f) memorial descritivo do tipo e processo de sondagem e
equipamentos utilizados;

g) parecer sobre o provável comportamento do subsolo e eventuais
cuidados a observar em relação às fundações; e

h) resultado dos testes de percolação (absorção do terreno), sempre
que não houver rede pública de coleta de esgoto.

1.1.3. Projeto executivo de implantação arquitetônica:
a) todos os dados do levantamento plani-altimétrico pertinentes

deverão ser transcritos para o projeto de implantação arquitetônica;

b) perfis do terreno com respectivas cotas;

c) perfis projetados com a indicação das construções existentes
com respectivas cotas, buscando a melhor projeção para compensação entre
corte e aterro;

d) cota dos platôs, com a indicação das declividades e sentido do
escoamento das águas pluviais;

e) indicação das calçadas, acessos, rampas, escadas etc.;

f) locação das edificações, com a representação em plantas de todas
as unidades construtivas, inclusive quadras esportivas, reservatórios d�água,
cabines de transformação etc., com a indicação de suas dimensões externas,
recuos em relação às divisas;

g) indicação das cotas de nível das soleiras externas das unidades
construtivas;

h) estatística da obra incluindo no mínimo: área do terreno, área a
construir, área útil, taxa de ocupação e extensão de muros externos;

i) paisagismo: representação em locação precisa das árvores que integrarão
o ambiente paisagístico, com indicação das existentes (a preservar) e das que
devem ser plantadas;
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j) detalhamentos específicos de execução, julgados necessários, a fim de
possibilitar melhores esclarecimentos às executoras; e

l) memorial descritivo.

1.1.4. Projeto de fundações:

a) deverá obedecer a prescrição da NB-51 da ABNT;

b) para fundações diretas deverá apresentar a planta de locação
das sapatas, cotas de apoio, dimensões, cortes, tensão admissível do terreno
etc.;

c) para fundações profundas deverá apresentar planta de locação
dos pilares com as respectivas cargas, cotas de arrasamento, tipo, profundidade
e seção transversal das estacas;

d) detalhes do escoramento de cavas e de construções vizinhas, se
necessário;

e) dimensões e localização das espera dos pilares;

f) detalhes de armaduras e formas, indicando inclusive aspectos
relacionados com as ligações dos diversos elementos  de fundação;

g) tabelas de aço, concreto e formas, indicando, em relação a cada
um, tipo, qualidade, resistência característica do concreto, numeração,
posicionamento,ganchos, dobramentos etc., com quantitativos levantados
separadamente por prancha, bem como o resumo das quantidades globais; e

h) memorial descritivo.

1.1.5. Projeto executivo de implantação hidrossanitária/prevenção contra
incêndios/drenagem/águas pluviais, inclusive relação de materiais e memorial
descritivo:

a) traçado das redes de esgoto e de fornecimento de água das
respectivas concessionárias locais mais convenientes ao atendimento;

b) localização do cavalete com hidrômetro, em local adequado, de
fácil acesso e com distâncias que satisfaçam as condições mínimas previstas
em normas técnicas ou da concessionária;

c) traçado do alimentador predial de água proveniente da rede pública
de abastecimento, devidamente dimensionado para atendimento à demanda
prevista e com indicação do ponto de conexão à rede;

d) localização e dimensionamento de cisternas subterrâneas e/ou
reservatórios elevados, em função das características do terreno e cotas de
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implantação, do melhor atendimento às unidades construtivas, da necessidade
de minimização de custos, das imposições técnicas do sistema de prevenção e
combate a incêndio;

e) localização de poço freático ou artesiano, quando não houver
rede pública de abastecimento de água, como definição do tipo de poço,
profundidade aproximada do poço freático previsto, ou profundidade média
dos poços artesianos existentes na região, vazões aproximadas e necessárias,
tipo de revestimento em função das condições do subsolo etc.;

f) indicação e dimensionamento de bomba de sucção e recalque,
com definição de seu tipo e potência;

g) definição e indicação dos elementos componentes do sistema de
captação e afastamento de águas pluviais, das interligações com a rede de
águas pluviais através de caixas de passagem, com definição de dimensões,
bitolas, materiais e inclinação mínima, dando seus perfis com cotas definidas
em projeto e disposição final em coletor público de águas pluviais ou outra
solução;

h) definição e indicação dos elementos componentes do sistema de
dissipação de energia hidráulica para terminais de águas pluviais em terrenos
areníticos sujeitos ao fenômeno da erosão, ou quando as velocidades da água
nesses pontos determinarem a necessidade de utilização desses elementos de
dissipação;

i) traçado da rede de coleta de esgoto, com caixas de inspeção, com
definição de dimensões, bitolas, materiais e inclinação mínima, dando seus
perfis com cotas definidas em projeto, bem como da rede pública de coleta e
remoção, ou fossa séptica e sumidouro ou valas de infiltração, de acordo com
as características do terreno e de conformidade com as respectivas normas
técnicas da ABNT;

j) definição e indicação do sistema fossa séptica-sumidouro, ou
solução alternativa, com base no teste de percolação do terreno e altura do
lençol freático, dando seus perfis em cotas definidas no projeto, locação precisa,
dimensões, bitolas, capacidade e material a utilizar;

k) definição e indicação dos elementos de drenagem profunda, nas
situações em que se verifique sua necessidade, tendo por base a altura do
lençol freático e o coeficiente de percolação do terreno, definindo diâmetros,
materiais e inclinações mínimas, bem como caixas de interligação à rede de
águas pluviais;

l)  deverão ser evitadas declividades de tubulações contrárias ao
sentido de caimento do terreno, bem como a intersecção de redes distintas do
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projeto hidráulico-sanitário, sempre tomando em conta as cotas definidas no
projeto;

m) a especificação de materiais e serviços abordará a definição dos
materiais a serem empregados, impondo-lhes qualidades (condições mínimas a
serem satisfeitas) e modo de aplicação, de conformidade com as recomendações
e instruções dos respectivos fabricantes e com as normas técnicas oficiais;

n) as especificações detalhadas serão digitadas em papel branco,
tamanho A4 ou ofício, com as folhas numeradas, tituladas, datadas e assinadas
pelo autor do projeto; e

o) a relação de materiais deverá ser digitada em formulário de papel
branco, tamanho A4 ou ofício, de modo que permita cópias perfeitamente
legíveis, com todas suas folhas devidamente numeradas, tituladas, datadas e
assinadas pelo autor do projeto.

1.1.6. Projeto executivo de implantação elétrica/ telefônica/ alarme/ lógica/
sonorização/ pára-raios/ cabine de transformação, inclusive a relação de
materiais e memorial descritivo:

a) traçado da rede de distribuição de energia da concessionária
local mais conveniente ao atendimento;

b) traçado da rede da concessionária de telecomunicações mais
adequada ao atendimento;

c) localização da entrada de energia e do quadro de medição, em
local adequado, de fácil acesso e com distâncias que satisfaçam as condições
mínimas previstas em normas técnicas;

d) desenho detalhado dos elementos constitutivos do conjunto
entrada-medição, com as posições relativas dos mesmos, suas dimensões e
distâncias;

e) traçado do duto de proteção do ramal alimentador, com
dimensionamento do alimentador;

f) localização do quadro geral de distribuição;

g) traçado dos dutos de proteção dos ramais parciais de distribuição,
com dimensionamentos de duto e ramal;

h) composição do quadro geral de distribuição, considerando as
distâncias mínimas de afastamento, com a distribuição equilibrada das cargas
dos ramais pelas fases e o correspondente dimensionamento dos disjuntores;

i)  localização e dimensionamento do pára-raios, com especificação
de seu tipo e raio de ação, de conformidade com a localização relativa da(s)
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unidade(s) construtiva(s), ou reservatório d�água, sobre o qual o mesmo será
instalado. Deverá constar, ainda, o detalhamento de contorno da descida através
do teto e ao longo da parede;

j)  definição, especificação, localização, dimensionamento e detalhes
de quaisquer outras instalações, visando a orientar sua adequada execução;

l) o executor deverá examinar as condições locais quanto ao que se relaciona
com eventuais ligações, reforços e extensões da rede de energia elétrica, por
cuja execução será responsável, fazendo-os constar do orçamento, de
conformidade com o previsto neste caderno;

m) a especificação de materiais e serviços abordará a definição dos
materiais a serem empregados, impondo-lhes qualidades (condições mínimas a
serem satisfeitas) e maneira de aplicação, de conformidade com as
recomendações e instruções dos respectivos fabricantes e com as normas
técnicas oficiais;

n) as especificações detalhadas serão digitadas em papel branco,
tamanho A4 ou oficio, com as folhas numeradas, tituladas, datadas e assinadas
pelo autor do projeto; e

o) a relação de materiais deverá ser digitada em formulário de papel
branca, tamanho A4 ou oficio, de modo que permita cópias perfeitamente
legíveis, com todas suas folhas devidamente numeradas, tituladas, datadas e
assinadas pelo autor do projeto.

1.1.7. Projeto específico para muro externo com passarela e guaritas
(arquitetônico, estrutural, fundações, elétrico, telefônico, alarme, sonorização
e águas pluviais):

a) o projeto arquitetônico do muro externo deverá conter: planta
baixa com localização do muro, guaritas e acesso; todas as elevações
apresentando o perfil natural do terreno e o projetado interna e externamente
com indicação de profundidades; indicação das cotas no pé do muro, interna e
externamente, e cota no topo do muro em todos os pontos de deflexão da
poligonal do mesmo; cotar e indicar as inclinações das passarelas (máximo 4%),
com possibilidade de colocação de escadas, com no máximo 5 (cinco) degraus,
pra atingir a declividade máxima;

b) o projeto estrutural do muro poderá ser desenvolvido com os
seguintes sistemas construtivos: em concreto armado maciço (devendo ser
evitado sempre que possível, devido à dificuldade na execução em função de
sua grande altura), em placas de concreto pré-moldadas e em blocos de concreto
simples com resistência mínima à compressão de 6 MPa, armados e preenchidos
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com concreto estrutural em toda sua extensão na área abaixo do nível do terreno
e até, no mínimo, a metade de sua altura acima do nível do terreno;

c) o projeto estrutural deverá conter: planta de locação das
fundações, com sua especificação, dimensões, cotas e seções transversais;
detalhe dos escoramentos das valas necessárias à execução do mesmo; projeto
de formas constando todos os elementos construtivos (painéis, vigas, blocos,
pilares passarelas etc.); projeto de armaduras constando todos os elementos
construtivos (painéis, vigas, blocos, pilares passarelas etc.); resumo de materiais
do projeto (formas, aço e concreto estrutural); e

d) o projeto elétrico do muro deverá conter: tubulação e fiação de
alimentação das guaritas e refletores do muro; tubulação e fiação do sistema de
alarme; tubulação e fiação do sistema telefônico, memorial descritivo e relação
de materiais.

1.2. Em caso de projeto específico

1.2.1. Projeto Executivo de Arquitetura

Antes da apresentação definitiva do projeto de arquitetura do
estabelecimento penal solicitado, deverá ser enviado ao Ministério da Justiça/
DEPEN e/ou entidade credenciada o anteprojeto, que será analisado e devolvido
ao solicitante com as modificações que se fizerem necessárias.

A apresentação do anteprojeto e projeto deve obedecer às especificações
da ABNT, de acordo com a NB-8, que fixa as condições gerais que devem ser
observadas na execução dos desenhos técnicos.

Os componentes gráficos do anteprojeto e projeto arquitetônico são:

� planta de situação;

� plantas baixas (pavimentação, cobertura,etc.);

� cortes;

� elevação;

� detalhes construtivos; e

� memorial descritivo.

Planta de Situação

Nela deve constar a implantação de todos os prédios no terreno
(existentes e a construir, caso se trate de ampliação ou reforma), na escala de
1:500 ou em outra menor, se houver necessidade.
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Também devem ser indicadas as divisas do terreno, ruas limítrofes,
acessos, estacionamentos, espaço para circulação de veículos e pedestres,
linha de orientação Norte-Sul, cotas e outros elementos indispensáveis à sua
compreensão.

Nesta prancha serão locados os módulos a serem construídos, área em
metros quadrados por módulo, área total da construção e do terreno; além
disso, a taxa de ocupação do terreno também deve ser apresentada.

A capacidade prisional deve ser indicada por módulo, além da capacidade
total do estabelecimento penal.

Caso se trate de ampliação ou reforma, deve ser informada a nova
capacidade prisional, bem como a existente, e também as vagas que porventura
sejam desativadas.

Plantas Baixas

A denominação dos módulos deverá ser destacada na prancha. No que
se refere aos pavimentos, devem ser fornecidas plantas baixas na escala de
1:100 ou 1:50, com todos os elementos cotados e suas finalidades indicadas
dentro dos elementos por extenso, além de sua área, obedecendo à terminologia
dos elementos descritos nos Programas para Estabelecimentos Penais,
constantes deste documento.

Devem ser indicadas, também, janelas, portas com abertura das folhas e
atendendo aos vãos mínimos exigidos, aparelhos sanitários, bancados com
pias etc.

É indispensável a indicação das camas e beliches em pelo menos uma
das celas individuais ou coletivas projetadas, desde que seja usado o mesmo
layout em ambientes semelhantes.

No caso de reformas ou ampliações, os elementos que serão demolidos
ou construídos deverão estar coloridos, de acordo com a convenção, em amarelo
e vermelho, respectivamente. As reformas devem ser relacionadas e indicadas
dentro dos elementos e por extenso ou em abreviações, desde que legendadas
na mesma prancha.

Cortes

Deverão ser apresentados pelo menos dois cortes, um longitudinal e
outro transversal para cada tipo de módulo, na escala 1:100 ou 1:50, devidamente
cotados, e se necessários, cortes específicos, para melhor compreensão do
projeto.
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Elevações

Deverão ser apresentadas todas as elevações na escala 1:100 ou 1:50,
indicando-se o material de acabamento ou revestimento externo.

Detalhes Construtivos

Para melhor compreensão do projeto, deverão ser apresentados os
seguintes detalhes:

� da cela individual ou coletiva em escala 1:20;

� dos fechamentos dos vãos das celas (ou ambientes de permanência
prolongada das pessoas presas) para iluminação e ventilação (esquadrias ou
janelas) em escala adequada;

� das camas ou beliches para as pessoas presas em escala adequada;

� das portas e grades de segurança (celas etc.);

� das guaritas ou torres de observação; e

� outros, conforme solicitação do Ministério da Justiça/DEPEN e/ou
entidade credenciada.

Todas as pranchas devem conter, além dos dados técnicos, o nome do
Estabelecimento Penal, do Município e Unidade da Federação onde será
construído, o nome e a assinatura do autor do projeto, que deverá estar
regularmente inscrito no CREA (indicado o nº de registro) e da autoridade
responsável pelo pedido, além de indicação da escala, data de elaboração,
numeração das pranchas e seu conteúdo. Essas pranchas devem ser remetidas
em 3 vias para o Ministério da Justiça/DEPEN e/ou entidade credenciada.

Memorial Descritivo

É o documento no qual se descreve o procedimento adotado para a
construção do estabelecimento e os materiais que deverão ser empregados.
Este instrumento deve acompanhar o Anteprojeto ou Projeto em sua
apresentação e deverá ser remetido em 3 (três) vias para o Ministério da Justiça/
DEPEN e/ou entidade credenciada, devidamente assinadas por profissional
regularmente inscrito no CREA (indicado o nº de registro).

1.2.2. Projeto estrutural executivo em concreto armado:

a) o projeto da estrutura em concreto armado ou protendido deverá
estar compatível com os demais projetos especializados referentes à mesma
edificação;
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b) o projeto estrutural em concreto armado e em concreto protendido
deverá obedecer rigorosamente às prescrições da NB-1 e NB-116,
respectivamente, em suas edições mais atualizadas;

c) na avaliação do carregamento o projetista deverá obedecer
rigorosamente às prescrições das NB-5 e NB-599;

d) no caso de lajes mistas deverão ser obedecidas rigorosamente as
prescrições da NB-4;

e) planta de locação dos pilares, com as respectivas cargas;

f) plantas de formas de todas as peças estruturais;

g) plantas gerais de locação de vigas, lajes e pilares;

h) detalhe das armaduras e formas dos elementos estruturais (pilares,
vigas, lajes etc.), indicando inclusive aspectos relacionados com suas ligações;

i) tabela de aço, concreto e formas, indicando, em relação a cada
um e, no que couber, tipo, qualidade, quantidade (comprimentos, áreas, volumes
e pesos, sem acréscimos), resistência característica do concreto, numeração,
posicionamento, ganchos, dobramentos etc., com quantitativos levantados
separadamente para cada prancha, bem como o resumo das quantidades globais;

j) outras indicações julgadas convenientes ou necessárias; e

l) quando se tratar de obra em concreto protendido, deverão ser
considerados, além dos citados acima, os seguintes itens:

l.1) planta contendo a distribuição dos cabos de protensão;

l.2) tabela dos cabos usados, comprimento unitário e total dos cabos,
tipos e quantidade das ancoragens, comprimento das bainhas, com quantitativos
parciais e globais por prancha, assim como um resumo do quantitativo para a
estrutura global;

l.3) detalhes de armadura de fretagem dos cabos;

l.4) detalhes de elevação dos cabos de protensão;

l.5) tipo de aço adotado;

l.6) tipo de bainha adotada;

l.7) força de protensão para uma cordoalha. Perda de protensão no
macaco. Indicar se deve haver compensação da perda;

l.8) tensão no cabo de protensão;

l.9) resistência característica do concreto; e

l.10) outras indicações julgadas convenientes ou necessárias.
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1.2.3. Projeto estrutural executivo para cobertura, do qual deverá constar:

a) a estrutura do telhado poderá ser: de madeira, de aço e de concreto
armado;

b) se a estrutura do telhado for em concreto armado, o respectivo
projeto poderá incorporar-se ao projeto estrutural em concreto armado;

c) as posições das tesouras, vigas ou arcos;

d) as posições dos caibros, terças, ripas, contraventamentos,
pontaletes, peças horizontais de apoio etc., bem como as medidas e seções de
cada peça;

e) o tipo de cobertura, sua disposição e indicações necessárias;

f) a espécie de madeira ou tipo de perfis metálicos a utilizar com as
respectivas bitolas, resistência adotada e consumo (para madeiras, em m³/m² de
projeção horizontal do telhado);

g) corte transversal e elevação das tesouras, vigas ou arcos, com
todas as medidas e detalhes executivos;

h) cortes longitudinais do telhado, com medidas e detalhes de
caibros, terças, ripas, contraventamentos e outras peças;

i) detalhes de talas, estribos, cavilhas, braçadeira, mãos francesas,
tábua testeira, beirais etc.;

j) tabela com quantitativos de material feita separadamente por
prancha, bem como o resumo das quantidades globais; e

l)  outras indicações julgadas convenientes ou necessárias.

1.2.4. Projeto executivo das instalações hidrossanitárias/prevenção contra
incêndio/ águas pluviais/ instalações especiais:

a) traçado da rede de distribuição de água até os pontos de consumo,
com indicações do tipo e diâmetro da tubulação, localização dos registros e
outros dados importantes;

b) localização de aquecedores de água, seu tipo e capacidade;

c) traçado da tubulação de água quente, com localização dos
registros e indicação do isolamento térmico a utilizar;

d) indicação e diâmetros dos tipos de calhas, rufos, rincões e
condutores de águas pluviais a serem utilizados na edificação;

e) traçado dos ramais de esgotos em lajes rebaixadas de pavimentos
superiores e pontos de descida dos tubos de queda, com indicação do tipo e
diâmetro dos tubos;
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f) traçado dos ramais de esgoto dos pavimentos térreos, caixas de
passagem e pontos de conexão com tubos de queda de pavimentos superiores,
com indicação  de tipos, dimensões, bitolas etc;

g) localização dos pontos de prumada das tubulações de ventilação,
com indicação de tipos e bitolas;

h) localização e tipos de aparelhos a serem utilizados para as diversas
finalidades;

i) definição, localização e traçado dos elementos componentes do
sistema de prevenção e combate a incêndio, inclusive equipamentos, com
indicação de tipo, dimensões, bitolas, capacidade, potência etc;

j) plantas arquitetônicas, em escala de 1:50, contendo, com as
respectivas características, bitolas, dimensões, entre outras informações:

§ colunas ou prumadas de tubulações que passam pelo pavimento
considerado;

§ todas as canalizações de qualquer instalação; e

§ destaques dos componentes a serem detalhados;

l) planta(s) de estrutura de edificação, em escala 1:50, com indicação
das passagens de canalização através dos elementos estruturais e respectivos
detalhamentos, estes em escala mínima de 1:20;

m) jogo de detalhes, em escala mínima de 1:20, onde constem as
devidas especificações, características, dimensões, bitolas etc., abrangendo:

§ planta e esquema das instalações de água fria;

§ seções, desenvolvimentos e fixação de calhas, rufos, rincões e condutores
de águas pluviais;

§ aspectos importantes a observar no assentamento, isolamento, fixações
e conexões de tubulações;

§ instalação de aparelhos e respectivos acessórios;

§ detalhes e disposições construtivas importantes de instalações de
prevenção e combate a incêndio; e

§ outros detalhamentos julgados necessários e esclarecedores;

n) a memória ou roteiro de cálculo deverá citar, obrigatoriamente, os
processos e critérios adotados, com citação das tabelas ou ábacos usados;

o) os materiais e equipamentos serão especificados, indicando os
tipos, modelos, marcas (quando for necessário estabelecer padrão mínimo de
qualidade), protótipos e demais características, de modo a não haver dúvida na
identificação;
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p) os materiais e equipamentos especificados deverão ser escolhidos
dentre os que não forem de fabricação exclusiva;

q) na relação de materiais e equipamentos serão eles grupados
racional e homogeneamente, de modo que permita melhor apreciação e facilidade
em sua aquisição, individualmente para cada um dos módulos; e

r) o memorial descritivo fará uma exposição geral do projeto, das
partes que o compõem e dos princípios em que se baseou, apresentando, ainda,
justificativa que evidencie o atendimento às exigências estabelecidas pelas
respectivas normas técnicas; explicará a(s) solução(ões) apresentada(s),
evidenciando sua compatibilidade com o projeto arquitetônico e com os demais
projetos especializados e sua exeqüibilidade.

1.2.5. Projeto de instalações especiais:

a) fazem parte destes itens os seguintes serviços: projeto de
instalações de GLP, projeto de vapor e caldeiras, projeto de instalações de
câmaras frigoríficas e outros que porventura se fizerem necessários;

b) deverá conter todos os pormenores referentes às instalações
projetadas e equipamentos a serem utilizados, de modo que permita a
compreensão global e detalhada;

c) as instalações projetadas e os equipamentos especificados
deverão ser compatíveis com as exigências de utilização, eficiência, economia e
durabilidade das referidas instalações;

d) o projeto especializado deverá estar perfeitamente integrado e
compatibilizado com os demais projetos especializados ou com a edificação e
instalações já existentes; e

e) as instalações especiais e equipamentos deverão ser projetados
de modo a possibilitar facilidade à execução de eventuais reparos e às operações
de manutenção.

1.2.6. Projeto executivo elétrico/telefônico/alarme/lógica/sonorização

a) localização dos quadros de distribuição;

b) localização dos pontos de consumo de energia elétrica, com as
respectivas cargas, seus comandos e identificação dos circuitos;

c) traçado da rede de condutos, com as respectivas bitolas e tipos;

d) representação simbólica dos condutores, nos condutos, com
identificação das respectivas bitolas, tipos e circuitos a que pertencem;

e) localização das caixas, suas dimensões e tipos;
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f) localização dos aterramentos com identificação e dimensões dos
componentes;

g) simbologia e convenções adotadas;

h) jogo de detalhes, em escala até 1:20, abrangendo, no mínimo:

§ passagens de condutos através de juntas de dilatação;

§ caixas de passagem subterrâneas;

§ disposição de aparelhos e equipamentos em caixas ou quadros;

§ conexões de aterramento; e

§ soluções para passagem de condutos através de elementos estruturais.

i) serão feitos esquemas para as instalações gerais, tanto elétricas
como telecomunicações, em que constem os elementos mínimos exigidos pelas
respectivas concessionárias;

j) serão feitos diagramas unifilares, discriminando os circuitos,
cargas, seções dos condutores, tipo de equipamentos no circuito, dispositivos
de manobra e proteção e fases a conectar, para cada quadro de medição e de
distribuição;

l)  serão feitos esquemas elétricos para comandos de motores, circuitos
acionados por minuterias, circuitos de sinalização e outros que exijam
esclarecimentos maiores para as ligações;

m) para cada quadro de distribuição, será elaborado um quadro de carga que
contenha um resumo dos elementos de cada circuito, tais como:

§ número do circuito;

§ fases em que o circuito está ligado;

§ cargas parciais instaladas (quantidade e valor em ampéres);

§ carga total, em ampéres e quilowats;

§ queda de tensão; e

§ fator de potência etc.

n) todos os materiais e serviços deverão ser devidamente especificados,
estipulando as condições mínimas aceitáveis de qualidade;

o) os materiais e equipamentos serão especificados, indicados tipos,
modelos, marcas (quando for necessário estabelecer padrão mínimo de
qualidade), protótipos e demais características, tais como, corrente nominal,
tensão nominal, capacidade disruptiva para determinada tensão, número de
pólos etc., de modo que não haja dúvida na identificação;

p) os materiais e equipamentos especificados deverão ser escolhidos
dentre os que não forem de fabricação exclusiva;
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q) a relação de materiais e equipamentos será feita racional e
homogeneamente, a fim de permitir melhor apreciação e facilidade na aquisição,
individualmente para cada um dos módulos;e

r) o memorial descritivo fará uma exposição geral do projeto, das
partes que o compõem e dos princípios em que se baseou, apresentando, ainda,
justificativa que evidencie o atendimento às exigências estabelecidas pelas
respectivas normas técnicas. Explicará a solução apresentada, evidenciando
sua compatibilidade com o projeto arquitetônico e com os demais projetos
especializados e sua exeqüibilidade.

1.2.7. Levantamento plani-altimétrico/cadastral do terreno doado: mesma
conceituação do item 1.1.1 retromencionado.

1.2.8. Sondagem geológica à percussão e ensaios de penetração estática:
mesma conceituação do item 1.1.2 retromencionado.

1.2.9. Projeto executivo de implantação arquitetônica: mesma conceituação
do item 1.1.3 retromencionado.

1.2.10.Projeto de fundações: mesma conceituação do item 1.1.4
retromencionado.

1.2.11.Projeto executivo de implantação hidrossanitária/prevenção contra
incêndio/ drenagem/ águas pluviais: mesma conceituação do item 1.1.5
retromencionado.

1.2.12.Projeto executivo de implantação elétrica/ telefônica/ alarme/ lógica/
sonorização/ pára-raios/ cabine de transformação: mesma conceituação do
item 1.1.6 retromencionado.

1.2.13.Projeto específico para o muro externo com passarela e guaritas
(arquitetônico, estrutural, fundações, elétrico, telefônico, alarme, sonorização
e águas pluviais): mesma conceituação do item 1.1.7 retromencionado.
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ANEXO IX

Documentação Modelo Ministério da Justiça/DEPEN

Seguem os modelos e padrões de documentos que integram o pleito
para celebração de convênio, conforme o Anexo II, a saber.

Formulário de Levantamento e Dados do Terreno Escolhido.

Planilha Orçamentária Detalhada

Planilha Orçamentária Resumida

Cronograma Físico Financeiro

Termo de Indicação de Responsabilidade Técnica

É importante sempre a Unidade da Federação consultar previamente o
setor responsável pela elaboração dos documentos para se certificar de sua
atualização.
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TOTAL DO OBJETIVO
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ANEXO X

Glossário

Módulo de Celas: é o conjunto de celas (individuais e/ou coletivas) que
podem ser dispostas em alas (corredores) e possuem a estrutura intrínseca às
atividades primordiais e cotidianas dos presos como, por exemplo, refeitório,
pátio descoberto (solário) e pátio coberto. Normalmente, possui uma entrada
única assistida por um controle de agentes de segurança penitenciária. O módulo
de celas recebe denominações variadas de acordo com a unidade federativa ou
região: raio, bloco, pavilhão, vivência, entre outros.

Área Mínima de Cela: é a área construída delimitada pelas faces internas
das paredes que compõem o espaço da cela, incluindo a área de higienização,
paredes e divisórias internas, além do mobiliário construído.

Cubagem Mínima de Cela: é o volume delimitado pelas faces internas
das paredes, pisos e tetos que compõem o espaço da cela, incluindo a área de
higienização, paredes e divisórias internas, alem do mobiliário construído.

Diâmetro Mínimo: é a circunferência com diâmetro mínimo que pode ser
inscrita na área delimitada pelas faces internas que descrevem o espaço.

Solário: é a área que permite o banho de sol. É caracterizada como um
pátio descoberto ou coberto com estruturas vazadas, cuja área de projeção dos
elementos de fechamento da cobertura (pérgula, telas, grades, ou similares)
não seja superior a 45% da superfície em questão, ou seja, a área de luz mínima
deve ser de 55% em relação à superfície do pátio. Os beirais existentes nos
pátios para banho de sol poderão ser desconsiderados desde que tenham uma
projeção máxima equivalente à metade da empena que os suporta, não podendo
ultrapassar os três metros.
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RESOLUÇÃO Nº 04, de 23 de novembro de 2005.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL
E PENITENCIÁRIA - CNPCP, Dr. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista manifestação unânime do
Conselho na reunião ordinária realizada aos vinte e dois dias do mês de
novembro do ano de 2005, na cidade de Brasília; considerando os trabalhos
realizados pela Comissão coordenada pelo Dr. Edison Jose Biondi,
Superintendente de Saúde SEAP/RJ e Membro do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, e pelo Dr. Jorge Luiz Fialho dos Santos � Coordenador
de Saúde SEAP/RJ, com a participação da equipe técnica composta pela Dra.
Andréa Telles Rosa, Enfermeira, Diretora da Divisão de Programas Especiais
SEAP/RJ; Dra. Claudia Vieitas Duarte, Enfermeira; Dr. Itauan Espínola, Médico
e Diretor da Divisão de Ambulatórios SEAP/RJ; Dr. Jairo Queiroz da Silva,
Enfermeiro e Diretor da Divisão de Enfermagem SEAP/RJ; e Dr. Jorge de Souza
Gomes, Biólogo e Diretor da Divisão de Assistência e Tratamento em
Dependência Química SEAP/RJ; e considerando a necessidade de estabelecer
Diretrizes para o enfrentamento das greves de fome ocorrentes nas unidades
penais do país,

Resolve:

Art. 1º - Editar o presente Manual de Atendimento em Situações Especiais
� GREVE DE Fome, como diretriz básica deste Conselho, sugerindo a sua mais
ampla divulgação em todas as unidades federativas.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA

Presidente do CNPCP

Publicada no DOU nº 230, de 01/12/2005, Seção 1 - p. 28.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA
(CNPCP)

Manual de Atendimento em Situações Especiais

�Greve de Fome�

1. Introdução

A greve de fome ou recusa voluntária de alimentos é geralmente usada
para conseguir um objetivo político ou outro de manipulação social.

Greves de fome são conhecidas desde o tempo dos Romanos.

Na última década, a greve de fome foi usada por prisioneiros de todo o
mundo com os mais variados fins, melhoria das condições de prisão, denúncia
de abusos de direitos humanos, entre outros.

A greve de fome não é utilizada somente por prisioneiros. Como
instrumento de publicidade negativa em relação aos indivíduos ou instituições
de poder, vem ocorrendo cada vez mais entre os ativistas políticos, ecologistas,
trabalhadores, profissionais liberais e estudantes.

A tática da greve de fome consiste em sensibilizar a opinião pública,
pessoas e instituições, responsabilizando-as pelos danos físicos e mesmo pela
morte do grevista, caso suas demandas não sejam aceitas.

Cerca de 67 pessoas morreram em greves de fome em passado recente, um
número que não inclui as pessoas que cometeram suicido, ou se feriram
severamente durante a greve.

No Brasil, a intensificação do uso das greves de fome como forma de
protesto data do período da ditadura militar. Segundo relatos de presos políticos,
no livro �Fome de Liberdade�, durante este período foram dezenove as principais
greves de fome entre os presos políticos nos diversos estados da federação.
Quase todas lograram êxito no atendimento de suas reivindicações.

Mais recentemente, no Rio de Janeiro, grupos organizados de prisioneiros
vêm promovendo greves de fome em represália ao rigor disciplinar dos sistemas
penitenciários locais, aos maus tratos e às péssimas condições de cumprimento
da pena.

Avanços tecnológicos tais como a Internet, a televisão a satélite e a
cabo, e máquinas de fax mudaram dramaticamente o modo como as informações
são disseminadas. Com isto, indivíduos e grupos descontentes podem publicar
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suas causas a um grau sem precedente até agora.  Conseqüentemente, é bem
provável que greves de fome se tornem cada vez mais comuns.

No Sistema Penitenciário Brasileiro, a sistematização do atendimento à
saúde da população carcerária, representada pelo Plano Nacional de Saúde
Penitenciária, estabelece as normas de funcionamento em situações normais,
não entrando na seara das chamadas �Situações Especiais�.

Greves de fome, rebeliões e assemelhados carecem de uma padronização
do atendimento, que crie condições para que a saúde da população a ser atendida
se mantenha, levando-se em consideração todas as questões próprias dos
Sistemas Prisionais.

O presente Manual tem por objetivo apresentar uma diretriz mínima, padronizada,
para atendimento em situação de greve de fome para todo o Sistema Penitenciário
Brasileiro.

2. Aspectos Legais

Constituição Brasileira:

�Título  II

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

Capítulo I

Dos direitos e deveres individuais e coletivos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes ..:

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei;�

Código Penal (Decreto-Lei n° 2848 de 7 de dezembro de 1940):

�Art. 135 � Deixar de prestar assistência, quando é possível fazê-lo sem
risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou
ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses
casos, o auxílio da autoridade pública: Pena � detenção de um a sus meses, ou
multa de trezentos cruzeiros a dois mil cruzeiros.

Parágrafo único � A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão
corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.

Art. 146 � Constranger alguém, mediante violência, ou depois de lhe
haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não
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fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Pena � detenção de três
meses a um ano ou multa de quinhentos cruzeiros a cinco mil cruzeiros (...).

Parágrafo 3º - Não se compreendem na disposição deste artigo:

I � A intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente
ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. (...)�

Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.246/88, de 08.01.88,  D.O.U
de 26.01.88):

� É vedado ao médico:

Art. 46 � Efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e
o consentimento prévios do paciente ou de seu responsável legal, salvo em
iminente perigo de vida.

Art. 51 - Alimentar compulsoriamente qualquer pessoa em greve de fome
que for considerada capaz, física e mentalmente, de fazer juízo perfeito das
possíveis conseqüências de sua atitude. Em tais casos, deve o médico fazê-la
ciente das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de
perigo de vida, tratá-la.

Art. 57 � Deixar de utilizar todos os meios disponíveis de diagnóstico
tratamento a seu alcance em favor do paciente.�

Código de Ética do Profissional Psicólogo (Resolução CFP n° 002/87 de
15 de agosto de 1987):

�Princípios Fundamentais:

I O Psicólogo baseará o seu trabalho no respeito à dignidade e
integridade do ser humano.

II O Psicólogo trabalhará visando promover o bem-estar do indivíduo e
da comunidade, bem como a descoberta de métodos e práticas que possibilitem
a consecução deste objetivo.�

Código de Ética do Assistente Social (Resoluções CFSS n° 290/94 e n°
293/94 � DOU de 30.03.93)

�Das relações com os Usuários

Art 5 � São deveres do Assistente Social nas suas relações com os
usuários

b) garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e
conseqüências das situações apresentadas, respeitando democraticamente as
decisões dos usuários, mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças
individuais dos profissionais, resguardados os princípios deste Código.
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Art 6 � É vedado ao Assistente Social

a) exercer sua atividade de maneira a limitar ou cercear o direito do
usuário de participar e decidir livremente sobre seus interesses.�

Código de Ética de Enfermagem (Resolução COFEN n° 160, de 04 de agosto de
1998):

�Dos Deveres:

Art � 27 Respeitar e reconhecer o direito do cliente de decidir sobre a
sua pessoa e seu bem estar.

Das Proibições

Art � 44 Participar de tratamento sem o consentimento do cliente ou seu
representante legal, exceto em iminente risco de vida.

Art � 49 Executar a Assistência de Enfermagem sem o consentimento do cliente
ou seu representante legal, exceto em iminente risco de vida.�

O direito à vida e à liberdade está garantido, entre outro, como princípio
constitucional fundamental.

A liberdade, juridicamente protegida, permite a um indivíduo exercer a
própria vontade dentro de um limite que não interfira na liberdade de outras
pessoas ou com a exigência de uma ordem pública ou de um bem social.

A liberdade, entretanto, encontra limites no direito à vida. Trata-se de
proteger um bem maior. Segundo as palavras de Genival Veloso de França,
titular de Medicina Legal da UFPB:

�Sacrifica-se um bem - a liberdade, para salvar um outro, de maior interesse
e significação que é a vida, da qual ninguém pode dispor incondicionalmente,
pois a reclama outro titular de direito � a sociedade, para a qual o indivíduo não
é apenas uma unidade demográfica, mas sobretudo um imensurável valor social
e político.�

Na proteção do direito à vida, o Código Penal Brasileiro abre uma das
exceções ao constrangimento ilegal. Uma pessoa que corra risco iminente de
morte perde o direito de decidir sobre seu tratamento, ficando a cargo da equipe
de saúde a conduta a ser adotada. Seguindo esta diretriz, os códigos de ética
dos profissionais de saúde em geral respeitam o direito do paciente de decidir
seu tratamento, ou mesmo sua recusa, até o momento em que a intervenção
médica seja urgente, necessária e inadiável para a manutenção da vida.
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No caso das greves de fome, a liberdade do detento de recusar
alimentação deve ser respeitada. O atendimento pela equipe de saúde deve ser
garantido com a periodicidade necessária. As conseqüências desta decisão
devem ser esclarecidas a cada avaliação pela equipe de saúde. Em respeito à
sua liberdade constitucional, o interno não pode ter seu atendimento
condicionado à suspensão da greve de fome ou ser de alguma forma coagido a
interrompê-la. Todas as intervenções a serem realizadas pela equipe devem ser
consentidas pelo paciente, salvo nos casos em que haja perigo de morte
iminente. Nestes, a decisão técnica é soberana, a fim de preservar-lhe a vida.

3. Recomendações Internacionais

DECLARAÇÃO DE MALTA

SOBRE PESSOAS EM GREVE DE FOME

(Adotada pela 43ª Assembléia Médica Mundial Malta, de novembro de 1991, e
revisada pela 44ª Assembléia Médica Mundial, em Marbella, de setembro de
1992)

PREÂMBULO

1. Ao médico que trata os grevistas de fome são colocadas as seguintes
recomendações:

1.1. Há uma obrigação moral em todo ser humano de respeitar a santidade
de vida. Isto é especialmente evidente no caso de um médico que exercita suas
atividades para salvar a vida e também na condução em favor dos melhores
interesses dos pacientes (beneficência).

1.2. É dever do médico respeitar a autonomia que o paciente tem como
pessoa. O médico requer consentimento informado dos seus pacientes antes
de praticar suas atividades em favor deles mesmo para os ajudar, a menos que
surja uma circunstâncias de emergência, na qual o médico tenha de agir em
favor dos maiores interesses do paciente.

2. Este conflito é aparente quando um grevista de fome que emitiu
instruções claras para não ser ressuscitado em um coma esteja a ponto de
morrer. A obrigação moral é de que o médico trate o paciente, embora isso seja
contra os seus desejos. Por outro lado, exige-se também que o médico respeite
até certo ponto a autonomia do paciente.

2.1 A atuação em favor da intervenção pode comprometer a autonomia
que o paciente tem sobre si.

2.2 A atuação em favor da não assistência pode resultar em uma situação
em que o médico tenha de enfrentar a tragédia de uma morte evitável.
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3. Diz-se que uma relação médico-paciente está existindo sempre que o
médico estiver assistindo, em virtude da obrigação que ele tem de atender o
paciente, exercendo suas atividades para qualquer pessoa, seja isto na forma
de conselho ou tratamento.

Esta relação pode existir mesmo que o paciente não tenha consentido
certas formas de tratamento ou intervenção.

Uma vez que o médico concorde em assistir a um grevista de fome, essa pessoa
se torna seu paciente. Isto traz todas as implicação e responsabilidades inerentes
à relação médico-paciente, inclusive consentimento e confidência.

4. A última decisão de intervenção ou não-intervenção deve partir do
próprio indivíduo, sem a intervenção de terceiros simpatizantes cujo interesse
principal não é o bem-estar do paciente. Porém, o médico deve dizer claramente
ao paciente se ele aceita ou não aquela decisão de recusar tratamento ou, no
caso de coma, a alimentação artificial, arriscando-se assim a morrer. Se o médico
não aceita a decisão do paciente de recusar tal ajuda, o paciente seria autorizado
a ser assistido por outro médico.

DIRETRIZES PARA A ADMINISTRAÇÃO DE GREVISTAS DE FOME

Levando em conta que a profissão médica considera que o princípio da
santidade de vida é fundamental para a sua prática, são recomendadas aos
médicos que tratam dos grevistas de fome as diretrizes práticas a seguir
elencadas:

1. DEFINIÇÃO 

O grevista de fome é uma pessoa mentalmente capaz que decidiu entrar
em uma greve de fome e recusou tomar líquidos e/ou alimentos por um intervalo
significante.

2. ITINERÁRIO ÉTICO

2.1. O médico deve ter a história médica detalhada do paciente quando
possível.

2.2. O médico deve a levar a cabo um exame completo do paciente em
greve de fome.

2.3. Os médicos ou outros profissionais de saúde não devem exercer
pressão imprópria de qualquer tipo ao grevista de fome para suspender a greve.
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O tratamento ou os cuidado em favor do grevista de fome não deve ser
condicionado à suspensão da greve de fome que ele vem fazendo.

2.4. O grevista de fome deve ser profissionalmente informado pelo médico
das conseqüências clínicas de uma greve de fome, e de qualquer perigo
específico para o seu caso particular. Uma decisão informada só pode ser tomada
na base de comunicação clara. O intérprete pode ser usado se ele indicar.

2.5. Se um grevista de fome desejar ter uma segunda opinião médica,
isto deve ser concedido. Se um grevista de fome preferir continuar seu tratamento
pelo segundo médico, isto também deve ser permitido. No caso de o grevista
ser prisioneiro, isto deve ser permitido depois de consulta e permissão do
médico designado pela prisão.

2.6. No tratamento de infecções é aconselhável que o paciente aumente
a ingestão de líquidos (ou aceite soluções salinas intravenosas), o que é
freqüentemente aceito pelo grevista de fome. Uma recusa para aceitar tal
intervenção não deve prejudicar qualquer outro aspecto do cuidado de saúde
do paciente. Qualquer tratamento administrado ao paciente deve ser feito com
sua aprovação.

3. INSTRUÇÕES CLARAS

O médico deverá averiguar diariamente se o paciente deseja continuar
com a greve de fome. O médico também deve averiguar diariamente quais os
desejos do paciente com respeito ao tratamento caso fique impossibilitado de
tomar uma decisão consciente. Estes achados devem registrar-se nos
prontuários e mantidos confidencialmente.

4. ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL

Quando o grevista de fome estiver confuso ou impossibilitado de tomar
uma decisão incólume ou entrar em estado de coma, o médico estará livre para
tomar uma decisão a favor do tratamento adicional que considere ser do melhor
interesse do paciente e sempre levando em conta a decisão que esse tomou
durante a greve de fome e o que consta do preâmbulo desta Declaração.

5. COERÇÃO

Deve ser evitada qualquer ação coercitiva contra o grevista de fome.
Isto pode indicar a remoção do grevista da presença do assédio de outros
grevistas da sua categoria.
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6. A FAMÍLIA

O médico tem a responsabilidade de informar à família do paciente que
este entrou numa greve de fome, a menos que isto especificamente seja proibido
pelo paciente.

4. Aspectos Biológicos

Os estágios clínicos no jejum total

A recusa de ingerir determinados alimentos causa síndromes
desabsortivas, mas nenhuma é igual ao processo de negação total conhecido
como greve de fome. No último caso o esvaziamento corporal é um processo de
sobrevida, com pouca entrada de calorias, mas ainda há uma absorção mínima
de elementos vitais como vitaminas ou proteínas. É esta entrada que diferencia
o jejum total numa situação de greve de fome, somente com ingesta hídrica,
como aconteceu com as pessoas que passavam fome nos campos de
concentração durante a Segunda Guerra Mundial.

A morte em caso de jejum total terminal se dá por esvaziamento agudo
de tiamina causando uma arritmia fatal e/ou parada cardíaca, aproximadamente
dois meses após a interrupção da alimentação.

Como são poucos os casos documentados de �greves de fome�  incluindo o
�jejum total� verdadeiro, existe escasso material de referência na literatura
médica.

O jejum total força o corpo a buscar substitutos de fontes de glicose,
essencial para fornecer energia, especialmente para o cérebro. A falta de entrada
de calorias interrompe as vias metabólicas normais e mecanismos complexos
alternativos entram para substituir a fonte externa de energia. O corpo começa
�digerir a si próprio�, destruindo os vários tecidos para ter um constante
suplemento de glicose.

Esquematicamente, são os seguintes os eventos fisiológicos que
acontecem durante um jejum total (com absorção somente de água: em torno de
1.5 � 3 litros por dia):

- O glicogênio estocado no fígado e no tecido muscular é a única fonte
de energia durante a primeira semana de jejum total.. Reservas de glicogênio
são consumidas após 10-14 dias. É neste tempo que os aminoácidos são
chamados para fornecerem glicose pelo processo da gliconeogênese.

- O processo da gliconeogênese leva a uma degradação maciça de
proteína. Exemplo é o tecido muscular, incluindo como último evento a
musculatura do coração.
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- Ácidos graxos, provenientes da degradação do tecido adiposo
(lipídeos), são metabolizados em cetonas, que fornecem também energia. Esta
fase começa cedo durante o jejum, e as cetonas  suprimem as dores abdominais
pela fome depois de 2-3 dias.

- A proteína é catabolizada , mas é �poupada� pelo corpo, fornecendo
somente 10% da fonte de energia. Quando todas as reservas de lipídeos são
gastas, é utilizado o que resta do tecido muscular. Isto leva teoricamente a uma
situação catastrófica, mas outras complicações aparecem antes com normalidade.

Perda ponderal:

Perda significativa de peso ocorre bem no início do jejum total,
principalmente por causa da perda de líquido induzido pelo glucagon. Este
hormônio é capaz de retirar todas as reservas orgânicas e transferi-las para a
corrente sangüínea, a fim de manter os níveis aceitáveis de glicose necessária
à manutenção do funcionamento do cérebro.

A monitoração médica é geralmente recomendada a partir de 10% de
perda de peso em indivíduos não corpulentos, ou quando um índice de massa
corporal de 16.5 é atingido. O Índice de Massa Corporal (IMC) de um indivíduo
é o peso do corpo em quilos sob o quadrado da altura em metros. Os valores de
IMC são independentes da constituição física ou forma étnica. Acima de 20
corresponde a individuo �bem-nutrido�. Abaixo de 16 para homens (15,5 para
mulheres) corresponde à subnutrição.

Grandes problemas aparecem quando a perda de peso é em torno de 18-
20% do peso inicial.

A primeira semana

- Jejum é geralmente bem suportado, enquanto a entrada de água é
suficiente ores abdominais pela fome e cólicas estomacais desaparecem após o
2º - 3º dia

- Depois 15 � 18 dias

- O grevista de fome sofre de tonteira

- O ato de levantar pode ficar difícil ou impossível

- Apresenta:

- Ataxia severa

- Bradiardia

- Hipotensão ortostática

- �Cabeça leve� ou ao contrário �mente lenta�
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- Sensação de frio

- Sensação geral de fraqueza

-Ataques de tosse

- Perda da sensação de sede

No final do primeiro mês os sintomas podem ficar suficientemente sérios
para necessitar a hospitalização. A hidratação tem que ser monitorada com
avaliação criteriosa do  balanço hídrico e eletrólitos, pois o suplemento de NaCl
em excesso pode levar à hipocalemia.

Entre 35 � 42 dias

Ocorrem:

- Problemas de mobilidade ocular devido à paralisia progressiva dos
músculos oculo-motores

- Nistagmo incontrolável

-Diplopia .

- Sensação extremamente desagradável de tontura

- Difícil controle do vomito

- Dificuldade extrema de engolir água

- Estrabismo convergente

Isso foi descrito como a fase mais desagradável pelas pessoas que
sobreviveram a um jejum prolongado, e é a fase mais temida por potenciais
grevistas de fome.

Uma semana após a fase �ocular�

Logo que a paralisa dos músculos oculo-motores é total => o nistagmo
para e com ele todos os problemas associados (tontura, vomito...)

De 42 dias em diante

O quadro é de:

Astenia progressiva

Torpor

Estado confusional

Estado sonolento

Agnosia

Indiferença para o ambiente

Incoerência do pensamento
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Neste estado é impossível avaliar funções intelectuais e concluir/
determinar qual é o estado da mente do grevista de fome. Qualquer decisão que
deva ser   tomada para determinar que o grevista de fome não alcance este
estágio  deve ser procedida pelo corpo médico, e caso o mesmo alcance esta
fase, executar o procedimento médico para reverter o quadro.

À medida que o tempo passa surgem complicações ainda mais severas:

- Perda da audição

- Cegueira (hemorragia na retina)

- Várias formas de hemorragia: gengival, gastro-intestinal, esofagiana.

- O corpo �pára� progressivamente: bradicardia extrema, respiração
Cheyne-Stokes, reduzindo toda atividade metabólica.

Entre 45 e 75 dias

A morte acontece por causa de um colapso cardio-vascular e/ou arritmia
severa (Principalmente devido à diminuição aguda de tiamina (Vitamina B1) =>
parada cardíaca sistólica.)

5. Diretrizes para Atendimento em Greves de Fome no Sistema
Penitenciário Brasileiro

O início da greve de fome deve ser o mais rapidamente possível notificado
pela direção da Unidade Prisional onde ocorra às autoridades de segurança
penitenciária estadual. Estas deverão contatar de imediato o setor responsável
tecnicamente pela saúde penitenciária e, paralelamente, os serviços de escolta,
que deverão ser alertados para o estado de prontidão, caso haja necessidade
de atendimento médico fora do ambiente onde a greve ocorra.

A partir da comunicação formal, alguns desdobramentos são possíveis
em função da existência ou não de uma rede de atendimento penitenciário
organizada.

Onde esta rede existir, a partir do comunicado formal da greve de fome,
o setor técnico responsável pelo atendimento à saúde deverá:

Comunicar à equipe de saúde da Unidade Prisional onde a greve ocorre da
necessidade de priorizar as avaliações periódicas dos internos grevistas,
intervindo com as ações primárias necessárias e encaminhando os demais casos
para atendimento hospitalar, conforme o fluxo de atendimento estabelecido por
este Manual;

Acionar a direção dos Hospitais Penitenciários para atendimento fora
do horário de funcionamento do ambulatório de saúde da Unidade Prisional
onde ocorre a greve, e das possíveis intercorrências em todos os horários;
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Acionar os responsáveis pelo serviço de farmácia e almoxarifado, a fim
de providenciar insumos que permitam o atendimento adequado aos grevistas.

Caso os recursos disponíveis para a remoção especializada de internos
não sejam adequados ou suficientes, parcerias com os serviços estadual e
municipal devem ser estabelecidas (p. ex.: Corpo de Bombeiros, Secretaria
Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde).

Onde não há rede hospitalar penitenciária, a comunicação pelo setor
técnico responsável pelo atendimento à saúde deverá ser feita às autoridades
municipais e/ou estaduais (Secretarias estadual e Municipal de Saúde, Corpo
de Bombeiros, e demais entidades), para a viabilização da remoção especializada
e do atendimento.

Em ambos os casos, a autoridade penitenciária local deve garantir o
transporte e a escolta de todos os internos que necessitem de atendimento de
saúde fora do horário de funcionamento do ambulatório da Unidade Prisional
onde ocorra a greve de fome, e das intercorrências que necessitem de suporte
hospitalar, em qualquer horário.

6. Fluxo de Atendimento aos Presos em Greve de Fome

Procedimento:

A. Avaliação

1. Quando há notificação de um preso fazendo uma greve de fome, os
Serviços de Saúde vão entrevistar o preso e obter uma avaliação inicial incluindo:

a. Peso/Altura

b. TPR e PA

c. Grau de hidratação

d. Solicite-se informação sobre a razão da greve de fome

e. Avaliação do estado de saúde

f. História de doenças crônicas

g. Avaliação da saúde mental

2. Normalmente a avaliação inicial deve ser completada dentro de 72
horas após notificação. Se o preso tem um estado patológico crônico pré-
existente, a avaliação da assistência deve ser feita dentro de 12-24 horas após
notificação.
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Se o preso recusa a medicação de sua doença crônica, o médico tem que
ser informado para (dar) ordens específicas.

Paciente sadio deve iniciar hidratação oral com soro caseiro ( fornecer água,
açúcar e sal

Proporção:1 litro de água + 02 colheres de sopa de açúcar + 02 colheres
de chá de sal). Após 72 horas avaliação dos casos mais graves, iniciando com
soro rehidratante via oral e ou etapas rápidas de hidratação venosa na
dependência  da pressão arterial e medições da glicemia capilar. Acrescentando-
se conforme a necessidade glicose hipertônica venosa em bolos.

O médico, por respeito ao Código de Ética, deverá sempre comunicar o
estado de saúde do interno ao mesmo e orientar sobre as conseqüências à sua
saúde caso continue recusando-se a ser alimentado e rechaçar os métodos
alternativos para manutenção de seu bem estar físico e mental.

O corpo de saúde deve permanecer em cada unidade prisional no período
de expediente normal e, após este horário, se houver qualquer ocorrência com
o interno, o mesmo deverá ser encaminhado ao hospital de referência.

2. Baseada nos resultados clínicos da avaliação, a enfermagem deve:

a) Marcar uma consulta médica com o preso para um exame físico.

b) Documentar e fornecer informação sobre os efeitos negativos para a
saúde causados pela greve de fome e falta de hidratação por períodos de longa
duração.

c) Anotar no registro de saúde do preso:

d) Tempo/Data da notificação nos Serviços de Saúde

e)A data da última ingesta de alimento e de liquido pelo preso

Os resultados da avaliação inicial para parâmetro.

As datas das próximas avaliações do médico e da saúde mental.

A. Notificação ao responsável técnico pelo Serviço de Saúde Penitenciária e/
ou Secretário de Saúde ou Serviços de Emergência estaduais, e à autoridade
responsável pelo Sistema Penitenciário.

B. Notificação

1. O responsável técnico pelo Serviço de Saúde Penitenciária e/ou
Secretário de Saúde deve ser informado no menor tempo possível relativamente
ao preso que faz greve de fome acerca dos resultados da avaliação inicial do
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médico e da saúde mental e das avaliações rotineiras de seu estado de saúde,
devendo ser consultado, sempre que necessário, sobre assuntos da assistência
ao preso durante a greve de fome.

C. Monitoramento dos presos em greve de fome que ultrapassa 72 horas:

1. Diariamente, avaliar a saúde do preso e anotar os resultados no
prontuário de saúde do preso. A avaliação de rotina incluirá:

a. Sinais vitais

b. Peso

c. Balanço hidroeletrolítico e pH

d. Estado mental (grau de orientação e atividade psicomotora)

e. Nível da hidratação (exemplos: hidratação de mucosas e turgor da
pele /olho, freqüência urinária)

2. Programar a vistoria do preso pelo médico, diariamente, para avaliação
clínica por ordem escrita. Estudos laboratoriais serão feitos de acordo com a
direção do médico; bioquímica básica (uréia, glicose e creatinina; eletrólitos;
sódio; potássio; cálcio e magnésio), sendo repetidos pelo menos a cada semana
na conformidade de cada caso. Recusas de estudos de laboratório serão
analisadas com o médico.

3. Encaminhar diariamente para o serviço de psicologia e assistência
social.

4. Os presos podem permanecer em seu local de detenção a menos que,
na opinião do médico ou enfermagem, a condição do interno requeira observação
mais direta. Neste caso encaminhar o preso para o hospital de referência. O
monitoramento será feito diariamente conforme conduta hospitalar.

5. Quando o preso for internado na rede hospitalar: organizar para que
sejam oferecidos ao preso alimento e bebida a cada troca de plantão. Documentar
todas as recusas e/ou aceitações de qualquer alimento ou líquido.

6. Internos com patologia crônica (Tuberculose, Diabetes, Hipertensão Arterial,
HIV, Epilepsia) deverão ter sua monitorização iniciada desde o primeiro dia de
greve.

7. Sempre que for necessária a internação do preso em Hospitais da
Rede Penitenciária ou de referência, a Secretaria de Administração Penitenciária,
ou aquela responsável pela execução da pena, deverá providenciar a escolta
necessária ao deslocamento do preso e cuidar da sua segurança no local.
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D. Consulta

O responsável técnico pelo Serviço de Saúde Penitenciária e/ou
Secretário de Saúde ou seus designados podem ser contatados para uma
discussão adicional sobre uma possível intervenção médica.
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RESOLUÇÃO Nº 05, de 22 de novembro de 2005.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
CRIMINAL E PENITENICIÁRIA, no uso de suas atribuições regimentais, e
tendo em vista a decisão adotada, à unanimidade, na 316ª Reunião Ordinária,
realizada nos dias 22 e 23/11/2005,

Presente a necessidade de manter o Concurso Anual de Monografias,
cuja primeira edição ocorreu em 1996, frente às dificuldades opostas pelo
patrocinador de então e

Com fulcro no art. 2º, IX do Decreto nº 1.093/94 que regulamenta a Lei
Complementar nº 79/94;

RESOLVE:

Art. 1º Firmar entendimento no sentido de que o DEPEN/MJ poderá
patrocinar os próximos Concursos de Monografia lançados pelo CNPCP/MJ;

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA

Presidente

Publicada no DOU nº 229, de 30/11/2005, Seção 1- p. 76.

CNPCP 19 - Miolo completo.pmd 12/22/2006, 5:29 PM369



370

Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1(19) - jul/dez. 2006

RESOLUÇÃO Nº 06, de 13 de dezembro de 2005.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL
E PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em
vista o deliberado na 317ª Reunião realizada em 12 e 13 de dezembro de 2005, em
Brasília,

CONSIDERANDO a decisão proferida na 316ª Reunião Ordinária realizada
nos dias 22 e 23 de outubro de 2005, em relação ao requerimento formulado pelo
Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Administração
Penitenciária, nos termos do ofício SAP/GS/4817/2005, autuado no DEPEN/MJ
sob n° 08016.003367/2005-31;

CONSIDERANDO que o projeto para a construção de duas penitenciárias
no Município de Presidente Alves, no Estado de São Paulo, não atende
integralmente aos requisitos contidos na Resolução nº 03/05, deste Conselho;

CONSIDERANDO o contido no ofício 4553/05 do DEPEN/MJ, que
apresenta novos elementos em relação a este assunto;

CONSIDERANDO que a previsão quanto à área das celas supera as
dimensões mínimas para alojamento coletivo;

CONSIDERANDO o contido no item 2 da Resolução nº 03/05, que
estabelece forma de excepcionar projetos de arquitetura prisional;

RESOLVE:

Art. 1º Excepcionar o projeto objeto dos autos nº 08016.003367/2005-
DEPEN/MJ, quanto ao quantitativo de presos por cela, passando-se de seis (6)
para doze (12).

Art. 2º. Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA

Presidente

Publicada no DOU nº 239, de 14/12/2005, Seção 1 - p. 46.
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RESOLUÇÃO Nº 02, de 16 de janeiro de 2006.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
CRIMINAL E PENITENICIÁRIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e tendo em vista a decisão adotada à unanimidade na reunião ordinária, realizada
nos dias 12 e 13/12/2005,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o regulamento do X Concurso Nacional de Monografias
do CNPCP, em anexo;

Art. 2º Esta Resolução revoga a Resolução n.º 01, de 10 de janeiro de
2006, publicada no DOU n. 32, de 14/02/2006, seção 1, pág. 32;

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA

Presidente

Publicada no DOU nº 35, de 17/02/2006, seção 1, p. 37.
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X CONCURSO NACIONAL DE MONOGRAFIA DO CNPCP

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA

REGULAMENTO DO X CONCURSO NACIONAL DE MONOGRAFIAS

DO CNPCP

Tema:

�Uso de Drogas: Descriminalizar ou Não?�

Homenageado:

DR. RUY DA COSTA ANTUNES

Presidente da Comissão Julgadora:

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério
da Justiça, dando seqüência ao Concurso Anual de Monografias, tendo como
homenageado deste ano o ex-catedrático DR. RUY DA COSTA ANTUNES e
destinado a alunos dos cursos de graduação, institui como tema para o ano de
2006 �Uso de Drogas: Descriminalizar ou Não?�.

1. DA INSCRIÇÃO

1.1 Participação: poderão participar do Concurso todos os estudantes
de graduação.

1.2 Condições: o candidato apresentará somente um trabalho individual,
que versará especificamente sobre o tema do concurso. Referido trabalho deverá
identificar conhecimentos básicos sobre o tema, a aplicabilidade e potencialidade
das normas sobre a matéria e, por fim, apresentar sugestões competentes.

1.2.1. Ementa: o trabalho deverá trazer uma ementa ou resumo, de no
máximo 10 linhas, fonte 10 e letra arial.

1.3 Apresentação: o trabalho deverá ser inédito, apresentado sob
pseudônimo, com observância do seguinte formato: margem: D � 3, E � 3, S � 2
e I � 2; fonte do título: 14; texto, letra: fonte 12 e letra arial; impresso em
computador, em espaço duplo e em 3 (três) vias, com o mínimo de 7 (sete) e o
máximo de 21 (vinte e uma) páginas, formato A-4, obedecidas as normas da
ABNT � Associação Brasileira de Normas Técnicas.

1.4 Identificação: junto com o trabalho, que deverá ser acompanhado do
respectivo disquete, o participante entregará um envelope lacrado e identificado
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externamente com o pseudônimo do autor e o título do trabalho. No interior do
envelope, devem ser colocados: nome completo, n.º do CPF e da carteira de
identidade, declaração da instituição de ensino na qual constem o nome da
Faculdade, curso, período que está cursando, matrícula e endereço completo,
inclusive com CEP, telefone, fax e/ou e-mail. A não-observância desses requisitos
implicará a desclassificação do candidato.

1.5 Inscrição: serão considerados inscritos os trabalhos enviados ou
entregues na Secretaria do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária, no seguinte endereço: Ministério da Justiça - Edifício Sede, 3º
andar, sala 303; Esplanada dos Ministérios CEP 70.064-900; Brasília - DF, fone:
(61) 3429-3463.

1.6 Período de inscrição: até 30/08/2006. No caso de inscrição via
postal, considerar-se-á a data de postagem.

* No caso de alteração, esta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada
pela Internet.

2. DA PREMIAÇÃO

2.1 Dos prêmios: aos três primeiros classificados serão conferidos
prêmios individuais nos valores de R$ 5.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 2.000,00,
oferecidos pelo Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN/MJ, além de
livros jurídicos editados pela Livraria Del Rey Editora e um ano de assinatura da
Revista Jurídica Consulex.

2.2 Menção Honrosa: a Comissão Julgadora atribuirá menção honrosa
aos trabalhos classificados em 4º e 5º lugares.

2.3 Da entrega dos prêmios: será em solenidade constante do calendário
do CNPCP.

3. DA COMISSÃO JULGADORA

3.1 A Comissão Julgadora será integrada pelos membros do CNPCP e
coordenada pelo seu Presidente.

3.2 Na apreciação dos trabalhos serão considerados, além da pertinência,
os critérios de conteúdo, clareza, linguagem e apresentação;

3.3 A divulgação dos resultados está prevista para novembro de 2006,
podendo esta data ser prorrogada a critério do Presidente do Conselho.

CNPCP 19 - Miolo completo.pmd 12/22/2006, 5:29 PM373



374

Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1(19) - jul/dez. 2006

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 As avaliações da Comissão Julgadora são irrecorríveis.

4.2. Não serão submetidos à apreciação da Comissão examinadora os
trabalhos entregues em desacordo às normas deste Regulamento.

4.3 Ao apreciar o mérito dos trabalhos premiados, a Comissão Julgadora
final poderá recomendar sua publicação na Revista do CNPCP.

4.4 A inscrição implica autorização tácita de publicação ou reprodução
do trabalho premiado a critério do CNPCP, bem como renúncia aos direitos
autorais.

4.5. Os trabalhos, ressalvados os que sejam objeto de publicação, serão
incinerados no prazo de 6 (seis) meses a contar da data da entrega da premiação
dos classificados.

4.6 O CNPCP obriga-se a divulgar a classificação dos candidatos até o
5º lugar.

4.7 Ao inscrever-se o concorrente adere às normas expressas neste
Regulamento.
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RESOLUÇÃO Nº 03, de 08 de maio de 2006.

Institui Comissões para visitas de inspeção no Sistema
Penitenciário Nacional.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA - CNPCP, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a decisão, do CNPCP, reunidos em Brasília/DF nos
dias 08 e 09 de maio de 2006, resolve:

Art. 1º Instituir as seguintes Comissões para visitarem, a título de
inspeção, o Sistema Penitenciário Nacional:

I - Conselheiro EDISON JOSÉ BIONDI e VETUVAL MARTINS
VASCONCELOS - Distrito Federal, São Paulo, Rondônia e Piauí;

II - Conselheiros CARLOS MARTINS ANTICO e CÉSAR OLIVEIRA
DE BARROS LEAL � Tocantins, Pará, Amapá e Roraima;

III � Conselheiros LUIS GUILHERME VIEIRA e ANA SOFIA SCHMIDT
DE OLIVEIRA - Ceará, Espírito Santo e Maranhão;

IV � Conselheiros GEDER LUIZ ROCHA GOMES e ELEONORA DE
SOUZA LUNA - Goiás, Mato Grosso do Sul e Sergipe;

V � Conselheiros CARLOS LÉLIO LAURIA FERREIRA e CASSIO
CASTELLARIN � Acre, Bahia e Paraná;

VI - Conselheiros MARIO JULIO PEREIRA DA SILVA e PEDRO
SÉRGIO DOS SANTOS � Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte;

VII � Conselheiros CLAYTON ALFREDO NUNES e FREDERICO
GUILHERME GUARIGLIA - Minas Gerais, Paraíba e Rio de Janeiro;

VIII � Conselheiros LAERTES MACEDO TORRENS e CARLOS WEIS
- Santa Catarina, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Sul.

Art. 2º Determinar que os Conselheiros designados apresentem Relatório
Circunstanciado sobre a visita de inspeção, que será encaminhado ao DEPEN/
MJ, por cópia.

Art. 3º Esta resolução revoga a anterior e entra em vigor na data de sua
publicação.

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA

Presidente

Publicada no DOU nº 89, de 11/05/2006, Seção 2 - p. 25.
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RESOLUÇÃO Nº 04, de 09 de maio de 2006.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA - CNPCP, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a pertinência de que o colegiado contribua na
elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e
prioridades da política criminal e penitenciária;

CONSIDERANDO a necessidade de zelar pela fiel aplicação da Lei de
Execução Penal; e

CONSIDERANDO o que estabelece o art. 2º, parágrafo único, do Decreto
n.º 1.093, de 03/03/94;

RESOLVE:

Art. 1.º A liberação dos recursos financeiros geridos pelo Departamento
Penitenciário Nacional poderá não ser autorizada, caso as Unidades Federativas,
dentro de cronograma a ser previamente aprovado pelo órgão, não se
proponham a alcançar os seguintes objetivos:

I � Criação de Patronatos, em quantidade e disposição geográfica
suficientes ao atendimento de toda a população egressa do sistema;

II � Criação e Implantação de Conselhos de Comunidade em todas as
Comarcas que tenham sob jurisdição um estabelecimento penal;

III � Criação de Escola de Administração Penitenciária para a formação
dos operadores da execução penal;

IV � Criação de Ouvidoria com independência e mandato próprio;

V � Criação de Corregedoria e implantação de Conselhos Disciplinares
nos Estabelecimentos Penais, garantindo-se a observância da legalidade na
apuração de faltas e na custódia prisional;

VI � Criação e instituição de carreiras próprias de agentes e técnicos,
bem como a elaboração e implantação de um Plano de Carreira;

VII � Elaboração de um Plano Diretor para a ampliação de vagas e
recursos humanos, com a previsão das ações locais para o combate do déficit
e para a manutenção de pessoal em níveis razoáveis à boa prestação dos serviços
penais;
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VIII � Implantação de terminais de computador em todos os
estabelecimentos penais, vinculados à atualização constante dos dados do
Sistema de Informações Penitenciárias � INFOPEN;

IX � Elaboração de Estatuto e Regimento, com as normas locais
aplicáveis à custódia e ao tratamento penais.

Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA

Presidente

Publicada no DOU nº 93, de 17/05/2006, Seção 1 � p. 41 e 42.
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RESOLUÇÃO Nº 05, de 09 de maio de 2006.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA - CNPCP, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a pertinência de que o colegiado contribua na
elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e
prioridades da política criminal e penitenciária; e

CONSIDERANDO as competências que lhe são outorgadas pelo
Decreto n.º 1.093, de 03-03-1994;

RESOLVE:

Art. 1.º Recomendar ao Departamento Penitenciário Nacional que, no
dispêndio de recursos e meios para financiamento e apoio de ações, atividades
e projetos orientados à melhoria da Execução Penal no país, considere as
seguintes condições e prioridades, por área:

a) PESQUISA, ANÁLISE E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A
GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E A CRISE DO SISTEMA PENAL

� Desenvolvimento e implantação de um Sistema de Informações
sobre o Sistema Penitenciário com alcance nacional (INFOPEN), incluindo
a disponibilização de equipamentos e tecnologias às Unidades da
Federação;

� Coordenação e desenvolvimento de atividades de pesquisa,
análise e disponibilização de informações, para tornar pública a dimensão
do problema prisional no país;

� Coordenação e desenvolvimento, em conjunto com o CNPCP, de
estudos e iniciativas voltadas à reforma do Sistema Penal, enfatizando o
cumprimento das disposições constitucionais relativas ao exercício do
poder punitivo do Estado;

� Apoio técnico às Unidades da Federação, no processo de
elaboração dos seus respectivos Estatutos, Regimentos e outros
instrumentos jurídicos destinados à implementação das regras e
princípios da LEP.
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b) EDUCAÇÃO EM SERVIÇO E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL NA EXECUÇÃO PENAL

� Apoio técnico, político e financeiro às Unidades da Federação e
à gestão do Sistema Penitenciário Federal, para a instituição de
equipamentos (as Escolas Penitenciárias Estaduais e Nacional) e para a
execução de ações, projetos e atividades destinados à formação,
capacitação e valorização dos operadores da execução penal, na
perspectiva da melhoria das condições e da prestação dos serviços
penais;

� Produção e consolidação de materiais e métodos que orientem a
educação em serviço e o desenvolvimento institucional na execução
penal, tais como: diretrizes e guias de formação para o pessoal
penitenciário, manuais de gestão prisional e da execução de penas e
medidas alternativas à prisão, etc.

c) CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO
DE ESTABELECIMENTOS PENAIS

� Geração de vagas em estabelecimentos penais para o combate ao
déficit acumulado no país, respeitadas as resoluções concernentes à
construção, reforma e ampliação editadas pelo CNPCP;

� Construção de espaços e aquisição de equipamentos destinados
à consecução de políticas públicas de orientação nacional, tais como o
Plano Nacional de Saúde instituído pela Portaria Interministerial nº 1.777,
de 09-09-2003.

d) ARTICULAÇÃO E APOIO A AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS DE
REINTEGRAÇÃO SOCIAL

� Articulação técnica, política e financeira junto a órgãos de
governo, a fim de inserir a atenção às pessoas em conflito com a Lei
Penal na agenda das políticas oficiais do Estado Brasileiro para a inclusão
social, a exemplo do Plano Nacional de Saúde instituído pela Portaria
Interministerial nº 1.777, de 09-09-2003, do Projeto Brasil Sorridente,
também desenvolvido em parceria com a Pasta da Saúde, do Protocolo
de Intenções celebrado com o Ministério da Educação, para a elevação
da escolaridade nos estabelecimentos penais e do Projeto Nascer da
Terra, desenvolvido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento
Agrário;

� Fortalecimento dos órgãos e instituições da execução penal, como
é o caso dos Conselhos Penitenciários, Patronatos e Conselhos de
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Comunidade, que enquanto expressões formais do Estado e da Sociedade
no ambiente da execução penal, constituem peças fundamentais à
recomposição dos vínculos de sociabilidade afetados pela sentença
criminal;

� Apoio à criação de Varas, Centrais e Núcleos de Execução de
Penas e Medidas Alternativas, de maneira a garantir que elas cumpram
os objetivos de prevenção geral e prevenção especial indicados pela
Lei, e que sirvam como espaço de efetiva reintegração social dos(as)
apenados(as).

e) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL

� Construção e gestão direta de estabelecimentos penais, com o
objetivo de apoiar as Unidades da Federação na custódia de presos(as)
condenados(as) ou provisórios(as), quando a medida se justifique no
interesse da segurança pública ou dele próprio, nos termos das Leis nº
7.210 de 11 de julho de 1984 e nº 8.072 de 25 de julho de 1990.

f) CONTROLE PÚBLICO E SOCIAL

� Manutenção das atividades de uma Ouvidoria Nacional, destinada
a receber, encaminhar e acompanhar denúncias envolvendo a
irregularidade na execução de penas privativas de liberdade ou restritivas
de direito;

� Apoio técnico, político e financeiro às Unidades da Federação,
na implantação e melhoria dos seus órgãos de controle do sistema
penitenciário e do sistema de execução de penas e medidas alternativas.

Art. 2.º Caberá ao Estado, Município ou Distrito Federal arcar com a
contrapartida segundo os percentuais estabelecidos pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias, em relação ao total destinado à atividade ou projeto a ser
beneficiado com recursos do Fundo Penitenciário Nacional.

Art. 3.º O Departamento Penitenciário Nacional deverá apresentar
anualmente, para ciência e avaliação do Conselho Nacional de Política Criminal
e Penitenciária, o relatório de Gestão e as indicações da execução físico-financeira
referentes à aplicação dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional.

Art. 4.º O apoio a ações, projetos e atividades oriundos de entidades
civis sem fins lucrativos estará sempre destinado ao fortalecimento de políticas
geridas com consistência pelos órgãos públicos a cujo objeto forem pertinentes,
e com os quais o interessado deverá demonstrar a prévia e necessária articulação.
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Art. 5.º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
resoluções anteriores editadas sobre a matéria.

ANTONIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA

Presidente

Publicada no DOU nº 93, de 17/05/2006, Seção 1 � p. 42.
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RESOLUÇÃO Nº 06, de 09 de maio de 2006.

Dá nova redação ao Anexo I, da Resolução n.º 07, de 14 de
abril de 2003.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO a decisão, por unanimidade, do CNPCP, na 320ª
Reunião realizada nos dias 08 e 09 de maio de 2006,

Resolve:

Art. 1°. Alterar a Resolução n° 07/03, de 14/04/03, passando o Anexo I a
figurar como segue:

Anexo 1

Padronização física da unidade de saúde nos estabelecimentos penais para
atendimento de até 500 pessoas presas
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Os projetos físicos deverão estar em conformidade com os seguintes
instrumentos:

Portaria Interministerial n° 1.777/GM, de 09/09/2003;

Resolução RDC/ANVISA n° 050, de 21/02/2002;

Decreto Federal n° 5.296, de 02/12/2004;

Resolução N° 003, de 23/09/2005, do CNPCP.

Qualquer outro ambiente não definido neste programa mínimo poderá
ser agregado desde que justificado pelas necessidades de demanda ou
especificidades do estabelecimento penal. Para a verificação das dimensões e
características dos ambientes a serem acrescidos, deve-se verificar a Resolução
ANVISA RDC N° 50, de 21/02/2002.
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Padronização física da unidade de saúde nos estabelecimentos penais para
atendimento de 501 até 800 pessoas presas

Para unidades penais acima de 500 presos a equipe necessariamente
dobra. O reflexo disto no programa é variável, não implicando automaticamente
no dobro de salas ou áreas, dependendo do caso. Para unidades de 501 até 800
vagas o programa recebe o dobro de salas para o atendimento médico e o
tratamento penal. As áreas das salas de Curativos e Posto de Enfermagem,
CMES, Sala de Coleta e Farmácia permanecem as mesmas. Na Sala de Utilidades
teria de ser verificada apenas a área e dimensão para os hampers que podem
variar de tamanho ou quantidade. O número de celas de observação também,
no mínimo, dobraria. As dependências de depósito de material de limpeza,
rouparia e sanitários cresceriam em área para atender o acréscimo de demanda
de espaço.

Considerações Gerais

1) Os corredores de circulação de pacientes ambulantes ou em
cadeiras de rodas, macas ou camas, devem ter largura mínima de 2,00m para
distâncias maiores que 11,0m e 1,20 para distâncias menores, não podendo ser
utilizados como áreas de espera. No caso de desníveis de piso superiores a
1,5cm deve ser adotada solução de rampa unindo os dois níveis.

2) Todas as portas de acesso a pacientes devem ter dimensões
mínimas de 80 (vão livre) x 210 cm, inclusive sanitários (neste caso verificar
dimensionamentos específicos para sanitários de acessibilidade). Todas as
portas utilizadas para a passagem de camas / macas, ou seja, as portas das salas
de curativos e das celas de observação, devem ter dimensões mínimas de 100
(vão livre) x 210cm.

3) Os consultórios e as celas de observação devem possuir
ventilação e iluminação naturais. A sala de coleta deve possuir ventilação natural.

4) Todas as áreas molhadas da unidade devem ter fechos hídricos
(sifões) e tampa com fechamento escamoteável. É proibida a instalação de ralos
em todos os ambientes onde os pacientes são examinados e tratados.

5) Os materiais de acabamento para o revestimento das superfícies
dos ambientes devem ser resistentes à lavagem e ao uso de desinfetantes,
conforme o preconizado no manual de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos
de Saúde, 2ª Edição, Ministério da Saúde, Brasília/DF, 1994, ou o que vier a
substituí-lo.

6) Devem ser adotadas medidas para evitar a entrada de animais
sinantrópicos nos ambientes da unidade, principalmente quando se tratar de
regiões onde há incidência acentuada de mosquitos.
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7) O projeto de combate a incêndio deverá ser aprovado pelo Corpo
de Bombeiros local.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 09 de maio de 2006.

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA

Presidente

Publicada no DOU nº 93, de 17/05/2006, Seção 1 � pp. 42 e 43.
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RESOLUÇÃO Nº 07, de 09 de maio de 2006.

O Presidente do CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL
E PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a aprovação, à unanimidade, do modelo de Relatório
de Inspeção em Estabelecimento Penal;

CONSIDERANDO o contido nos incisos III e VIII, do art. 64 da Lei n.
7.210, de 11 de julho de 1984;

Resolve;

Art. 1º. Aplicar o Relatório de Inspeção de Estabelecimentos Penais,
cujo Modelo segue em anexo, nas visitas de Inspeção realizadas por membros
designados por Resolução deste Conselho,

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

ANTÔNIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA

Presidente

Publicada no DOU nº 103, de 31/05/2006, Seção 1, pp. 46 e 47.
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PORTARIA Nº 1, de 08 de maio de 2006.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA - CNPCP, no uso de suas atribuições e de
acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 4º do Regimento Interno
do Colegiado, aprovado pela Portaria nº 227, de 10 de março de 2006, do Senhor
Ministro de Estado da Justiça, resolve:

Art. 1º � Designar os Conselheiros VETUVAL MARTINS
VASCONCELOS e MAURÍCIO KUEHNE para desempenhar, respectivamente,
a função de 1º e 2º Vice-Presidente do CNPCP.

Art. 2º � Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA

Presidente

Publicada no DOU nº 88, de 10/05/2006, Seção 2, p. 20.
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RELATÓRIO DE VISITA DE INSPEÇÃO

NO ESTADO DO AMAZONAS

Sr. Presidente,

Srs. Conselheiros,

Em atendimento à determinação deste Conselho no tocante às visitas
aos estabelecimentos carcerários das unidades federativas do país, passamos
a relatar a visita realizada nos dias 16 e 17 de novembro ao Estado do Amazonas,
onde foram inspecionadas cinco unidades prisionais e um hospital psiquiátrico
de custódia.

Inicialmente nos foi informado que após a grave crise vivida no sistema
prisional do Amazonas em 2003, o Governo Estadual optou, em caráter de
emergência, pela privatização (ou terceirização) das duas maiores unidades
prisionais: Penitenciária Anísio Jobim e Presídio Puraquequara.

1) Em visita à Penitenciária Anísio Jobim verificamos a seguinte
situação:

a) Total de presos:

- Regime fechado - 479

- Semi-aberto - 130

b) Agentes de Segurança:

- 32 período diurno

- 16 período noturno

c) Assistentes Sociais � duas

d) Psicólogas � duas

e) Advogados � dois

f) Equipe de Saúde:

- 2 médicos

- 1 dentista

- 1 enfermeiro

- 4 auxiliares de enfermagem
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g) A escola da penitenciária conta com 200 alunos matriculados.

h) O total de presos trabalhando é de aproximadamente 100 (cem).

i) Um grupo de presos, sob direção de um professor, desenvolve
atividade musical com um grupo de �pagode�, já tendo gravado um CD e
realizaram shows.

j) O prédio encontra-se em boas condições físicas e há previsão de
instalação de uma gráfica em parceria com a iniciativa privada para o
aproveitamento de mão-de-obra dos apenados.

k) As condições de limpeza e higiene do prédio e das celas são
boas e, em local próprio para a visita íntima, houve a adaptação de algumas
celas para tanto.

l) A penitenciária está administrada pela empresa privada, sendo
que esta é supervisionada por dois agentes públicos (um deles o diretor da
unidade que é nomeado pelo Secretário de Justiça).

Em que pese a boa organização da penitenciária em seus aspectos de
higiene e segurança, nos pareceu que alguns elementos fundamentais para a
execução da pena, no tocante à necessária presença do Estado no processo de
execução, estão sendo desconsiderados:

1º) A empresa alegou que disponibiliza advogados para o
acompanhamento jurídico dos internos. Todavia, visitando o pavilhão onde se
localizam as salas dos profissionais de saúde, psicologia, serviço social e
jurídico, encontramos a sala dos advogados totalmente vazia, sem mesas,
cadeiras ou qualquer móvel que indique o funcionamento do serviço, ao contrário
das demais que contavam com os móveis e dos devidos profissionais efetuando
seu trabalho.

2º) A empresa afirmou ter participação na avaliação da conduta
carcerária dos internos, bem como nas informações prestadas à justiça.

2) Presídio Feminino

Funcionando em estabelecimento anexo à Penitenciária Anísio Jobim, a
penitenciária feminina apresenta os seguintes dados:

- 49 internas

- 3 auxiliares de enfermagem

- 1 psicólogo

- 1 assistente social

- 2 professores
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- 1 advogada

- Não há médica permanente na unidade, havendo apenas visitas do
profissional durante a semana.

- 18 internas freqüentam escola

- Todas as internas trabalham.

A unidade está sob total direção do Estado, e as instalações igualmente
encontram-se adequadas e higienizadas.

3) Presídio de Puraquequara

A Unidade prisional, abrigando presos provisórios, na sua maioria,
funciona em prédio relativamente novo. Apresenta o seguinte quadro:

a) Cerca de 540 internos.

b) A empresa afirma disponibilizar:

- 4 advogados

- 2 assistentes sociais.

- Corpo de saúde contando com:

Médicos

Dentista

Psicólogo

Enfermeira

Assistente social

Consultório médico e odontológico devidamente instalados.

c) Pouca atividade laboral para os internos.

d) Alto índice de insatisfação dos internos com o regime de visitas
e evidente tensão interna em desacordo com as regras estabelecidas pela empresa
administradora.

Apesar da unidade prisional contar com instalações relativamente novas,
tais instalações já demonstram ser inadequadas quanto ao quesito de segurança,
haja vista os problemas ocorridos na última rebelião que forçaram a substituição
do sistema eletrônico pelo sistema manual de abertura de grades dentro do
único corredor de acesso aos pavilhões.

Há uma grande tensão entre os internos e a direção da unidade,
particularmente em face das regras impostas pela empresa administradora e a
não aceitação da forma como está regulamentada a visita. O espaço físico para
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recebimento das visitas é inadequado, forçando a visita a ficar exposta ao sol
ou confinada em um pequeno pavilhão de pouca ventilação e alta temperatura.

A segurança externa é realizada pela Polícia Militar e interna pelos agentes
de segurança da empresa gerenciadora. O Governo do Estado também indica o
diretor geral da unidade.

4) Carceragem da Polícia Federal

A carceragem da Polícia Federal de Manaus tem uma população variável
em razão da provisoriedade da prisão, com um total aproximado de 15 presos.

As instalações são adequadas e há espaço para banho de sol.

Os presos relataram que uma ou duas vezes por mês são levados para
jogarem futebol no campo da Polícia Federal.

A Polícia Federal contribui ainda com a Secretaria de Justiça do Estado
do Amazonas, mantendo em sua carceragem presos da Justiça ameaçados nos
presídios locais.

5) A Cadeia Pública, localizada no centro da cidade, mantém cerca de 120
internos e é administrada pela Secretaria de Justiça do Estado do Amazonas.

Trata-se de uma antiga unidade e o prédio encontra-se em péssimas
condições, todavia há uma relativa tranqüilidade entre os presos e a
administração.

A Secretaria de Justiça aponta para a possibilidade de uma reforma nas
instalações a ser realizada brevemente.

O presídio conta com serviço jurídico atuante e profissionais de serviço
social e educação.

Em anexo ao presídio, está instalado, também, em condições precárias o
hospital de custódia com uma população em torno de vinte internos, entre
homens e mulheres. O hospital conta com poucas celas/enfermaria, uma farmácia
e pequeno pátio e horta para atividades com os internos.

Verificou-se naquela unidade e no presídio anexo a elogiável
demonstração de boa vontade dos servidores para com os internos em suas
atividades, a despeito das dificuldades físicas e materiais enfrentados.

6) Dos Presos Provisórios

Grave é a situação dos presos nas Unidades de Puraquequara e da
Cadeia Pública, onde cerca de 70% (setenta por cento) dos internos estão como
prazos processuais vencidos, sem denúncia ou julgamento do feito.
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De um lado não nos parece que a empresa gerenciadora esteja atendendo
adequadamente as necessidades jurídicas dos internos, e ainda evidencia-se
um total distanciamento do Ministério Público e do Poder Judiciário do Estado
do Amazonas em relação aos presos provisórios daquela unidade federativa.

Constatada esta situação, fomos até a presidência do Tribunal de Justiça
do Estado do Amazonas, na companhia de Assessores Jurídicos da Secretaria
de Justiça. Na ausência do presidente, fomos recebidos por dois juízes
corregedores que nos informaram sobre eventuais �mutirões� da Justiça para
apreciação das ações penais de presos provisórios. Ainda por sua vez, se
demonstraram surpresos com o alto índice de presos que chegam a permanecer
nos presídios de Manaus por até dois anos ou mais sem qualquer definição
processual.

Apresentados documentos processuais dos presos aos referidos
magistrados, estes se manifestaram no sentido de haver providências urgentes
daquele Poder diante do problema.

Assim, conclusivamente, foi possível perceber que:

a) Não há graves problemas de super população e inadequação do
espaço físico nas unidades prisionais de Manaus.

b) Não há clareza sobre o papel e os limites de atuação da empresa
gerenciadora das duas maiores unidades prisionais, particularmente no tocante
à sua ingerência no processo de Execução Penal, visto que este é de competência
exclusiva do Estado.

c) O Poder Judiciário, o Ministério Público e os responsáveis pela
assistência jurídica do Presídio de Puraquequara, em menor escala, da
Penitenciária Anísio Jobim, estão omissos frente ao problema da morosidade
no andamento processual dos presos provisórios e na observância das regras
legais da execução penal.

Diante deste quadro, sugerimos:

a) Que o DEPEN deva ser informado sobre os problemas
arquitetônicos do Presídio de Puraquequara a fim de se evitar erros em futuras
construções de unidades prisionais.

b) Que o CNPCP deva manifestar à OAB/AM, ao Ministério Público,
ao Poder Judiciário do Amazonas, em caráter de urgência, a sua preocupação
com o excessivo número de presos provisórios sem qualquer definição
processual, permanecendo os mesmos por longo período de tempo nas unidades
prisionais, o que conseqüentemente ocasiona o aumento da tensão no ambiente
carcerário e as possibilidades de rebelião.
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c) Seja o Governo do Estado do Amazonas informado sobre o
posicionamento do CNPCP a respeito da privatização das penitenciárias e
presídios e que diante deste posicionamento possa, o governo estadual, melhor
esclarecer ao Ministério da Justiça as bases e critérios utilizados para a
contratação da referida empresa gerenciadora das unidades prisionais, caso em
tal contrato estejam implicadas verbas da União.

Brasília, 06 de dezembro de 2004.

       Pedro Sérgio dos Santos                   Bernadino Ovelar Arzamendia

                  Conselheiro                                                 Conselheiro
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CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA

Assunto: Relatório de inspeção ao Sistema
Penitenciário do Estado da Bahia

Data: 16.12.2004

Senhor Presidente,

Senhores Conselheiros.

A inspeção realizada no Sistema Penitenciário do Estado da Bahia decorre
de previsão inserida no art.64, VIII da Lei de Execução Penal que determina a
inspeção e fiscalização dos estabelecimentos penais pelo Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária no exercício de suas atividades em âmbito
federal ou estadual, sendo esta uma de suas incumbências. Atende ainda ao
que está previsto na Resolução n. 01 de 18.2.2002 deste Egrégio Conselho que
institui Comissões para visitas de inspeção no Sistema Penitenciário Nacional,
sendo o Estado da Bahia previsto no inciso V do art.1º daquela Resolução.

Dessa forma, os conselheiros CARLOS LÉLIO LAURIA FERREIRA E
CASSIO CASTELLARIN realizaram a visita de inspeção no dia 16 de dezembro
de 2004 naquele Estado.

A inspeção naqueles estabelecimentos penais teve também a finalidade
de investigar o conteúdo das informações contidas no Relatório do Conselho
Penitenciário do Estado da Bahia, encaminhado a este Egrégio Conselho em
01.4.2004, sendo este processo relatado pelo conselheiro CARLOS LÉLIO
LAURIA FERREIRA.

No curso da inspeção naqueles estabelecimentos penais foi possível
apurar a denúncia encaminhada a este CNPCP pelos presos do Presídio de
Salvador que, em carta dirigida à Presidência da República, apresentaram um
abaixo assinado junto com familiares de presos, relatório também encaminhado
a outras autoridades, relatando possíveis maus-tratos e humilhações a que
estavam sendo submetidos após tentativa de rebelião, denunciando ainda que
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nenhuma providência teria sido tomada até aquela data. Acusam, dentre outros
o oficial Antônio Ricardo Alves Guimarães que exercia o cargo de diretor do
presídio naquela oportunidade e também toda a Administração do presídio,
além de agentes penitenciários e policiais militares de cometerem espancamento
e tortura de presos.

Foram determinadas algumas providências, como encaminhamento de
ofício para o Ministério Público da Bahia e também para a Secretaria de Justiça
e Direitos Humanos daquele Estado.

Como subsídio para a inspeção, a comissão examinou projetos de
construção e reforma de presídios em andamento naquele Estado, além de outros
projetos relacionados à reintegração social, todos fornecidos pelo DEPEN -
Departamento Penitenciário Nacional, em que constam, dentre outros, ampliação
e construção de alguns estabelecimentos penais, assim como outras atividades,
como Mutirão na Execução Penal, Programa de Atividades Laborativas e também
os projetos que já teriam sido concluídos.

Acompanham o presente relatório documentos como: �Termo de
Ajustamento de Conduta para adequação do Hospital de Custódia e Tratamento
do Estado da Bahia, as Diretrizes traçadas pela Reforma Psiquiátrica� assinado
pelo Ministério Público do Estado da Bahia e as Secretarias de Justiça e Direitos
Humanos e da Saúde do Estado da Bahia, além de Termo de Declaração do
Superintendente de Assuntos Penais do Estado da Bahia, senhor Virdal Antônio
Matos de Sena e do interno do Presídio de Salvador André Luiz Conceição de
Sena, autor das denúncias enviadas ao CNPCP e à Presidência da República.

Acompanham, ainda, o presente Relatório, fotos dos estabelecimentos
penais visitados, assim como Relatório circunstanciado de inspeção aos
estabelecimentos penais com informações gerais sobre aquelas unidades
prisionais, modelo adotado por este CNPCP.

Para melhor compreensão da visita realizada por estes conselheiros,
elaboramos, em primeiro lugar, um diagnóstico sucinto do Sistema Penitenciário
do Estado da Bahia.

DIAGNÓSTICO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DA BAHIA

O Sistema Penitenciário do Estado da Bahia contava, por ocasião da
visita de inspeção, com uma população prisional, composta por 5.832 presos,
revelando um crescimento de 9,9% em relação ao ano de 2003. Em Salvador,
encontravam-se 3.766 presos, 64,5%, distribuídos nas cinco Unidades
Prisionais, no Hospital de Custódia e Tratamento � HCT, e no Centro de
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Observação Penal � COP. Os demais 2066 presos, 35,4%, encontravam-se nas
outras oito Unidades Prisionais situadas em diversas regiões do interior do
Estado. Sob a responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública, alojados
precariamente em delegacias ou cadeias públicas, encontravam-se mais 4.601
presos, que o Sistema Penitenciário não pôde absorver, por falta de vagas.
Dessa forma, o Estado contava naquela oportunidade com um universo de
10.443 pessoas encarceradas, cumprindo sentença ou aguardando decisão
judicial.

A construção de novas unidades prisionais e a ampliação das existentes
ao longo do ano de 2004 incorporou 780 vagas ao sistema prisional. Este
acréscimo foi resultado da construção do Conjunto Penal de Juazeiro, da
ampliação da Penitenciária Lemos Brito, onde foi construído um novo pavilhão
de celas, e da ampliação do Presídio de Vitória da Conquista e Paulo Afonso e
da ampliação da Casa do Albergado. Com essas vagas, cuja utilização depende
tão somente dos serviços complementares às obras, o déficit do Sistema
Penitenciário cai de 19,5%, em dezembro 2003, para 5,6%. Esse cálculo considera
apenas a população carcerária sob a responsabilidade da SJDH. Incluindo-se,
entretanto, os presos sob a responsabilidade da SSP, o déficit de vagas se
eleva para 47,2%.

Para enfrentar essa situação, estão em andamento obras de construção
das novas unidades prisionais em Simões Filho, Itabuna, Serrinha e Lauro de
Freitas, e da Unidade de Regime Disciplinar Diferenciado, localizado no Complexo
da Mata Escura, na Capital, e que agregarão 1758 novas vagas. Além disso,
está programada a construção de mais nove unidades prisionais no interior do
Estado, que resultarão em mais 3.651 vagas.

A conclusão das obras de construção e ampliação em andamento, de
acordo com informações da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado
da Bahia, permitirá zerar o déficit de vagas, considerando-se apenas os presos
no sistema penitenciário, e absorver cerca de 31% do contingente de presos
alojados em delegacia e cadeias públicas. As obras programadas até 2007, e
ainda não iniciadas, permitirão, finalmente, zerar o déficit de vagas.

Foram concluídas as reformas da Casa do Albergado e Egressos, do
Centro de Observações Penais, do Hospital de Custódia e Tratamento e da
Penitenciária Feminina. No Presídio de Salvador, na Colônia Lafayete Coutinho,
na Penitenciária Lemos Brito e na Penitenciária Feminina, as obras tiveram
como foco a reforma e construção de Postos de Saúde, visando implantação e
implementação do Plano Operativo de Saúde no Sistema Penitenciário,
operacionalizado em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia �
SESAB.
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A seguir, apresentamos o Relatório de Inspeção de Estabelecimento
Prisional, cujo modelo é adotado no CNPCP.

CONCLUSÃO

O Sistema Penitenciário do Estado da Bahia, a exemplo do que ocorre na
maioria dos demais Estados da Federação, apresenta problemas de
superpopulação carcerária com déficit de vagas. Este problema está sendo
enfrentado pelo Governo do Estado da Bahia com a construção de novas
unidades prisionais e ampliação de outras unidades na capital e no interior.
Com isso, o déficit de vagas no Sistema Penitenciário do Estado da Bahia vem
caindo nos últimos anos, considerando tanto a população carcerária que está
no sistema penitenciário, sob a responsabilidade da Secretaria de Justiça e
Direitos Humanos, como também a população carcerária que está nas Delegacias
de Polícia e cadeias públicas, sob a responsabilidade da Secretaria de Segurança
Pública daquele Estado.

As denúncias encaminhadas a este CNPCP pelos presos do Presídio de
Salvador, foram devidamente apuradas, sendo possível concluir que os fatos
ocorreram entre fevereiro e maio de 2003 e que as pessoas denunciadas já se
encontram fora do sistema prisional. As informações colhidas permitem concluir
que os fatos foram encaminhados à Corregedoria da Polícia Militar do Estado
da Bahia, legitimada a fazer a apuração daquelas denúncias. Os presos ouvidos
não confirmaram as denúncias encaminhadas ao Ministério da Justiça e à
Presidência da República, além de outros órgãos. Esta Comissão apurou que a
maioria dos presos envolvidos naquele episódio já se encontra em liberdade
provisória ou definitiva, dificultando sobremaneira a confirmação das denúncias
encaminhadas a este CNPCP.

De um modo geral, as informações contidas no Relatório encaminhado
pelo Conselho Penitenciário do Estado da Bahia a este CNPCP correspondem
às informações colhidas por esta Comissão.

É possível concluir que, o Sistema Penitenciário do Estado da Bahia não
apresenta graves problemas, sendo o objeto principal da inspeção desta
Comissão, a situação do Hospital de Custódia e Tratamento, motivo de
assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta para Adequação daquela
Unidade às Diretrizes traçadas pela Reforma Psiquiátrica, de tal forma que o
Ministério Público do Estado da Bahia, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
do Estado da Bahia, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, devidamente
representados, elaboraram documento importante que, fundamentado no art.1º,
II e III da Constituição Federal, no art.5º do Pacto de São José da Costa Rica e
no item 3 da Declaração de Caracas, adotada pela Organização Mundial de
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Saúde de 14.11.1990, constitui instrumento valioso de compromisso para melhoria
da situação daquele estabelecimento.

Diante do que foi exposto, esta Comissão apresenta as seguintes
sugestões a serem encaminhadas às autoridades responsáveis pelo Sistema
Penitenciário do Estado da Bahia:

1.encaminhamento deste Relatório ao DEPEN para que informe a este
CNPCP o cumprimento dos Convênios em andamento e a situação dos Projetos
em andamento no Sistema Penitenciário do Estado da Bahia;

2.encaminhamento deste Relatório aos signatários do Termo de
Ajustamento de Conduta para Adequação do Hospital de Custódia e Tratamento
às Diretrizes traçadas pela Reforma Psiquiátrica, informando a este Egrégio
Conselho o cumprimento dos compromissos assumidos naquele Termo, dentro
dos prazos estipulados;

3.encaminhamento deste Relatório ao Governo do Estado da Bahia
informando sobre o número acentuado de presos em Delegacia de Polícia e
Cadeias Públicas, sendo este CNPCP informado sobre as providências que
estão sendo adotadas para que esta questão seja solucionada a curto e médio
prazo;

4.encaminhamento deste Relatório ao Ministério Público do Estado da
Bahia e ao Poder Judiciário daquele Estado para que se manifestem sobre a
situação dos presos recolhidos nos estabelecimentos penais, especialmente
quanto ao número acentuado de presos provisórios, dificultando a implantação
de políticas públicas visando à ressocialização daqueles presos;

5.encaminhamento deste Relatório à Defensoria Pública daquele Estado
para que se manifeste quanto ao atendimento da população carcerária do Estado
da Bahia.

Brasília, 17 de maio de 2005

CARLOS LÉLIO LAURIA FERREIRA

Conselheiro

CASSIO CASTELLARIN

Conselheiro
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Relatório de Inspeção de Estabelecimento Prisional

Informações gerais sobre os estabelecimentos prisionais

do Estado da Bahia

1. Número e destinação dos estabelecimentos subordinados à
Secretaria de Justiça:

A Superintendência de Assuntos Penais conta, atualmente, com
17(dezessete) unidades, com a seguinte destinação.

- Unidades Prisionais -

� Presídio de Salvador � Salvador - Custódia de presos provisórios;

� Presídio Advogado Ariston Cardoso � Ilhéus - Custódia de presos/presas
provisórios;

� Presídio Advogado Ruy Penalva � Esplanada - Custódia de presos/presas
provisórios;

� Presídio Advogado  Nilton Gonçalves � Vitória da  Conquista - Custódia de
presos/presas provisórios;

� Presídio  Regional  de Paulo Afonso - Paulo Afonso - Custódia de presos/
presas provisórios;

� Penitenciária Lemos Brito � Salvador - Custódia de presos condenados ao
regime fechado;

� Penitenciária Feminina � Salvador - Custódia de presas provisórias e
condenadas aos diversos regimes;

� Conjunto Penal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas - Custódia de
presos/presas provisórios e condenados aos diversos regimes;

� Conjunto Penal de Jequié � Jequié - Custódia de presos/presas provisórios
e condenados aos diversos regimes;

� Conjunto Penal de Feira de Santana - Feira de Santana - Custódia de presos/
presas provisórios e condenados aos diversos regimes;

� Conjunto Penal de Valença � Valença - Custódia de presos/presas
provisórios e condenados aos diversos regimes;

� Conjunto Penal de Juazeiro* - Juazeiro - Custódia de presos/presas
provisórios e condenados aos diversos regimes (em fase de implantação);

� Colônia Lafayete Coutinho - Salvador - Custódia de presos condenados
ao regime semi-aberto;
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� Casa do Albergado e Egressos � Salvador - Custódia de presos/presas
condenados ao regime aberto;
� Hospital de Custódia e Tratamento � Salvador - Custódia de internos/
internas condenados a medida de segurança.

- Unidades Suporte -
� Centro de Observação Penal � Salvador - Realização de exame criminológico
e pesquisas na área criminal;
� Central Médica Penitenciária � Salvador - Promoção e execução da
assistência à saúde da população carcerária.

2. Número e destinação dos estabelecimentos subordinados à
Secretaria de Segurança:

A Secretaria de Segurança Pública conta com aproximadamente 30(trinta)
delegacias na capital e uma em cada cidade o interior do Estado, exclusivamente
para custódia de presos provisórios, em fase de investigação ou aguardando
remoção para unidades da Secretaria da Justiça.

3. Número de presos
Número total: 10.602.

Número de presos condenados na Secretaria de Justiça:      5.871.
Número de presos provisórios na Secretaria de Justiça:
Número de presos condenados na Secretaria de Segurança:    4.731
Número de presos provisórios na Secretaria de Segurança:

Observações: Em virtude do exíguo tempo disponibilizado para o preenchimento
deste formulário não foi possível diferenciar o número internos condenados
dos provisórios.

4. O Sistema Estadual possui Hospital de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico?
Sim, ver resposta número um.

5. O Sistema Estadual possui Hospital Clínico?
Não possui um hospital e sim uma unidade menor, chamada Central

Médica Penitenciária, que realiza atendimento ambulatorial e internamentos,
com enfermaria disponível para 08(oito) leitos, bem como uma sala de isolamento,
que possui acomodação para um interno.
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6. Há creches nas unidades femininas?

Não possui creches estruturadas, porém as crianças nascidas nas
unidades de custódia feminina permanecem em local isolado, juntamente com a
genitora, até os 06(seis) meses de idade.

7. O Sistema Estadual dispõe de algum estabelecimento para atendimento
ao egresso?

 Sim            Não

8. Se dispõe, que tipo de trabalho é feito?

Possui a Casa do Albergado e Egressos que abriga ex-internos enquanto
providencia o retorno dos mesmos aos seus lares. Existe, ainda, um programa
conjunto entre as Secretarias da Justiça e Direitos Humanos e a de Combate a
Pobreza, que viabiliza a inserção de egressos no mercado de trabalho.

I - Título da Secretaria

Secretaria da Justiça e Direitos Humanos Þ Superintendência de
Assuntos Penais.

II - Características do Estabelecimento Prisional

1. Nome do Estabelecimento: Hospital de Custódia e Tratamento.

2. Endereço/Telefone: Avenida Afrânio Peixoto, s/nº., Baixa do Fiscal,
CEP 40.405-180, Salvador - Bahia.

3. Nome do Diretor do Estabelecimento: Paulo Barreto Guimarães.

4. Formação profissional do Diretor: Médico Psiquiatra.

5. Estabelecimento destinado ao cumprimento de pena em regime:

fechado                   semi-aberto                 aberto  

Observação: Na realidade, o Hospital de Custódia e Tratamento não é
destinado a cumprimento de pena e sim de medida de segurança, porém por
possuir proibição de saída para internos, funcionar com pacientes recolhidos
intramuros e com vigilância total, é classificado, quando necessário, como
estabelecimento de  regime fechado.
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6. No caso do estabelecimento abrigar mais de um regime,
verificar se há alas separadas para os diferentes regimes*:

 Sim          Não  

7. No caso do estabelecimento abrigar presos provisórios e presos
condenados, verificar se há alas separadas para os mesmos*:

Sim          Não  

8. No caso do estabelecimento abrigar além de homens adultos,
mulheres e jovens, verificar se há locais adequados/separados para os
mesmos*:      Sim          Não  

9. Observações (questões 6, 7 e 8): A diferenciação por alas no
Hospital de Custódia e Tratamento é feita levando-se em conta o sexo e o
quadro clinico e psiquiátrico dos internos.

10. Numero total de presos homens/mulheres. Número total de
vagas: 103 / 280.

11. Numero total de presos condenados: Não há internos condenados a
cumprimento de pena.

12. Condenados no regime fechado __ semi-aberto __ aberto __: Não
há internos condenados a cumprimento de pena no Hospital de Custódia.

13. Número total de presos provisórios: Não há internos provisórios no
Hospital.

14. Número de presos cumprindo medida de segurança: 103.

15. Número total de funcionários: 234.         Relação funcionário/
preso: 2/1.

16. Número de funcionários:  na área de segurança: 088.
administrativa: 034.      técnica: 046.
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III � Condições Gerais do Estabelecimento

1. Deteriorado     Bem conservado      Sujo        Limpo  

2. As celas são:  individuais              coletivas  

3. N° de celas individuais: prejudicado  dimensões: prejudicado
n° de presos por cela: prejudicado

4. N° de celas coletivas: prejudicado   dimensões: prejudicado
n° de presos por cela: prejudicado

* Observações (questões 2, 3 e 4): Não há celas no Hospital de Custódia e
sim alojamentos.

5. Condições das celas:        Boa                Razoável                  Ruim

Higiene              

Insolação              

Aeração              

Condicionamento térmico              

Instalações hidráulicas

Instalações elétricas

6. Há camas para todos os presos?     Sim            Não  

7. A alimentação é confeccionada na própria unidade?

Sim            Não 

8. Qual a condição geral da cozinha?

Boa                    Razoável                     Ruim  

9. A alimentação servida é de qualidade?

Boa                    Razoável                     Ruim  
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10. Há distribuição de:        Sim                 Não                Ás vezes

Uniforme/Vestuário                           

Roupa de cama e banho                           

Artigos de higiene                           

11. O estabelecimento tem:

Médico Sim      Não     Número: 14 psiquiatras e 03 clínicos.

Psiquiatras Sim     Não    Número: 14(quatorze) .

Psicólogo Sim     Não    Número: 03(três).

Dentistas Sim     Não    Número: 01(um) .

Assistentes Sociais Sim      Não     Número: 06(seis).

Assistente Jurídico/

Defensor Público Sim      Não          Número: 01(um).

12. Freqüência do atendimento à saúde: O atendimento à saúde é feito
diariamente.

Principais dificuldades: Contratação de recursos humanos, em função
da remuneração, o que gera descomprometimento do servidor ou queda da
qualidade do profissional.

13. O estabelecimento conta com enfermaria?    Sim      Não  

14. O estabelecimento conta com farmácia?   Sim      Não  

15. Freqüência do atendimento social: O atendimento social é feito
diariamente.

Principais dificuldades: Viabilização do retorno dos pacientes aos seus
lares, uma vez que há grande resistência por parte da família.

16. Freqüência do atendimento jurídico: O atendimento jurídico é
feito diariamente.

Principais dificuldades: Pequena quantidade de Defensores e morosidade
da Justiça.
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17. Freqüência do atendimento jurídico: O atendimento jurídico é
feito diariamente.

Principais dificuldades na área do atendimento jurídico: Morosidade da
Justiça.

18. Número de liberdades condicionais nos últimos seis meses: 025.

19. Número de progressões de regime nos últimos seis meses: 031.

20. Número de revisões criminais nos últimos seis meses: 000.

21. Freqüência do atendimento psicológico: O atendimento psicológico
é feito sempre que há demanda.

Principais dificuldades: Contratação de recursos humanos, em função
da remuneração, o que gera descomprometimento do servidor ou queda da
qualidade do profissional.

22. Freqüência do atendimento religioso: O atendimento religioso
acontece duas vezes por semana.

Principais dificuldades: Qualificação dos religiosos para o trato com tão
especial clientela.

IV � Doenças infecto-contagiosas/sexualmente transmissíveis

1. Que tipo de trabalho é realizado em relação às doenças infecto-
contagiosas e sexualmente transmissíveis? Quando detectadas, encaminhamos
o interno para tratamento especializado nas unidades de referência e iniciamos
um programa específico dentro do Hospital.

V � A questão da Aids

1. Há algum tipo de trabalho de prevenção à Aids?

Sim      Não  

2. Quais? São realizadas palestras e intervenções de orientação e
conscientização focadas nas formas de contágio, métodos de prevenção e
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necessidade de testagem, caso haja algum sintoma, tanto com pacientes quanto
com visitantes r funcionários.

3. Há distribuição de preservativos?

4. Freqüência e quantidade da distribuição: prejudicado

5. Já foi oferecida testagem para Aids do efetivo carcerário?

Sim      Não  

6. Quando? prejudicado

* Observações (questões 5 e 6): Não foi oferecida testagem para AIDS
para o copo de funcionários, porém, havendo necessidade ou demanda pessoal,
a nossa Unidade de Serviço Social providencia o encaminhamento a órgão
especializado da Secretaria Estadual de Saúde.

7. Nº de presos HIV + encontrados: 000.

8. É oferecida testagem regular? Sim      Não  

9. Em que condições: prejudicado

* Observações (questões 8 e 9): Não é oferecida testagem regular para
AIDS para os internos, porém, havendo demanda, é providenciada a imediata
realização do exame.

10. O que se faz com o preso HIV +:

que ainda não desenvolveu sintomas:    São adotados cuidados médicos,

que já desenvolveu sintomas:          individuais e coletivos; psíquicos e

que está em estado terminal:                    sociais.

11. Há distribuição de AZT ou droga similar para os HIV+?

Sim      Não  

* Observações (questão 11): Não há distribuição, porque não há pac
ientes com HIV+.
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VI � Atividades laborativas

1. Há atividades laborativas?  Sim      Não  

2. Quais? Oficinas de arte, música, bijuteria; lavanderia; serviços
gerais.

3. Número total de internos envolvidos em atividades laborativas:
Aproximadamente 200 pacientes por mês.

4. Número total de internos envolvidos em atividades laborativas
destinadas à manutenção do estabelecimento (cozinha, limpeza, serviços
burocráticos, etc.): Aproximadamente 010(dez) pacientes por mês.

5. Número total de internos envolvidos em atividades laborativas em
oficinas do tipo industrial: Não há atividades desta natureza.

6. Número total de internos envolvidos em atividades laborativas
relacionadas com a agricultura epecuária: Não há atividades desta natureza.

7. As oficinas são administradas pelo próprio estabelecimento?

Sim      Não  

8. As oficinas são administradas por uma fundação estadual?

Sim      Não  

9. As oficinas são administradas em parceria com a iniciativa privada?
Sim      Não  

10. As oficinas são administradas de outro modo? Não.

11. Qual a média salarial dos internos nas oficinas? Não há
remuneração.

12. Os internos que trabalham na manutenção recebem salário?
Sim      Não  
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13. Qual a remuneração neste caso? Não há remuneração.

14. Havendo remuneração esta é feita regularmente?

Sim      Não  

15. Quantos internos estão sendo beneficiados com a remição da pena
pelo trabalho? prejudicado

16. Quantos internos têm permissão para trabalho extramuros?
prejudicado

17. Observações adicionais a respeito das atividades laborativas
existentes: Estas atividades visam a reinserção social e a diminuição dos danos
causados pela internação.

VII � Atividades educacionais/esportivas/culturais/de lazer e religiosas

1. Há atividades educacionais?  Sim      Não  

2. Quais?                 Sim      Não  

Alfabetização             Número de presos envolvidos: 25(vinte e cinco).

Primeiro grau           Número de presos envolvidos: 07(sete).

Segundo grau          Número de presos envolvidos: prejudicado

Profissionalizante       Número de presos envolvidos: prejudicado

Outras                                       Número de presos envolvidos: prejudicado

3. Nas diversas áreas acima, os cursos são ministrados por:

Professores do Sistema Penitenciário Estadual:

Professores da Secretaria Estadual de Educação:

Por outros professores (especificar): prejudicado

Por presos que funcionam como monitores:

4. Outras informações pertinentes à área educacional: Possui turmas
de Telecurso, bem como uma biblioteca.

CNPCP 19 - Miolo completo.pmd 12/22/2006, 5:31 PM416



417

Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1(19) - jul/dez. 2006

5. Há atividades esportivas?       Sim      Não  

6. Quais? Futebol, dominó e dama.

7. Há atividades culturais?       Sim      Não  

8. Quais? Seminários e eventos comemorativos. Possuímos oficinas
regulares de teatro.

9. Há atividades de lazer?       Sim      Não  

10. Quais? Campeonatos, saídas terapêuticas e eventos
comemorativos.

11. Há atividades religiosas?       Sim      Não  

12. Quais? Cultos..

VIII � Segurança

1. O estabelecimento é de segurança:

máxima                            média                     mínima   

2. O estabelecimento parece seguro para o tipo de preso que abriga?
Sim      Não  

3. A segurança interna do estabelecimento é realizada por:

policiais civis       policiais militares       agentes segurança
   penitenciária

4. A segurança externa do estabelecimento é realizada por:

policiais civis       policiais militares       agentes segurança
   penitenciária
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Nos casos em que a resposta para segurança interna/externa for
�Agentes de Segurança Penitenciária� responder:

5. Qual a escala de trabalho: 24 X 72 horas.

6. Salário: Variável.

7. Há utilização de uniformes? Sim      Não  

8. Os Agentes têm acesso a equipamentos de segurança como rádio,
alarmes e outros: Sim      Não  

9. Qual a exigência quanto à escolaridade para ingresso na
função? Segundo grau completo.

10. Há plano de carreira? Sim      Não  

11. Os Agentes são submetidos a treinamento após a aprovação em
concurso? Sim      Não  

12. De que tipo? Através de cursos de formação, ministrados graças à
parceria entre os governos estadual e federal, com matérias ligadas a ética,
direitos humanos, criminologia, direito penal e de execução de pena, entre
outros.

13. Por quanto tempo? Em média 180 horas.

14. Há Escola Penitenciária? Sim      Não  

15. No caso de não existir Escola Penitenciária, quem administra o
treinamento? O treinamento é administrado por coordenação da estrutura
da Superintendência, que trabalha toda a área de capacitação de recursos
humanos do Sistema Penal.
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16. Qual a condição dos alojamentos dos Agentes? (Verificar no
local)

Boa                       Razoável                       Ruim  

17. É concedido porte de arma aos Agentes? Sim      Não  

18. Há alguma facilidade em relação à moradia dos Agentes:

Sim      Não  

19. Qual? Não há facilitação por parte da Secretaria, porém, havendo
demanda, a nossa Unidade de Serviço Social providencia o encaminhamento a
programa estadual intituido com esta finalidade.

20. A escolta externa de presos é realizada pela Polícia Militar?

Sim      Não  

21. Em caso de resposta negativa, por quem é feita? Pelos Agentes
Penitenciários.

22. As punições de Agentes são freqüentes?   Sim      Não  

23. Principais motivos de punições: Ausência desautorizada de
postos de serviço.

24. Há Agentes presos?       Sim      Não  

25. Há local separado para cumprirem pena?   Sim      Não  

IX � Disciplina

1. A disciplina do estabelecimento é:

boa                        razoável                         ruim   

a
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OBS: prejudicado.

2. A média mensal de presos submetidos a processo disciplinares é:
Pequena.

3. Quais as transgressões disciplinares mais freqüentes? Brigas entre
pacientes.

4. Quais os tipos de castigos mais freqüentes? Não há aplicação de
castigos.

5. Quando a sanção é de isolamento qual a média de dias aplicado:
prejudicado

6. Qual o máximo de dias aplicados neste caso? prejudicado

7. Existem celas de castigo?       Sim      Não  

8. Quais as condições das celas de castigo? Verificar: espaço,
salubridade e alimentação nas celas de castigo: prejudicado

9. Há castigos coletivos?       Sim      Não  

10. Há cela de isolamento para presos que a solicitem por razões de
segurança?

11. É freqüente tal solicitação?       Sim     Não  

12. Ao longo dos últimos seis meses houve rebeliões no
estabelecimento?         Sim      Não           Nº: prejudicado

13. No caso de resposta afirmativa, rebeliões com reféns?

Sim      Não  
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14. Causas das rebeliões: prejudicado

15. Resultado da rebelião/rebeliões (relatar danos ao prédio, danos
pessoais, fugas, etc.): prejudicado

16. Na convivência diária é possível constatar a existência de violência
física entre os presos?

Sim      Não  

17. Em caso de resposta afirmativa, o nível de violência é:

Muito acentuado          Acentuado              Pouco Acentuado   

18. É possível identificar lideranças articuladas? Sim      Não

08S: prejudicado.

19. Nos últimos seis meses, houve homicídios no estabelecimento?

Sim      Não           Nº: prejudicado

20. Nos últimos seis meses, houve suicídios no estabelecimento?

Sim      Não           Nº: prejudicado

21. O número mensal de fugas é de: 000.             n° anual: 000.

22. No caso de regime sem i-aberto e aberto explicitar:

evasão da unidade/n° mensal: prejudicado               n° anual: prejudicado

não retomo de saídas extramuros/média mensal: prejudicado      média
anual: prejudicado

23. É possível detectar incidentes de espancamento de presos?

 Sim      Não  
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24. Há notícias/reclamações sobre espancamentos de presos?

 Sim      Não  

25. No caso de incidentes deste tipo tem havido a punição dos
responsáveis?

 Sim      Não  

26. Nos últimos seis meses algum Agente foi punido por espancar
presos?

 Sim      Não                  Quantos: prejudicado

27. No caso de incidentes deste tipo o preso é submetido a exame de
corpo de delito:

Sim       Não              Ás vezes                      Sempre   

28. É possível detectar incidentes de corrupção?  Sim      Não  

29. Há noticias/reclamações sobre corrupção?  Sim      Não  

30. Em geral, os episódios de corrupção estão relacionados a:

facilitação de fugas

facilitação relativa a pequenos favores

desvio de genros alimentícios

facilitação para entrada de armas

facilitação para entrada de bebidas

facilitação para entrada de drogas

facilitação para entrada de prostitutas

facilitação de saídas sem autorização judicial

no regime semi-aberto

outras facilitações
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31. Quais os mais freqüentes? prejudicado

32. Nos últimos seis meses algum Agente foi punido por envolver-se
em corrupção?

 Sim      Não                  Quantos: prejudicado

33. Qual foi a punição? prejudicado

34. Houve alguma demissão no ultimo ano?    Sim      Não  

35. Razão para a/as demissões prejudicado

36. Há notícia de corrupção envolvendo outros servidores?

Sim      Não  

37. Há uso de substâncias tóxicas pelos presos?

Sim      Não  

38. Quais as mais utilizadas? prejudicado

39. Há notícias de produção de substâncias tóxicas pelos presos?

Sim      Não  

40. Qual o principal veículo de introdução de substâncias tóxicas no
estabelecimento? prejudicado

X � Visitas

1. Qual o critério utilizado para a concessão da visita comum? O
visitante tem que ter vinculo com o paciente, ter mais de dezoito anos de idade
e apresentar documentos pessoais.

2. Com que freqüência ocorre a visita comum ao preso: Três vezes por
semana
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3. Existe local destinado ao recebimento da visita comum?

Sim      Não  

4. Qual a condição do local de visitas:

boa            razoável                   ruim   

5. Há permissão para visitas intimas? Sim      Não  

Freqüência: prejudicado

6. Qual o critério utilizado para concessão de visitas íntimas?
prejudicado

7. Há local apropriado para visitas intimas? Sim      Não  

8. No caso de o preso dispor de cela individual, as visitas íntimas se dão
na própria cela?   Sim      Não  

9. No caso de os presos disporem de celas coletivas, as visitas íntimas
se dão na própria cela?   Sim      Não  

10. Há permissão para visitas comuns/visitas íntimas entre presos e
presas que mantinham relação estável anterior à prisão?

Sim      Não                Frequência: prejudicado

11. Há permissão para visitas entre presos e seus filhos, que
eventualmente estiverem presos?

Sim      Não                Frequencia: Variável

12. Todos os visitantes são revistados? Sim      Não  

13. Quais os critérios para decidir quem será revistado? prejudicado
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14. Que tipo de revista é realizada? Corpórea, do vestuário e de
pertences.

15. Há local apropriado para realização das revistas?   Sim      Não  

16. A revista em mulheres é realizada por agentes femininas?

Sim      Não  

17. Nos últimos seis meses foi encontrada alguma substância tóxica
com os visitantes?

Sim      Não  

18. É permitido que o visitante leve comida para os presos?

Sim      Não  

XI � Diversos

1. No momento do ingresso, há explicações sobre o funcionamento do
estabelecimento, sobre  direitos e deveres dos presos?  Sim      Não  

2. No caso de resposta afirmativa, como se dá tal procedimento? Através
de entrevista com o Serviço Social da Unidade.

3. Quando se aproxima o momento da liberdade há algum trabalho
realizado para preparar o preso para este novo momento da sua vida?

Sim      Não  

4. Qual? Através de entrevista com o Serviço Social da Unidade.

5. Há noticias de censura à correspondência?  Sim      Não  

Em que casos? prejudicado

6. Qual a freqüência do acesso ao banho de sol? Diária.
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7. É permitida a entrada de jornais e revistas?   Sim      Não  

8. No caso de unidade feminina, a mesma conta com creche?

Sim      Não  

9. Para quantas crianças? prejudicado

10. Por quem é mantida a creche? prejudicado

11. Quais os critérios de seleção? prejudicado

12. Como é realizada a transferência de presos?

por solicitação dos próprios presos    

por decisão da administração               

13. Os presos tem acesso a telefone publico?  Sim      Não  

14. Há cantina na unidade?  Sim      Não  

15. Os preços são compatíveis com o mercado?   Sim     Não  

OBS: Procurar examinar os preços pessoalmente

16. Quem controla/administra a cantina? prejudicado

17. É permitido o uso de:

Telefones celulares Sim      Não  

Rádio Sim      Não  

TV Sim      Não  

Vídeo Sim      Não  

Aparelho de Som Sim      Não  
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Ar condicionado Sim      Não  

Geladeira Sim      Não  

Fogão/Fogareiro Sim      Não  

Ventilador Sim      Não  

18. Nos casos em que os presos são liberados das celas durante o dia:

horário de saída das celas pela manhã: prejudicado

horário de recolhimento às celas: prejudicado

19. O estabelecimento dispõe de serviços informatizados?

Sim      Não  

20. De que tipo? Com programa exclusivo .

21. Há Regulamento Penitenciário?   Sim      Não  

OBS: Caso exista, solicitar um exemplar.

22. O estabelecimento é regularmente inspecionado por:

Juiz Corregedor      Juiz de Execução     Comissão de DH da OAB 

Ministério Público       Conselho da Comunidade   

Conselho Penitenciário     Outros: prejudicado

XII � Observações finais

1. Observações gerais sobre o estabelecimento (descrever a situação
do estabelecimento, comportamento dos presos, comportamento dos
funcionários, etc.): prejudicado

2. Há queixas dos funcionários?   Sim      Não  

Quais? prejudicado

3. Há queixas dos presos?     Sim      Não  
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Quais? prejudicado.

4. Há queixas dos visitantes?    Sim      Não  

Quais? prejudicado

5. Há queixas da direção do estabelecimento?  Sim      Não  

Quais? prejudicado

6. Outras observações: prejudicado

Salvador, Bahia, dezembro de 2004.

Reestruturação do Hospital de Custódia e Tratamento

Ano de 2004

1) Recuperação física total de alas;

2) Reaparelhamento das alas e dos postos de enfermagem,
oferecendo maior conforto e segurança a funcionários e pacientes;

3) Melhor distribuição dos internos no hospital, possibilitada pela
recuperação das alas;

4) Reforma do refeitório;

5) Criação de espaços para salas de aula, oficinas de serigrafia,
artes, artesanato e biblioteca, com implantação dos respectivos serviços;

6) Construção e implantação de barbearia para pacientes;

7) Recuperação da cobertura do prédio principal e da lavanderia;

8) Construção de banheiros na lavanderia, para utilização dos
pacientes que trabalham no local;

9) Redimensionamento, desobstrução e limpeza de todo o
esgotamento sanitário;

10) Recuperação de sanitários localizados na área externa, de uso de
internos;

11) Limpeza e pintura das áreas externas;

12) Recuperação de tampas e passeios;

13) Realização de limpeza química em toda a unidade;
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14) Implantação de mesas e bancos na área externa utilizada pelos
internos;

15) Recuperação de camas de pacientes;

16) Operacionalização do programa �De Volta Para Casa�, que
redirecionou o modelo assistencial, privilegiando o funcionamento de oficinas
terapêuticas, resultando na redução do número de pacientes, eliminando o
déficit de vagas;

17) Realização do Segundo Encontro de Saúde Mental do Hospital
de Custódia e Tratamento, repensando a assistência e propondo novos
enfoques para o tratamento;

18) Realização do I Seminário Interno do Hospital, discutindo temas
afetos à saúde, direitos e cidadania;

19) Envio de proposta de alteração da estrutura organizacional do
Hospital à Secretaria de Administração do Estado, privilegiando a área de
atendimento à saúde;

20) Contratação de Psiquiatras, Assistentes Sociais e Auxiliares de
Enfermagem;

21) Implementação de oficinas terapêuticas de arte, do corpo e de
bijuteria;

22) Instalação de telefones públicos para uso dos pacientes;

23) Instalação de bebedouros, com água gelada, para os internos;

24) Aquisição de maquinário para lavanderia (centrífuga, secadora e
passadeiras);

25) Aquisição de gerador de energia;

26) Aquisição de equipamentos de segurança (algemas, apitos,
coletes, rádios de comunicação etc);

27) Aquisição de grande quantidade de medicamentos;

28) Incremento das atividades sócio-terapêuticas, inclusive com a
criação de uma coordenação exclusiva para esta finalidade;

29) Implantação de jornal interno, elaborado com a participação de
internos e funcionários;

30) Em andamento a implantação de sistema de rádio interno, para
uso dos internos;

31) Capacitação dos servidores da área de segurança, através de
cursos de formação e vivências comportamentais.

Salvador, Bahia, 29 de dezembro de 2004.
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INSPEÇÃO REALIZADA EM 16.12.04 NA PENITENCIÁRIA �LEMOS
BRITO� EM SALVADOR-BAHIA ÀS 12h

DEPOIMENTO: VIRDAL ANTÔNIO MATOS DE SENA, Superintendente de
Assuntos penais do Estado da Bahia

Declarou que em 22 de dezembro de 2002 houve uma rebelião no Presídio
de Salvador, ocasião em que faleceu uma servidora, agente penitenciária Mirian
Tereza e mais dois internos, depois de uma tentativa de fuga de cerca de 400
presos, que tentaram fugir pela porta principal do complexo, fazendo como
refém o Coordenador de Segurança à época, Marcelo Galvão e o Diretor Rui da
Paz, Delegado de Polícia de carreira. Nessa tentativa, com a morte da agente
penitenciária, os demais agentes penitenciários negaram-se a continuar
trabalhando com a alegação de falta de segurança, sendo chamada a Polícia
Militar para fazer a segurança daquele estabelecimento penal. Os agentes
continuaram fazendo o trabalho de abertura, contagem e verificação e inspeção
das celas.

DEPOIMENTO: ANDRÉ LUIS CONCEIÇÃO DE SENA (interno, autor
de denúncias enviadas a várias instituições, inclusive ao CNPCP)

Declarou que faz parte de uma comissão de paz; que foi condenado a 4
anos de reclusão pelo crime de tentativa de roubo (art.157, §2º, I e II c/c art.14,
II todos do CPB); que está na Penitenciária Lemos Brito (PLB) há um mês vindo
do Presídio de Salvador; que confirma as denúncias quanto ao conteúdo das
cartas; que não foi torturado fisicamente, mas sim de forma psicológica; que
esses fatos ocorreram entre Fevereiro a Maio de 2003; que atribui a
responsabilidade ao Major Antônio Ricardo Guimarães, à época Diretor do
Presídio de Salvador e que passou a ocupar o cargo de Subcomandante da
Polícia Rodoviária Estadual; que não sofreu o espancamento ocorrido em
19.12.2003 e que consta da carta - denúncia, mas sim o interno Wellington de
Jesus e que foi instaurado um inquérito policial para apurar os fatos; ressalta
que não presenciou esse fato, tendo recebido essa informação de outros
internos; que é reincidente já que praticou um outro crime de roubo, consumado
no ano de 1996 e que por estar nessa situação não foi beneficiado pelo livramento
condicional, mesmo já tendo cumprido 1 ano e 7 meses da pena que lhe foi
imposta; que nasceu em Mata do São João onde os crimes foram cometidos;
que fez um pedido de Graça ao Presidente da República em 2004; A Comissão
do CNPCP sugeriu que fosse indicado um defensor para o condenado para
examinar a possibilidade de progressão ou outro benefício; o interno confirma
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as denúncias contidas na carta de que à época do fato as celas que deveriam
abrigar 8 presos abrigavam 22, comprovando o quadro de superlotação; o interno
reivindica melhoria do sistema penitenciário com o oferecimento de condições
para a ressocialização; que não há visita ao presídio pelo Ministério Público e
Judiciário, ficando os presos numa situação de abandono; que não tem
advogado, tendo sido sugerido pela comissão a indicação imediata de um
defensor da Secretaria de Justiça ou da Defensoria Pública.
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RELATÓRIO DE VISITAS DE INSPEÇÃO AOS

ESTABELECIMENTOS PENAIS DO ESTADO DO PIAUÍ

1. MEMBROS DA COMISSÃO (Resolução nº 02, de 10 de fevereiro de 2004)

1.1 - CÉSAR OLIVEIRA DE BARROS LEAL.

1.2 - EDISON JOSÉ BIONDI

1.3 - VETUVAL MARTINS VASCONCELOS

2. AGENTES DA POLÍCIA FEDERAL

2.1- FRANKLIN SOUSA DO CARMO

2.2 � SEBASTIÃO SILVA LIMA

2.3 � WILSON JORGE DA SILVA

3. DATA DA VISITA

3.1 � Dias 28 e 29 de julho de 2005.

4. SECRETÁRIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS

4.1 - Titular: Deputado Estadual JOÃO HENRIQUE FERREIRA DE
ALENCAR PIRES RABELO

4.2 - Auxiliares:

4.2.1 � RAUMÁRIO MOURÃO E SILVA, Assessor Jurídico e Presidente
do Conselho Penitenciário do Estado do Piauí (juiz de direito aposentado).

4.2.2 � MAGSAYSAY DA SILVA FEITOSA, Diretor da Unidade de
Administração Penitenciária.

4.2.3 -  ALCI MARCUS RIBEIRO BORGES, Diretor da Unidade de
Direitos Humanos.

5. UNIDADES PENAIS DO ESTADO DO PIAUÍ

O sistema prisional do Estado do Piauí é constituído por quatorze
estabelecimentos penais, sendo nove (9) penitenciárias, uma (1) colônia agro-
industrial, duas (2) casas de albergardo, uma (1) casa de custódia, um (1) hospital
penitenciário e um (1) núcleo de serviço de saúde mental, assim distribuídos:
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5.1 � Penitenciárias:

5.1.1 � Penitenciária Regional de Teresina Irmão Guido (regime fechado)1.

5.1.2 � Penitenciária Feminina de Teresina (regimes fechado e semi-
aberto)2.

5.1.3 � Penitenciária Feminina Prefeito Adalberto de Moura Santos
(regimes fechado e semi-aberto - Picos-PI).

5.1.4 � Penitenciária Gonçalo de Castro Lima [regimes fechado e semi-
aberto - Floriano (Vereda Grande)-PI].

5.1.5 � Penitenciária Mista Juiz Nonom Fontes Ibiapina (regimes fechado,
semi-aberto e aberto - Parnaíba-PI).

5.1.6 � Penitenciária Regional Dom Abel Alonso Nunes (regime fechado
- Bom Jesus-PI).

5.1.7 � Penitenciária Regional Prefeito Luiz Gonzaga Rebelo (regime
fechado - Esperantina-PI).

5.1.8 � Penitenciária Regional de Oeiras (regime fechado - Oeiras-PI).

5.1.9 � Penitenciária Regional José de Deus Barros (regime fechado -
Picos-PI).

5.2. Colônia Agrícola:

5.2.1 � Colônia Agro-Industrial Major César Oliveira (regime semi-aberto
- Altos-PI)3.

5.3 � Casas de Albergados:

5.3.1 � Casa de Albergado Deputado Severo Eulálio (regime aberto -
Picos-PI).

5.3.2 � Casa de Albergado de Teresina (regime aberto � Teresina-PI)4.

5.4 � Casa de Custódia:

5.4.1 � Casa de Custódia Prof. José Ribamar Leite5.

5.5 � Hospitais Penitenciário e Psiquiátrico:

5.5.1 � Hospital Penitenciário Dr. Valter Alencar (regimes fechado e
semi-aberto)6.

5.5.2 � Núcleo de Serviço de Saúde Mental (medida de segurança).

1Estabelecimento visitado pelos membros da comissão em 28 de julho de 2005, à tarde.
2Estabelecimento visitado pelos membros da Comissão no dia 28 de julho de 2005, à tarde.
3Estabelecimento visitado pelos membros da Comissão no dia 28 de julho de 2005, pela manhã.
4Estabelecimento visitado pelos membros da Comissão no dia 28 de julho de 2005, à tarde.
5Estabelecimento visitado pelos membros da Comissão no dia 29 de julho de 2005, pela manhã.
6Estabelecimento visitado pelos membros da Comissão no dia 28 de julho de 2005, pela manhã.
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Não há registro da existência de patronato público ou privado e de
conselho da comunidade.

6.  CONDIÇÕES GERAIS DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO PIAUÍ
Cumpre registrar que a Comissão de Inspeção visitou a Colônia Agro-

Industrial Major César Oliveira, o Hospital Penitenciário Dr. Valter Alencar, a
Penitenciária Irmão Guido, a Penitenciária Feminina, a Casa de Albergado e a
Casa de Custódia Prof. Ribamar Leite. Os dois primeiros estabelecimentos estão
localizados no Município de Altos, lindeiro ao Município de Teresina, enquanto
os demais se situam em Teresina. Nos estabelecimentos penais inspecionados
a Comissão constatou que as instalações prediais estão razoavelmente
preservadas, inclusive as instalações sanitárias. Entretanto, o sistema prisional
como um todo carece de um de maior número de agentes penitenciários, pois,
segundo a Secretaria de Justiça, registra-se um déficit de quatrocentos (400)
agentes penitenciários. Não há registro de rebeliões nos últimos três anos.

6.1 � Assistência à Saúde
O Hospital Penitenciário Dr. Valter Alencar integra o mesmo complexo

da Colônia Agro-Industrial. Nesta colônia, foram registradas reclamações de
detentos quanto à deficiência no funcionamento dos serviços de atendimento
à saúde. Acrescente-se que, no dia da visita, um preso se queixou de dores
abdominais, tendo o Conselheiro Biondi recomendado sua internação. No dia
seguinte, soube-se do seu óbito, não havendo registro de que a morte teve
como motivação deficiências no atendimento à saúde do preso.

As instalações prediais e os equipamentos médicos do Hospital Dr.
Valter Alencar estão impecáveis, quase sem uso. Constatou-se, porém, que
isso decorre da ausência de pessoal, como médicos e enfermeiros e pessoal
administrativo. Impende anotar que, no momento da visita, estavam presentes
o diretor do hospital e um auxiliar.

Nas unidades penais situadas no interior do Estado, a assistência à
saúde é prestada pela Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, por intermédio
de suas Diretorias Regionais, formalizada por meio de convênios firmados com
a Secretaria de Justiça e Direitos humanos. O Estado do Piauí ainda não aderiu
ao Plano Nacional de Saúde no Sistema Prisional, implementado pelos
Ministérios da Justiça e Saúde.

Ressalte-se que o convênio com a Secretaria de Saúde também implementa
a distribuição de preservativos e medicamentos em geral, bem como promove
campanhas de vacinação e exames periódicos de HIV.

O sistema de saúde penitenciário conta com 12 odontólogos, 13 médicos,
2 psiquiatras e 1 nutricionista.
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6.2 � Assistência Jurídica

A assistência jurídica gratuita aos presos é tarefa da Defensoria Pública
do Estado do Piauí, com o concurso de estagiários das Faculdades de Direito
localizadas na capital e no interior. É concedido o benefício da remição da pena
aos presos pelo trabalho ou pelo estudo.

6.3 � Assistência Educacional

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos em conjunto com a Secretaria
de Educação implantou, em 2003, o projeto �Educando para Liberdade�, que
oferece duzentas e sessenta (260) vagas nos ensinos fundamental (incluída a
alfabetização de adultos) e médio em todas as penitenciárias e casa de albergado
de Teresina. No caso da freqüência ao ensino fundamental e médio, a Secretaria
de Educação fornece o material escolar e disponibiliza vinte e nove (29)
professores para o atendimento aos detentos-alunos. Os cursos
profissionalizantes são ministrados por pessoas terceirizadas, por meio de
convênio ou contrato (SENAC, SEBRAE e outros).

6.4 � Assistência Social

Na oferta de assistência social ao preso, a Secretaria de Justiça e Direitos
Humanos se utiliza de parcerias com diversas entidades, tais como centros
universitários, serviços sociais, Seccional da OAB/PI, DEPEN/MJ e Secretaria
de Saúde. São ministrados diversos cursos profissionalizantes, a saber: padaria,
costura, alfataria, manicura, pedicuro, culinária, eletricista, operador de
microcomputador, fabricação de calçados, fraldas, absorventes, pintura em
tecido e cerâmica etc. Também são disponibilizados atendimentos clínicos em
psicologia, administração e serviço social. Tais atendimentos, nos anos 2003/
2004, alcançaram a cifra de novecentos e um (901) detentos. Ainda, consoante
dados fornecidos pela SJDH, emprega-se mão-de-obra de internos na execução
de serviços remunerados por empresas tomadoras desses serviços.

O sistema penitenciário conta com dezesseis (16) assistentes sociais,
atuando em todos os estabelecimentos penais da Capital e do interior do Estado.

6.5 � Assistência Religiosa

A assistência religiosa é prestada ministros das diversas confissões
religiosas, que comparecem aos presídios regularmente.
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6.6 � Assistência ao Egresso
Não há registro da prestação de assistência ao egresso.

7. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS
VISITADOS

7.1 � Colônia Agro-Industrial Major César Oliveira
7.1.1 � Capacidade de lotação e condições prediais

A Colônia Agro-Industrial Major César de Oliveira é destinada a presos
em cumprimento de pena no regime semi-aberto e tem capacidade para abrigar
duzentos e noventa (290) internos. No dia da visita, entretanto, contava com
apenas cento e sessenta e dois (162) reclusos, registrando-se um excedente de
cento e trinta e oito (138) vagas.

7.1.2 � Assistência material

A Colônia Agro-Industrial Major César de Oliveira está localizada na
zona rural do município de Altos-PI, e nela se desenvolvem atividades de plantio
de cereais, hortaliças, criação de animais de pequeno porte etc., cuja produção
é utilizada nas diversas unidades prisionais, salvo o excedente, que se destina
à comercialização. O local possui também oficinas para a produção de bolas de
futebol e de outras modalidades esportivas, artesanato, papel, serigrafia etc.
Apesar disso, a maior parte dos presos vive na ociosidade, pois não há vagas
para todos, dadas as limitações impostas pela carência de recursos humanos e
materiais. A colônia agro-industrial conta igualmente com cantina, de propriedade
de um condenado, onde são vendidos alimentos, produtos de higiene pessoal,
entre outros. É permitido o uso de rádio, televisão e refrigerador. A alimentação
é produzida em cozinha industrial operada por presos previamente selecionados.

7.2 � Penitenciária Irmão Guido
7.2.1 � Capacidade de lotação e condições prediais

A Penitenciária Irmão Guido se destina a presos em cumprimento de
pena no regime fechado. Tem capacidade para abrigar trezentos e vinte e quatro
(324) detentos. No dia da visita, contava com apenas cento e sessenta e noventa
e nove (199) detentos, registrando-se excedente de cento e vinte e cinco (125)
vagas.

7.2.2 � Assistência material

O local dispõe de oficinas destinadas à montagem de peças de bicicletas,
empregando mão-de-obra prisional expressiva. Todavia, a maior parte dos presos
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não trabalha, pois não existem vagas para todos, por força das limitações
impostas pela carência de recursos humanos e materiais. É permitido o uso de
rádio, televisão e refrigerador. O prédio abriga uma ala própria, em separado,
para as visitas íntimas. O complexo possui quadra poliesportiva coberta e
refeitório equipado com cozinha industrial.

7.3 � Penitenciária Feminina de Teresina

7.3.1 � Capacidade de lotação e condições prediais

A Penitenciária Feminina de Teresina tem capacidade de 115 vagas. No
dia da visita, ali se encontravam 49 detentas, em cumprimento de pena nos
regimes fechado e semi-aberto. Registre-se um excedente de sessenta e seis
(66) vagas. As instalações prediais são boas, com condições normais de
habitabilidade e de salubridade.

7.3.2 � Assistência material

O local dispõe de sala de aula e pequena biblioteca. Possui também uma
lavanderia industrial e hortas para produção de verduras. É permitido o uso de
rádio, televisão e refrigerador.

7.4 � Casa de Albergado de Teresina

7.4.1 � Capacidade de lotação e condições prediais

A casa DE ALBERGADO TEM CAPACIDADE DE 40 VAGAS. No dia da
visita, abrigava 36 detentos, em cumprimento de pena no regime aberto. Registre-
se um excedente de quatro (4) vagas. As instalações prediais são boas, de
modo que a edificação apresenta condições normais de habitabilidade e de
salubridade. A edificação tem características condizentes com o tipo de regime
de cumprimento de pena.

7.4.2 � Assistência material

No local existem espaços para a promoção de eventos, tais como
palestras, oficinas específicas e atividades religiosas.

7.5 � Casa de Custódia Prof. José Ribamar Leite

7.5.1 � Capacidade de lotação e condições prediais

A casa de custódia de Teresina tem capacidade de 336 vagas. No dia da
visita, acolhia 475 presos provisórios, registrando um déficit de cento e trinta e
nove vagas. As instalações prediais são compatíveis com os padrões de
habitabilidade e salubridade.
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7.5.2 � Assistência material

Não se constatou assistência material específica, ressalvadas aquelas
decorrentes das condições das instalações prediais, alimentação, etc. Porém,
neste passo, são afetadas de modo negativo em face da existência de
superlotação.

Ao final, a Comissão visitou as instalações do Conselho Penitenciário
do Estado do Piauí, sendo recebida por seu Presidente, Dr. Raumário Mourão e
Silva, bem como se entrevistou com o Secretário de Justiça e Direitos Humanos
do Estado do Piauí, Dep. João Henrique Ferreira de Alencar Pires Rebelo.

Em virtude de férias coletivas, não foi possível à Comissão entrevistar-
se com o juiz e o promotor de justiça da execução penal.

Assinale-se, por último, que a mídia local fez registro da presença dos
membros do CNPCP, externando as finalidades da referida inspeção.

Assim sendo, a Comissão avalia como boas as condições gerais do
sistema penitenciário do Estado do Piauí, tendo em vista que os estabelecimentos
apresentam razoáveis condições de conservação predial. A SJDH, ademais,
implementa vários programas que propricia o acesso de vários condenados ao
trabalho, aos serviços de saúde, à educação, atendimento social etc.

Ante o exposto, a Comissão julga excessiva a população registrada na
Casa de Custódia Prof. José Ribamar Leite, e entende ser demasiado reduzido o
número de agentes penitenciários, a ociosidade do Hospital Penitenciário Dr.
Valter Alencar e a completa ausência de assistência ao egresso. Sugere-se que
o Estado do Piauí adira ao Plano Nacional de Saúde do Sistema Prisional.

Tenha-se em conta que a assistência material, à saúde, à educação,
jurídica e social não se preste universalmente, pois os recursos materiais e
humanos destinados ao suprimento de tais direitos são de todo insuficientes.

Assim sendo, a Comissão sugere que o CNPCP dê ciência da situação
fática aqui aludida, mediante remessa do presente relatório, para as providências
necessárias, às seguintes autoridades:

a) Governador do Estado do Piauí;

b) Secretário de Estado da Justiça e Direitos Humanos;

c) Procurador Geral de Justiça do Estado do Piauí, representando-
lhe quanto à morte do detento consignada corpo do relatório;
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d) Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí; e ao

e) DEPEN/MJ.

Brasília, 08 de setembro de 2005.

César Oliveira de Barros Leal                             Edison José Biondi

  Conselheiro                                                  Conselheiro

Vetuval Martins Vasconcelos

Conselheiro
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e Seminários
Congressos
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III SEMINÁRIO DE EXECUÇÃO PENAL E DE PENAS E

MEDIDAS  ALTERNATIVAS NO MARANHÃO1

Carta de São Luís do Maranhão � 26 a 28 de setembro de 2005.

Os(as) participantes do III Seminário de Execução Penal, das Penas e
Medidas Alternativas no Maranhão, reunidos no período de 26 a 28 de outubro
de 2005, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, por meio da presente
Carta expõem e propõem, como conclusões do evento, para fins de políticas na
área da execução das penas e das penas e medidas alternativas, o que segue:

I - Fomento e promoção, por parte do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária - CNPCP, inclusive em parceria com os demais órgãos
da execução penal e das penas e medidas alternativas, bem como com instituições
de ensino superior e organizações não governamentais, de eventos e atividades
propiciadoras de uma apreensão e compreensão mais ampla dos profissionais
do direito e de áreas pertinentes, sobre as penas e medidas alternativas,
viabilizando a troca de experiências e o intercâmbio científico entre seus
membros;

II � A ênfase na parceria entre órgãos da execução penal e de penas e
medidas alternativas com as instituições de ensino superior e organizações
não governamentais, como forma de reunir esforços, competências e habilidades
institucionais no enfrentamento teórico e prático da complexidade da questão
penitenciária e da execução das penas e medidas alternativas;

III � Fomento das relações entre órgãos da execução penal e de penas e
medidas alternativas com as instituições de ensino superior também visando a
formação de operadores jurídicos, psicólogos(as), assistentes sociais e demais
profissionais vinculados à execução penal e das penas e medidas alternativas,
com paradigma voltado aos critérios humano-dignificantes do Estado
Democrático de Direito e do respeito à pluralidade humana e cultural;

IV � Alertar para a necessidade de atenção prioritária das instituições
públicas da execução penal e de penas e medidas alternativas, para os aspectos
relacionados com atenção à saúde das pessoas presas e condenadas, tais como
o apoio às equipes, manutenção das farmácias e consultórios, trâmites de
hospitalização e atendimento às peculiaridades de usuários de álcool e de outras
drogas, bem como portadores de transtornos psíquicos;

V � Alertar para a necessidade de atenção prioritária às mulheres em
privação de liberdade, compreendidas em suas particularidades de gênero,
inclusive com atualizações legais que atendam suas demandas específicas como

CNPCP 19 - Miolo completo.pmd 12/22/2006, 5:32 PM443



444

Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1(19) - jul/dez. 2006

mulheres e mães, reconhecendo-se a inadequação legal da não distinção das
condutas relacionadas às formas de tráfico de drogas, fator que conduz à
inclusão das mulheres no universo carcerário de forma perversa em termos de
rigor no acesso aos institutos do sistema progressivo;

VI �  Recomendar a imediata necessidade de construção de
estabelecimentos prisionais que permitam que a Lei de Execuções Penais seja
cumprida no que se refere à correlação entre estabelecimentos penais e regimes
de execução da penas, bem como em termos da correlação daqueles com as
distinções de sexo;

VII � Alertar para a necessidade de celeridade na atuação dos operadores
do direito, sobretudo da esfera do Judiciário, para garantir aos encarcerados(as)
os seus direitos na execução penal;

VIII � Exortar as Unidades da Federação a que estruturem regularmente
o serviço penitenciário, por meio de planos de cargos, carreiras e salários; a
organização de processos de recrutamento, seleção, formação, atualização e
valorização dos(as) profissionais; e a instalação órgãos que atuem no controle
da atividade, sem prejuízo da criação e atuação das ouvidorias penitenciárias;

IX � Recomendar ao Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN a
implantação de Escolas Penitenciárias, bem como promova e amplie sua atuação
na formação superior e de pós-graduação dos(as) servidores(as)
penitenciários(as); construindo políticas de formação e seleção dos servidores
penitenciários que considerem o caráter inter, multi e transdisciplinar da questão
penitenciária, e da execução das penas e medidas alternativas;

X � Estreitamento das relações entre os diversos órgãos de execução
penal e das penas e medidas alternativas a fim de uniformizar os seus
procedimentos;

XI � Apoiar o reconhecimento do Direito do Voto do(a) Preso(a),
alertando, inclusive, para a necessidade de se viabilizar o voto dos(as)
provisórios(as) nos próximos pleitos eleitorais, de acordo com a manifestação
do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, aprovada em
27.10.2005, por ocasião de sua 315ª Reunião Ordinária;

XII � Recomendar a criação de Varas Especializadas na Execução das
Medidas e Penas Alternativas nas comarcas de acordo com critérios de
conveniência e oportunidade, e a implantação de mecanismos de fiscalização,
monitoramento e acompanhamento das penas e medidas alternativas em todas
as comarcas dos estados onde não houver vara especializada;

XIII � Interligar as várias articulações em torno da execução penal, seja
de ente público ou privado, a exemplo da RedeSol, interessadas na mudança do
paradigma da prisão, a fim de promover a aplicação das penas e medidas
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alternativas, bem como a prevenção da violência e a Segurança Cidadã, com
enfoque na dignidade humana e cultura da paz;

XIV � Criar um sistema único de administração penitenciária, a exemplo
do Sistema Único de Segurança Pública, contemplando mecanismos de repasse
de recursos desvinculados de situação de inadimplência dos estados e
municípios;

XV - Recomendar aos Tribunais de Justiça e às Procuradorias Gerais de
Justiça que estimulem o avanço na aplicação das penas e medidas alternativas,
e na instalação dos conselhos da comunidade.

XVI - Recomendar aos tribunais de segundo grau que criem equipes
multidisciplinares para efetivar estudo psicossocial antes das decisões, onde
for conveniente colher elementos subjetivos da personalidade do preso para o
convencimento do juiz no ato julgar;

XVII - Recomendar Convênios entre os Municípios, o Tribunal de Justiça,
as Vara de Execuções Criminais e ONGS, para maior eficácia das penas e medidas
alternativas;

XVIII - Substituir as cadernetas de assinaturas no caso do sursis penal
e processual, por reuniões com os beneficiários;

XIX � Recomendar a criação nas Varas de Execuções Criminais do cargo
de Comissário de Execução, que fará parte do quadro de servidores do Poder
Judiciário.

XX � Alteração legislativa que discipline sobre a responsabilidade civil
exclusiva do Estado nos casos dos danos causados pelos prestadores de
serviço à comunidade, incluindo a criação de um seguro por eventuais prejuízos
causados durante essa prestação;

XXI � Recomendar aos órgãos de justiça e segurança pública que
desenvolvam formas de resolução de conflito que incluam ofensor e ofendido,
e seus familiares, nos moldes da justiça restaurativa.

São Luis, 28 de outubro de 2005.

A COORDENAÇÃO GERAL DO EVENTO
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CONCLUSÕES DO I ENCONTRO DE CONSELHOS DA COMUNIDADE

DA REGIÃO SUL DO BRASIL E DO

III SEMINÁRIO DO PROJETO �TRABALHO PARA A VIDA�

DA CORREGEDORIA �GERAL DA JUSTIÇA DO RS

Realizado em Porto Alegre, em 18 de novembro de 2005,

na Escola Superior da Magistratura do Rio Grande Do Sul

Grupo A (Temas discutidos)

- Como atrair a Comunidade para as propostas do Conselho da
Comunidade?

1 - Inserir em sua rotina de trabalho, representações de vários segmentos
atuantes da comunidade, pessoas que possam agregar e viabilizar a atuação do
Conselho da Comunidade.

2 - Buscar a parceria de Universidades, Faculdades, através de
estagiários, projetos de inclusão social, fomentar esta atuação através de
laboratórios comunitários com visão multidisciplinar (visão Conselhos da
Comunidade � Comunidade � estagiários � presos). Buscar familiares de presos
e demais pessoas que estejam atuando em meios comunitários (Paróquias,
Centros Comunitários, Centros Pastorais, Clubes de Mães etc.). Manter uma
atuação estreita com a Câmara de Vereadores e Assembléia Legislativa,
mostrando aos Representantes do Povo a finalidade do Conselho da
Comunidade, para que se possa efetivar projetos afins. Buscar viabilizar a
atuação do Conselho da Comunidade, através de reportagens, na imprensa em
geral, nos jornais de bairros, junto ao comércio local, nas rádios comunitárias,
visitar escolas etc., Projeto �Publicidade Máxima�.

3 - Apresentar, através de ofício (de preferências, com logo) ao Juiz da
Vara de Execução o Conselho da Comunidade, sua atuação e metas, o rol de
seus integrantes, disponibilizando endereço e fone para contato. Manter,
permanentemente, contato entre Juiz da VEC e Conselho da Comunidade, para
que se visualizem e tracem metas de atuação de forma conjunta. Apresentar o
CC, através de ofício, aos demais Conselhos Municipais de sua Comarca �
CMDCA � Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS
� Conselho Municipal de Assistência Social, COMDIM � Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher, Conselho Municipal de Idoso etc.

- Formas e meios de auto-organização e de auto-sustentabilidade.
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1 - Estar legalizado, através do reconhecimento de seu Estatuto é a
primeira regra. Obter a inscrição junto ao CNPJ é indispensável para a obtenção
de recursos, possuir um controle interno de gerenciamento de ações, buscar
uma estratégia de atuação clara e executável, manter a parte contábil em dia,
possuir uma �Memória de Atuação� arquivada de forma organizada (atas de
reuniões, cópias dos relatórios, cópias das reportagens, cópias dos projetos,
arquivar em pasta específica as cópias de correspondências recebidas e enviadas
etc.). Criação de um logo que identifique o Conselho, buscando a uniformidade
de sua apresentação à Comunidade, viabilizar um e-mail e se possível, um site
para melhor ampliar sua atuação junto à comunidade onde atua.

Proposta prática: atrair profissional da área de contabilidade, com
indicação do Conselho Estadual de Contadores, para que tomem assento no
Conselho da Comunidade, nomeando-os, de preferência, aos cargos de
Tesoureiros.

Necessidade de projetos para o recebimento de recursos de órgãos públicos e
privados.

1 � Propor projetos conforme a demanda compulsada, inscrevendo-se
junto aos órgãos públicos e/ou privados. Participar de programas e ações
realizados pelos governos federais, estaduais e municipais (Ex. �A Nota é
Minha�, �Nota Solidária�, �Portal da Social� etc.). Buscar verbas, através de
projetos, junto ao Ministério da Justiça (DEPEN), Ministério da Saúde, Secretaria
Estadual do Trabalho e Assistência Social etc. Solicitar, através de ofício, ao
Juiz da VEC, que sejam destinados ao Conselho da Comunidade os valores das
penas alternativas, buscar junto a Prefeitura a indicação de verbas que são
destinadas para projetos sociais e da coletividade. Propor projetos para entidades
Internacionais de Direitos Humanos e afins. Buscar junto à Assembléia
Legislativa, verbas destinadas para projetos sociais.

Proposta prática: Compor com o DEPEN a flexibilização de apresentação
de projetos oriundos dos Conselhos, para que se dê de forma direta e exclusiva.

- Aplicação e fiscalização dos recursos recebidos pelo Conselho.

1 - É fundamental que o Conselho da Comunidade preste contas, com
transparência, da destinação das verbas recebidas, elaborando um relatório
(que deve ser arquivado o original), devendo ser enviado inclusive ao Juiz da
VEC, dando visibilidade à seriedade de como o Conselho da Comunidade é
conduzido. É de ressaltar que as verbas que são oriundas de entidades
governamentais e internacionais, se não prestadas as contas no devido tempo,
inviabilizam futuros projetos.

- Formação de uma Confederação de Conselhos da Comunidade.
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1 - Inicialmente, a forma mais aceita pelo grupo seria a criação de
Conselhos Intermunicipais, ou seja, que os representantes dos vários municípios
que compõem a Comarca, se reúnam de forma mais sistemática.

2 - Fomentar a criação de uma rede de e-mails dos Conselhos Estaduais,
proporcionando eventos itinerantes para trocas de experiências e projetos.

3 - Num segundo momento, a criação de uma Associação de Conselhos
Municipais do Estado, coordenador a partir do Conselho de POA.

4 - Possibilitar aos Conselhos que a prestação de contas devidas seja
lançada na internet, buscando a transparência máxima das ações.

GRUPO B (Temas discutidos)

1 - A necessidade de que o Conselho Penitenciário seja articulador dos
Conselhos da Comunidade.

2 - Articulação entre o CNPCP e os Conselhos da Comunidade com a
possibilidade de elaboração das políticas na área criminal penitenciária.

3 - Publicação de caráter informativo sobre as instruções envolvidas no
sistema de justiça criminal, sob a responsabilidade do DEPEN.

4 - O CPE deve gestionar junto às escolas de formação dos serviços
penitenciários a inclusão e a articulação nos programas de formação do papel
dos Conselhos da Comunidade.

5 - Manter um banco de dados CPE contendo a relação dos organismos
financiadores para a captação de recursos pelos Conselhos da Comunidade.

6 - Os CPE devem manter programa de articulação comunitária para
assessorar e orientar os Conselhos da Comunidade.

GRUPO C (Temas discutidos)

1 - Mobilização dos Conselhos da Comunidade pela aprovação do
Projeto de Lei nº 62/99 � Dep. Eduardo Suplicy, que prevê vagas nas empresas
prestadoras de serviços aos governos para egressos do sistema prisional.

2 - Incluir nas ações dos Conselhos da Comunidade os egressos do
manicômio judiciário.

3 - Função do Conselho da Comunidade: Cunho de inserção social sem
ser assistencial e fiscalizatório sem ser meramente denuncista.

4 - FAESP e Conselhos da Comunidade devem fazer parceria para juntos
buscarem recursos do FASC, com a socialização entre os conselhos das
experiências executadas pela FAESP, via Tj-RS, Projeto Trabalho para a Vida.
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- Papel dos Conselhos da Comunidade.

1 - Estabelecer parcerias com entidades que possam atuar com egressos
e familiares experimentalmente com outros Conselhos. Exigir que o Estado
cumpra seu papel.

2 - Ampliar a discussão nos municípios sobre o papel da prefeitura no
atendimento a família e egressos.

- Como fomentar a parceria.

1 - Ampliar a participação dos Conselhos na busca e divulgação da
importância do trabalho prisional.

2 - Reuniões com a FAMURS, UERGS, AGM, AL.

3 - FGTAS efetive convênio com VEPMA.

- Como atrair a comunidade.

1 - Construir eventos, seminários para discutir com a comunidade a
questão prisional e de prevenção à delinqüência (em nível local).

2 - Papel dos Conselhos da Comunidade nas Penas e Medidas
Alternativas.

3 - Conselhos se capacitarem mais e se inserirem na atuação junto às
penas alternativas.

- Capacitação.

1 - Capacitar permanentemente os Conselheiros.

2 - Corregedoria-Geral da Justiça � tentar manter o seminário de capitação.

Gênero.

1 - Realizar seminário específico sobre a questão de gênero e atuação
dos conselhos.

2 - Projeto Trabalho para a Vida deverá centralizar e divulgar no site do
TJRS experiências exitosas.

3 - Encaminhar deliberação deste encontro para o governador, SJS, MJ.
Por fim, deliberaram, os participantes do I Encontro, que o II Encontro de
Conselhos da Comunidade da Região Sul deverá ocorrer em Joinville, Santa
Catarina, no mês de setembro de 2006.

Porto Alegre, 18 de novembro de 2005.
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V CONGRESO INTERNACIONAL y XI NACIONAL

SOBRE MENORES INFRACTORES

LUIZ RODRIGUEZ MANZANERA

(Jalisco, México, 26 � 28 de abril de 2006)

CONCLUSIONES

PRIMEIRA � El Congreso Nacional para Menores Infractores, deberá
conservarse como una línea fundamental de trabajo de ANFEAMI, en virtud de
ser la única institución que congrega a expertos y especialistas de la matéria,
por lo que possee la autoridad moral y técnica para orientar las políticas públicas
em matéria de justiça de menores.

SEGUNDA � Debe considerarse como expertos en derecho minoril a
aquellas personas que son capaces de hacer una interpretación integral de la
condición del menor atendiendo a su persona y circunstancias y no a una
interpretación penal, así como también contar con la experiencia y formación
académica necesaria.

TERCERA � Debe reconocerse al Derecho de Menores, creando y
trabajando con una dogmática propia para evitar que la fuente de definición
jurídica sea el Derecho Penal.

CUARTA � La correcta interpretación de la proporcionalidad debe
atender a su fuente natural con relación a la aplicación mínima de la pena y
sobre la interpretación específica que en materia de menores hacen los
instrumentos internacionales de Naciones Unidas.

QUINTA � Las leyes secundarias, tomando en consideración los
instrumentos internacionales deben contemplar que en la remisión y la
determinación de la medida es necesario atender a las circunstancias personales
del menor con base en los estudios técnico sociales, psicológicos, pedagógicos,
laborales y criminológicos.

SEXTA � Es necesario insistir que un sistema tutelar no se opone a un
sistema de garantías, sino que aquél no puede entenderse sin éstas, y lo contrario
a un sistema de protección, o de tutela, es un sistema penal o punitivo.

SÉPTIMA � Es conveniente retomar la importancia de situar en el centro
de análisis al menor, sus circunstancias, sus necesidades especiales, su calidad
específica de persona en desarrollo y no únicamente el cumplimiento de garantías
procesales.
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OCTAVA- Se recomienda seguir utilizando el término menor de edad o
niño indistintamente en las leyes secundarias, para estar acorde con los
instrumentos internacionales y con la normatividad nacional, ya que el término
de adolescente ofrece el riesgo de sustraer al menor de edad de los derechos
que le corresponden.

NOVENA - No es conveniente habilitar a jueces penales para la atención
del menor de edad en conflicto con la ley penal, ya que la especialización no se
puede entender sin una experiencia mínima en la materia.

DÉCIMA � El no incorporar al personal de impartición de justicia que
trabaja actualmente en el sistema, por el sólo hecho de no haber laborado en el
poder judicial, es discriminatorio y violatorio de derechos.

DÉCIMA PRIMEIRA � La mejor política criminal es contar con una
verdadera política social.

DÉCIMA SEGUNDA � ANFEAMI se pronuncia por una verdadera
doctrina especializada, con base en los principios de protección, interés superior
del niño y especificidad.

DÉCIMA TERCERA � La currícula de la especialidad de menores
infractores, deberá atender al perfil del egresado que sea capaz de interpretar,
analizar, proponer y actuar sobre esta problemática.

DÉCIMA CUARTA � De conformidad con la reforma al artículo 18
constitucional, el sistema integral de justicia para menores de edad, no debe
entenderse como un sistema penal.

DÉCIMA QUINTA � Es necesario que no existan confusiones con
relación al hecho de que los Estados y el Distrito Federal quedan facultados
para legislar en esta materia con plena libertad, sin mayor limitación que la
observancia y el apego a las bases, principios y lineamientos esenciales de la
Constitución Federal.

DÉCIMA SEXTA � La Ley Federal establece únicamente la competencia
para las autoridades federales de conocer de las conductas tipificadas en las
leyes penales federales y los Estados no se encuentran obligados a reproducir
sus disposiciones en sus leyes respectivas.

DÉCIMA SÉPTIMA - La relación entre la Federación y los Estados para
la aplicación de la ley federal, debe sustentarse en la firma de los convenios que
al efecto se realicen con plena libertad de competencias.

DÉCIMA OCTAVA - El sistema integral de justicia para menores
infractores debe contar con una unidad de investigación y capacitación
conforme al numeral 30 de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la
Administración de Justicia de Menores.
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DÉCIMA NOVENA � Con fundamento en el artículo 13 de la Ley General
que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, se incluya a ANFEAMI como miembro del Consejo Nacional de
Seguridad Pública.

VIGÉSIMA � Es importante aprovechar las experiencias exitosas en la
materia, como el caso de Inglaterra que cuenta con un órgano autónomo
denominado �Comisión para la Justicia Juvenil�, conformando un sistema
integral.

VIGÉSIMA PRIMERA � Parte fundamental de la prevención del delito
es evitar que se penalice a los menores, anteponiendo la justicia restaurativa a
la retributiva.

VIGÉSIMA SEGUNDA � Los Estados deben contemplar diversas
alternativas para cumplir con el artículo 18 constitucional, ya que existen
diferentes posibilidades para la conformación de un sistema integral
especializado.

VIGÉSIMA TERCERA - La funciones de prevención, pro curación,
importación, ejecución y seguimiento, deberán quedar articuladas, por ello se
debe considerar, la conformación de un órgano autónomo que facilite la
operatividad de todo el sistema.

 VIGÉSIMA CUARTA � Es fundamental diferenciar entre el concepto de
debido proceso legal, para no confundirse con el debido proceso penal, ya que
aquél debe considerarse para todos los ámbitos jurídicos dentro de los cuales
uno ellos es el penal, y otro debe ser el debido proceso de menores.

VIGÉSIMA QUINTA � El tratamiento no puede entenderse únicamente
como los distintos grados de privación del derecho a la libertad de tránsito,
sino como la aplicación de sistemas o métodos  especializados, con aportación
de las diversas ciencias, técnica, y disciplinas pertinentes, a partir del
diagnóstico de personalidad para lograr la integración social de menor. Éste
deberá ser integral, secuencial, interdisciplinario y dirigido al menor con el
apoyo de su familia.

VIGÉSIMA SEXTA - Es importante fortalecer un sistema que considere
diversas formas alternativas de justicia.

VIGÉSIMA SÉPTIMA � Es necesario fortalecer la participación de la
sociedad civil, responsabilizando a la comunidad en las tareas de prevención
del delito.

VIGÉSIMA OCTAVA - El interés superior del niño debe considerar no
únicamente el estatus legal, sino la posibilidad de potencial izar todo aquello
que permite su pleno desarrollo armónico.
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VIGÉSIMO NOVENA � Es importante reconocer como prioritario la
comunicación entre el área técnica y jurídica, equilibrando ambas en beneficio
de la atención al menor infractor.

TRIGÉSIMA � La justicia de menores debe reconocerse en su magna
importancia como justicia especializada no penal.

TRIGÉSIMA PRIMEIRA � Por último y de conformidad con los estatutos
de ANFEAMI, se determinó que el XII Congreso sobre Menores Infractores se
celebre en el Estado de Chihuahua.
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Discursos
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Exmo. Senhor Dr. Márcio Thomaz Bastos, DD. Ministro

de Estado da Justiça, demais autoridades presentes,

servidores deste Ministério, Senhoras e Senhores.

Seja-me permitido, inicialmente, tributar o preito de agradecimento ao
colendo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, por cujas mãos,
posso dizer, fui honrado com a indicação efetivada que recebeu o aval de sua
Excelência o Sr. Ministro, Dr. Márcio Thomaz Bastos, nomeando-me para o
honroso cargo que assumo. Esse preito é manifestado na pessoa do eminente
Conselheiro Vetuval Martins Vasconcelos, Vice-Presidente, no exercício da
Presidência, rogando a sua Excelência que o estenda aos dignos pares e
servidores daquele Órgão.

De igual sorte, aos eminentes Secretários deste Órgão, Dra. Cláudia
Maria de Freitas Chagas e Dr. Luiz Paulo Barreto, por meio dos quais fui
informado e procurei entender os meandros relacionados ao Departamento
Penitenciário Nacional.

Por óbvio, minha profunda gratidão ao Excelentíssimo Senhor Ministro
pela honra com que me distingue.

Não vejo, Senhor Ministro, o atual momento como sendo propício a
longos e exaustivos discursos, daí porque conduzo minhas palavras com extrema
objetividade.

Sei dos desafios. E sei que não serão vencidos em curto prazo.
Necessário, entretanto, que a trajetória até aqui percorrida sob a orientação de
Vossa Excelência continue. E o farei contando com o valoroso quadro de
servidores do DEPEN, até aqui, embora interinamente, capitaneados pelo Dr.
Cristiano Andrade.

Ao longo da existência da Lei de Execução Penal, vale dizer, há mais de
21 anos, tenho procurado entender a filosofia impregnada, e apenas chego a
uma assertiva, que resolvi construir como lema a indicar o horizonte pelo qual
procurarei pautar os trabalhos que me aguardam. �POR UMA EXECUÇÃO
PENAL  HUMANA�.

A triste realidade do sistema prisional como um todo já é por demais
conhecida. É uma herança de mais de 2 séculos, e não seria racional que
ousássemos dizer que a mudança será imediata.

Estaríamos nos enganando, e enganando a todos os seres humanos que
se encontram nesses indesejáveis locais, em sua maioria, posto que não há
condições de propiciar os elementos necessários ao propósito de reinserção
social, postulado maior contido em nossa Lei de Execução Penal.
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Levantamentos recentes estão a demonstrar que a ociosidade nos
presídios é a regra (mais de 70% dos homens presos não desempenham qualquer
atividade relacionada ao trabalho, quanto mais aquelas necessárias à
profissionalização);

Os índices de reincidência são alarmantes, e embora não existam estudos
precisos, ousa-se afirmar que giram em torno de 80%, fato deveras lamentável,
posto que comprobatório da máxima de que se gasta muito para aprimorar o
perfil criminógeno daquele que, segundo a Lei, deve retornar à Sociedade
adaptado às suas normas de conduta.

Que situação partadoxal!

Órgãos da Execução Penal figuram no elenco legislativo sem nenhuma
eficácia, como é o caso dos Patronatos, sejam Públicos ou Particulares (os
números existentes são irrisórios) e os Conselhos de Comunidade, com suas
honrosas e parcas exceções não se encontram instalados para o desempenho
das relevantes funções que são atribuídas pelos instrumentos normativos
existentes.

Conselhos Penitenciários ainda não se aperceberam de sua importância
e valor. Embora tardiamente, é chegada a hora dessa consciência.

Pugna-se por uma Política Criminal e Penitenciária que oriente as ações
a serem desenvolvidas. Estas, contudo, já foram editadas pelo Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mas é desconhecida. Urge a
conscientização.

Se fôssemos efetuar o retrospecto de todos os instrumentos normativos
existentes, ao final, diríamos, como Vossa Excelência, Senhor Ministro, tem dito
em seus pronunciamentos por este imenso Brasil. A crise não é normativa.
Órgãos e instrumentos legais existem, e muitos. Urge implementá-los.

Aqueles que labutam no sistema prisional e os que se dedicam à Execução
o fazem por amor. Exemplos dignificantes poderiam ser ressaltados. Não é a
hora, entretanto.

Vossa Excelência, Senhor Ministro, pelo que nos é dado acompanhar
devido às atividades que desempenhamos junto ao CNPCP, concretiza aquilo
que para muitos seriam sonhos. A propagação, em todos os níveis, dos
substitutivos penais (PENAS ALTERNATIVAS); a realidade hoje palpável dos
presídios federais; o acompanhamento diuturno que efetiva acerca dos
problemas existentes, tornou realidade a readequação do Departamento
Penitenciário Nacional, dotando-o de mais e melhores condições para o
desempenho de seus misteres, isto sem falar no novo dimensionamento
projetado, num curto espaço de tempo.
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O tempo agora é de ações e é chegada a hora de parar, e de agradecimento
final.

À minha dileta esposa aqui presente. Companheira constante em toda a
minha vida dos embates vividos, sofridos e graças a Deus vencidos. Todos
com fé e muito, mas muito amor.

A Deus, por derradeiro, implorando-o, com o espírito em genuflexo, para
que me ajude no propósito já delineado de poder semear e colher os frutos
�POR UMA EXECUÇÃO PENAL HUMANA�.

MAURÍCIO KUEHNE
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INTERVENÇÃO DO DOUTOR SERGIO GARCÍA RAMIREZ,

PRESIDENTE DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS,
NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO PERÍODO EXTRAORDINÁRIO DE

SESSÕES DA CORTE INTERAMERICANA

BRASÍLIA, BRASIL, 28 DE MARÇO DE 2006.

Em nome de meus colegas integrantes da Corte Interamericana de Direitos
Humanos � juízes Alirio Abreu Burelli, Oliver Jackman, Antônio Cançado
Trindade, Cecilia Medina Quiroga, Manuel Ventura Robles e Diego García-
Sayán � e no meu próprio, saúdo o povo e o governo do Brasil e expresso-lhes
o mais cordial reconhecimento pela hospitalidade que nos brindam. Com ela,
iniciamos a nova jornada de uma experiência que constitui uma novidade: a
celebração de períodos extraordinários de sessões fora de nossa sede na Costa
Rica. Que honroso e alentador é encontrar-nos com esse propósito na cidade
capital do Brasil, exemplo do esforço humano por abrir novos espaços à vida
civil, com uma grandeza que é o dom natural desta República.

Manifesto o mesmo reconhecimento a nossos estimados anfitriões, o
Senhor Presidente e aos distintos integrantes do Superior Tribunal de Justiça,
ao senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores e ao senhor Secretário
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Apreciamos a feliz
coincidência de diversas autoridades nacionais numa tarefa que serve a objetivos
compartilhados. Concorremos com os senhores e esperamos os melhores
resultados desta etapa de nosso desempenho jurisdicional.

Transcorreu mais de meio século desde que a Conferência de Chapultepec
resolveu dotar o Continente com um instrumento que consagrasse os direitos
fundamentais e com um tribunal que contribuísse para assegurá-los. Assim se
aproximaria o momento no qual os seres humanos se veriam liberados do temor
e da miséria, como promete a Declaração Universal, e a América cumpriria sua
missão histórica de oferecer ao homem uma terra de liberdade, como anuncia a
Carta dos Estados Americanos. O encontro de Chapultepec foi apenas uma
estação � não a primeira, muito menos a última � no longo caminho. Nele nos
encontramos e nele estaremos ainda por muito tempo.

Em 1969, os Estados Americanos subscreveram na Costa Rica a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Antes, houve propostas e
projetos. Também reservas e cautela, que não desapareceriam na Conferência
de San José. Apenas crescia o tronco � que já chegou a ser poderoso � do
Direito Internacional dos Direitos Humanos e se animava a presença das
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jurisdições internacionais. A deliberação de 1969 pôs em evidência as cavilações
prevalecentes, mas também abriu a possibilidade de empreender, com vontade
política � no fundo, vontade ética, que não é coisa passageira � o caminho do
futuro. Não estamos como estivemos em 1969. Já andamos uma boa parte do
caminho. Agora ambicionamos construir sobre o que era o futuro para os homens
do ano de 69 e que para nós já é o passado, uma versão mais luminosa dos anos
que virão.

Tinha razão René Cassin quando supôs que o caráter da nascente
Convenção seria �judicial�, e previu que um fruto eminente da Conferência de
San José seria a instituição da Corte Interamericana. As coisas, no entanto, não
andariam rapidamente. A história sabe de pausas. Escreve-se, em todo caso, à
força de capítulos sucessivos que encaminham os trabalhos e despejam o porvir.
Seriam dez anos depois, em 1978, quando entrou em vigor a Convenção
Americana. Cumprida esta pausa, foi instalada a Corte Interamericana de Direitos
Humanos.

Da cerimônia de estabelecimento até hoje transcorreram pouco mais de
vinte e cinco anos. É o tempo que demora para haver mudança de algumas
gerações. Trabalhando, celebramos as bodas de prata. E trabalhando, chegamos
a Brasília. Nesse lapso, a Corte emitiu dezenas de opiniões consultivas e
sentenças que se projetam na América e especialmente nos vinte e um Estados
que reconheceram a competência contenciosa do Tribunal. Nesta porção
continental de nossa América � conforme a bela expressão afirmativa de José
Martí � moram quinhentos milhões de seres humanos, cidadãos de uma pátria
comum. �Para nós � cito a Bolívar em sua proclamação aos soldados da Divisão
Urdaneta � a Pátria é a América�.

No transcurso deste tempo e destes trabalhos, o Tribunal Internacional
se fortaleceu, fixou uma doutrina citada com freqüência e respeito, e ganhou um
lugar entre as instituições americanas. Esperamos que possa obtê-lo também
no coração de muitas mulheres e muitos homens de nossos povos. Para atingir
esse fim, teve e continua tendo a seu lado � coisa que reconhecemos e
apreciamos � a vigorosa companhia do Brasil.

A Corte, que normalmente faz suas sessões na sede de San José,
empreendeu outros rumos, sem abandonar aquele. Pôs em prática certa itinerância
que poderia transformar-se em costume, como aconteceu com outras instituições
judiciais. Em Assunção, Paraguai, realizou-se o primeiro período íntegro de
sessões nesta modalidade, após uma saudável experiência em Santiago. O
balanço foi estimulante, o que nos permitiu falar do �espírito de Assunção�.
Daí proveio o alento para reiterar a experiência. Agora o fazemos no Brasil, com
o beneplácito de vocês e o apoio da Organização dos Estados Americanos e da
União Européia. Tenho o prazer de mencioná-lo.
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A partir de 1979, a Corte tem ampliado o horizonte dos direitos humanos
no Continente e está fazendo-o com reflexão e firmeza, sem retraimento nem
aventura, o que não combinaria com os deveres institucionais e os compromissos
jurídicos e morais do Tribunal. No primeiro momento, os temas contenciosos se
concentraram em fatos violentos envolvendo sangue, reiterados e evidentes;
ao cabo de alguns anos foram acrescentados outros que permitiram ampliar a
visão e exercer a jurisdição sobre assuntos de natureza diversa: desde
desaparecimentos forçados e massacres até reivindicações de terras ancestrais,
desde tratamentos inumanos e degradantes até obstáculos à liberdade de
expressão, desde restrições aos direitos dos trabalhadores migrantes até
limitações ao exercício das liberdades políticas, desde direitos dos menores de
idade até tratamento a prisioneiros e doentes mentais, desde acesso à
nacionalidade até garantias do devido processo. Por isso falei da ampliação do
horizonte: os processos que chegam à Corte abrem, cada um, novos espaços
para a tutela dos direitos e a abertura de dias melhores para os cidadãos da
América.

No exercício de suas atribuições regulamentares e de suas práticas
evolutivas, a Corte tem trabalhado para melhorar as condições de acesso à
justiça. Este é um grande tema de nosso tempo e de nosso empenho, ao que o
recordado Mauro Cappelletti chamou �o mais fundamental dos direitos�, talvez
porque sob seu âmbito discorrem, para salvar-se ou perder-se, todos os restantes.
Sem ele, as jurisdições são somente simbólicas, e os direitos, ilusórios. Precisa-
se do acesso formal como direito de acudir perante os tribunais, pretender,
provar, alegar, aguardar confiadamente; e é necessário, além disso, o acesso
material, como segurança de obter a boa resposta que corresponde às boas
razões. De ambos � forma e fundo � depende, primeiro, a esperança; depois, a
certeza. Com elas a vida é transitável e o direito, plausível.

Neste marco só me permitirei mencionar os avanços significativos: por
um lado, a ampliação dos direitos processuais da vítima e por outro a
concentração e celeridade do processo � sem agravo da justiça e da segurança
� graças à racionalidade que sugere a experiência e à diligência que provê o
Tribunal. Estes são progressos baseados nas disposições emitidas e nas práticas
adotadas no primeiro lustro do século XXI:

O Tribunal está consciente de que a vítima � ou suposta vítima � dos
fatos que estão sendo julgados é o verdadeiro titular do direito substantivo.
Não pode manter-se a distância de sua própria causa, como um estranho. Por
isso, o Regulamento da Corte ampliou a legitimação processual: antes, para que
a vítima pudesse reclamar as reparações que lhe correspondem, sem prejuízo
das outras que a transcendem; e agora, para que possa atuar com prestância e
autonomia depois de iniciado o processo. Esta é a norma e esta é a prática,
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como se poderá ver nas audiências públicas que em breve celebraremos em
Brasília. É assim como a tutela efetiva do direito subjetivo garante a vigência do
direito objetivo; a reparação do mal causado a um impede àquele que poderia
ocorrer a todos.

Por outro lado, a Corte reuniu, a um só tempo, as diversas questões em
contenda para examiná-las em conjunto e resolvê-las de uma vez, quando isto
for possível. Pode fazê-lo através de um pronunciamento que reviste natureza
declarativa sobre o direito afetado e condenatória às reparações pertinentes. A
duração do processo se reduziu pela metade. Com isto se afasta, ainda que seja
de forma relativa, o fantasma da demora, que é denegação de justiça. Nada
disto quebranta direitos: nem substantivos nem processuais; nada impede o
credenciamento dos fatos e a expressão dos argumentos; pelo contrário, tudo
milita para que a justiça sirva a um crescente número de pessoas que esperam
resultados de processos. Sabemos que logo depois do caso que em um momento
atrai a luz, aguarda na sombra uma longa fila de pessoas com processos
pendentes da diligência do Tribunal.

A Corte deve ditar medidas provisórias para garantir o andamento dos
processos e preservar direitos e liberdades e o tem feito de forma crescente. No
despacho desta competência tem sentado critérios que têm amplo alcance tutelar.
As medidas podem abarcar quaisquer direitos consagrados na Convenção, ser
pedidas pelos afetados potenciais quando o assunto tiver chegado à Corte e
atingir não só a pessoas identificadas individualmente como também a quem
puder está-lo e se acham na mesma situação de grave risco que aquelas. Cremos
que esta é outra expressão do acesso à justiça, de natureza preventiva.

Merece referência a doutrina interamericana em matéria de reparações,
que hão de guardar relação direta com as características da violação cometida.
Se esta deve cessar, é indispensável que seja suprimida desde sua fonte,
qualquer que seja esta. Isto permite � ou melhor dito, obriga � a considerar atos
da mais diversa natureza e da origem mais variada. Por isto, foi-se do antigo
regime de indenizações compensatórias, cifrado no ressarcimento econômico,
ao atual sistema de reparações de amplo espectro. Esta versão profunda e
generosa da reparação propõe o verdadeiro rosto moral da satisfação jurídica.

A Corte Interamericana não é um órgão de última instância com respeito
aos tribunais nacionais. Não é e nem pretende sê-lo. É complementar da jurisdição
interna e se limita a esta missão, claramente estabelecida. Sua incumbência é
julgar exclusivamente a compatibilidade entre os fatos dos quais toma
conhecimento e os direitos e as liberdades consagradas na Convenção
Americana e, eventualmente, em outros instrumentos que lhe confiram
competência. Neste sentido � se me permite empregar um símil � é corte de
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convencionalidade, semelhante às de constitucionalidade nos ordenamentos
nacionais.

É por isso que deve concentrar sua tarefa em um número relativamente
menor de assuntos e fazê-lo para os fins específicos de sua atribuição: interpretar
e aplicar os instrumentos internacionais que lhe outorgam competência. Por
isto, a transcendência efetiva desta jurisdição depende da recepção que tiver
nos Estados que com um grande movimento de vontade soberana resolveram
dar dimensão continental à defesa dos direitos humanos.

É particularmente estimulante observar como foram abertos espaços
para que transcenda a ordem internacional dos direitos humanos e sua jurisdição
adquira vôo e alcance. Este é, parece-me, a melhor colheita de uma semeadura
realizada pelos povos americanos. Claro que não há colisão entre normas
enfrentadas, mas concordância na salvaguarda da dignidade humana através
das disposições que melhor podem fazê-lo. Disto deriva o novo estatuto do
homem. É o vértice ao qual acodem, para outorgar-lhe conteúdo e fortaleza, o
Direito interno e o Direito das gentes, por cima e a despeito de qualquer dilema.
Na América se realizou � e tudo nos faz supor que prosseguirá � uma imensa
tarefa a serviço do ser humano por meio da reforma constitucional e da recepção
jurisdicional. Correspondeu a nossa geração presenciá-la, e a não poucos de
seus integrantes, promovê-la.

Aqui existe o que se chamou um tendido de pontes. Perdoe-se a licença.
A lei fundamental põe o arco para que aquelas ordens se encontrem e se
entendam, e os tribunais internos acolhem os pronunciamentos internacionais
a título de interpretações formais das disposições internacionais. Este fenômeno
se observa cada vez mais em nossa América. Constitui um dado cotidiano e
promissor que credencia uma inédita e criativa aproximação entre os tribunais.
Dela só derivam benefícios para o ser humano.

Nenhum tempo foi fácil para a causa dos direitos humanos. Foi necessário
marchar entre infinitos obstáculos. Continua sendo, como também o é conservar
os avanços atingidos. É um ponto de convicção e decisão. Diante do receio às
tentações de regresso, aos escolhos emergentes, é preciso reiterar, com os
fatos, o império dos direitos. Esta prioridade figura na agenda histórica da
Organização dos Estados Americanos e convém que aí seja mantida. Também
se encontra nas Constituições dos Estados democráticos. Consta do
ordenamento supremo do Brasil, que reconhece a dignidade da pessoa humana
entre os fundamentais da República. A determinação do Estado brasileiro,
associada à dos outros integrantes do sistema interamericano, constitui prenda
de perseverança e motivo de confiança.
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Há muito para avançar e não pouco que consolidar. Ainda devemos
conseguir a universalização do sistema em seus dois aspectos: reconhecimento
dos direitos e liberdades e admissão dos meios jurisdicionais para fazê-los
valer. Isto é, direitos e jurisdições para todos. A condição humana reclama uma
ordem jurídica uniforme que a proteja, em qualquer momento e em qualquer
lugar. Sentimos falta da presença de vários países, aos que continuamos
aguardando confiadamente. Tomara que os que já participam deste sistema se
esforcem sem cessar para alcançar, em um futuro próximo, a plenitude continental
de normas e instrumentos,

Perante a Organização dos Estados Americanos, a Corte tem sustentado
a necessidade de �empreender um processo amplo de reflexão compartilhada�,
da qual provenham �sugestões úteis para retificar, reformar, avançar e consolidar.
Um exame amplo, sério e sereno, praticado com boa vontade, poderia ser um
excelente passo dentro da nova etapa que agora estamos iniciando�. Esse
processo está em marcha com a participação de diversos atores. Para este serve
também � além de atender seu próprio desígnio judicial � este período
extraordinário de sessões.

Senhoras, senhores:

Em nome da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da juíza e dos
juízes que a integram, dos funcionários do Tribunal que se acham presentes �
e dos ausentes que contribuíram para preparar este período de sessões � reitero
a todos nossa gratidão pela hospitalidade desta admirável nação continental.
Aqui nos encontramos como em nossa própria casa: cálida sua amizade,
proverbial sua cortesia, cordial sua solidariedade. Compartilhamos com os
senhores e sabemos que os senhores compartilham conosco objetivos e
esperanças; também problemas e preocupações. Valeu a pena chegar a este
solo, estar sob este céu e estreitar de novo a mão franca e forte dos irmãos do
Brasil.

Reitero nosso agradecimento, evidentemente, ao Superior Tribunal que
nos obsequiou a sede para esta celebração, e as dependências do Estado que
concorreram para este programa jurisdicional. Confiamos, distintos amigos,
que a aproximação que agora temos renda frutos excelentes. Outras experiências
deste caráter têm tido este efeito. A de hoje trará seu próprio ensinamento.

Permitam-me concluir estas palavras � estou certo de que o faço em
nome da Corte, mas também do fundo de minha convicção � com uma referência
em parte institucional e em parte pessoal. Cheguei à Corte Interamericana há
pouco mais de oito anos. Tenho sido testemunha do desvelo constante de
seus integrantes, todos atentos ao cumprimento honorável e eficiente da
incumbência que lhes foi outorgada pelos Estados Americanos.
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Nesse grupo de mulheres e homens dedicados à tarefa judicial figura um
distinto cidadão do Brasil: jurisconsulto, tratadista e catedrático que tem em
seu haver contribuições notáveis à doutrina da Corte Interamericana, a qual
tem servido como Vice-presidente e Presidente, e continua beneficiando-a com
sua presença e seu talento. Durante quase doze anos, Antônio Cançado
Trindade tem participado nas deliberações do Tribunal, contribuído para sua
jurisprudência, difundido a doutrina interamericana dos direitos humanos,
prestigiado seu desempenho.

Um livro benemérito diz que ninguém é profeta em sua própria terra. Eu
sei que o senhor Antônio sim é nesta, como também em outras. O Brasil pode
estar orgulhoso dele. Nós também o estamos. Que grato para mim dizê-lo no
duplo fórum, hoje transformado em um só, do país no qual nasceu e do Tribunal
ao qual serviu. É um testemunho de amizade, mas principalmente um ato de
justiça. E o bom juiz, por sua casa começa.
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