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APRESENTAÇÃO

Há uma antiga fábula, narrada por Aristóteles em  A Política que é atribuída a 

para todos, os leões replicaram: onde estão suas garras e seus dentes?” Era esta a 
réplica cínica à exigência democrática de igualitarismo.1

Nos últimos tempos, em decorrência de uma miopia social e de interesses 
escusos que perpassam por alguns segmentos da mídia, a sociedade se vê envolvida 
em grande discussão em que se reivindicam maior punição para os crimes, mais 
penas para alguns criminosos – os responsáveis de sempre – e mais prisão para 
os pobres, que são, via de regra, os principais destinatários da pena privativa de 
liberdade.

Um fato é verdade incontestável: a privação da liberdade acentua 

desprovida do sustento, já que é providenciado pelo homem livre, que não mais 
pode fazê-lo enquanto cumpre a pena institucional. O índice de reincidência é 
alto. A promiscuidade dentro do cárcere é recorrente. Temos presídios antigos e 

a própria prisão, como bem destaca Augusto Thompson.2

A Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
deste ano, seguindo a linha editorial de crítica à prisão, sem prejuízo de inúmeros 
temas ligados ao Direito Penal e Processual Penal, novamente mostra sua vocação 
para a busca de alternativas ao sistema de encarceramento e para o estudo da 
execução penal. É assim que procura um novo caminho com a Justiça Terapêutica 
(artigo de Alvino Augusto de Sá), com a análise da participação da comunidade na 
Execução da Pena de Prisão (artigo de César Barros Leal). Também não se pode 
deixar de destacar o texto de Emma Mendoza Breumauntz, intitulado “Mujeres 
y Prisión”, bem como o de Antonio Sánchez Galindo, “Problemas y Soluciones 
Penitenciarios”.

Se quisermos que a sociedade democrática seja fortalecida, com a 
diminuição das disparidades sociais e regionais, caminhando-se para uma 
democracia que não seja formal, mas também social, não podemos deixar que 
as prisões mostrem, sempre, suas garras leoninas. É fundamental que as lebres, 
bem como outros animais que não tenham tantos recursos sociais e econômicos, 
possam participar da festa democrática: vivos e em liberdade.

Brasília, inverno de 2007.

SÉRGIO SALOMÃO SHECAIRA
Professor Associado de Direito Penal da USP

Presidente do CNPCP

1 STONE, I. F. O julgamento de Sócrates. São Paulo: Cia. das Letras, p. 32-33.
2 A questão penitenciária. Rio, Ed. Forense, passim.
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JUSTIÇA RESTAURATIVA: UMA ABORDAGEM
À LUZ DA CRIMINOLOGIA CRÍTICA NO ÂMBITO DA 

EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Alvino Augusto de Sá
Psicólogo e Professor Doutor do Departamento de Direito Penal,

Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Faço questão de iniciar este meu pequeno texto dizendo que tive meu 
contato primeiro com a Justiça Restaurativa (JR) por meio da pessoa do Prof. 
Pedro Scuro Neto e mediante seu texto Movimento restaurativo e a Justiça do 
século XXI (não publicado), sobre o qual vou trabalhar a seguir. Pedro Scuro Neto, 

do movimento restaurativo e convidou-me para participar de alguns debates no 
XIII Congresso Mundial de Criminologia. Interessei-me pela matéria, mesmo 
porque “restauração”, pelo menos à primeira vista, tinha muito a ver com a linha 
de pensamento que eu vinha, e venho, adotando em termos de concepção de crime 
e de estratégias de “reintegração social”, termo que venho usando e propondo, na 
linha do pensamento de Alessandro Baratta (1990). No entanto, aprofundando-

restaurativo avança no sentido de buscar um novo paradigma de justiça, que 
se afasta da justiça meramente punitiva, por outro lado, sua base conceitual do 
que seja crime e do que seja a tal “recuperação” do homem condenado não me 
parece afastar-se do paradigma etiológico, ou melhor, não me parece aproximar-
se do paradigma crítico, quando este escapa a uma mera relação de culpa e de 
responsabilidade, circunscrita a uma dupla agressor–vítima. Há que se reconhecer, 
no entanto, a partir do que diz Scuro Neto, que o movimento restaurativo vem 
tendo um alcance mundial, tendo sido a JR acolhida pela própria ONU, a qual 
apoiou medidas para sua implementação, por meio de seu Conselho Econômico e 
Social. Assim, nada mais útil do que unir forças no sentido de se implementarem 
cada vez mais medidas de reaproximação, de reconciliação, de resgate de relações, 
em oposição às medidas meramente punitivas. Minha contribuição será, pois, 
no sentido de propor uma ampliação das práticas da JR para além da relação 
circunscrita ao agressor e à vítima (embora possa incorporá-la), no âmbito da 
execução da pena privativa de liberdade, o que supõe, é claro, uma concepção de 
crime que ultrapassa a sua compreensão etiológica e positivista.
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1. Alguns pressupostos da Justiça Restaurativa

o dano, sobre sua reparação e, mediante essa reparação, sobre a reparação das 
relações entre agressor e vítima. Ela supõe um encontro entre agressor e vítima, no 
qual ambos se reúnem, relatam com suas próprias palavras o que se passou consigo, 
exprimem suas emoções, têm a oportunidade de se entenderem mutuamente e, 
como desfecho de tudo, de chegar a um acordo. A reparação, propriamente dita, 
compõe-se de quatro elementos (todos eles por parte do agressor): o pedido 
de desculpas, a mudança de comportamento, a restituição e a generosidade. A 
reparação, espera-se, conduzirá as partes em litígio a se reintegrarem.

Entre as diversas comparações que o autor supracitado faz entre a justiça 
retributiva e a JR, gostaria de destacar as seguintes:

a) Concepção de crime: para a justiça retributiva, é uma infração à lei; 
para a JR, é um ato contra pessoas, grupos e comunidade.

b) Compromisso do infrator: para a justiça retributiva, será cumprir a 
pena; para a JR, o infrator faz algo para compensar o dano.

d) Preocupação principal: para a justiça retributiva, é estabelecer culpa 

futuras.
Braithwaite (2000) diz ser um critério fundamental da JR evitar qualquer 

forma de dominação, devendo possibilitar-se igual participação de todos, com o 
mesmo poder de palavra. Segundo esse autor, os programas de JR deverão ser 

restaurados:

a) Restauração da dignidade humana.
b) Restauração da propriedade perdida.
c) Reparação da ofensa à pessoa ou à saúde.
d) Reparação do dano às relações humanas.
e) Restauração das comunidades.
f) Restauração do ambiente.
g) Restauração emocional. 
h) Restauração da liberdade.
i) Restauração da compaixão ou dos cuidados.
j) Restauração da paz. 
k) Restauração da autodeterminação.
l) Restauração do senso de dever como um cidadão.
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2. Uma proposta de ampliação dos programas da Justiça Restaurativa

Trabalhei como psicólogo no Sistema Penitenciário do Estado de São 
Paulo (Brasil) por 33 anos. Minha compreensão do fenômeno “crime” e do “homem 

positivista, etiológica, estritamente vinculada ao modelo médico-psicológico, 

por uma compreensão mais interdisciplinar, porém ainda de cunho positivista 
e etiológico, até chegar aos questionamentos que a Criminologia vem fazendo 
ao Direito Penal, ao seu caráter seletivo e de etiquetamento, ou seja, à análise e 
compreensão que a Criminologia Crítica faz do fenômeno “crime” e do indivíduo 
selecionado pelas malhas do Direito Penal, condenado e denominado a partir de 
então como criminoso. 

Dentro da visão positivista e etiológica, a preocupação (minha e da equipe) 
recaía sobre as “causas” da conduta criminosa, pesquisando-as na mente e no corpo 
do condenado (dentro da abordagem mais tradicional da Criminologia Clínica, com 
a liderança do corpo médico), ou sobre os “fatores” dessa conduta, pesquisando-os 
em todo o contexto da história individual do examinando, em seu contexto familiar, 
econômico, social (dentro da abordagem da Criminologia Clínica moderna, ainda 
não crítica, já não mais sob a liderança do corpo médico). Tanto na concepção 
causalista como na multifatorial, a raiz do problema, dentro do enfoque clínico, 
entendia-se estar na pessoa do condenado, e, conseqüentemente, sua chamada 
“recuperação” se daria ou mediante seu “tratamento”, na abordagem causalista, ou 
por meio de medidas que visassem sua “ressocialização”, sua “reeducação”, sempre 
na pressuposição de que algo nele deveria ser mudado, ajustado, reequilibrado, 
seja em ternos de personalidade, seja de comportamentos socialmente esperados. 
Entretanto, em qualquer abordagem que fosse, e para qualquer medida que se 
tomasse, a mudança sempre esperada era a que se relacionasse com os padrões 
éticos e morais de conduta, já que o crime era tido como uma conduta moralmente 
desviada, de ofensa e de ataque contra uma vítima inocente. Daí que a avaliação 
que o examinando fazia sobre sua conduta, e os sentimentos que ele demonstrava 
ter sobre sua(s) vítima(s) eram elementos-chave para se avaliar seu processo de 
recuperação. Readequação da conduta e reajuste ético eram tudo o que se esperava 
e se exigia dele, dentro de um processo de conscientização de sua responsabilidade 
(unicamente dele), inclusive moral, na ofensa cometida.

e 1990, e ZAFFARONI, 1998), articulado com minha experiência no trabalho 
prisional, fui me abrindo para uma nova leitura do fenômeno “crime”, que, se não 
negava totalmente a anterior, não se restringia simplesmente a uma conduta de 
ofensa e ataque contra uma vítima, mas sim era expressão de toda uma história 
de segregação, na qual o condenado, na maior parte das vezes, já havia sido, 
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primeiramente, a vítima da sociedade, que cometeu a agressão e a ofensa. Isso 
sem falar do caráter seletivo do Direito Penal e da natureza reconhecidamente 

foco do problema não estaria mais na pessoa do apenado, mas nas relações de 
antagonismo que se criaram entre a sociedade e ele, ao longo de sua vida. Portanto, 
não seria simplesmente sua conduta que deve ser questionada e revista, mas o 
padrão de relações que a sociedade manteve com ele. Baratta (1990) faz críticas ao 
conceito de ressocialização e propõe o de “reintegração social”, entendendo este 
como um processo no qual a sociedade tem a responsabilidade de readmitir esse 

em relação a ele. Na verdade, como diz Zaffaroni (1998), ele se vulnerabilizou 
social e psiquicamente perante o sistema punitivo, tornado-se presa fácil perante 
as malhas deste. Daí que Zaffaroni propõe que o termo Criminologia Clínica, 
dada sua conotação de relação de poder, seja substituído pelo termo Clínica da 
Vulnerabilidade, entendendo que o condenado deva receber apoio não para se 
readequar social e eticamente, mas para se fortalecer psiquicamente perante os 
limites e restrições a ele impostas pela sociedade e perante o sistema punitivo.

A partir de tais questionamentos, comecei a pensar numa concepção 

predominantemente, ou seja, situados em núcleos mais problemáticos da 
personalidade, como, via de regra, os crimes sexuais especialmente violentos, ou 
os praticados por personalidades anti-sociais. Em sua maioria, porém, os crimes 

oposição, de exclusão e de rivalidade constante que se estabeleceram entre a 
sociedade e o que se encontra atualmente condenado. Atendo-me aqui unicamente 

crime é a concretização, a atualização de uma rivalidade histórica na vida do 
indivíduo entre ele e a sociedade, uma sociedade que o rejeitou e a quem ele 
também conseqüentemente rejeitou, perante cujos critérios de valor, de ética e de 
dignidade ele foi desvalorizado e se desvalorizou a si mesmo. Daí que a chamada 
“recuperação” desse indivíduo não seria uma transformação dele, mas sim uma 
recuperação sua “para a sociedade” e uma recuperação da sociedade para ele. Seria, 
portanto, uma reintegração social, entendida esta como uma pista de duas mãos. 
Se assim é, o foco de atenção não deve mais recair sobre o indivíduo, unicamente, 
ou sobre sua consciência moral acerca de sua responsabilidade perante a vítima na 
prática do crime, mas deve abranger as relações historicamente deterioradas entre 
ele e a sociedade, buscando desenvolver nesta (por meio de segmentos seus) uma 
consciência sobre as reais necessidades, direitos e valores desse indivíduo. Deve, 
também, cultivar nele mesmo uma consciência e uma responsabilidade perante 
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seus próprios valores e sua condição de verdadeiro cidadão, fortalecendo-o para 
a escolha de meios racionais e realistas para conquistar seus direitos. O preso não 
é mais tratado como “objeto” de intervenção, a ser presenteado por medidas de 
assistência e apoio, mas como sujeito ativamente participante, capaz de pensar, 

suas verdades, as quais, aliás, raramente estamos preparados para ouvir. 
Diante desse enfoque, ao tomar contato com a JR, esta me pareceu 

bastante sedutora. Sua aplicação aos programas de reintegração social, tais como 
acima compreendidos, supõe, evidentemente, uma ampliação de seus programas 
restaurativos e de suas bases conceituais. 

A aplicação dos programas restaurativos às prisões não é uma idéia nova. 
Diversos autores já abordaram a questão. É o caso, por exemplo, de Tim Newel 
(2002). Este autor propõe um modelo, tomando como base o que ele chama de 
“tecido cultural” da prisão. O conhecimento desse tecido vai nos possibilitar 

vamos encontrar os focos de resistência às mudanças e, portanto, às práticas 
restaurativas. O paradigma da prisão e o da JR, diz Newel, opõem-se frontalmente, 
na medida em que o da prisão defende a perda da liberdade dos agressores e a 
segurança da sociedade. A dinâmica e a burocracia da prisão autopreservam-se a si 
mesmas. A introdução da JR nas prisões exige uma mudança de cultura, ou melhor, 
promove nas prisões mudanças culturais, torna mais efetivo o trabalho de busca de 
satisfação das necessidades a longo prazo dos agressores, vítimas e suas famílias. 
Torna mais harmonioso o clima institucional, envolvendo presos, suas famílias e 

possibilitou compreender as complexas organizações e os sistemas que resistem 

torno de esquemas perceptuais. No tecido cultural da prisão, vamos encontrar os 
seguintes elementos: estruturas de poder, estruturas de organização, sistemas de 

o autor prevê uma forma de atuação “transformadora” saudável dos programas 
restaurativos. Os elementos mais resistentes a mudanças na prisão são: rotinas 
e ritos, histórias e mitos e os símbolos. São menos explícitos, menos “falados”. 
No entanto, para ser efetiva e produzir resultados estáveis, a mudança deve 
atingir todos os elementos do tecido cultural da prisão. O paradigma da prisão é 
inevitável, segundo Newel. Há que se cuidar para que seja bem administrado, pois, 
se mal administrado, ele “causará desvios estratégicos em relação aos objetivos-
chave, e conduzirá para uma performance pobre”. “Se nós procuramos tornar 
as prisões mais efetivas em restaurar os presos para a vida em comunidade, há 
necessidade de se enfrentarem todos os elementos repressivos que formaram o 
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paradigma através dos anos.”  Isso vai contribuir para que o preso assuma sua 
própria responsabilidade no processo.

Por conseguinte, o modelo proposto por Newel visa promover 
transformações no ambiente prisional, na cultura da prisão, nas relações 
interpessoais, nas relações de poder, nos sistemas de controle; visa promover 
transformações nos próprios mitos, crenças e percepções estereotipadas dos 

garante a participação responsável dos presos, o desenvolvimento, por parte deles, 
de uma consciência de sua responsabilidade perante as vítimas e da necessidade 
de reparação. A JR transformará a estrutura de poder das subculturas separadas da 
população carcerária, por meio de uma conscientização dos presos quanto às suas 
ofensas e à busca de reparação. “A JR vê os agressores como responsáveis por 
suas vítimas, com uma obrigação de compensar de alguma forma o dano por eles 

como uma ocorrência pontual na vida do indivíduo, na qual existe, de um lado, um 
culpado, um responsável – que é o agressor, e que, como ponto de partida, deve 
reconhecer seu dever de reparar o dano – e, de outro lado, a vítima, a pessoa ofendida 
– cuja ofensa deve ser reparada (ainda que simbolicamente). Além disso, o autor 
dá a entender que a prisão, desde que bem administrado seu paradigma, pode ser 
fator de crescimento para o preso, de promoção de sua reinserção social, idéia essa 

reclamos da Criminologia Crítica, à crítica que esta faz ao Direito Penal e à prisão, 

agressor, nos supracitados termos das relações de antagonismo e rivalidade entre 
a sociedade e ele. Aliás, venho observando em minha experiência em presídios (e 

estão de acordo comigo) que esse discurso de responsabilidade perante a vítima e 
de necessidade de assumir a culpa, como se esta se concentrasse no agressor, não 
é absolutamente aceito pelos presos, o efeito que surte é puramente aparente, pois 
eles não raramente têm uma crítica muito bem formada, embora não verbalizada, 
acerca de sua história.

Diante das colocações acima, apresento minha proposta de que a JR 
estenda suas práticas (e sua bases conceituais) no sentido de buscar reparar as 
relações, historicamente deterioradas, entre o preso e a sociedade, esta representada 
por segmentos seus, tais como comunidades de bairro, associações, universitários, 
etc. O objetivo seria buscar transformar a concepção que as pessoas componentes 
dos grupos de discussão, provavelmente os chamados “círculos restaurativos”, 
têm sobre “crime” e sobre os chamados “criminosos” e os presos, levá-las a ouvi-
los, a descobrir neles os seus valores, entender suas crenças e compreender suas 
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verdades. Só para ilustrar sobre essas suas “verdades”, gostaria de lembrar o caso 

fazem, ao desviarem verbas vultosas destinadas à educação, saúde e moradia é 

mais óbvia e mais fácil num debate como esse. No entanto, é uma saída que fecha 
o debate e deixa de encarar de frente a verdade que está sendo dita pelo preso, ou 
seja, que ele não é o único culpado na “roda”, que a sociedade não tem moral para 
cobrar dele uma conduta ética e moralmente perfeita, quando ela mesma se deixa 
conduzir por pessoas que têm condutas ética e moralmente também condenáveis. 
E essa é uma verdade que relativisa e muito nossa pretensão de querermos dar 
lições de condutas socialmente ajustadas aos presos.

Quanto aos presos, essa participação em círculos restaurativos lhes 

têm um poder saudável, têm valores, são cidadãos; aprendizado de que é saudável 
ser um cidadão; aprendizado de poder ser ouvido, valorizado e compreendido. Tais 
aprendizados nada mais seriam que um processo de profunda conscientização, 
não mais propriamente (ou somente) de sua responsabilidade perante a vítima, 
mas de sua capacidade e responsabilidade em termos de construção social, desde 
que aceitos e valorizados. Aplicando a esta proposta de ampliação dos programas 
restaurativos o pensamento de Braithwaite (2000), tais programas visariam 
promover nos presos a restauração de valores, como: dignidade humana, saúde, 
relações humanas (família, amizade, prestígio social), liberdade, paz, capacidade 
e condições de autodeterminação e  senso de dever como cidadão.

Vale lembrar, no entanto, que, de qualquer forma, não se deve esquecer 
o modelo proposto por Newel, pois se mostra, a partir do depoimento do autor, 
muito útil para se conhecer o tecido cultural da prisão. Por meio do modelo de 
Newel, pode-se lidar com os focos de resistência da prisão às mudanças. Ora, 
todos nós sabemos que as práticas restaurativas, já pelo fato de suporem igualdade 

próprias verdades e expressar os próprios sentimentos, supõem uma mudança 
fundamental de cultura na prisão.

Devo confessar que não tenho nenhuma experiência na condução ou 
participação de práticas restaurativas. No entanto, ouso sugerir a formação de 

evidentemente de um grupo de presos, com pessoas representantes dos mais 
diferentes segmentos da sociedade, bem como com representantes das diferentes 

serem discutidos e debatidos e a metodologia do trabalho variariam de acordo com 
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círculo. Os círculos restaurativos poderiam, por exemplo, enfocar quatro grandes 
grupos de situação: círculos restaurativos aplicáveis a toda a população carcerária, 
círculos aplicáveis a parcelas da população carcerária, dependendo do momento 

para a liberdade, ciência do indeferimento de um pedido), círculos aplicáveis a 
parcelas da população, dependendo dos problemas peculiares por que os presos 
estão passando em sua vida (por exemplo, perda de entes queridos, separação do 
casal, falta de visitas dos familiares, momentos de depressão), círculos aplicáveis 

carcerária (por exemplo, os internados em regime disciplinar diferenciado, os 
inimputáveis).

Tive a oportunidade, quando nem sequer havia tomado contato com as 
propostas da JR, de desenvolver, dentro de um programa de apoio a reclusos, 
algumas experiências de grupos de debates que incluíam presos e universitários, 
reunidos em círculo e intercalando-se. Cada grupo se reunia uma vez por semana, 

da família, a importância do trabalho, expectativas de futuro, o que eles (presos) 
pensam sobre a sociedade e o que eles acham que a sociedade pensa sobre eles, etc. 

geral foi o de buscar um “reencontro” entre presos e um segmento da sociedade, 
partindo-se do pressuposto de que o problema básico da delinqüência reside num 

e do lado dos presos. Da parte dos universitários, o objetivo foi levá-los a ter 
uma melhor compreensão do homem preso, enquanto pessoa, a entrar em contato 
com seus problemas e angústias e superar preconceitos que pudessem ter em 
relação à população carcerária. Da parte dos presos, o objetivo foi oferecer-lhes 
uma oportunidade de se sentirem cidadãos, sentirem-se valorizados, dignos da 
convivência social; uma oportunidade de discutir assuntos diferentes, com pessoas 
diferentes, e de verbalizar, seja perante seus companheiros, seja perante um 
segmento da sociedade, suas angústias, sentimentos e preocupações, bem como 
suas predisposições negativas e mágoas em relação à sociedade. Pois bem: embora 
o programa tenha sido relativamente simples, de curta duração, sem grandes 
pretensões, mesmo porque incipiente, podemos dizer que os objetivos, geral e 

Esse programa de apoio à reintegração social de presos através de sessões 
de debates entre eles e um grupo de sentenciados constituiu-se numa experiência 
de reencontro
Para não sermos pretensiosos, seria melhor dizer que foi um esboço de reencontro, 
pois tudo o que se fez, ou que se começou a fazer, poderia ser aprofundado e produzir 
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efeitos positivos, mais consistentes e estáveis, no caso de um prolongamento do 
programa ou de novas experiências, ainda que com estratégias e técnicas diferentes. 

esse é um caminho. Um caminho de reencontro.
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O MINISTÉRIO PÚBLICO

Dalio Zippin Filho
Advogado Criminal

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu no capítulo das Funções 
Essenciais à Justiça, no seu art. 127, que: “O Ministério Público é instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional do estado, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis”.

São princípios institucionais do Ministério Público: “a unidade, a 
indivisibilidade e a independência funcional e administrativa.”

A Constituição assegura  ao Promotor de Justiça a garantia da vitaliciedade 
após dois anos  de exercício, a inamovibilidade, salvo por motivo de interesse 
público, e a irredutibilidade de subsídios, mas, em contrapartida, estabelece  as 
vedações de receber honorários, percentagens ou custas processuais, proibindo-lhe 
exercer a advocacia, participar de sociedades comerciais ou exercer qualquer outra 
função pública, salvo o magistério. Proíbe-lhe, também, desempenhar atividades 
político-partidárias.

Ainda a Constituição estabelece que são funções institucionais do 
Ministério Público: promover privativamente a ação penal pública; zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados pela Constituição; 
promover inquérito e ação civil pública para a proteção do patrimônio público 
e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; defender 
judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; exercer o 
controle da atividade policial na forma de lei complementar; requisitar diligências 
investigatórias e a instauração de inquérito policial.

O ingresso na carreira ocorre mediante concurso público de provas e 
títulos. O Ministério Público é o dominus litis, titular do direito de agir na ação 
penal pública e age em primeira instância por meio do Promotor de Justiça.

O Ministério Público tem, historicamente, a função de representar os 
interesses sociais, promovendo as acusações contra os réus, visando a repressão 
dos crimes, com liberdade funcional de acusar ou não, sempre dependendo de sua 
íntima convicção. 

O Promotor de Justiça é o acusador do culpado e ao mesmo tempo o 
defensor do inocente. À sociedade interessa não apenas que seja condenado 
o culpado, como também que seja absolvido o inocente, uma vez que há 
intranqüilidade social tanto na absolvição do culpado como na condenação do 
inocente. Embora titular do direito de agir, o promotor não é senhor absoluto da 
ação penal a ponto de obrigar o juiz a processar um inocente, contra quem exista 
apenas a opinião de culpa formulada pelo Ministério Público, impondo-se o poder 
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jurisdicional de censura prévia da denúncia. Deve o Promotor de Justiça, desde o 
oferecimento da denúncia, participar de todos os atos do processo, sendo nulos os 
que não forem praticados na sua presença.

Neste começo de milênio, o mundo atravessa uma de suas piores crises, 
uma total descrença a tudo e a todos, uma completa inversão de valores, em que 
o empenho rumo à conquista dos bens materiais, a luta pelo poder, a exploração 
do território da vaidade e a imersão egoística no encaminhamento racional dos 
problemas da humanidade trazem a descoberta de que as criaturas são transitórias 
e frágeis e que a aventura terrena é demais fugaz.

Esta vida só vale a pena ser vivida se marcada pelo sentimento do amor, 
por interesse real quanto à condição humana e voltada à realização de projetos 

conduzir a uma reconversão. Reconversão mediante o resgate dos valores básicos 
da solidariedade, da tolerância, da paciência e da disponibilidade, reclamando 
novas posturas com abertura para o outro e para os mais necessitados em uma 
trilha que não se percorre só.

No início do Terceiro Milênio, muitas críticas se fazem ao Poder Judiciário 
e aos seus componentes: de que o Judiciário não corresponde às necessidades 
presentes, menos ainda aos padrões de uma sociedade pós-moderna, e de que 
não existe alternativa institucionalizada de o adequar para o amanhã. Diante 
da realidade, o Promotor de Justiça do Terceiro Milênio sabe que a sociedade 
já despertou para uma cidadania gulosa de direitos, que reivindica, reclama, faz 
greves, manifesta-se por seus representantes eleitos ou informalmente incumbidos 
de falar em seu nome. Esta nova sociedade revoga valores, transforma a religião, 

da cidadania, local de luta dos Promotores de Justiça.
O vínculo entre a aquisição efetiva dos direitos e o funcionamento 

público menos impregnado de burocracia, menos imprevisível e hermético e mais 
acessível a qualquer do povo. A aspiração é legítima, contaminando pessoas, 
grupos, entidades ou instituições em um brado forte da cidadania a clamar por 
melhor justiça.

A reforma é irreversível e está em curso, e o juiz, o promotor e o advogado, 
contudo, são os grandes excluídos nessa convergência de vontades. O juiz, o 
promotor e o advogado foram alijados do debate público em torno do futuro de suas 

aferição do pensamento dos principais operadores jurídicos. Todos somos Ilha de 
Solidão, e a aproximação do outro se dá para apropriar-se dele ou de algo dele. O 
amálgama das ligações humanas é o interesse. Não existe relacionamento gratuito, 
espontâneo e descomprometido de um resultado concreto.
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A velocidade das informações não tornou o mundo mais fraterno e solidário. 
Tudo se passa como se fosse um grande espetáculo. A vida toda se desenvolve na 

pronto para consumo. É um consumo submetido a ritmo acelerado. Todos somos 
acometidos de pressa.

Existe hoje um movimento orquestrado para demolir o Ministério 
Público, pois este possui grandes inimigos, hoje procurando amordaçá-lo, amanhã 
restringindo as suas atividades, ameaçando-o de processos. E depois, o que virá?

E o povo, o que espera do Ministério Público no início deste Terceiro 
Milênio? Espera muito de todo o Ministério Público. Espera que o Promotor de 
Justiça pós-moderno seja capaz de estender uma ponte por cima do abismo que 

que faz, pensando que a verdade e a eloqüência são inseparáveis e que ambas 
brotam do coração. Que seja movido pela paixão, sentimento que o fará perseguir 
e realizar a justiça. Que seja um eterno estudante, integrando-se em um processo 
de educação continuada. Que tenha um projeto continuado de educação de vida, 
conhecendo a realidade, interpretando adequadamente os fenômenos da micro ou 
da macrocomunidade onde atua, penetrando na psicologia do semelhante, para 
quem atua. Espera-se que a verdadeira revolução deva começar na consciência de 
seus integrantes, pois o Promotor de Justiça exerce um poder político e dele não 
deve abdicar, sob pena de que outrem desempenhe a sua função.

O Promotor de Justiça não deve ter medo de enfrentar reclamos de 
conformação diversa à qual foi pré-ordenado. O Promotor de Justiça do futuro 
deverá estar presente e mais atuante, ágil a responder de imediato quando invocado, 
forte para fazer cumprir a sua missão, tecnicamente preparado para enfrentar as 
questões que lhe são submetidas e não somente  arranhá-las perifericamente num 
estéril formalismo processual.

Espera-se que o Promotor de Justiça desse Terceiro Milênio não desista 
de seu poder político e enfrente as pugnas desassombradamente, servindo do 

Promotor de Justiça do Terceiro Milênio precisa reforçar o compromisso ético 
de respeito à Constituição, contribuindo mais para disseminar o princípio da 
supremacia constitucional.

O Promotor de Justiça do Século XXI precisa cultivar ainda mais a sua 
cidadania. Deve continuar cada vez mais  próximo da comunidade. Deve reverter 

facilitando-o de todas as formas. Deve continuar a dialogar com a comunidade 
e propor fórmulas concretas de aprimoramento da instituição. Deve exigir uma 
atuação efetiva das entidades de classe em relação a temas institucionais.

Tem-se estimulado o crescimento cultural e técnico, mas pouco se insiste 
no crescimento ético. E não há verdadeiro progresso, senão o progresso moral. O 
Promotor de Justiça imbuído de ética terá a conduta irrepreensível que lhe reclama 
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a lei. Investirá no aperfeiçoamento intelectual contínuo. Não deixará de produzir, 
embora pese a adversidade de condições materiais e estruturais. Contribuirá para 
com a reforma institucional. Mais importante, ainda: será sensível à sorte de seus 
semelhantes, sedento de justiça.

E o Estado, de quem o Promotor de Justiça é parcela, deve ser considerado 
instrumento de realização individual de todos, para que possam igualmente 
alcançar a plenitude possível.

Este é talvez o momento de o Promotor de Justiça ousar. Ousar sentir, 

permanência da Justiça.
O Promotor de Justiça do Terceiro Milênio, além de agente transformador 

do mundo, no sentido de conformá-lo a uma ordem social justa, deve ser um arauto 
da esperança. Nenhum dos outros operadores jurídicos pode nutrir tanta esperança 
de que, com sua atuação, poderá mudar o mundo. Depende de cada um contribuir 

que mera utopia.
O avanço da ciência e da tecnologia deve caminhar paralelamente à 

operatividade dos bens da vida. Só o direito pode torná-los concreto. Só a virtude 
pode humanizar o direito, restaurador da dignidade de cada criatura. E só o 
Promotor de Justiça consciente e apaixonado por sua missão poderá, como arauto 
da esperança, assegurar em seu universo a consecução possível desse ideal.

da impunidade de criminosos ricos, do crime organizado e dos de colarinho branco, 
nem da impunidade dos que, à sombra do Poder, arrombam o erário e se apoderam 
de seu dinheiro. Deve lutar, saindo de qualquer comodismo burocrático, e ouvir 
a voz do inconformismo que parte da sociedade, que lhe cumpre defender, sem 

que estão decompondo o organismo social e político da Nação.
A não ser assim, não contribuirá para que saiamos da noite aziaga dos 

tempos da impunidade, e será instrumento de entrave para o reencontro da luz 
da liberdade, da garantia dos direitos humanos e da moralidade privada e pública.

Se o Juiz é uma autoridade quase inerte, que aguarda a provocação da arte, 
o Promotor de Justiça é dinâmico, quer como parte, quer como coadjuvante da 

na luta pelas liberdades públicas e pelos direitos humanos acaba incomodando 
os governantes totalitários, trazendo, por conseqüência, má vontade contra esses 

Público, cada vez mais prestigiado, continuara no seu papel libertador dos 
oprimidos e perseguidos.



MOMENTO DE VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DA 
IMPUTAÇÃO OBJETIVA

Damásio de Jesus
Honoris Causa em Direito pela Universidade de Estudos de Salerno (Itália), Presidente e 

Professor do Complexo Jurídico Damásio de Jesus

É controvertida a questão de se estabelecer o momento em que a imputação 
objetiva deve ser apreciada. Dois são os marcos erigidos pela doutrina. No primeiro, 
leva-se em consideração o nexo de causalidade objetiva; no segundo, a questão é 
avaliada tendo por base o requisito subjetivo-normativo do tipo (dolo ou culpa).

No que se refere ao nexo de causalidade, há dois posicionamentos:
1º) a imputação objetiva deve ser apreciada depois do nexo de causalidade 

material (doutrina alemã, dominante). É a orientação dos doutrinadores 
brasileiros;

2º) a imputação objetiva dever ser examinada antes do nexo causal.
JUAREZ TAVARES inclina-se pela primeira posição, uma vez que, 

imputável a alguém, ou seja, para “que esse resultado seja atribuído objetivamente 
ao agente como obra sua, isto é, como base para uma responsabilidade pessoal 
a partir de considerações de sua própria capacidade de domínio sobre essa 
causalidade”1. Adotando, também, a primeira tese, FREDERICO AUGUSTO DE 

um dado axiológico, existindo quando a conduta cria um risco juridicamente 
desaprovado que se concretiza na produção do resultado”2. FERNANDO 
GALVÃO é igualmente partidário do primeiro posicionamento. Para ele, o 
processo de responsabilização do resultado jurídico-penal deve ser visto em duas 

seu autor. Assim, pode-se distinguir causalidade de imputação objetiva. A relação 
de causalidade jurídico-penal relaciona uma conduta a determinado resultado no 
plano naturalístico, e constitui pressuposto para a responsabilização criminal do 
indivíduo”3. De acordo com SELMA  PEREIRA DE SANTANA, “a  tradicional   
observação  da  relação  causal naturalística passa a constituir o primeiro momento 
na apuração da imputação objetiva. Uma vez constatado o vínculo causal, o 

consistentes eles na criação ou incremento de um perigo não permitido, que se 
materializa na lesão a um bem juridicamente tutelado, dentro do alcance do tipo, 
uma vez que as normas só podem coibir condutas que gerem ou aumentem riscos
1 Teoria do injusto penal. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 279.

OESTE, 7º, 2001, Goiânia. Anais... p. 54.
3 Imputação objetiva. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000. p. 38-39.
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não permitidos a bens juridicamente tutelados”4. No mesmo sentido, em termos 
de que a análise da causalidade é anterior à imputação objetiva, encontramos as 
opiniões de FERNANDO CAPEZ5; LUIZ REGIS PRADO e ÉRIKA MENDES 
DE CARVALHO6; FÁBIO ROBERTO D’AVILA7 e EVERARDS MOTA E 
MATOS8.

objetiva em relação ao requisito subjetivo-normativo (dolo ou culpa), surgem, 
também, dois posicionamentos:

1º) a análise do requisito dolo-culpa deve anteceder àquela que se refere à 

2º) deve ser-lhe posterior.
LUIZ REGIS PRADO e ÉRIKA MENDES DE CARVALHO, divergindo 

da posição vencedora na doutrina, optam pela primeira posição. Para eles, “o 
tipo subjetivo é anterior ao tipo objetivo, ainda que por razões expositivas e 
porque o tipo objetivo é o objeto do tipo subjetivo, deve ser explicado antes do 
tipo subjetivo. É imperioso que se parta do tipo subjetivo para se saber qual o 
tipo objetivo efetivamente realizado, visto que este último não se trata de mera 

dirigida e controlada pelo sujeito. Daí a referida proeminência do tipo subjetivo na 
determinação do sentido social típico da conduta”9.

PAULO DE SOUZA QUEIROZ, partidário da segunda corrente, entende 
que, além de um corretivo à relação causal, a teoria da imputação objetiva 
representa “uma exigência geral da realização típica, a partir da adoção de critérios 

de tipicidade, e não de antijuridicidade, prévia e prejudicial à imputação do tipo 
subjetivo (dolo e culpa)”10.

o resultado é obra do autor prescindem do elemento subjetivo. É indiferente, para 
tal compreensão, ter o agente desejado (dolo) ou não (culpa) o resultado. Somente 

meramente objetivos, é que se deve partir para a análise da questão subjetiva11.

dolosos e outro para os culposos. O perigo é o mesmo para todas as espécies 
de infrações penais. Assim, se o autor, no trânsito, realizando uma conduta 
produtora de um risco desaprovado, causa um acidente com morte de terceiro, 

4 Atualidades do delito culposo. Boletim IBCCrim, São Paulo, vol. 10, n. 114, p. 6, maio 2002.
5 Curso de Direito Penal: Parte Geral. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. vol. 1.
6 Teoria da imputação objetiva do resultado: uma aproximação crítica a seus fundamentos. São Paulo: RT, 2002. p. 137.
7 Crime culposo e a teoria da imputação objetiva. São Paulo: RT, 2001. p. 136.
8 Causalidade e imputação objetiva. Correio Braziliense, Brasília, Caderno Direito & Justiça, p. 1, 13.11.2000.
9 Op. Cit. P. 163. Para FLÁVIO AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS, a análise da causalidade psíquica deve anteceder à da 

imputação objetiva (Teoria da imputação objetiva. Disponível em: http://www.cpc.adv.br/doutrip.htm. Acesso em: 15.10.2002).
10 Direito Penal: introdução crítica. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 133.
11

houve a sua realização”. (Derecho Penal: Parte General. 4ª ed. Barcelona: PPU, 1996. p. 215).
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há imputação objetiva da conduta e do resultado jurídico, independentemente do 
aspecto subjetivo-normativo (dolo e culpa), que somente será levado em conta no 

De considerar-se que o “risco” pertence ao mundo natural, enquanto a 
permissão e a proibição determinam-se de acordo com as regras do ordenamento 
social. A tolerância para a realização da conduta criadora de risco advém das 
estruturas sociais, que, por intermédio de diferentes critérios, disciplinam o lícito
e o desaprovado. Nessa mesma linha de raciocínio, pode-se dizer que aquele que 
dá ensejo, por exemplo, a uma lesão corporal, ainda que tivesse o propósito de que 
tal resultado ocorresse, porém, sem desviar-se do risco permitido, não responde 

possibilidade de imputação da ação ou do resultado é que se passa à análise do 
requisito subjetivo. Para ilustração, pode-se mencionar a hipótese do médico que, 
desejando que ocorra um abalo da saúde do paciente, ministra-lhe um remédio, 
consciente da possibilidade de que ocorra alguma reação adversa (sem que outro 
medicamento isento de tal risco possa ser ministrado e, igualmente, desprovido da 
possibilidade de que exames possam apontar a inadequação do medicamento em 
relação àquele doente). Na hipótese de que o resultado venha a ocorrer, o médico 
não responde pelo resultado, já que o risco estava dentro dos limites socialmente 
permitidos. A análise da imputação subjetivo-normativa (dolo ou culpa) torna-se 
totalmente dispensável.

objetiva caracteriza apenas o aspecto objetivo do tipo, sendo que a responsabilidade 
penal ainda exige a caracterização do elemento subjetivo, bem como dos demais 

12.

Michael Köhler, citado por JUAREZ TAVARES, para quem “a lei penal toma a 
ação humana dentro de uma estrutura própria, resultante das relações que quer 
disciplinar e que nada têm a ver com a ética da boa vontade”13.

Atualmente, estudando o tema, apreciamos a oportunidade de ser a 
imputação objetiva analisada no terreno da tipicidade. Como se trata de elemento 
normativo, natural que sejam considerados os seus requisitos nesse campo. Assim, 
a seqüência seria a seguinte: fato típico, com seus componentes: conduta, resultado 
naturalístico, nexo de causalidade material e tipicidade. Nesta, como elemento 
normativo do tipo, estaria o lugar da imputação objetiva. A questão é complexa, 
uma vez que essa orientação encontra barreira no tema do dolo e da culpa como 
elementos do fato típico. Assim, se o autor agiu sem dolo, o fato seria atípico, 
prescindindo da análise da imputação objetiva. Sobre tudo isso, os doutrinadores 
ainda não chegaram a uma conclusão única, mas continuam estudando.

12 Op. cit. Imputação objetiva. p. 39.
13 Op. cit. Teoria do injusto penal. p. 301.
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1. Introdução

A despeito de ser um tema atual e de grande importância, a criminalidade 
feminina é pouco estudada. Julgando ser fundamental abordá-la e investigá-la, 
optamos por desenvolver um estudo minudente acerca de um dos delitos em que é 

de unidades penais.
Durante os atendimentos que realizamos como estagiária da Defensoria 

Pública do Estado do Ceará, no Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri 
Moura Costa (IPFDAMC) e na Vara de Execuções Criminais, Corregedoria dos 
Presídios e Habeas-Corpus, atentamos para a crueza da realidade prisional, ao 
mesmo tempo em que constatamos o aumento de inúmeros crimes, nomeadamente 

em todo o Brasil.
No decurso do estágio, que já se prolonga por dois anos, pudemos 

constatar alguns fatos relevantes, os quais, junto com a leitura de livros e artigos 
doutrinários, contribuíram sobremaneira para a escolha do presente tema. 

Em primeiro plano, observamos que, dos crimes praticados por mulheres, 

freqüência. Considerável parte da população prisional feminina praticou a infração 
prevista no artigo 12 da Lei nº 6.368/76. 

Aprofundando a investigação, vimos que diversas são as circunstâncias 

necessário diferenciar as referidas condutas. 

residência; outras, de regra as estrangeiras, foram-no nos espaços internos de 

sob a promessa de uma recompensa pecuniária; em outros, sob coação, física ou 
moral, por parte de parentes ou pessoas próximas. 
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Evitando comprometer este estudo com generalizações, decidimos 
realizá-lo no Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa com 
um grupo de mulheres que, conformando a hipótese do artigo 18, IV, da Lei nº 6.368/76, 
foram condenadas
estabelecimentos prisionais e que, por isso, estavam recolhidas, como forma de 
executar a sentença. 

Também incluímos os casos de mulheres que, por outro motivo, 
encontravam-se presas à época da realização da pesquisa, mas já haviam cumprido 

Delimitados os sujeitos da pesquisa, é essencial esclarecer que empregamos 
a expressão “para dentro de estabelecimentos prisionais”, por nos referirmos 

instituição penal portando droga, excluindo-se, por conseguinte, as hipóteses de 

achava recolhida. 
Optamos por excluir da pesquisa esse grupo porque, por meio do 

acompanhamento processual de alguns casos, também como atividade do estágio 
no IPFDAMC, observamos que, no momento da lavratura do auto de prisão em 

termos do artigo 12 da Lei nº 6.368/76. No curso da instrução criminal, porém, 
normalmente se assinala que o porte da droga existiu pelo fato de ser a indiciada 
usuária, e de estar portando-a para o próprio consumo, e não para a comercialização, 
caracterizando-se o que preceitua o artigo 16 da referida lei.

da visita, normalmente íntima, em unidade masculina: tanto as que pretendiam, 
quando do retorno, adentrar no IPFDAMC portando drogas, quanto aquelas que 
as portavam no momento do ingresso no estabelecimento penal masculino. Tendo 
em vista a quantidade de droga encontrada, em geral, na revista, observamos que 
a conduta não é punida nos rigores do art. 12, mas se tem como parâmetro o artigo 
16 da Lei nº 6.368/76.

drogas”, não “de entorpecentes”, deve-se ao fato de ser aquele mais genérico, 
abrangendo as diversas espécies de substâncias que causam dependência.

Orienta o desenvolvimento da presente pesquisa a idéia de examinar o 

possibilidade de diferenciar a aplicação do direito; considerar os diversos motivos 

considerado as inúmeras circunstâncias em que o delito pode ter ocorrido.
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efetivamente participar e nos fosse possível captar dados subjetivos, realizamos 
entrevistas com as presas sentenciadas que se relacionassem diretamente com o 
objeto do estudo. 

estudo das presas do IPFDAMC

O presente capítulo se destina à abordagem de alguns aspectos da pesquisa 
realizada. Trataremos da metodologia aplicada, apresentaremos de forma objetiva 

obtidas nas entrevistas com as constantes nos autos. 

2.1 Metodologia da pesquisa 

Resultante de um estudo descritivo-analítico desenvolvido através 

documentos, além da realização de pesquisa de campo, esse trabalho se pautou nas 
informações constantes em livros, revistas, publicações especializadas e outras 

na Internet ou em outros meios, e em documentos, como pareceres, sentenças, 
acórdãos e outras peças processuais.

de conhecimento  para respaldar um posterior posicionamento acerca do tema, 
utilizamos os resultados para demonstrar a realidade sem implicar a transformação 
imediata do meio estudado. A descrição, a exploração e a interpretação das diversas 

pela coleta de dados foram realizadas com o intuito de propor o aperfeiçoamento 
das posturas existentes e apontar novos entendimentos acerca da aplicação do 
Direito.

2.2 Pesquisa de campo

 Antes de expormos, propriamente, os resultados da pesquisa de campo, 
apresentando os casos estudados, faremos algumas considerações pertinentes. Nos 
próximos subitens, trataremos do local onde a realizamos, bem como dos seus 
aspectos metodológicos.

2.2.1 Apresentação do local

Evitando comprometer a validade do trabalho com generalizações, 
ealizamos a presente pesquisa no Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri 
Moura Costa (IPFDAMC), com um grupo de mulheres que, conforme a hipótese 
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do artigo 18, IV da Lei nº 6.368/76, foram condenadas1
14

no momento do ingresso em estabelecimentos prisionais. 

apenas pelo fato de ser o local onde realizamos o estágio e, por isso, ser-nos 
privilegiado o acesso à população carcerária, mas também por ser esse o único 
estabelecimento penitenciário do Ceará destinado ao recolhimento de mulheres e 
por ter a administração da referida instituição prontamente consentido o acesso à 
carceragem e o manuseio de documentos indispensáveis ao estudo.

Penitenciária destinada ao recolhimento de presas em cumprimento de 
pena no regime fechado, o IPFDAMC foi construído em Fortaleza e inaugurado 
aos 22 de agosto de 1974, sendo reinaugurado, em 31 de outubro de 2000. Localiza-
se no município de Aquiraz, BR 116,  Km 27. (2006, on line)

De acordo com o Decreto nº 27.057, de 22 de maio de 2003, que regulamenta 
a Lei estadual nº 13.297, de 7 de março de 2003, o Instituto Penal Feminino 
Desembargadora Auri Moura Costa (IPFDAMC) se vincula à Coordenadoria do 
Sistema Penal (COSIPE), um dos Órgãos da Execução Programática que compõem 
a Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS) no estado do Ceará. 

2.2.1.1 A direção e o pessoal 

De acordo com a nomenclatura adotada pelo Decreto nº 27.057/03, 
o IPFDAMC é administrado por uma Orientadora de Célula (Diretora) e por 
um Assessor Técnico (Diretor Adjunto). Trabalham diretamente com eles duas 
agentes penitenciárias, que, por terem experiência no setor, foram deslocadas para 
a função de agentes administrativas. 

Composto exclusivamente por mulheres, o Quadro do Pessoal Penitenciário 
é formado por Agentes Penitenciárias, organizadas da seguinte forma: há a Chefa 
de Disciplina, as Chefas de Equipe e as Plantonistas.

às presas são: a assistente social; a socióloga; os professores e o defensor público. 

pediatra).

1 Ressalte-se que se incluem os casos de mulheres que, por outro motivo, se encontravam presas, à época da realização da pesquisa, 
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2.2.1.3 A estrutura física

Dividido em 05 (cinco) alas, o IPFDAMC é, atualmente, um dos 
poucos estabelecimentos prisionais brasileiros que não enfrenta problemas com 
a superlotação. Com capacidade para alojar 374 (trezentas e setenta e quatro) 
mulheres, observamos que, no decorrer de dois anos, o número de presas não 
excedeu o limite de 250 (duzentas e cinqüenta) presas. Ademais, ressalte-se que, 
em todas as celas, há dormitório, lavatório e aparelho sanitário. 

Para o desenvolvimento das atividades laborais, há o Módulo de Serviços, 
composto pela Lavanderia, Cozinha, Padaria e Fábrica de Sabão. O Módulo de 
Instrução e Trabalho é o local destinado à escolarização das presas, onde podem 
assistir às aulas e aos cursos oferecidos e ministrados. 

Outro Módulo é o de Tratamento Penal, onde se localizam o Parlatório2
15 e 

as Salas da Assistência Social e da Defensoria Pública. Compõe ainda esse Módulo 
o Posto de Saúde, local onde as presas recebem tratamento ambulatorial. Além 
disso, o IPFDAMC dispõe de Quadra Polivalente, de Creche e de Venustério.

2.2.2 Aspectos metodológicos

Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo COÉTICA em 13 de 
março de 2006 pelo Parecer nº 040/2006, a pesquisa de campo, com duração 

informações que corroborassem o que havíamos empiricamente percebido.

de Presas, os dados numéricos relativos à quantidade de presas recolhidas por 
cometimento de tal delito, tendo como base o período compreendido entre 11 de 
janeiro de 2002 e 11 de janeiro de 2006. Diante da constatação de que é realmente 
superior comparativamente com os demais delitos, passamos a investigar quais 

Para que pudéssemos proceder à delimitação do grupo a ser pesquisado, 
solicitamos à administração do IPFDAMC uma lista atualizada que contivesse os 
nomes das mulheres presas. Foram-nos fornecidas duas listas: uma somente com 
os nomes e outra em que constavam os artigos infringidos, se eram ou não julgadas 
e, caso fossem, a respectiva condenação. 

obtidas, elaboramos um quadro próprio em que constassem os nomes de todas as 
presas, com campos a serem preenchidos com dados como o tipo de infração, a 
Vara em que tramita ou tramitou o processo, a indicação de que era ou não julgada, 
o tempo de condenação e outros. No próprio estabelecimento prisional, passamos 
a analisar a compatibilidade entre os dados fornecidos na lista e os dos prontuários 
2 No estado do Ceará, Parlatório é um espaço construído para que os presos, sem um contato direto, possam, excepcionalmente, 

conversar com pessoas que não estejam encarceradas. Geralmente, são utilizados para que as presas recebam seus advogados, 
membros dos consulados (para as presas estrangeiras). Diferentemente de outros estados do Brasil, em que o Parlatório é uma cela 
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e dos Livros de Registro de Entrada e de Saída, de modo que, quando tínhamos 

excluíamos. De plano, foram excluídas as presas estrangeiras. 

Todos os prontuários foram analisados e os materiais disponibilizados pelo 
IPFDAMC, explorados. Entretanto, por serem precários os arquivos do presídio, 
tivemos que buscar informações complementares pela Internet, pela consulta ao 
tele-justiça, pela análise dos autos dos processos nas Varas em que tramitaram, 
bem como na Vara de Execuções Criminais, Corregedoria dos Presídios e Habeas
Corpus – VEC.16

3

Confrontadas as informações, delimitado o grupo de 11 mulheres, 
passamos a realizar as entrevistas. Procurando manter a dinâmica normal dos dias 
em que íamos ao IPFDAMC, incluímos os seus nomes na lista de atendimento. 
Após o atendimento, realizado pelo Defensor ou por nós, estagiários, procedíamos 
às entrevistas. 

Inicialmente, explicávamos os objetivos da pesquisa, destacávamos 
a importância de participarem, comprometíamo-nos a não revelar a identidade 
delas, pedíamos que lessem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e, 
caso concordassem em participar, que o assinassem. Após estarem devidamente 
informadas e esclarecidas, iniciávamos propriamente as entrevistas. 

Dispensar a utilização de gravadores foi muito vantajoso, pois evitamos 
que as entrevistadas se inibissem. Além das informações que julgávamos 
indispensáveis ao desenvolvimento dessa pesquisa e ao alcance de seus objetivos, 
obtivemos, espontaneamente, informações adicionais e enriquecedoras. Desse 

e composto por perguntas semi-estruturadas, garantiu-se a uniformização dos 
critérios avaliados sem que a objetividade do instrumento prejudicasse a obtenção 
de respostas expandidas. 

Um dos pontos que contribuiu para a consecução dos objetivos da 
pesquisa foi restringir o grupo de pesquisa às presas condenadas. Para não gerar 
a falsa expectativa de que poderíamos interferir no processo, excluímos as presas 
indiciadas e garantimos, portanto, a obtenção de informações mais verossímeis. 
Cientes de que a sua participação na pesquisa não implicaria nenhuma transformação 

livremente informando-nos os reais motivos porque levaram drogas para dentro de 
estabelecimentos prisionais. 

Das mulheres que foram convidadas, apenas três não aceitaram participar 
da pesquisa. A primeira imediatamente negou que havia cometido tal delito; a 
segunda alegou que, embora tenha sido condenada, era inocente e a terceira tentou 

3 No estágio feito pela subscritora deste trabalho, o Defensor Público e os seus estagiários se organizaram de modo que cada presa 
-

ponsável pelo acompanhamento dos processos e pela atualização das informações, que ocorrem mediante a utilização dos meios 
supramencionados.
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circunstâncias ora analisadas. Entretanto, depois nos foi revelado que, temendo 
ser prejudicada de alguma forma, ela se recusou a participar, tendo em vista que 

que fosse descoberta. 
O fato de as oito presas participantes serem assistidas pela Defensoria e 

o de, dentre elas, apenas uma não conhecer a pesquisadora facilitaram a obtenção 
das informações, de modo que todas foram solícitas e dispuseram-se a colaborar, 
fornecendo-nos, espontaneamente, mais detalhes do que supúnhamos. 

Finalizadas as entrevistas e realizado o levantamento das circunstâncias 
do delito e das características pessoais da agente, a próxima etapa foi a seleção 
e a tabulação dos dados registrados no Formulário. À medida que se realizavam 
tais etapas, procurávamos analisar os processos, embasada nas principais peças 
processuais, como o inquérito policial, a denúncia e a sentença. Para isso, fomos 
várias vezes ao Fórum Clóvis Beviláqua, mais precisamente às duas Varas de 
Tóxicos e à VEC, mas não tivemos acesso a todos os processos.

Reunidos os dados, iniciamos a análise e a interpretação de todo o 
material coletado necessário à pesquisa. É importante destacar que, para ampliar 
o nosso conhecimento acerca da diversidade das circunstâncias em que ocorre o 

processos das entrevistadas, tivemos a oportunidade de analisar processos de 
outras mulheres.

relacionar os motivos expostos nas entrevistas com os apresentados nas diversas 
fases processuais. Comparamos as versões da autora do crime, tanto na entrevista, 
quanto em juízo, e confrontamo-las com a versão dos fatos na ótica do promotor e 
do juiz, bem como com os argumentos apresentados pela defesa.

estabelecimentos prisionais: a realidade do IPFDAMC 

praticado em estabelecimentos prisionais revela algumas características 
interessantes. Por meio da realização das entrevistas, obtivemos informações 
gerais sobre o modus operandi 
certas regras estabelecidas na organização e na preparação do crime. 

Conhecidas vulgarmente por “peãozeiras” ou por “pinhãozeiras”, as 
mulheres que levam drogas para as prisões nos informaram como se prepara o 
“peão” ou o “pinhão”: primeiramente, a droga é colocada em um saco de arroz por 

Mencione-se que, embora algumas levem a droga em bolsas ou em outros objetos 
externos ao seu corpo, a grande maioria o faz dentro do próprio corpo, quer na 
cavidade vaginal, quer na cavidade anal. 



Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1 (20) - janeiro/junho 2007

40

Inteiramo-nos, também, de que para entrar no presídio em dia de visita, 
tais mulheres devem fornecer o nome de um recluso a ser visitado. Apesar dessa 
formalidade, foi-nos revelado que, em geral, elas utilizam um “laranja”, isto é, são 
cadastradas como visita de outro preso diferente do destinatário da droga. 

Observamos que, normalmente, as mulheres são descobertas no momento 

através de ligações anônimas, ou pelos presos do estabelecimento onde vão 
entregar a droga. 

quando o fazem, alegam que portava a droga para que, durante a visita, pudessem 

mulheres que não são usuárias o utilizam, tendo-se tornado banalizado. 

O estudo realizado com as presas do IPFDAMC revelou que, não obstante 

carcerária brasileira.
Com relação à idade da agente à época do fato, revelou-se a prevalência 

entre a faixa etária de 19 e 30 anos. Observamos que apenas duas4
17

mais de 30 anos. 
Sete das entrevistadas são solteiras e apenas uma é viúva. Do total, apenas 

duas não conviviam em união estável. Por oportuno, é importante destacar a 
constatação de que, após ser presa, apenas uma não rompeu a união estável, tendo 
em vista o fato de o companheiro também estar cumprindo pena. Das demais, 

No que se refere ao grau de instrução, apenas uma concluiu o ensino médio 
e duas o ensino fundamental. Das outras entrevistadas, quatro possuem formação 
escolar elementar incompleta. Uma nunca havia estudado, mas, atualmente, cursa 
a 1ª série.

Pertencente à camada social desprovida de recursos para garantir a própria 
subsistência, a metade das entrevistadas, à época do fato, estava desempregada. 
Das que trabalhavam, apenas uma tinha a carteira de trabalho assinada. Das outras 
três que trabalhavam, a primeira era manicure e maquiadora; a segunda, ajudante 
de costura da própria mãe; e a terceira, doméstica, percebendo a quantia mensal 
de R$ 100,00 (cem reais).

Partindo-se para a caracterização das entrevistadas com base nas 
informações relativas à sua situação jurídica, depreendemos que todas, à época 
do fato, eram tecnicamente primárias. Além disso, ressalte-se que todas foram 

estando presa pelo cometimento de outros delitos. 
4 Ressalte-se que uma delas praticou o primeiro quando tinha 25 anos, tendo apenas o segundo crime sido praticado com trinta e

dois anos.
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Diferentemente de outras infrações cometidas por pessoas do sexo 

manterem alguma relação de parentesco com o presidiário destinatário da droga, 
que, em geral, é usuário. 

Outrossim, importa destacar que do grupo pesquisado apenas três disseram 
nunca ter consumido droga alguma.

de drogas nessas circunstâncias, constatamos que há uma série de motivos que 
determina a decisão, todavia sempre há um que prevalece. Observamos que apenas 
três não receberam recompensa pecuniária, apresentando como razões o amor, o 
ciúme e o vício do companheiro. 

As outras cinco, todas receberam dinheiro. Uma delas, embora não 

A seguir apresentaremos um quadro-resumo com as características das 
presidiárias.

IDADE À ÉPOCA Predomina idade entre 19 e 30 anos

ESTADO CIVIL 07 Solteiras; 01 viúva, mas 05 são conviventes em 
união estável.

ESCOLARIDADE 01 concluiu o ensino médio; 02 concluíram o ensino fun-
damental; e 05 têm o ensino fundamental incompleto.

Nº DE FILHOS

JÁ USOU DROGAS 05 mulheres

QUAL? Maconha, crack

DESEMPREGADA 04 mulheres. Das que trabalhavam apenas uma tinha 
carteira assinada.

RESPONSÁVEL 
PELO SUSTENTO 

DA FAMÍLIA

04 mulheres contribuíam, das quais apenas uma era a 
única responsável pela renda familiar.
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1º DELITO 08 mulheres. Dentre elas está uma que reincidiu, mas o 

BONS ANTECE-
DENTES

01 à época do fato, já tinha respondido a um processo 
criminal, mas foi absolvida.

05 mulheres

PRESA DESDE O 
FLAGRANTE 08 mulheres

MOTIVO DA ATUAL 
PRISÃO

07 estão presas por infração ao artigo 12 da Lei nº 
6.368/76, e 01 ao artigo 155 do CPB. 

2.3.2 Apresentação dos casos

As informações obtidas com a realização das entrevistas serão, a seguir, 
apresentadas e comparadas com as constantes nas peças processuais. Cumprindo 

2.3.2.1 “Nesse tempo era mais fácil de negociar...” – Rosa

A primeira entrevistada já foi julgada e condenada duas vezes por infração 
ao artigo 12, c/c 18, IV da Lei nº 6.368/76. Estava recolhida ao IPFDAMC desde 

circunstâncias ora pesquisadas. 
Com relação aos dados processuais, foi processada quatro vezes. Duas 

vezes por infração ao artigo 12, c/c 18, IV da Lei nº 6.368/76; outra por infração 
ao artigo 155 do CPB e, ainda, por infração ao artigo 16, c/c 18, IV da Lei nº 6.368/76. 
As penas somadas totalizavam 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias. 

Contudo, duas penas foram extintas pelo total cumprimento, restando 
apenas cumprir 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias. 

prisão ocorreu quando, em visita ao irmão, tentou adentrar com 100g (cem gramas) 
de maconha introduzida em seu canal vaginal. Relatou que “nessa época era mais 

para “fazer jogo lá dentro”, de modo que seu irmão de nada sabia. Uma parte da 
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droga se destinava à comercialização e outra para o próprio consumo. Disse que 
ainda não era viciada em crack, somente em maconha. 

A segunda prisão ocorreu em outras circunstâncias. A entrevistada narrou 

desconhecida que lhe ofereceu R$ 60,00 (sessenta reais) para que adentrasse no 
presídio com alguns comprimidos de Artane e de Rivotril, vulgo “aranha”. Proposta 
aceita, estabeleceu-se que a entrevistada entraria com a droga e, depois, receberia 
o pagamento. Contudo, logo na entrada do presídio, no momento da vistoria, foi 

delito foi o fato de estar viciada em crack
conseguir dinheiro para comprar e consumir a droga. Narrou que se arriscou “para 
matar o vício” e que o preso que visitaria não era o destinatário da droga.

Com relação ao crime previsto no artigo 16, c/c 18, IV, da Lei nº 6.368/76, 
durante a entrevista, mencionou que foi visitar o companheiro no IPPS e voltou 
com 100g (cem gramas) de maconha, tendo sido presa na revista do IPFDAMC no 
retorno do presídio masculino. Concluiu dizendo que o seu companheiro não sabia 

Expostas as razões na oportunidade da entrevista, passamos agora a expor 
a versão de Rosa no curso do processo, bem como a narração dos fatos do ponto de 
vista dos operadores do Direito, constantes na denúncia e na sentença.

Com relação ao primeiro crime, confrontando as suas versões, observamos 
que diferem. Tanto no depoimento prestado durante o inquérito policial, quanto no 

e que, por serem os dois viciados em maconha, parte dela seria comercializada e 
outra parte seria consumida. 

Na denúncia, sua conduta foi enquadrada nos moldes do artigo 12, c/c 18, 

nº 6.368/76, tendo em vista a quantidade. 
Na sentença, reconhecida a autoria e a materialidade do delito, 

considerando-se os antecedentes criminais e a personalidade da agente, o fato 
de ser primária, bem como a sua conduta social, o juiz estabeleceu a pena base 
em 03 (três) anos, aumentando-a em 1/3 (um terço), tendo em vista a majorante 
prevista no artigo 18, IV da Lei nº 6.368/76. A despeito de ter confessado a 

e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa. 
Com relação ao segundo crime, as informações foram compatíveis. Tanto 

autoria do delito. 
Na denúncia, sua conduta foi enquadrada nos moldes do artigo 12, c/c 18, IV 

da Lei nº 6.368/76. Inicialmente, a defesa requereu a absolvição e, posteriormente, 
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seu baixo nível de instrução.
Na sentença, reconhecida a autoria e a materialidade do delito, estabeleceu-

se a pena base em 03 (três) anos, aumentando-a em 1/3 (um terço), tendo em vista 
a majorante prevista no artigo 18, IV, da Lei nº 6.368/76. Considerando o fato de 

(seis) anos. Levando em conta ter a ré confessado a prática delituosa, foi aplicada a 

de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa. 

terceiro crime – artigo 16, c/c 18, IV, da Lei nº 6.368/76, cuja pena foi extinta pelo 
total cumprimento. Apesar de não ser o objeto da presente pesquisa, interessa-
nos comentá-lo pelo fato de sua apuração judicial revelar alguns vícios, tendo em 
vista a carência na defesa, que não arrolou testemunhas nem recorreu da decisão 

Houve compatibilidade entre as versões da entrevistada, confessando a 
autoria e negando ter recebido a droga do seu companheiro. Rosa foi denunciada e 
sua conduta foi enquadrada nos moldes do artigo 16, c/c 18, IV, da Lei nº 6.368/76. 

Na sentença, menciona-se que tanto a defesa quanto a acusação requereram 
a condenação da ré. Reconhecida a autoria e a materialidade do delito, estabeleceu-
se a pena base em 06 (seis) meses, aumentando-a em 1/3 (um terço), tendo em 
vista a agravante do inciso I do artigo 61 do Código Penal e, posteriormente, em 
mais 1/3 (um terço), considerando a majorante prevista no artigo 18, inciso IV, da 

(vinte) dias de reclusão em regime integralmente fechado e ao pagamento de 30 
(trinta) dias-multa. 

2.3.2.2 “Eu tenho dois motivos!” – Violeta

É importante mencionarmos que não tivemos acesso às peças processuais 
por não existir processo na Vara de Execuções Criminais de Fortaleza, posto que a 
carta de guia ainda não havia sido expedida pelo juízo que prolatou a sentença.

foi condenada à pena de 04 (quatro) anos de reclusão. Conforme informações 
da entrevistada, nunca tinha sido presa, nem respondido a nenhum processo. É 
primária e possui bons antecedentes criminais. 

Já havia sido previamente indagada se gostaria de participar da pesquisa, 
tendo de logo aceitado. Respondeu sem nervosismo e com naturalidade. 

da sua versão. Disposta a colaborar, esperou que as suas falas fossem anotadas.
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Quando indagada sobre o motivo que a fez decidir levar droga para o 
IPPOO-I, respondeu: “Eu tenho dois motivos. O primeiro é que meu companheiro 
era muito aviciado (sic). Agora ele não é mais porque ele é evangélico. O outro 
motivo foi por causa do dinheiro, porque eu precisava do dinheiro e eu ganhava 

2.3.2.3 “Eu achava que o dinheiro que eu ganhava era pouco...” – Jacinta

No início, estava apreensiva. Após a leitura do TCLE, perguntou se 
realmente não iria ser prejudicada. Ciente de que não teria nenhuma complicação 
para a sua situação jurídica, decidiu participar. Respondeu às perguntas com 
objetividade, mas, em alguns momentos, tentou nos induzir. Quando falamos da 
sua relação com o destinatário da droga, não entrou em detalhes, pois disse ser 
pessoa muito perigosa que ela temia muito. 

teve sua prisão relaxada por excesso de prazo. Em virtude de existir um mandado 
de prisão em seu desfavor por ter sido acusada da prática da infração prevista no 
artigo 121, CPB, foi novamente recolhida. Posteriormente, Jacinta foi absolvida 
do crime de homicídio e condenada à pena de 04 (quatro) anos, motivo pelo qual 
se encontra no IPFDAMC. Além disso, responde a outro processo: uma tentativa 
de homicídio ocorrida dentro do presídio, contra sua companheira.

Quando questionada sobre o motivo pelo qual resolveu levar droga 
para o IPPOO-I, Jacinta respondeu que foi pelo dinheiro. Embora trabalhasse 

levar 155g (cento e cinqüenta e cinco gramas) de maconha. Disse: “da primeira 

muito para que dissesse quem iria receber a droga, mas que não delatou seu colega, 

Apresentada a versão obtida através da realização da entrevista, exporemos 
a os fatos conforme foram apresentados por Jacinta durante o processo. Ademais, 
explicitaremos os fatos do ponto de vista dos operadores do Direito, presentes na 
denúncia e na sentença.

As informações foram compatíveis entre si. Tanto os depoimentos de 

juízo.  A entrevistada confessou a autoria do delito. Na denúncia, sua conduta foi 
enquadrada nos moldes do artigo 12, c/c 18, IV, da Lei nº 6.368/76. Inicialmente, a 

e os bons antecedentes criminais da ré.
Na sentença, reconhecida a autoria e a materialidade do delito, estabeleceu-

se a pena base em 03 (três) anos de reclusão, deixando-se de aplicar a atenuante 

majorante prevista no artigo 18, IV, da Lei nº 6.368/76, foi aumentada em 1/3 (um 

regime fechado e ao pagamento de 50 (cinqüenta) dias-multa. 
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Mencione-se que a pena privativa de liberdade deixou de ser substituída 

crimes hediondos, em face do grande malefício social. 

2.3.2.4 “Agora vejo que ele não me amava!” – Margarida

Antes do início da pesquisa, Margarida foi indagada da possibilidade de 
participar da pesquisa, tendo aceitado prontamente. Foi uma das motivadoras da 
pesquisa.

Devido ao fato de estar recolhida no IPFDAMC ao tempo correspondente 
ao do início do estágio, ela já foi atendida por nós várias vezes. Estava descontraída 
e narrou a história em detalhes. Ao se lembrar da motivação do delito, foi irônica. 
Não tentou convencer, pareceu-nos sincera, até porque já conhecíamos a sua 
história.

Primária, de bons antecedentes criminais, não usuária de drogas, 

amor”, pois “sabia que, se ele estava pedindo, era porque estava precisando fumar”. 

Vítima de violência doméstica, disse que, apesar de não ter sido ameaçada 
e tendo levado a droga livremente, acredita que o medo de sofrer algum castigo ou 
punição de seu companheiro, caso não a levasse tal como ele havia pedido, pesou 

seu companheiro, comunicando que, no dia seguinte, seria transferido da Delegacia 
de Capturas para o IPPS e pedindo que, quando ela fosse levar a sua refeição à 
noite, colocasse alguns papelotes de maconha para entregar-lhe. Assim, Margarida 
acomodou a droga embaixo do prato com a comida, mas, no momento da revista, 

Ao ser descoberta, foi conduzida ao Distrito Policial onde seria lavrado o 

nascida, autorizou a entrada da criança para que fosse alimentada, posto que ainda 
dependia do leite materno. 

Dando continuidade à narração, disse, em tom irônico, que “foi a coisa 
mais romântica. Nós dois juntos no camburão: ele indo pro IPPS e eu vindo pra cá. 

momento, assumiu a autoria do crime, imputando a um terceiro desconhecido a 
ação de ter colocado a droga em sua bolsa. Na denúncia, sua conduta foi enquadrada 

para o consumo, tese completamente inviabilizada pelo fato de não ser usuária de 
drogas.
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Na sentença, comprovadas a autoria e a materialidade do crime, a juíza 
estabeleceu a pena base em 03 (três) anos, tendo em vista o fato de ser ré primária 
e ter bons antecedentes criminais, aumentando-a em 1/3 (um terço), de acordo 

(quatro) anos de reclusão em regime integralmente fechado. Foi condenada ao 
pagamento de 50 (cinqüenta) dias-multa. 

2.3.2.5 “E eu nem era acostumada com essas coisas, não...” – Hortênsia 

quieto”. Perguntou se poderia se prejudicar, mesmo já estando extinta a pena de 
tal processo. Explicamos a ela que não e, após ler o termo, foi indagada se havia 
dúvidas, ao que ela respondeu negativamente. 

Pareceu-me apreensiva e preocupada com os seus processos atuais, sempre 

mão, o que a fazia sentir muita vergonha, e por ser ex-presidiária. Respondeu às 
perguntas com clareza, mas muito na defensiva.

ser praticado por Hortênsia, que estava grávida. Quando indagada sobre o motivo 
que a fez levar droga para o presídio, respondeu: “porque meu marido era usuário, 

ninguém. E eu nem era acostumada com essas coisas, não. Eu não era como essas 
outras, aí, não, que recebem dinheiro pra entrar com a droga, eu nem sabia o que 
fazer...”.

As versões apresentadas foram todas incompatíveis entre si. No inquérito 
policial confessou que a droga se destinava à comercialização no presídio. Em 

droga, asseverando não saber quem havia colocado a droga na sua bolsa.
Na denúncia, sua conduta foi enquadrada nos moldes do artigo 12, c/

16 da referida lei, argumentando que a pequena quantidade (30g de maconha) 

drogas.
Na sentença, reconhecidas a autoria e a materialidade do delito, a despeito 

estabeleceu-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão, deixando-se de aplicar 
a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal por se ter aplicado a 
pena mínima. Tendo em vista a majorante prevista no artigo 18, inciso IV, da Lei 

em 04 (quatro) anos de reclusão em regime fechado.
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2.3.2.6 “O motivo foi o meu ciúme. Eu era desequilibrada de ciúme!” – Íris

Muito descontraída, após ler o TCLE, dispensou esclarecimentos, 
dizendo-se disposta a participar da pesquisa. Não teve dúvidas. Fazendo bom uso 
do Português, expressava-se com clareza e espontaneidade. Expansiva, colaborou 
bastante. Muito divertida, foi narrando os fatos de forma natural, fazendo pausas 
para que eu pudesse apontar a sua fala.

para o presídio porque o seu companheiro, preso por extorsão mediante seqüestro, 
era viciado em cocaína e, dentro do IPPOO-I, recebia droga de várias mulheres. 
Temendo que ele se envolvesse com alguma delas, resolveu, ela própria, entrar 
com 25 (vinte e cinco) gramas de maconha, introduzidas na sua vagina. No seu 
dizer, “o motivo foi o meu ciúme. Eu era desequilibrada de ciúme pelo meu 
companheiro. Ele seqüestrou um grande empresário e foi condenado a 17 anos. Eu 
fui presa quando levei droga pela primeira vez. Tinha umas mulheres que levavam 
a droga pra ele, só que eu morria de medo de ele ter um caso com elas, aí resolvi, 
eu mesma, entrar com a droga para ele. Mas pense...” .

Confrontando as informações fornecidas durante a entrevista com a versão 
apresentada em juízo, detectamos várias divergências. No inquérito policial, disse 
estar levando droga para outro detento, cujo nome não quis declinar. Em juízo, 

ele morreria. Narra a denúncia que ela foi delatada pelo próprio companheiro, que 
procurou um agente para dizer-lhe que ela estava pretendendo entrar com droga 

nervosa. Foram apreendidas 105 (cento e cinco) gramas de maconha em seu canal 

e, caso ela fosse presa, ele poderia se prejudicar. 
Na sentença, a juíza não aceitou a versão de o preso estar sofrendo 

fugir da responsabilidade do crime. A despeito de ter a defesa requerido a pena 
mínima e sua conversão em pena restritiva de direito, foi condenada à pena de 04 
(quatro) anos de reclusão em regime integralmente fechado, com o aumento em 
1/3 (um terço), em razão do artigo 18, IV da Lei nº 6.368/76, e ao pagamento de 
50 (cinqüenta) dias-multa. 

Já havia sido previamente consultada e concordou em participar da 
pesquisa. Respondeu às perguntas de forma bastante objetiva e não se ateve a 
detalhes. É importante mencionarmos que não tivemos acesso às peças processuais, 
em virtude de ter o processo tramitado em uma comarca do interior. Ressalte-se 
que não havia processo na Vara de Execuções Criminais de Fortaleza, pois se 
recorreu da sentença condenatória e não foi expedida carta de guia provisória.
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tendo sido condenada à pena de 03 (três) anos de reclusão. Conforme informações da 
entrevistada, é primária, possui bons antecedentes criminais. 

irmão, sozinho, era responsável pelo sustento da família, composta por sete pessoas. 
Assim, não trabalhando e apenas estudando, diante da realidade, Gardênia, vendo 

gramas) de maconha e 20g (vinte gramas) de crack em troca da recompensa 
pecuniária. Sobre sua relação com o destinatário da droga, disse que: “era só meu 
conhecido, não era nada meu não”.

2.3.2.8 “Pra quem ganha cem reais por mês...” – Irídea

De família pobre do interior do Ceará, a entrevistada trabalhava como 
empregada doméstica e morava com o seu companheiro. Informou-nos que, após a 
prisão dele, por infração ao artigo 12 da Lei nº 6.368/76, passou a morar com uma 
amiga, para que pudessem dividir as despesas da casa, já que percebia mensalmente 

já tinha “experiência”, sugeriu que a acompanhasse levando drogas para os 
presídios. Irídea aceitou a proposta, combinando com seu companheiro que lá 
ele venderia e partilharia o lucro com ela. Por R$ 120,00 (cento e vinte reais), 
concordou em levar 100g (cem gramas) de maconha para o IPPOO-I. Primária, 

estabelecimentos prisionais com drogas sem que tivesse sido presa.
Narrou-nos que, da vez em que foi presa, sua vizinha a alertou para que não 

fosse naquele dia, pois, na noite anterior, ela havia sonhado com vários policiais 

a droga introduzida em seu canal vaginal. 
A versão obtida foi diferente da apresentada em juízo e da fornecida pela 

defesa, pois Irídea nos informou que recebeu instrução para dizer, caso fosse 
descoberta, que a droga se destinava ao consumo com seu companheiro. 

gramas). Todavia Irídea nos informou que, com certeza, eram 100g (cem gramas) 
de maconha, não sabendo ela o que foi feito com o restante da droga. Sua conduta 
foi enquadrada nos moldes do artigo 12 da Lei nº 6.368/76. A defesa requereu a 

Na sentença, comprovadas a autoria e a materialidade do crime, 
estabeleceu-se a pena base em 03 (três) anos, tendo em vista o fato de ser ré primária 
e ter bons antecedentes criminais, tendo sido aumentada em 1/3 (um terço), de 
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em 04 (quatro) anos de reclusão em regime integralmente fechado. Condenou-se, 
também, ao pagamento de 50 (cinqüenta) dias-multa.

2.3.3 Análise dos casos

Dispostas a colaborar, as entrevistadas esperaram que as suas falas fossem 
anotadas. Embora tenham respondido às perguntas com clareza e com riqueza de 
detalhes, observamos, contudo, que algumas entrevistadas, dependendo do assunto 
tratado, responderam de forma tendenciosa.

informações omitidas por algumas das entrevistadas. Quando perguntávamos a 
relação com o destinatário da droga, muitas disseram não o conhecer. Contudo, 
todas, sem exceção, tinham pelo menos um conhecido na prisão, que, de alguma 

É recorrente a tendência de eximir o companheiro ou familiar da culpa, 
da responsabilidade e do envolvimento com a droga. O fato de elas serem ou de 

disse que seu marido havia morrido na prisão. Violeta disse que ele não mais 

revelado que a droga se destinava ao seu irmão, ela nos disse que não conhecia 
o destinatário da droga em seu primeiro delito; entretanto, informou-nos que o 
irmão foi morto no presídio.

Constatamos que não há uma única motivação para a prática do delito. 

ponto que deve ser considerado é o vício. Observe-se que os destinatários todos 
eram usuários de drogas.

Além disso, muitas vezes, sentimentos preponderantes na decisão são 
ofuscados por outros mais nobres e menos comprometedores. Impelidas por 
sentimentos como o medo e o ciúme, segundo os relatos, elas acreditam, em um 

liberdade e eu aqui. Agora vejo que ele não me amava. [...] Já sofri muito por causa 
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dele... Sabe todo tipo de sofrimento?”. De acordo com Íris, “hoje, depois de tudo 
isso, eu já fui visitá-lo duas vezes e não senti nada. Quando eu me lembro...”.

Tendo em vista as similares características das “peãozeiras”, no 

pode ter ocorrido. Em muitos casos, poderiam ter sido buscados elementos além 

Mulheres, como Margarida, que sofrerem violência doméstica, muito 

e sensibilidade pelos magistrados, tais aspectos passarão despercebidos. Em casos 
como esse, mesmo que não seja possível comprovar a existência da ameaça, a 
percepção e a compreensão dessa realidade pelo menos ajuda no combate aos 

pelo medo, tentam ocultar a participação de seus companheiros, sendo punidas 

Do tratamento processual dispensado a tais mulheres, depreendemos 
a uniformidade das decisões. Independentemente das circunstâncias, há uma 
semelhança entre as sentenças. 

Das mulheres que participaram da pesquisa, todas, à época do fato, eram 

foi a mesma para quase todas. A exceção foi a pena da Gardênia, cujo processo 
tramitou na comarca do interior.

Como se seguisse a um modelo, analisam-se a primariedade e os 

no grau mínimo legal de 03 (três) anos e, em virtude da majorante prevista no 

18

5 Em geral, condena-se ao 
pagamento de 50 (cinqüenta) dias-multa. 

nos moldes do artigo 12 da referida Lei, todavia é entendimento prevalecente, 
cuja jurisprudência se encontra transcrita em muitas sentenças analisadas, pelo 

caso, surpresa para a defesa.” (RT 613/378). 

Rosa. No processo referente ao delito previsto no artigo 16, c/c 18, IV, da Lei 

condenação da ré. Ademais, determinou-se que a referida pena deverá ser cumprida 
em regime integralmente fechado, o que se apresenta manifestamente ilegal, tendo 
em vista que a pena cominada é de detenção de seis meses a dois anos. Ressalte-
5 Com relação ao regime determinado, independentemente de ser “reclusão em regime fechado” ou “reclusão em regime integral-  

mente fechado”, fundamenta-se com o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.
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se ainda que, com o advento da Lei nº 9.099/95 e da Lei nº 10.054/2000, o tipo 
previsto no referido artigo passou a ser considerado infração de menor potencial 
ofensivo.

Os argumentos da defesa em geral são facilmente refutados. Percebemos 

do artigo 12 para o artigo 16 da Lei nº 6368/76, no entanto predomina o entendimento 
de que a quantidade da droga, isoladamente, não serve como fundamento para a 

No caso de Rosa, em seu primeiro delito, a defesa argumentou que a 

alegando-se que a ré era viciada em maconha; entretanto, quando indagada em seu 
interrogatório se era usuária de drogas, havia respondido que não. Para Hortênsia, 
mesmo após ter confessado que a droga se destinava à venda, baseou-se a defesa 

consumo” (artigo 12, caput, Lei nº 6.368/76).
Por razões que não nos cabe discutir neste momento, a justiça das decisões 

provas, principalmente das produzidas pela defesa. A existência de um defensor 
para tais mulheres se resume, muitas vezes, a uma mera formalidade. 

Ademais, muitos magistrados se apegam, de forma prejudicial, à 
legalidade. É inegável que a lei deve ser cumprida e observada, sendo de extrema 
importância que sua aplicação se dê de modo prudente. Para isso, defendemos, 

Direito com outras ciências. 
Julgamos, pois, fundamental, além da observância das leis, a busca por 

soluções inovadoras e pouco exploradas para que sejam gerados efeitos positivos 
e possam os efeitos da delinqüência amenizados. 

3. Conclusões

Decidimos realizar o presente trabalho elegendo uma temática que nos 
possibilitasse abordar questões como as precárias condições dos estabelecimentos 
prisionais brasileiros; o crescimento desenfreado da população carcerária; o 

constatamos durante o estágio feito no Instituto Penal Feminino Desembargadora 
Auri Moura Costa (IPFDAMC).
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Percebendo a escassez dos estudos que versam sobre a criminalidade 

dentro de estabelecimentos prisionais por  ser uma conduta eminentemente 
praticada por mulheres. 

Examinamos o presente objeto de estudo ultrapassando a abordagem 
meramente jurídica e percorrendo outras áreas do conhecimento. Com respaldo 

da pesquisa de campo, pudemos responder aos questionamentos iniciais que 
impulsionaram esse estudo. 

Pelas informações obtidas através da aplicação dos Formulários realizada 
no Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa (IPFDAMC), bem 

que orientaram, a partir da observação da realidade vivenciada durante o estágio, 
a presente pesquisa.

população carcerária brasileira, revelando, por igual, algumas peculiaridades. 
Em geral, pertencentes à camada social desprovida de recursos para garantir a 
própria subsistência, com idade compreendida entre 18 e 30 anos e que, à época 

freqüentaram escolas ou possuem formação escolar elementar. 
Diferentemente de outras infrações cometidas por pessoas do sexo 

manterem alguma relação de parentesco ou uma vinculação afetiva com o presidiário 
destinatário da droga. Normalmente as mulheres que foram presas e condenadas 

antecedentes criminais. 

Vinculada a fatores socioeconômicos, a obtenção de vantagem pecuniária 

e imersas em condições de exclusão e de miséria, algumas mulheres, buscando 
receber uma remuneração, arriscam a liberdade e submetem-se a adentrar 
estabelecimentos penitenciários portando drogas. Outrossim, há aquelas que, 

vínculo emocional ou a relação de parentesco com algum presidiário, tais casos 

levar a droga para seu parente recluso com o intuito de cooperar, já que conhece 

dívidas.
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Nesse tocante, cabe-nos destacar que, em alguns casos, se apresentam 
como motivo para o cometimento do delito sentimentos como o amor. Entretanto, 
por uma análise mais acurada da realidade, percebemos que essa primeira causa 
externada pode estar escondendo outras mais reais e mais perigosas. 

Pudemos constatar o ciúme como motor para a conduta delituosa. 

agente que tudo foi fruto de um sentir confuso e desequilibrado. Em alguns casos, 
indubitavelmente, o medo, mesmo que de forma implícita, acompanha a decisão 

A coação moral, apontada inicialmente como uma das causas do delito em 
comento, é de difícil constatação. Nos processos analisados, não foi mencionada. 
Pela realização das entrevistas também não se pôde constatar nenhum caso 
explícito de sua ocorrência. Contudo, sob ameaça e contra a própria vontade, 

anunciada ou perder um bem jurídico de grande valor, como a própria vida. 

há a previsão de o Código Penal, o Código Processual Penal e a Lei de Execução 
Penal serem subsidiariamente utilizados. 

Independentemente de haver, na legislação especial, a expressa previsão 
no sentido da diferenciação das condutas e da consideração das diversas 
circunstâncias em que ocorreu o fato típico, pela análise do ordenamento jurídico 
brasileiro e dos princípios que regem o Direito Penal, como o da Individualização 
da Pena, é possível aplicar o Direito, observando-se as características individuais, 
físicas e psíquicas da agente, bem como particularizar as causas do crime. 

estabelecimentos prisionais, há, em geral, uma uniformização das decisões. Há 
casos em que, mesmo se devendo reconhecer as causas de diminuição de pena, 
sentenças condenatórias são proferidas sem que se considerem as circunstâncias 
em que o delito ocorreu. 

É inegável, contudo, que tal situação se agrava pela precariedade das 
provas produzidas no curso da instrução criminal. Resumida a uma formalidade, 
a atuação da defesa não é propícia à efetivação da justiça. A fragilidade de suas 

prejudica irreparavelmente a ré. 

que houve benefício direto para as mulheres que dele participaram, uma vez que, 
em sendo  sentenciadas, suas penas já estavam determinadas. Contudo, tendo em 

no momento do ingresso em estabelecimentos prisionais, consideramos de extrema 
importância sua realização, pois, inter-relacionando o Direito com diversas 
áreas do saber, como a Sociologia, a Criminologia e a Psicologia, sem dúvida, 
nos foi possível revelar algumas características e peculiaridades de um crime 

explorado, contribuímos para a construção de referências teóricas sustentáveis e 
aptas à utilização em prol do grupo selecionado.
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O DOENTE MENTAL INFRATOR, O MANICÔMIO E A 
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Professora de Psicologia Jurídica da UNIP-Brasília

1. Breve histórico

Foi na França do Séc. XVIII, com Philipe Pinel (1745-1826), que surgiu a 
tradição da Clínica, como orientação consciente e sistemática de um campo do que 
posteriormente veio a ser a base para o saber positivo da psiquiatria. É com Pinel 
que a Psicopatologia transforma-se, efetivamente, em uma teoria das doenças 
mentais. Pinel estabeleceu uma metodologia, recomendava uma formação que 
passava da observação empírica para a descrição em uma linguagem com palavras 
novas e sentidos precisos, inaugurando um campo de investigação sistematizada 
dos dados. Ele teve uma importância institucional e prática, servindo de base para 
uma psiquiatria positivista. Considerava a doença mental da mesma forma que 
uma doença orgânica, como distúrbio do sistema nervoso. Mas, entendia que o fato 
vivenciado não era prioritário sobre a percepção que pode resultar para o doente. 
A intimidação e o tratamento moral eram as estratégias realizadas à época, no 
entanto, Pinel já dizia que não se devia afrontar diretamente o delírio. Ele também 
falava de “manias sem delírio”, um  preâmbulo ao que viria a ser a psicopatia. 

discípulos de Pinel, marcando sua obra enquanto aprofundamento das idéias de 
seu mestre. Fez descrições clínicas mais aprofundadas e procurou estabelecer 
distinções entre as doenças psicopatológicas. Com Esquirol, a nosologia 
progrediu. Separou ia imbecilidade, a idiotia e o cretinismo (oligogrenias, pessoas 
infradotadas intelectualmente, cognitivamente), separando-as da loucura; dividiu 
enfermidades mentais em orgânicas e funcionais, separou tipos diferentes de 
demências, associadas a um empobrecimento da capacidade cerebral, descreveu 
monomanias com características afetivas tristes ou alegres. Pela primeira vez, as 
alucinações foram estudadas, sendo separadas das ilusões e consideradas como 
disfunção da atenção. A loucura era uma alteração não conhecida do cérebro. Só se 
tinha conhecimento dessas alterações na idiotia, nas epilepsias e paralisias. 

No séc. XIX, Jean-Pierre Falret propõe uma nova orientação clínica e 
nosológica e indica regras metodológicas para a observação clínica. De certa 
forma, segundo Paul Bercherie (1989), Falret refez a trajetória de Pinel. O alienista 
deveria observar lacunas, supressões, atos ou palavras e pesquisar o curso da 
doença em suas várias fases tanto nas questões físicas como morais.



Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1 (20) - janeiro/junho 2007

60

Benedict-Augustin Morel, com seu Traité des Dégénerescences, de 1857, 
com sua parte aplicada Traité dês Maladies Mentales como bom discípulo de 
Falret, propõe voltar ao passado dos alienados e remontá-lo seguindo a afecção em 

sentido de que a natureza da causa do fenômeno patológico determinaria a natureza 
do tratamento. Estabelece distinções entre causas eventuais, fortuitas, colocando 
entre causas físicas, variadas, as causas morais. As causas determinantes dariam a 
forma particular de manifestação da loucura. A doutrina da degenerescência estava 
embasada numa hereditariedade progressiva: o germe patogênico transmite-se na 
descendência de forma agravada sucessivamente. Desde Pinel e Esquirol, os fatores 
hereditários foram prioritários nas causas das doenças mentais. Segundo Bercherie 
(1989), essas colocações foram etapas importantes do caminho psicanalítico, pelo 
fato de Freud ter que desconstruir tais concepções. 

Kahlbaum em 1863 faz uma descrição de um delírio sistematizado sem 
prejuízo de outras funções mentais, por ele denominado de paranóia. O termo 
já tinha sido usado anteriormente, mas tinha caído em desuso. O delírio era 
primário e não secundário à melancolia ou mania. Havia o tema da perseguição e 
de grandeza. 

O termo psicose aparece no século XIX para designar doenças mentais 
de modo geral. A expressão aparece em 1845, empregada por Von Feuchterleben. 
(SOUZA, Neuza Santos. Psicose, Um estudo Lacaniano. Rio de Janeiro: Campus, 
1991, p. 1).

Kraepelin em 1883 publica o Compêndio de Psiquiatria. Kraepelin foi 

fundar o primeiro laboratório de psicologia, em 1879, em Leipzig, Alemanha, 
com seus estudos sobre sensação e percepção e medidas psicométricas.  Ele 

pesquisa e a averiguação psicológica ajudariam a compreender a loucura. Assim 
sendo, a investigação psicológica normal poderia operacionalizar a análise clínica. 
Kraepelin é essencialmente importante na psiquiatria alemã. Seu Compêndio é
muito abrangente, com várias edições que se expandiram no meio.

Em 1911, Bleuler publica seu trabalho que é referência sobre esquizofrenia, 
Freud, seu estudo sobre o “Presidente Schereber” (Daniel Schereber foi um 
esquizofrênico paranóide que ocupou importante cargo judiciário como juiz 
presidente em Leipzig e, depois, juiz presidente do Tribunal de Apelação Saxônico 
em Dresden, Alemanha). Ballet faz seu trabalho sobre psicose alucinatória 

sua Psicopatologia Geral, o que marca novas idéias vindas da psicanálise e da 
fenomenologia que se entranham nas concepções da psiquiatria e permitem novas 
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elaborações nas entidades nosológicas, em sua maior parte da forma como as 
conhecemos atualmente. 

A História das doenças pode ser abordada a partir de Hipócrates e por 
vários autores, alguns brevemente lembrados acima, entretanto, os escritos de 

campo médico.
Em relação à avaliação da doença mental pela Justiça, apontamos a 

indicação da Escola Clássica do Direito, que seguiu os conceitos do Iluminismo 
presentes no século XVIII. As particularidades iluministas evidenciavam o 
progresso procurando usar dados empíricos, racionais para examinar juízos; 

e início do século XX, novas visões do crime e do criminoso entram em voga, 

com os trabalhos dos italianos Casare Lombroso, (1835-1909), médico que 
escreveu L’Uomo Delinquente (1876; “O Homem Criminoso”) e O Crime, Suas 
Causas e Soluções, 1889 (embora não haja explicitação em obras consultadas, 

da sua época); e Raffaele Garofalo (1852-1934), que utiliza pela primeira vez o 
conceito de periculosidade em sua obra Criminologia, expressão que se segue à de 
antropologia criminal, e, embora não tenha sido o primeiro a utilizá-la, foi ele quem 

Enrico Ferri, que falava 
na impossibilidade de uma única sistematização penitenciária. Este nasceu em 
Bolonha em 1856, tornou-se advogado e publicou uma tese em 1879, recusando o 
livre-arbítrio e, assim, a responsabilidade criminal. Como Lombroso, Ferri desloca 
o foco do crime para o criminoso, com ênfase em fatores antropológicos, sociais. 

A idéia era fazer um diagnóstico para avaliar as possibilidades de recuperação do 
doente. O sistema Progressivo, o Livramento Condicional e a Comissão Técnica 

Apesar do procedimento de buscar a individualização da pena, em relação 
aos doentes mentais infratores, até hoje os procedimentos parecem entrar em um 
labirinto do qual não se encontra uma saída. 

No século XX, começam novos procedimentos de tratamento, baseadas 
em novas teorias que, a exemplo de Freud, desconstroem algumas concepções
anteriormente vigentes.

A Psicanálise faz uma análise do arcabouço das estruturas psíquicas. 
Há três estruturas básicas: A neurose, a psicose, a perversão, com seus vários 
desdobramentos, sendo a psicopatia um degrau último da perversão. Neste texto, 
ao falarmos de doença mental, estamos nos referindo às psicoses funcionais: as 
esquizofrenias (simples, hebefrênica, catatônica, paranóide), a paranóia (com 
predominância de delírios de erotomania, megalomania, delírio persecutório, 
delírio de ciúme), psicose maníaco-depressiva.
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O aspecto descritivo é importante na medida em que aponta para uma 

para melhor entendimento da questão da psicose. Frente a tantas colocações, como 
psicose?

Para melhor operacionalização do conceito, podemos dizer que o psicótico é 
a pessoa que tem as suas funções psíquicas alteradas. As funções psíquicas 
primariamente avaliadas para psicodiagnósticos são: sensopercepção (alterações: 
alucinações), pensamento (alterações: delírios), orientação de tempo e espaço, 
juízo de realidade, linguagem, memórias (passada e recente), psicomotricidade, 
humor, atenção, concentração, consciência.

Com suas funções psíquicas alteradas, o psicótico, muitas vezes, não 
responde às demandas diárias, apresenta comportamentos bizarros entremeados 
por alucinações, delírios, por uma linguagem que não permite a comunicação 
interpessoal, desconhecimento de si e da realidade que o cerca.

2. A criação dos manicômios

2.1 Considerações gerais

Tais instituições tinham o objetivo de segregar as pessoas incômodas, 
separá-las da burguesia, no Renascimento. Eram os asilos, e essa denominação 

(madhouse), também asylum para os de língua inglesa e hospizio para os italianos, 
eram os hospitais psiquiátricos. Inicialmente, a função única era de segregação, 
recolhimento.

Segundo Foucault (1961), recolher doentes mentais em ambientes 

Pessotti (2001), esse tipo de instituição teria surgido no século VII, em Fez, no 
Marrocos, África do Norte. No século XII, houve esse tipo de instituição em 
Bagdad, e no século XIII, no Cairo. Na Espanha, com a ocupação dos mouros, 
século XI até o século XV, houve o início dos hospícios na Europa. Os primeiros 
registrados foram na Espanha: Valência (1409), Barcelona (1412), Saragoça (1425), 
Sevilha (1436), Valladolid (1436), Palma de Majorca (1456), Toledo (1483).

em Florença, Pádua e Bérgamo, no século XVI, em Roma. Em Londres, a 
Madhouse’ conhecida era a Betlehem. Por volta da metade do séc. XVII, outras 

casas de loucos foram abertas na Inglaterra e Escócia.  Bicètre e Salpêtrièri em 
Paris, Sonnestein e Alt-Scherbitz na Alemanha foram os primeiros registrados 
em seus países.  A Aldeia Gheel, na Bélgica, é a primeira instituição de loucos a 
implantar um tratamento, além do simples depósito e exclusão social dos doentes 
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mentais. A propagação dos manicômios é intensa no século XIX. Eles se distribuem 
em vários países ao longo do século.

Interior da França, sobre os doentes mentais reclusos:

Eles são mais maltratados do que os criminosos; eu os vi nus, ou vestidos 
de trapos, estirados no chão, defendidos da umidade do pavimento apenas 
por um pouco de palha. Eu os vi privados de ar para respirar, de água para 
matar a sede, e das coisas indispensáveis  à vida. Eu os vi entregues às mãos 
de verdadeiros carcereiros, abandonados à vigilância brutal deles. Eu os 
vi em ambientes estreitos, sujos, com falta de ar, de luz, acorrentados em 
lugares nos quais se hesitaria em guardar até bestas ferozes, que os governos, 
por luxo e com grandes despesas, mantém nas capitais. (Esquirol, 1818, 
apud Pessotti 2001, p. 154)

Posteriormente, a idéia era dar tratamento médico, com o alienista, o 

sem diagnósticos, sem exames médicos. Eram contidos mecanicamente com o uso 
de correntes.  Os loucos estavam acorrentados por toda a Europa.  Pinel inova. 
Bicètre e Salpêtrièri foram totalmente remodelados com as diretrizes de Pinel. 
Segundo Esquirol:

Dessa mudança, resultou que muitos loucos julgados incuráveis sararam 

Entretanto o Dr. Monro, interrogado pela Câmara dos Comuns sobre a
conveniência de acorrentar os loucos, respondeu que os nobres não deveriam 
ser acorrentados, mas que as correntes eram necessárias para os pobres e nos 
estabelecimentos públicos (...) o abuso das correntes chegou ao extremo na 

(...) foi acorrentado... Esse infeliz foi ligado pelo pescoço e pelos pés; o 
tronco foi imobilizado por uma cintura de ferro, graças a um anel soldado a 
uma corrente de dez polegadas, deslizavam ao longo de uma barra de ferro 
cimentada perpendicularmente ao teto e ao piso. Aquele infeliz não podia 
deitar-se sobre o leito e viveu assim mais de nove anos. (Esquirol,1838, apud 
Pessotti, 2001, p. 160-161)

Dos depoimentos do próprio paciente, descoberto por acaso, e do 
 foi uma punição por rebeldia. O 

paciente morreu nove meses depois de descoberto, por uma doença dos pulmões, 
conseqüência do abuso sofrido pelo menos dez anos. Esse abuso, junto com outros, 
foi causa de reforma no tratamento aos doentes mentais na Inglaterra.

Cesare Lombroso, acima citado, teve fama internacional por relacionar 
características físicas, tais como o tamanho da mandíbula, formas anormais ou 
dimensões do crânio, assimetrias na face, mãos e em outras partes do corpo, 
à psicopatologia e ao comportamento criminal. Ele chamou essa relação de 
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caracterologia. Incluía nas tendências hereditárias, a psicopatia. Como já 
falamos, Lombroso funda a antropologia criminal, com objetivo de estudar a 
mente criminosa. Seu principal livro é L’Uomo Delinquente. Nele descreve traços 
típicos de pessoas que tinham inclinação, disposição genética à criminalidade e, 
assim, à periculosidade, junto com Garofalo, à sociedade. A psicopatologia atual 

criminologistas e juristas na Europa e no Brasil. Curiosamente, ainda vemos 

como referencial teórico atual.
Lombroso escora uma rescisão de um modelo do Direito Penal da 

Escola Clássica da responsabilidade penal lastreada no livre-arbítrio. A burguesia 
experimentava uma ameaça das “classes perigosas”, isto é, as classes pobres, que 
levavam dentro de si a causa, a origem da degeneração e do crime. O pioneiro da 
antropologia criminal propunha que o delinqüente estava impulsionado por forças 
de que ele mesmo não tinha consciência. Assim, a penalidade deveria ser baseada 
na periculosidade, e não na responsabilidade penal.

O manicômio judiciário é criado na Inglaterra do séc. XIX, a propósito 
da instalação do pensamento da Escola Positivista de Direito Criminal, quando 
entende que algumas transgressões às normas vigentes são sintomas de doenças e 

perigoso. Tais pessoas carregam, no mínimo, três estigmas: criminosas, loucas (no
sentido pejorativo e não só como portadoras de doença) e perigosas. O estigma 
social é quase uma fatalidade. É uma cicatriz, Goffmann (1963). O estigma é uma 
forma que a sociedade usa para categorizar as pessoas. Deriva da palavra grega 

cicatriz.

criminoso. Atualmente o estigma aparece como cicatriz moral. Ser louco é um 
atributo que torna a pessoa “desigual” e que a inclui em uma categoria “não-
desejável”. É uma cicatriz simbólica.

Os manicômios se transformaram em depósitos dos diferentes exóticos 
e, posteriormente, nos hospitais psiquiátricos. Essas tendências ultrapassaram 

asiático. Os doentes eram isolados da sociedade em instituições carcerárias, os 
manicômios.

Jeremy Bhentam propõe o “panóptico”, um estabelecimento circular 
onde uma pessoa, de uma torre, pode exercer controle dos presos, vigiando-os.  É 
o “grande olho”, o (“Big Brother”). Houve um extrapolamento: o panóptico como 
arquitetura prisional passa a ser uma arquitetura de “segurança social”. Era a idéia 
de “um novo princípio aplicável a qualquer sorte de estabelecimento, no qual 
pessoas de qualquer tipo necessitem ser mantidas sob inspeção; em particular 
às casas penitenciárias” (BENTHAM, Jeremy; O Panóptico. Belo Horizonte: 



Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1 (20) - janeiro/junho 2007

65

Autêntica, 2000) e aos historicamente excluídos. “Vigiar e Punir” (1975), de 
Foucaullt, estabelece um diálogo com Bentham; é toda uma interlocução sobre 
o panóptico, daí o título vigiar e punir. Os doentes eram isolados da sociedade 
em instituições carcerárias, os manicômios, com a idéia também de “segurança 
social”: vigiar e punir. As necessidades humanas dos indivíduos controlados são 
determinadas por uma autoridade.

forma de tratamento a que têm sido submetidos. Já foram, na Europa Medieval, 

primeira metade do séc. XIX, etc.

2.2 O Doente mental infrator no Brasil

O Decreto nº 1.132, de 22/12/1903, determina, no Brasil, a separação dos 
doentes mentais que cometeram crimes, considerados perigosos, daqueles que não 
praticaram nenhum ato contra a lei jurídica. Assim, a construção de manicômios 
judiciários tem início baseado no decreto acima e na periculosidade sugerida pela 

periculoso’

legislação criminal emprega esse conceito para esclarecer a medida de segurança 
a ser aplicada aos doentes mentais. Periculosidade pode ser uma palavra  que 
envolva discriminação. É um juízo que depende dos critérios do perito e do juiz. 
Ainda não há critérios uniformes que orientem a determinação de periculosidade.

O Hospício Nacional do Rio de Janeiro inaugura a Seção Lombroso, na 

sob a direção de Heitor Carilho. Em 1954, com a morte do Diretor, transforma-se 
em Manicômio Judiciário Federal. Em 1978, deixa de ser federal e passa a ser 
estadual, como Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho, 
sediado na Rua Frei Caneca, centro do Rio de Janeiro. É uma das primeiras 
referências brasileiras para loucos infratores. Os Manicômios Judiciários, hospitais-
presídios, custodiam loucos criminosos e, portanto, perigosos. O psiquiatra faz o 
exame de periculosidade e trata o doente. Nos manicômios judiciários, o médico 
tem como paciente tanto o doente como a Justiça, confundindo-se seu papel: 
punição, correção dos desvios dos doentes para ajustar-se às normas jurídicas. O 

que determina a internação, nem sempre seguindo recomendações médicas.

A evolução da doença mental depende de todo um contexto biopsicossocial, 
assim como seu tratamento. O ambiente e as regras dos hospitais psiquiátricos 
fazem lembrar ao paciente que ele sofreu algum colapso social e que ele não 
pode agir como pessoa integral. A tendência na quebra do auto-respeito integra o
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processo de institucionalização dos portadores de sofrimento mental, a sociedade
dos internados. Eles estão presos do lado de fora da vida simbólica. Ficam à 
margem do laço social. A loucura, prisão do lado de fora do mundo civilizado, do 
lado de fora da inscrição nos referenciais fundantes da humanização, concretiza-
se na segregação nos hospitais manicomiais, calcados no modelo da “instituição
total”.

instituições totais pela organização 
social das pessoas que participam delas. Inicialmente, há uma cisão entre os 
internos, pessoas manobradas (pacientes, presos, etc.), e o grupo dirigente, que 
determina regras, inspeções, vigilância. Há estereótipos agressivos, oponentes, 
antagônicos de um grupo em relação ao outro: internos versus grupo dirigente. Os 
internos têm seu mundo restrito à instituição, sendo muito limitadas suas trocas 
sociais, materiais com o mundo externo. O futuro interno, como em qualquer 
pessoa, tem uma concepção de mundo baseada em seu meio usual, nas suas relações 
sociais. Ao chegar à instituição, há uma desapropriação de sua identidade anterior, 
uma “despossessão” de seu mundo anterior. A seguir, há uma programação,

de uma engrenagem administrativa: roupas iguais, prontuário nº 00001111/06... 

conformidade, que Goffmann chama de “sistema de privilégios” e punição 
para atos que saiam da padronização. Há, ainda, a “exposição contaminadora”,
advertindo que o interno não tem respeitadas sua individualidade e sua privacidade. 
Sua intimidade pode ser exposta frente aos outros internos, à classe dirigente e até 
publicamente.

conta sua condição de “sujeito”, perde o auto-respeito e tem sua vida limitada 
ao convívio com as outras pessoas institucionalizadas, sem trocas sociais. Como 
“ajuste secundário”
que o atende quer ouvir, ou se estabiliza em uma posição mecanizada, sem existir 
como sujeito.

Em se tratando de Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, 

social de abandono familiar ou por extrema pobreza: não têm para onde ir. Sabe-
se que, em se tratando de psicose, não se pode falar em cura, pois é uma estrutura 
psíquica, mas é possível um controle ou a remissão dos sintomas, com algum 
quadro residual sintomático, a ser trabalhado em uma relação de manutenção, por 

internação perpétua.
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No séc. XX, tem início uma possibilidade de mudanças: a psicofarmacologia 
descobre drogas que inibem sintomas psicóticos – os neurolépticos e os 
antidepressivos, por exemplo. Teorias e técnicas de tratamento psicológico são 
desenvolvidas, assim como modalidades de intervenção social. A Organização das 

3. Imputabilidade e inimputabilidade penal

ou crime” (Dicionário Aurélio). Em Psicopatologia Forense, a Capacidade
de Imputação Jurídica “é o estado psicológico relacionado ao entendimento 
do indivíduo sobre o caráter criminoso de uma ação e na sua capacidade de 
determinar-se segundo tal entendimento. Pode ser parcial, total ou nula.” 
(Palomba, 1992, p. 40).

O Código Penal Brasileiro de 1940 confere ao Estado o poder de retirar, 
com o propósito de proteção da sociedade, os loucos que eram perigosos à priori.
No Código Penal de 1984, foi mantida a periculosidade presumida aos inimputáveis 
e semi-imputáveis com aplicação de medida de segurança.

ou seja, o 
delito é um sintoma da doença, guardando nexo causal com ela. A personalidade 
“mórbida” apresenta perturbações das funções psíquicas (linguagem, pensamento, 
sensopercepção, orientação espaço-temporal, memórias, humor). Esses são os 
inimputáveis.

Diante da inimputabilidade não se cogita punição, mas tratamento, 
encaminhamento ao manicômio judiciário. No entanto, os tratamentos manicomiais 
não têm sido bem sucedidos ao longo da história, e o louco infrator não tem 
benefícios previstos na Lei de Execução Penal, instituindo-se, para eles, a prisão
perpétua no país. Vejamos: a lei delimita a ação criminosa; o doente mental é 
inimputável, então ele não está submetido à lei...? A omissão do Estado legitima a 

INIMPUTÁVEIS

• O Art. 26 do Código Penal Brasileiro estabelece que é isento de pena 
o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
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SEMI-IMPUTABILIDADE

• A pena pode ser reduzida de um a dois terços se, por perturbação da 
saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o agente não 
está em sua capacidade plena de entender a ilicitude da ação ou de determinar-se 
de acordo com esse entendimento.

• Neuroses graves, alcoolismo moderado, toxicomania moderada, 
debilidade mental, índios com algum grau de aculturação, surdos-mudos com 
alguma aprendizagem: são casos de semi-imputabilidade.

• A embriaguez completa por álcool ou substância psicoativa leva à 
inimputabilidade. Porém, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a 
imputabilidade do crime, tal qual a emoção e a paixão.

Observação:

• Para que haja inimputabilidade, é necessário que haja nexo causal entre 
a patologia mental e o crime. Nem todos os doentes mentais são inimputáveis. 
Ex.: Um relato do livro do Dr. Guido Palomba ilustra bem a questão. Um doente 

O pai foi tirar satisfação, houve discussão. O Doente mental, para não brigar saiu 
do local. O açougueiro foi atrás, com uma faca de cortar carnes. O pai tropeçou e 
caiu, o açougueiro aproveitou para atacar o homem. O doente tinha um canivete, 
de lacerar fumo, com o qual conseguiu acertar em um local vital o açougueiro, que 
morreu. Não houve nexo causal de doença mental e crime (PALOMBA, Guido. 
Psiquiatria Forense. São Paulo: Sugestões Literárias, 1992, p.41).

• O art. 97 do CPB sobre a medida de segurança diz: “se o agente 
for inimputável, o juiz determina sua internação. Se, todavia, o fato previsto 
como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento 
ambulatorial”.

• Existe a Medida de Segurança detentiva e a restritiva.

• A Medida de Segurança que consiste em internação em hospital de 
custódia e tratamento (Manicômio Judiciário) é detentiva.

• A Medida de Segurança que consiste em tratamento ambulatorial é 
chamada de restritiva.
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4. Formação de recursos humanos em saúde mental e lei

Partindo da lei, o objetivo da execução penal é, além de efetivar as 
disposições de sentença ou decisão criminal, proporcionar condições para a 
integração social do condenado e do internado. Isto é dispositivo da Lei de 
Execução Penal e deveria ser uma das razões da existência da execução: conciliar 
o educando ao sistema social, despertando seu senso crítico em relação às falhas da 
sociedade e às inerentes à própria condição humana, promovendo seu crescimento 
interior e sua capacidade de transformação pessoal, familiar e comunitária. É 
esse um dos caminhos da redução da criminalidade: diminuir a reincidência e 
a quantidade de criminosos, elevando sua consciência, sua responsabilização 
pelos atos cometidos com a pena justa e a reintegração social. Somente diminuí-
los em seu estado já excludente responde só à questão do sentimento público 
de vingança, e não à observação de que são seres humanos que voltarão para a 
sociedade – possivelmente mais violentos. Isso é um erro estratégico, no caso dos 
presos; quanto aos portadores de transtornos mentais, há de lhes proporcionar um 
tratamento: Como fazer o tratamento? A assistência à pessoa presa e ao internado 
é dever do Estado, objetivando o retorno dela à convivência em sociedade. Assim 
como a pena enseja a transformação do comportamento pessoal e social do 
sentenciado, o tratamento deveria transformar o paciente inimputável, o portador 
de transtorno mental, em pessoa com consciência de seus direitos e deveres.

A assistência ao doente mental não passa só por uma resposta 

e da criminalidade. Ora, a psiquiatria clássica, com seu paradigma cartesiano de 
causa e efeito, ocupava-se da doença e pouco via o sujeito;  tinha o louco em um 
lugar de isolamento, de solidão; atuava na eliminação da sociedade dessas pessoas 
que mostravam a falha da razão, sendo que o procedimento mais agudo era o 
encaminhamento para o manicômio.

Com a Reforma Psiquiátrica – a proposta de desinstitucionalização de 
Basaglia – vem a politização da questão, no sentido de procurar resgatar uma 
identidade psicossocial para o louco e, com isso, devolver ou desenvolver a 
cidadania desse doente mental; fazer a passagem do manicômio para a assistência 
aberta (CAPS, etc), de uma visão mais autocrática do psiquiatra e da doença para 
uma visão mais fenomenológica: o ser no mundo, o doente com suas condições de 
vida, o sujeito em suas possibilidades de existência.

Psiquiátrica a um movimento pela desinstitucionalização, deixando bem claro que 
desinstitucionalizar não é o mesmo que desospitalizar
implantar serviços alternativos, que contribuam para a prevenção de internações 
desnecessárias e que garantam o apoio para pacientes não institucionalizados em 
serviços na comunidade, entre outras alternativas. Entretanto tem-se observado 
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que a idéia de não construção de hospitais psiquiátricos manicomiais não está 
sendo suprida por uma rede de assistência pública e mesmo privada adequada.

De qualquer forma, torna-se imperativo o desenvolvimento de programas 
que venham resgatar a dignidade e a reintegração social do louco infrator mediante 
utilização de técnicas psicológicas, de assistência social, ocupacional, de lazer, 
educativas e jurídicas. O paciente precisa resgatar o auto-respeito e, paulatinamente, 
a responsabilidade pelo seu tratamento, juntamente com a família, mediante 
serviços para pessoas em sua condição. Assim, os técnicos precisam romper com 
a postura de mantenedores do status quo dos manicômios – instituição total.

No entanto, a própria Reforma Psiquiátrica precisa ser repensada. Existe 
reforma neurológica ou reforma ortopédica, reforma psicológica, reforma 
psicanalítica? De acordo com Foulcault (A Ordem do Discurso, 1971, p. 10), 
“o discurso, longe de ser um elemento transparente ou neutro, é um dos lugares 
onde o poder se exerce
a questão. No Brasil, embora seja objetivo da atual política de saúde mental a 
desinternação e o tratamento por meio de serviços comunitários, o que se tem 
observado é que tais serviços não estão sendo implantados, e os hospitais estão 

O que temos de concreto, em termos de manicômios judiciários, Institutos 
de Psiquiatria Forense no Brasil:

•  Em 2001, a Lei  nº 10.216 não contemplou os loucos infratores.

• Em setembro 2002, aconteceu, em Brasília, o “Seminário Nacional 
para Reorganização dos HCTP”, realizado, pelo Ministério da Justiça e pelo 
Ministério da Saúde. Na época, foi feito contato com Hospitais de Custódia e 
Tratamento Psiquiátrico ou Manicômios Judiciários a partir da relação de nomes e 
endereços que tínhamos no DEPEN. Tal relação estava incorreta. Hospitais gerais 
misturavam-se com HCTP. Relacionei 19 hospitais (Manicômios Judiciários) e 

Juiz de Fora. O próprio Ministério da Justiça não tinha a relação atualizada. Tendo 
feito inspeções nos Manicômios Judiciários de Aracaju, Natal (anexo da prisão), 
João Pessoa, Salvador, o que foi visto, poderíamos chamar de improvisação.

Um dos hospitais inspecionados, com mais de 400 pacientes, estava 
totalmente abandonado, irrespirável, com fezes pelas paredes, totalmente sujo, 
com pacientes com doenças infecto-contagiosas misturados, dormindo pelos 
corredores com falta de medicamentos, sem propostas terapêuticas.

• O grupo de trabalho, escolhido no Seminário de 2002, reuniu-se no 
MJ, em 2003, (Tânia Kolker, Humberto Jacques, Tânia Marchewka, Ricardo 
Assis, Fernando Fidelis, Marcus Vinícius Oliveira/CFP, Fernanda Otonni, Pedro 
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Delgado/Coordenador Saúde Mental/MS, Mario Mamede/Ministro-Adjunto dos 
Direitos Humanos, Ângelo Roncalli/DEPEN-MJ, Renata Weber e Maria Claudia 
P. Capuano-Villar), para elaboração de uma proposta para integrar a LEP. Em 
abril de 2004, em memorando do DEPEN para o Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária (CNPCP), foi solicitada a elaboração de diretrizes para 
os loucos infratores.  Tivemos a Resolução nº 4/2004, que recomenda a adoção do 
programa “De volta para Casa”, do Ministério da Saúde, e a Resolução nº 5/2004, que 
dispõe a respeito das Diretrizes para o Cumprimento das Medidas de Segurança, 
adequando-as à previsão contida na Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001.

Na Formação de Recursos Humanos em Saúde Mental e Lei, é 
indispensável:

na fala que existe a possibilidade de emergir um sujeito, sujeito que acontece a 
partir da particularidade do processo clínico. Lacan (Seminário 3-1955-56) diz 
que “falar é, antes de tudo, falar a outros”. É na fala que se faz laço. É na fala que 
o paciente poderá reconstruir sua história, distinguir o encadeamento de crises, da 
sua resposta à medicação, da sua singularidade;

2) a medicação – a importância dos psiquiatras psicofarmacologistas que 
receitam a medicação adequada, na dosagem ajustada para que o tratamento pela 
palavra seja feito, evitando a “camisa-de-força” química;

laço social, do trabalho de relações interpessoais para o preparo dessas pessoas 
que vão trabalhar com o psicótico. O atendimento médico, psicológico, social, 
ocupacional, educativo, artístico e recreativo, desenvolvendo estratégias de 

para encaminhamento no momento adequado;

5) o trabalho da identidade do paciente institucionalizado, a passagem de 

6) a preparação adequada para pacientes institucionalizados a longo 
prazo, para o retorno sociofamiliar. A mobilização familiar e social, visando ao 
esclarecimento de condições geradoras de estigmas, com vistas à sua desconstrução, 
isto é, o envolvimento/acompanhamento da família e da comunidade para facilitar 
o retorno ao convício social;

7) A prevenção de admissões impróprias em hospitais para doentes 
mentais através de prestação de serviços ambulatoriais e outros.
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O Plano Nacional de Saúde no Sistema Prisional, suportado legalmente 
pela Portaria Interministerial nº 628, de 2 de abril de 2002, em suas Ações
Complementares, letra “b” Atenção em Saúde Mental, prevê:

• Ações de prevenção dos agravos psicossociais decorrentes do   

• Diagnóstico e tratamento dos agravos à saúde mental dos internos;
• Atenção às situações de grave prejuízo à saúde decorrente do uso de 
álcool e drogas, na perspectiva da redução de danos;
• Desenvolvimento de programa em saúde mental centrado na 
reabilitação psicossocial para os hospitais de custódia e tratamento 
psiquiátrico.

A Procuradora Tânia Maria Nava Marchewka, em seu trabalho do Curso 
de Especialização em Direito da Universidade de Brasília “A Reforma Psiquiátrica 
como Justiça Social: A Atuação do Ministério Público na Garantia do Direito à 
Saúde Mental”, faz um interessante quadro dos instrumentos jurídicos de garantia 
à cidadania:

Quadro 1 – Instrumentos jurídicos de garantia da cidadania*.
Em âmbito Internacional Em âmbito Nacional

a) Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948);
b) Convenção sobre a Proteção dos Direitos Humanos e 
das Liberdades Fundamentais (1950);
c) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 
(1966);
d) Pacto Internacional dos Direitos Econômicos em 
Culturais (1966);
e) Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
– Pacto de São José da Costa Rica (1969);

g) Declaração dos Direitos dos Incapacitados (1975);
h) Declaração de Caracas (1990).

a) Lei nº 7.3467/85 – Disciplina a Ação Civil Pública;
b) Constituição da República Federativa do Brasil 
(1988). Art 1º, II e III, e art 5º;
c) Lei nº 7.853/89 – Apoio às pessoas portadoras de 

e) Lei nº 8.142/90 – Dispõe da participação da comu-
nidade na gestão do SUS;
f) Lei nº 75/93 – Lei Orgânica do Ministério Público 
da União;
g) Lei nº 8.625/93 – Lei Orgânica Nacional do Minis-
tério Público da União;
h) Lei nº 9.867/99 – Criação e funcionamento de 
cooperativas sociais, visando à integração social dos 
cidadãos;
i) Lei nº 10.216/2001 – Dispõe sobre a proteção e 
direitos das pessoas portadoras de transtorno mental 
e redireciona.

Fonte: MARCHEWKA, Tânia. A Reforma Psiquiátrica como Justiça Social: A Atuação do Ministério Público na 
Garantia do Direito à Saúde Mental, 2003, p. 62-63. 

* Acrescentamos ao Quadro, as Resoluções nº 4 e 5 de maio de 2004 do CNPCP, ajustando o tratamento do doente 

mental infrator à Lei 10.216/2001.
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Mais uma vez observa-se o distanciamento entre a lei e a prática, a 
realidade. No Brasil, todos o sabemos, temos ótimas leis, que, no entanto, não 
são cumpridas. Examinemos a questão. Em primeiro lugar, em alguns casos, a 
minudência ou a capilarização das leis; em outros, a omissão, que historicamente 
se observa desde a criação e aplicação das leis extravagantes no Brasil Colônia. Por 
exemplo, quem colocava terra ou osso em pó no pão para aumentar o peso, quem 
colocava chifres na porta de homens casados, sugerindo que ele fosse um traído, 

uma jurisdização excessiva da vida coloquial, por outro, a supressão, a exclusão, 
o esquecimento, por exemplo, na Lei 10.216/2001, sobre os direitos dos doentes 
mentais, dos doentes mentais infratores, os que cometeram delitos em função de 
doença mental. Em segundo lugar, a questão de que a lei não é, infelizmente, feita 
para todos.

(Individualismo e Cultura, 1981), que faz uma declaração ainda válida, denunciando 
a discriminação social, ao dizer que, embora tenhamos na lei direitos, deveres, 
liberdades para os cidadãos brasileiros, na prática há cidadãos de primeira, 
segunda, terceira categorias e também temos não-cidadãos, indivíduos sem voz, 
sem espaço, sem respaldo nas instituições prisionais vigentes.

Observei nos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 
inspecionados que grande parte dos internados é composta por pacientes 

que ele sofreu alguma falência social e que ele não pode agir como pessoa, como 

de abandono familiar: normalmente o louco infrator comete delito com pessoas 
mais próximas: seus familiares (mata o pai, a mãe, um irmão...) A família tende 
a rejeitá-lo. Há também a pobreza: não tem para onde ir. Em João Pessoa, tomei 
conhecimento de uma pessoa que foi internada aos trinta e poucos anos e está lá 
há mais de quarenta anos, já um senhor com mais de setenta anos, sem vínculo 
familiar algum. Isso não se constitui em uma prisão perpétua?

Louis Althusser nasceu em Birmandreis emBirmandreis emem 1918 e 
morreu em Paris em 1990. Foi integrante importante do estruturalismo francês 
da década de 1960, juntamente com Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Michel
Foucault e Jacques Derrida. Marxista Partido Comunista Francês,
Altusser foi professor da École Normale Supérieure. Em 1980, em um surto 
psicótico, estrangulou Hélène, sua esposa. Althusser, maníaco depressivo, foiAlthusser, maníaco depressivo, foi 
avaliado inimputável por ter matado sua mulher durante um surto, consideradoinimputável por ter matado sua mulher durante um surto, considerado 
incapaz de discernimento no momento da morte da mulher. Anos depois, escreveu 
um livro testamento: O Futuro Dura Muito Tempo, no qual revela que seus amigos, 
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assustados com o ocorrido, encaminharam-no para tratamento psiquiátrico. Foi 
internado. Diz que preferia ter ido a julgamento e enfrentar a responsabilidade 
por seu ato, pois a inimputabilidade o condenava ao silêncio e isso era pior do 
que cumprir uma pena na prisão. Ele não teria mais autonomia da palavra, não 
poderia mais publicar.

A instituição psiquiátrica judiciária aponta permanentemente para 
a mutilação psíquica e social, em que a pessoa não conseguiu ser um sujeito: agiu 
por conta de um fenômeno elementar primário, uma alucinação, um delírio. No 
entanto, condenar a pessoa que infringiu a lei por doença mental ao silêncio, aos 
rótulos institucionais de louca, perigosa e criminosa, é apagá-la como sujeito.
Conceder a palavra ao louco infrator, ainda que a posteriori, poderia ajudar na 

No artigo “Crime e Responsabilidade” publicado no livro Psicanálise e 
Psiquiatria, Antônio Quinet questiona se a desresponsabilização criminal realmente 

pelo ato cometido com um tempo estipulado cronologicamente é preferível a ser 
privado da liberdade por tempo indeterminado, ilimitado, por doença psiquiátrica e 
internado nos nossos manicômios, pois isso é retirar a possibilidade de implicação 
do indivíduo como sujeito de seu ato e, portanto, responsável por ele.

O conceito de inimputabilidade de responsabilidade penal promove 
o deslocamento do julgamento do ato para a pessoa. Não é mais o 
ato que é julgado como passível de ser considerado ou não um ato 
criminoso, mas a pessoa que é avaliada como sendo suscetível de ser 
responsabilizada pelos seus atos. (Quinet, Psicanálise e Psiquiatria,
2001, p. 172).

Quinet, no trabalho referido, relembra o Caso Aimée, Marguerite Anzieu, 
uma louca criminosa narrada por Lacan, em sua tese de psiquiatria, em 1932.
Marguerite foi uma menina criada por uma mãe com sintomas persecutórios (de 
perseguição). Casou com René Anzieu e, quando engravidou, começou a mostrar 
sua estrutura psicótica paranóica. Em 1930, teve a certeza inalterável de que 

tentou assassiná-la usando uma faca. Entretanto, já tinha solicitado uma arma, 
um revólver, ao dono do apartamento onde morava, meses antes da tentativa de 
assassinato. O delírio estava em construção. No atentado a faca, a atriz conseguiu 
defender-se. Marguerite foi internada no Hospital Sainte-Anne, aos cuidados de 
Lacan.  No momento do ataque, a certeza delirante continuou, mas, com menos 
de um mês de prisão, ao receber a punição, deu-se conta que atingira a si mesma. 
Houve interrupção do delírio e as certezas anteriores, próprias da produção 
psicótica, foram desconstruídas.
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7. Conclusão

As bases que até hoje predominam no tratamento do louco infrator estão 
associadas à noção de periculosidade; foram desenvolvidas pelos fundadores da 
Criminologia: Garofalo, Lombroso e Ferri, com foco nos alienistas, feniatras da 
época, e não levam em conta a evolução da psicofarmacologia moderna e dos 
novos tratamentos. A questão é delicada. Pode-se dizer que seria necessária uma 
internação em um hospital onde realmente exista tratamento, durante o surto 
psicótico, porém, após o episódio, a pessoa deve ser tratada no sentido de ser 
responsabilizada por seu ato, ainda que existam atenuantes, recebendo a terapêutica 
adequada, que vai além da camisa-de-força química. Tem de haver um espaço 
de escuta para essa pessoa. A Medida de Segurança promove o deslocamento 
do ato criminoso praticado para a avaliação moral da pessoa, no sentido de vê-
la como uma incapaz. A punição é importante. Pagar o preço pelo ato delituoso 
é uma necessidade social e psicológica que, poderíamos dizer, vai do sentido 

daquele portador de sofrimento mental. Recuperar a pessoa como sujeito também 
é restaurar sua culpa, sua capacidade de ser responsabilizada e culpabilizada. O 
doente tratado com a medicação, a psicoterapia com a conscientização do ato 

O trabalho, o lazer, o mapeamento dos programas existentes, a medicação, 
a prevenção de internações desnecessárias com tratamentos a serem desenvolvidos 
por Centros de Atenção Psicossocial (CAPS, NAPS), com uma interlocução com a 
Justiça poderiam responder à maior parte dos cinco mil loucos infratores no Brasil. 
Os Manicômios Judiciários, os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 
brasileiros não têm dado o retorno de reintegração social. A violência tem sido 
reproduzida nessas instituições, tornando-se violência institucionalizada. Abrir 
um espaço de escuta trabalhando a identidade dessa pessoa, restaurando sua 

manicômios.
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Professor de Direito Penal, Processo e Execução Penal (Graduação e Pós-graduação)

1. Considerações preliminares

Para o pensamento clássico, conforme CABRAL DE MONCADA, “a lei 
não é a fonte principal do Direito. Embora a lei tenha coexistido com o Direito 
este consistia sobretudo num conjunto de soluções obtidas através da atividade 
prudencial dos grandes juristas a partir de um patrimônio axiológico comum. Esta 
situação vai manter-se até a idade moderna. É só a partir de então que a lei positiva 
passa a ocupar o lugar central nas fontes do Direito com todas as conseqüências 
que daí se retiram”.19

1

A moderna concepção da lei – segundo o mesmo jurista – “assenta num 
novo entendimento das coisas. O homem deixa de ser o destinatário passivo de 
uma ordem transcendente e passa a ser o autor de uma nova ordem a constituir 
racionalmente. Se a construção da sociedade humana é agora obra do próprio 
homem, isso quer dizer que ela é, por um lado, livre, pois que já não depende 
da imitação de uma ordem transcendente e, por outro lado, racional, pois que é o 
exercício da razão crítica o paradigma do comportamento humano”.20

2

Não obstante o inegável acerto das ponderações acima, por aqui, na 
realidade pátria, elas devem ser admitidas somente em parte, pois desde longa data 
o que se tem notado é que o homem comum, enquanto membro do conjunto social, 
passou a ser alvo inerte das imposições normativas, e no mais das vezes não pode 
ser visto como “autor de uma nova ordem a constituir racionalmente”.

Não obstante o modelo democrático que adotamos, no mais das vezes 
as leis não atendem às expectativas da maioria, e quando assim ocorre é por 
casuísmo.

A dinâmica dos fatos que movimentam a vida cotidiana inegavelmente 

no passado e que não têm olhos para o presente, determinando a evolução das 

pela poeira lançada com o sopro dos novos tempos.
 A proliferação do conhecimento com a saudável vulgarização das diversas 

formas de cultura; o acompanhamento em tempo real dos acontecimentos ao 
redor do planeta em razão dos avançados meios de comunicação; o acesso quase 

1 Luís S. Cabral de Moncada. Ensaio sobre a lei. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 7.
2 Luís S. Cabral de Moncada. Ob. Cit.,p. 31.
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ilimitado a informações que impulsionam padrões e estilos de vida; tudo, sem 
sombra de dúvida, leva à certeza de que vivemos em um tempo em que mudanças 
são freqüentes e assim continuarão, cada vez mais céleres.

Não se pode negar que a dinâmica da vida impulsiona a dinâmica 
normativa, e nessa ordem de idéias, sabendo que as leis devem ser duráveis, 
porém, não imutáveis, o sistema normativo precisa seguir os passos da evolução 
cultural, econômica, tecnológica, social etc. Precisa seguir a evolução humana na 
dinâmica da vida em sociedade.

A reclamada evolução do ordenamento jurídico, todavia, deve ser 

responsabilidade ditada por realidades sólidas, o que inviabiliza e condena a 
prática de legislar por casuísmo ou pontualmente.

É necessário lembrar, ainda, a sempre oportuna lição de Cesare Beccaria3
21

quando dizia que “uma boa legislação não é mais do que a arte de propiciar aos 
homens a maior soma de bem-estar possível e livrá-los de todos os pesares que se 
lhes possam causar, conforme o cálculo dos bens e dos males desta existência”. 

e evidentes”.

2. A realidade normativa penal dos últimos tempos

Não é de agora que juristas e operadores do Direito, bem como setores os 
mais variados da sociedade, reclamam mudanças no Código Penal. Também não 
é da data recente que ele vem sofrendo reformas pontuais e casuísticas, no mais 
das vezes equivocadas, o que tem se traduzido em enorme desserviço à sociedade 
e às Instâncias Judiciárias, já que estas acabam suportando o peso dos volumes 
de milhares de processos e recursos que não existiriam fosse a lei elaborada com 
melhor técnica.

Reiteradas vezes, o legislador penal tem dado mostras de uma preocupante 
falta de conhecimento sistêmico do universo normativo, o que tem levado a 
equívocos os mais variados, todos condenáveis pela desídia evidenciada.

Não bastasse, pior que as mudanças legislativas equivocadas são as 
reiterações; a persistência em erros medíocres.

Nos últimos tempos, o Legislador Penal não vem aprendendo com os 
erros para melhorar. Com os erros, aprendeu a errar e parece que gostou, tanto que 
tem reiterado, não obstante os alertas freqüentes dos doutrinadores e as gestões 
constantes de Instituições que se preocupam com a desejada e imprescindível 
melhora da produção normativa.

3 Dos delitos e das penas. Trad. Torrieri Guimarães. São Paulo: Hemus, 1983, p. 92.
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3. A reforma penal pontual que se avizinha

Em razão do Projeto de Lei nº 1.308/2003, que atualmente tramita na 
Câmara dos Deputados, avizinha-se nova mudança no Código Penal, e então é 

Penal tomou o caminho certo.
Referido Projeto é originário da Sugestão nº 78/2002 da Comissão de 

Legislação Participativa e, segundo se tem argumentado, busca corrigir distorções 
do Código Penal, suscita juízos de valor e tem caráter discriminatório em relação 
à mulher no que tange à moral sexual.

Segundo se pretende, serão revogados vários dispositivos que se 
encontram no Título VI, que cuida “Dos Crimes contra os costumes”; será dada 
nova redação ao Capítulo V do Título VI (que passará para: “Da exploração e do 

caput do
art. 231, todos do Código Penal.

Das alterações buscadas, a descriminalização da sedução (art. 217 do CP) 
e do adultério (art. 240 do CP) é que constituem alvo das breves considerações a 
que nos dedicamos.

3.1. Sobre o crime de sedução

O polêmico crime de sedução está previsto no art. 217 do CP, e segundo a 

de dezoito anos e maior de catorze, e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-

É preciso que a vítima seja virgem; menor de dezoito e maior de catorze (se for 
menor de catorze o crime cogitável será o de estupro); inexperiente e ingênua, ou 

De longa data, a melhor doutrina reclama a revogação do tipo penal em 
comento. A jurisprudência, também, tem mostrado a mesma tendência e não é de hoje. 
Logo se percebe que a previsão legal não está ajustada aos dias atuais. A perda da 
virgindade pela mulher já não precisa da proteção penal.

Há mais. Qualquer proteção que se queira estabelecer sobre o objeto 
jurídico da tutela penal em questão (a integridade ou virgindade da menor) 

contidas nos artigos 213 e 214, protetoras da liberdade sexual contra violência ou 
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grave ameaça, e as regras dos arts. 215 e 216, que cuidam das hipóteses em que 
são empregados meios fraudulentos. Acrescente-se, por derradeiro, que o art. 218 
se presta à proteção da moral sexual dos adolescentes de ambos os sexos, já que o 
tipo penal se refere a “... pessoa maior de catorze e menor de dezoito anos...”.

crime de sedução no ordenamento jurídico, e bem por isso a revogação do tipo 
penal é bem vinda.

3.2. Sobre o crime de adultério22

4

O crime de adultério está previsto no art. 240 do Código Penal, e 
tem por objeto jurídico da tutela penal “a organização jurídica da família e do 
casamento”.23

5

Mesmo reconhecendo a importância da proteção jurídica da família e 
proteção penal 

outorgada pelo legislador de 1940.
Não se trata de render homenagens ao adultério. O que é forçoso 

reconhecer é que o casamento e a família encontram outras formas de proteção 
no ordenamento jurídico, a exemplo do que ocorre no art. 1.566, inc. I, do Código 

Conforme assevera Claus Roxin24

6, o direito penal é de natureza subsidiária. 
“Ou seja: somente se podem punir as lesões de bens jurídicos e as contravenções 

ordenada. Onde bastem os meios do direito civil ou do direito público, o direito 
penal deve retirar-se”.

O direito penal deve ser considerado a ultima ratio da política social, o 
que demonstra a natureza fragmentária ou subsidiária da tutela penal. Só deve 
interessar ao direito penal e, portanto, ingressar no âmbito de sua regulamentação, 
aquilo que não for pertinente a outros ramos do direito.

sendo assim, a pretendida revogação do tipo penal em que se encontra o crime de 
adultério é medida juridicamente saudável e condizente com a realidade em que 
vivemos.

4 Duas mulheres acusadas de cometer adultério foram condenadas à morte por apedrejamento na Nigéria. Elas recorrerão da decisão, 
informou um grupo de direitos humanos hoje. Uma das mulheres, de 18 anos, alegará que foi prometida em casamento a um homem 
que ainda é menor de idade e que a união não foi consumada. Neste caso, a pena não seria a morte, mas uma surra de chicote. A ou-

morte por adultério. Sexta, 22 de outubro de 2004, 17h e 16min. http://noticias.terra.com.br/mundo/interna 0,,OI407952-EI294,00.
html).

5 DELMANTO, Celso, e outros. Código Penal comentado, 6ª ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2002, p. 505.
6 Problemas fundamentais de direito penal. Lisboa: Veja, 1986, p. 28..
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4. Conclusão

Sendo a lei o paradigma racional do comportamento humano, ela deve 
estar em harmonia com a realidade em que vivemos.

Nessa ordem de idéias, merece aplauso o Projeto nº 1.308/200325

7 no que 

os crimes de sedução e adultério.

7 É certo que mudanças pontuais à legislação Penal não são bem-vindas, e melhor seria um esforço concentrado para uma completa 
revisão do sistema que compreende as normas penais. Não é menos certo que o Projeto nº 1.308/2003 contém algumas imperfeções, 
contudo, tais não serão alcançadas nas considerações a que o presente trabalho se propõe.





DIREITO PENAL DE TERCEIRA VELOCIDADE

Simone C. T. de Oliveira
Advogada, Pós-graduada em Direito do Estado e da Economia pela FGV,

Pós-graduanda em Direito Público pela Universidade Gama Filho.

Parece totalmente inovadora a idéia do direito penal de terceira velocidade 
ou, mais costumeiramente, direito penal do inimigo, mas há muitos anos tem sido 
utilizada. Entretanto, a maneira apresentada, atualmente, parece inovadora, o que 
não se trata de uma verdade absoluta, pois o processo pelo qual se utiliza o direito 
penal de terceira velocidade consagra uma crueldade, por parte das nações, tão 
árdua quanto a tortura na Idade Média.

O Direito penal de terceira velocidade é proposto por Günter Jakobs, 
tido como um dos mais brilhantes discípulos de Welzel, para combater as pessoas 
refratárias, pois para elas o direito penal do cidadão não tem vigência. De acordo 
com o prestigiado autor, o inimigo seria aquele criminoso que comete delitos 
econômicos, terroristas, crimes organizados, bem como delitos sexuais e outras 
infrações penais perigosas. Em poucas palavras, é inimigo quem se afasta de modo 

à norma.
Jakobs estuda o direito penal como resultante de uma soma de fatores, 

por exemplo, a expansão do direito penal, o surgimento do direito penal simbólico 
e o ressurgir do punitivismo, tendo em vista a emergência do direito penal 
moderno, têm raízes distantes. E os conceitos de inimigo que hoje fundamentam 
o atual direito penal do inimigo desenvolvido por Jakobs, há muito tempo, foram 
elaborados por Kant e Hobbes.

Segundo Kant, o estado de natureza é o estado de guerra, a paz só é possível 
por meio do estado civil. No estado natural, os homens se ameaçam mutuamente 
sem, relevarem suas hostilidades, pondo em risco a segurança de todos. Ao 
ingressar no estado civil, um homem dá aos demais garantia de não hostilizá-los. 
Dessa forma, um homem pode considerar o outro seu inimigo em decorrência de 
não lhe assegurar a segurança por não participar do estado legal comum, tornando-
se uma ameaça por tempo indeterminado. Nas palavras de Kant, “posso obrigá-lo, 
ou a entrar comigo num estado legal comum, ou mesmo a afastar-se de meu lado”. 
Assim, se um homem permanece em estado de natureza, torna-se inimigo, sendo 
legítima qualquer hostilidade contra ele. Para tanto, não é necessário que cometa 
delitos, pois estando fora do Estado civil, ameaça constantemente a paz.

O direito penal do inimigo é na realidade uma forma de direito que serve 
para combater determinadas classes, ou seja, a reprovação não se estabelece em 
função da gravidade do crime praticado, mas do caráter do agente, seu estilo de 
vida, personalidade, antecedentes, conduta social e dos motivos que o levaram à 
infração penal. Há assim, dentro dessa concepção, uma culpabilidade do caráter, 
culpabilidade pela conduta de vida ou culpabilidade pela decisão de vida.
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Com essa “nova forma de direito” que está sendo aplicada, sobretudo 
nos EUA e na Inglaterra, surge o seguinte questionamento: como compatibilizar o 
direito à ampla defesa com esse novo contexto histórico? Entende-se, dessa forma, 

fundamentais que nos foram assegurados, como, inclusive, promovendo a pena de 
morte sem o mínimo de direitos assegurados ao acusado em geral. Ora, nesses 
casos, não se fala nem em devido processo legal, nem em princípio da ampla 
defesa, ou, ainda, na sua vertente negativa.

Entretanto, no Brasil, não se divulga esse direito, mas já podemos 
observar a sua aplicabilidade em torno do chamado direito penal do inimigo, com 
o surgimento, em 2003, da Lei 10.792, que alterou a Lei de Execução Penal e 
introduziu entre nós o chamado Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), que é 
característica marcante do chamado direito penal de terceira velocidade. A referida 
lei trouxe a possibilidade de o RDD abrigar o preso provisório ou condenado sob 
o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer 
título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando. Pensa-se tratar tal situação 

brasileiro, mas pela análise do autor como característica marcante do direito penal 
do inimigo. Muitos pesam que o Direito penal do inimigo não é aplicado no Brasil, 
por isso o exemplo acima deixa claro que não se está longe disso.

Assim, é a relação jurídica do direito penal do inimigo com a sociedade. 
A principal relevância é que ninguém contesta que o Estado deve intervir, com 

verdade que é maior o número de homens que respeitam as leis do que o daqueles 
que as transgridem. Logo, o risco de condenar um inocente deve ser levado em 
consideração, pois temos que proteger as pessoas inocentes e promover o bem-

o constitucionalismo nada mais é de que a limitação das vontades humanas. Não 
sair do estado democrático de direito, de acordo com a Constituição da República, 
eliminando os nossos inimigos.

Logo, seria viável a aplicabilidade do direito penal do inimigo dentro de 
um estado democrático de direito? E, o que denomina de direito penal do inimigo, 
como bem sublinhou Cancio Meliá (Derecho penal del enemigo, Jahobs, Günter 
e Cancio Meliá, Manuel, Madrid: Civitas, 2003, p. 59 e ss.), não é nada mais que 
um exemplo de direito penal de autor? Direito penal de autor é aquele que pune o 
sujeito pelo que ele “é”, e faz oposição ao direito penal do fato, que pune o agente 
pelo que ele “fez”. Dessa forma exposta, estamos diante de um estado autoritário, 
no qual o valor fundamental é a disciplina, de acordo com as pautas que as pessoas 
devem se introjetar, e a agências jurídicas são tribunais disciplinares que julgam 
até que ponto as pessoas internalizam as orientações estatais. Não se censura o 
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ato, mas a existência: os operadores jurídicos traduzem a onipotência do estado 
onisciente, implacável para com os dissidentes. O discurso do direito penal de 
autor propõe aos operadores jurídicos a negação de sua própria condição de pessoa. 
Parece o produto de um crítico desequilíbrio deteriorante da dignidade humana 
daqueles que o sofrem e o praticam. A máxima expressão do direito penal de autor 
deu-se durante o nazismo, desse modo, o direito penal do inimigo relembra esse 
trágico período.

Retornando à primeira indagação, o estudo do direito penal do inimigo 
no âmbito do estado democrático de direito se mostra de extrema importância 
quando se observa o aspecto referente à excelência técnica dos julgamentos, 
na medida em que o indivíduo abre mão de cumprir o papel de cidadão na 
sociedade que um dia lhe acolheu. É importante ressaltar que em todo o mundo, 
especializam-se setores diferenciados no tema apresentado, o que determina alto 
grau de expertise, mas não apresentam os argumentos que são utilizados para 
aplicação do direito penal de terceira velocidade. Parece que fere a razoabilidade, 
pois não existe harmonia com a aplicação do direito penal do inimigo e a pena 
no conceito de estado democrático de direito. Diante do exposto, percebe-se, 
também, que o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), visto anteriormente, à 

poderão ser instituídas penas cruéis (art.5º, XLVII, “e”, CF/88), assegurando-se 
ao preso (sem qualquer distinção, frise-se) o respeito à integridade física e moral 
(art.5º, XLIX) e garantindo-se, ainda, que ninguém será submetido a tratamento 
desumano ou degradante (art. 5º, III). Logo, os direitos e garantias individuais não 
podem ser restringidos, pois se assim for estamos retrocedendo, ou seja, estamos 
em movimento contrário à democracia.

A diferença tem que existir. É preciso fazer a distinção entre um criminoso 
qualquer e um terrorista, pois não são inimigos de um mesmo potencial. Tudo bem 
que são inimigos da sociedade, mas a aplicação da pena deve ser respeitada, pois 
estamos vivendo em um estado democrático de direito; deve observar as garantias 
dos direitos humanos e conservar uma política para o bem-estar social e moral. 
Um estado autoritário é o oposto de um estado democrático, e se vivemos neste, 
temos que frear nossas vontades; não dá pra sair aplicando o direito penal do 
inimigo, porque este não protege a dignidade da pessoa humana, desequilibra uma 
democracia e até mesmo a Federação.

No tocante às inovações e novas modalidades de trabalho, argumenta-se 
crítica a esse direito de punir, sugere-se uma delimitação de seu horizonte, que 
torne manifesta sua intencionalidade para permitir o controle de sua racionalidade, 

sociedade de maneira geral.
Na verdade, nenhuma democracia do mundo deveria tolerar o direito penal 

do inimigo, mas há quem diga que uma democracia tem o direito de preferir a vida 
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de seus próprios inocentes civis à de um agressor. E, é por isso, especialmente, que 
o estudo do direito penal de terceira velocidade tem grande relevância, pois mostra 
os dois lados da mesma moeda. O dever de punir deve existir sempre, mas com 
razoabilidade, proporcionalidade e respeitando as normas constitucionais, o estado 
democrático de direito, os direitos humanos, pois se assim não se materializar, 
quem está delinqüindo é o aplicador desse direito transgressor.
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES PENITENCIARIOS

Antonio Sánchez Galindo
Miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales

Decir que la prisión se encuentra en crisis es un inverídico lugar común: la 
prisión, en la actualidad, es un caos: sea ésta preventiva o penitenciaria. Constancio 

Continuaba diciendo que a partir de esa fecha esta institución entró en crisis: dejó 

incluso trascendencia penal.
La verdad es que este tipo de institución, por comodidad, sirvió para 

enclaustrar toda clase de delincuentes en un proceso social ascendente, a cuyo 
pináculo aún no se llega: se ha carecido de imaginación para resolver el siempre 
difícil problema del control social dentro de otra forma que la del encierro.

Esto no quiere decir que no se hayan tratado de encontrar soluciones 
alternas. Las ha habido a través del siglo anterior y quiere haberlas en el presente. 

impidiendo que las penas alternativas, los sustitutivos de la prisión y la justicia 

engendra la sobrepoblación penitenciaria y preventiva sean una gran bomba de 
tiempo que está a punto de explotar a nivel mundial. No es sólo problema de 
México.

Independientemente de lo anterior, la evolución criminológica del delito, 
proyectándose hacia el crimen organizado y evolutivo, ha provocado un pánico 

los controles sociales por medio de una política criminológica mal ideada y peor 
implementada.

Decimos lo anterior porque cuando llegamos a un momento en el que la 
solución es la de “sálvese quien pueda”, propiciada por el miedo, lo único que se 
encuentra a la mano para resolver el problema es el endurecimiento de todo el 

endurecer todo el derecho penal creando nuevos tipos penales, agrandando las 
penas, buscando nuevas formas de penalizar y suspendiendo, con disimulo, las 
garantías individuales.

Con una situación como la que se expresa líneas arriba, el resultado es 
sólo el hacinamiento, cada vez más inhumano, de los delincuentes en las prisiones, 

privativa de libertad sea inoperante. Esto quiere decir que la readaptación social 
será un mito y que la prisionalización será una realidad. Además, no se ignora, 
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como decía el maestro Alfonso Quiroz Cuarón, que a enrarecimiento de servicios 
(lo que sucede con la sobrepoblación) corresponde corrupción.

Encontrar la solución al problema penitenciario implica, consecuentemente, 
la solución de la sobrepoblación y el hacinamiento que ahora existe en todo la 
sociedad carcelaria de nuestro país, cambiando el sistema criminológico de llenar 

Existen dos vías: la de llenarlas cada vez con más lentitud y la de desalojarlas 
cada vez con mayor velocidad, hasta lograr un número ideal controlable.

Por una parte, para atender al primer aserto (alimentarlas con lentitud), 
debemos disminuir el catálogo de delitos graves y encontrar la forma en que, 
durante el proceso, operen formas de tratar a los procesados en el exterior (sistemas 
de mediación, conciliación y de justicia restaurativa), que pongan un dique al 
acceso tumultuario que ahora tienen 80% de los presuntos delincuentes.

Por otra parte, es preciso disminuir las penas, abandonar el coqueteo que se 

anticipada: libertad preparatoria, remisión parcial de la pena y prelibertad.
Una vez que se logre abatir la sobrepoblación y se cuente con número de 

internos que sea manejable y que responda a las instalaciones de los reclusorios 
(porque, de otra suerte, se continuará con los mismos problemas, pero en aumento, 

población recomendable para el control adecuado), se podrán instaurar los sistemas 
idóneos para lograr la readaptación social de los reclusos, que, por el momento, 
son imposibles de aplicar.

El problema del ocio, con la sobrepoblación, es también toral. El Estado 
se encuentra obligado a proporcionar trabajo a todos los internos penados. Sin 
embargo, este principio de obligatoriedad –para que no únicamente no haya ocio, 
sino, además, que sirva para una capacitación para el momento de obtener la 
libertad, crear un fondo de ahorro para la familia, proceder al pago de la reparación 
del daño y para gastos diversos en el interior del reclusorio y, en ciertos casos, para 
el auxilio a la víctima del delito– nunca se ha cubierto debidamente, ni siquiera 
cuando todavía no existía la abrumadora sobrepoblación que hoy impide el más 
mínimo movimiento positivo en el interior de las prisiones.

Pero el ocio no se supera sólo con el trabajo, hay que atender a todo tipo de 
actividades educativas: la escuela formativa e informativa, el deporte, la religión, 

el establecimiento de controles adecuados para que no se presenten los disturbios; 
buena alimentación y variada, sexo con responsabilidad, disciplina y respeto a los 
derechos humanos básicos: salud, nuevamente trabajo y distracción (deportes y 
desarrollo de las bellas  artes:  teatro, música, pintura, escultura y literatura).

Mientras se logra el número poblacional adecuado, es preciso establecer 
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un sistema de control de conducta en situaciones críticas, especialmente por exceso 
de población masiva, con el auxilio de la interdisciplina: psicología, trabajo social 
y pedagogía, en correlación con el cuerpo de vigilancia, para evitar los disturbios 
que se fraguan por el exceso de población.

Es preciso dejar la prisión de máxima seguridad sólo para delincuentes 

ser tratados dentro de las prisiones cerradas o por medio de los sustitutivos, la 
restauración, la mediación y la conciliación y la reclusión domiciliaria o las 
instituciones abiertas.

No se puede escapar la sugerencia relativa a los medios de control 
electrónico: lo brazaletes para manos y pies, el trabajo social extramuros y los 
servicios para la comunidad.

No obstante el mayor trabajo que debemos hacer es el relativo a la 
prevención primaria y segundaria. Si nosotros logramos abatir la entrada a 
la prisión con medidas que impidan que las conductas proclives al delito sean 

sobrepoblación se abra y podamos aplicar los sistemas de  prevención terciaria o 
especial, que nos ayudarán a evitar la reincidencia.

Para lograr lo anterior, es preciso atender, como el dios Jano, a dos 
miradas: la externa y la interna.

La primera mediante la neutralización de los factores que tradicionalmente 
son criminógenos: la sobrepoblación, la explosión industrial, el uso indiscriminado 
de drogas, la pobreza extrema, el desempleo, la pérdida de valores, los patrones 
culturales negativos, los medios masivos de comunicación sin control y la 
corrupción.

Sobrepoblación: El crecimiento poblacional que ha llevado a muchos 
países al control familiar –un ejemplo es China, por las drásticas medidas que ha 
tomado– nos ha puesto en el dilema de seguir controlando la sociedad en forma 
adecuada o bien hundirnos en un caos irreversible del que no saldremos ilesos. 
Obviamente que a principios del siglo XX, cuando las tasas delincuenciales se 
encontraban al 1.200 delitos por cada 100.000 habitantes, la prisiones podían 
albergar sin mucho esfuerzo a todos los delincuentes, tanto preventiva como 
penitenciariamente, pero ahora que las tasas se han incrementado y que nuestra 
población es de millones de habitantes por kilómetro cuadrado, la delincuencia 
ha subido hasta un número que desborda las prisiones: hemos crecido más de lo 
que podemos controlar. Y si toda sociedad tiene que pagar su cuota por la mala 

el mundo, ahora hay que despoblarlo.
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La explosión industrial: Con el desarrollo industrial, se fueron creando 
núcleos de empresas que servían de atractivo para múltiples grupos que vivían 
del  campo. Desafortunadamente, como sucede con los inmigrantes, no se les 
pudo dar empleo a todos los que, atraídos por la industria, dejaron su tierra en 
aras de mejorar económicamente. Lo peor es que no regresaron a su origen y 
se quedaron a construir las villas miseria: los cinturones de vicio y delincuencia 
que todos conocemos. Sin querer, el desarrollo industrial sirvió, y sirve, de factor 
criminógeno.

El uso indiscriminado de las drogas: A partir del siglo XIX, el uso de 
las drogas se hizo primero criticado, luego sancionado socialmente y, por último, 
se constituyó en delito. Esto –dejando a un lado un análisis profundo– ha servido 
para que se establezcan países productores y consumidores (o ambas situaciones), 
que manejan múltiples intereses que redundan, entre otras cosas –además del 
intervencionismo de los nucleares sobre los periféricos–, llenar las prisiones de 
media y alta seguridad, con el consiguiente fomento de la corrupción a todos los 
niveles, por las altas cantidades de dinero que majan estos grupos. Su control, por 
diversos medios, además de la probable legalización, es necesario para abatir la 
sobrepoblación corruptora. En torno a la droga, deambulan conductas parasociales 
y antisociales. Mientras no se controle este problema universal, las instituciones 
penales seguirán padeciendo todo tipo de disturbios.

La pobreza extrema: No todos los pobres delinquen, pero la pobreza 
extrema es mala consejera para observar conductas intachables ajenas a la 
antisocialidad. Todos los días escuchamos que dentro de los programas de desarrollo 
una de las prioridades es la de abatir la pobreza, empezando con la extrema. 
Empero, los modelos económico-sociales, principiando por el neoliberalismo, 
han demostrado ser grandes productores de pobreza y, como consecuencias, de 
conductas delictivas. El neoliberalismo engendra pequeños grupos de extrema 
riqueza y grandes de extrema pobreza. No quiero decir que los otros modelos  
sean perfectos.

El desempleo: Un aliado de la extrema pobreza es el desempleo y 
también lo es de la explosión industrial que no da para todos. También es bandera 
con que se maquillan campañas electorales y resultados de acciones políticas no 

interior como en el exterior de las prisiones. Es también un factor de reincidencia: 
generalmente cuando un liberado abandona la prisión, el peso del estigma social 
cae sobre de él (la sociedad no perdona, a pesar de que se haya compurgado la 
condena) y en una sociedad competitiva, estigmatizadora como es la nuestra, y 
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con altas tasas de desempleo, al último que le darán un puesto en una empresa es 
a aquél que tiene antecedentes penales.

La pérdida de valores: En alguna ocasión, Macluham, el comunicador, 
manifestó que el mundo sería una aldea universal, con la televisión. Pero más que 
esto, ha resultado una ciudad perdida en los vicios, una Sodoma Universal. La 
globalización ya sido por la confusión, una torre de Babel y la dispersión de los 
valores de cada núcleo social. Antes las religiones podían mucho en este aspecto, 
ahora, ya casi nadie cree en ellas. Los hijos les exigen a los padres y los padres se 
han vuelto pusilánimes para imponer los valores en los que ellos fueron educados. 

cuando las autoridades (padre, madre, maestros, policía, etc.) no sólo pregonan 
con el buen ejemplo, sino al revés se proyectan con mala conducta. A no dudarlo 
este un factor criminógeno sobre el cual tendremos, a la brevedad posible, que 
enfocar nuestras baterías preventivistas.

Los patrones culturales: Hay ocasiones en que los patrones culturales 
–que se nos han incorporado desde nuestros primeros años de vida– tienen más 
fuerza que la ley. Es preciso tener cuidado con nuestros hijos para que estos 

cotidianos. Es claro que con la globalización auspiciada por los medios masivos 
de comunicación, los patrones tradicionales han ido perdiendo fuerza, pero no 
del todo. Todavía, no perdemos muchos de ellos. Basta con sólo citar uno: el 
machismo y sus actitudes.

Los medios masivos de comunicación sin control: Todos los días,  las 
televisoras, el internet, la radio, los periódicos, las revistas fomentan una serie 
de conductas que a nivel subliminar penetran en la conciencia de los niños, 
contaminándolos con ideas que son nocivas, dado el escaso criterio que poseen 
debido a su corta edad y que, como consecuencia, sirven de factor que creará 
subconscientemente proclividad hacia conductas que pueden desembocar en 
delitos.

La corrupción: Actualmente, la corrupción desborda los muros de 
nuestros reclusorios y penitenciarías. Todo se cobra y todo se comercializa. No es 
nuevo. La corrupción siempre ha existido. Parece ser que los supuestos centros de 
readaptación social se convierten en lugares de corrupción social. Nos recuerda el 
cuento de Edgar Alan Poe, en el cual los enfermos mentales se posesionaron de la 
dirección del manícomio y atendían a los visitantes, mostrándoles a los dirigentes 
como si fueran los enfermos mentales que se sentían el director, los custodios, etc. 
En nuestras prisiones, los empleados y funcionarios se corrompen, es decir, se 
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desadaptan de los valores morales: se prisionalizan, y los internos no se adaptan. 
Por la corrupción, las prisiones funcionan al revés: la sociedad carcelaria se impone 
a la sociedad  propiamente dicha.

A ojo de pájaro examinemos los capítulos más frecuentes de la corrupción 
carcelaria:

Permisos para realizar negocios en el interior:  En virtud de que la 
autoridad crea fuentes de trabajo para toda la población, los reclusos especulan en 

que, a ratos, muchos de nuestros penales parecen mercados persas, en los que 
se encuentra todo tipo de mercancías. Estos negocios tienen éxito, mientras no 
haya saturación, porque la cautividad favorece estas actividades que, por otra 
parte, se convierten en expendios de narcomenudeo. Desde luego, el clímax de la 
corrupción son las cuotas que los funcionarios y empleados cobran por otorgar el 
permiso para la existencia de estos comercios.

Privilegios: Lo anterior es una extensión de los permisos que se pueden 
otorgar por las mismas autoridades en favor de los internos, por no tener en cuenta 
que los habitantes de estas instituciones son todos iguales frente a ley y que no 
se pueden hacer distinciones que quebranten el principio. Las recomendaciones, 

presión de los familiares son algunas de las presiones que a la autoridad débil 
pueden hacer que se incline por otorgar privilegios, cuando no, desde luego, sea 
porque la prisión se haya tomado como un negocio en sí mismo, y el sueldo sea 
únicamente parte de los ingresos que se creen merecer.

La venta de celdas ahora que los espacios se encuentran enrarecidos por la 

entrada o salida, por que nos les revisen lo alimentos y pertenencias y persona.
Cobro por conseguir prostitutas o amigas para la visita íntima, por 

adelantar los estudios (y además para que salgan favorables) cuando se puede 

por permitir la venta y distribución de alcohol y drogas, por no realizar la fagina, 
por no pasar lista en dormitorios, por obtener dinero del fondo de ahorro, cuando 
existe.

Independientemente de lo anterior, también se comercia corrompidamente, 
con los nombramientos, con las sanciones, con las concesiones a los proveedores, 

porque todo es susceptible de corromperse.
Cunado hay sobrepoblación, hay corrupción, pero estos elementos 

negativos unidos rompen toda la estructura penitenciaria y hacen no la crisis, 
como se ha dicho repetidamente, sino el caos penitenciario, en el que todos los 
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decadente en la que el régimen de derecho pasa a segundo o tercer término, y el 
delito pasa a ser la estructura de la sociedad.

Las soluciones:

Primera: Abatir la sobrepoblación mediante una política criminológica 
integral que no tenga miedo al humanismo y que, sin llegar a extremos que, prohijen 
impunidad, abatan el endurecimiento penal en que actualmente nos encontramos y 
que disminuyan los máximos de las penas hasta un tiempo razonable, cuando más 

los casos, a excepción de delitos que pertenezcan al crimen organizado, secuestro, 
violación y corrupción de infantes y violación tumultuaria.

Segunda: Abatir al máximo la corrupción con una doble mirada: 
sanciones y premios, mejoramiento de los sueldos, motivación al personal, cese 

de las prisiones, mejoramiento de instalaciones para que sean detectados los 
momentos en que la vigilancia se corrompe (circuito integral cerrado, supervisión 

los derechos humanos, visitas de trabajo social a los domicilios de los empleados, 
funcionarios y personal de custodia).

Evitar el ocio: Ya hemos dicho que nunca se han puesto a funcionar plena 
y adecuadamente los talleres, o zonas de trabajo, de las instituciones penales, ya 
sean preventivas o penitenciarias. Anteriormente, habíamos dividido el trabajo 
de prisión en industrial, semindustrial, agropecuario, artesanal y servicios. En la 
actualidad, deberíamos agregar, si es que queremos conservar lo agropecuario y 
las artesanías, el trabajo dentro de la evolución tecnológica de la actualidad. Y 
debemos analizar esto con sumo cuidado. Hay que repetirlo e insistir: el trabajo 

exterior y no sólo debe valer para evitar el ocio– lo que ya sería bastante en las 
actuales circunstancias de desastre que viven nuestros reclusorios–, que engendra 
una serie de conductas anómalas dentro de la propia prisión y fomenta disturbios:
Trabajo de prisión que no vale en el exterior (dentro de la libertad) no readapta ni 
resocializa, sólo entretiene, lo que no es malo para los efectos de la seguridad, pero 
no es bueno para la liberación: no sirve.

Dentro de este mismo capítulo, debería incorporarse la empresa privada, 
perfectamente controlada por la administración penitenciaria, para que pudiera 
absorber a los mejores empleados de la institución carcelaria, en el momento en 
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que obtengan su libertad. Esto si el mercado de la pública no puede cautivarse. El 
problema del trabajo debe estar resuelto desde antes de que se regrese a la libertad, 
ya que de otra manera el rechazo natural de la sociedad, por el fenómeno de la 
estigmatización, provocará que en un lugar como es el nuestro, que el liberado no 

casos, la parasocialidad.
No sólo la empresa privada y la pública deben participar en la tarea de dar 

trabajo al ciento por ciento de los internos, también deben intervenir los sindicatos, 
las asociaciones religiosas y políticas. Todos estos elementos, perfectamente 
estudiados, previamente al inicio de las actividades laborales de prisión, dentro 
de la mercadotecnia más depurada, para que en ningún momento se acumulen los 

sociedad carcelaria.

La educación: Capítulo de especial atención dentro de nuestra  

que todo ser humano que la viva tiene que realizar en los ahora largos periodos 
de privación de libertad que tendrán, por fuerza, que hacerse menos largos y 
adecuados.

La formación: Deberá integrarse de tal forma que se pueda participar, 
dentro de una especialización pedagógica, para que los reclusos adquieran un nivel 

cuando alcancen su plena o parcial libertad. Teniendo tanto tiempo, pueden 
inscribirse a los internos dentro de las carreras tradicionales o nuevas, que ahora 
existen, con de las facilidades que se alcanzan en la enseñanza abierta, para lo 
cual deberán realizarse los convenios que sean necesarios y, desde luego, nunca 
decir en los documentos que se expidan a favor de los estudiosos encarcelados, 
que estuvieron penados y presos, para que se evite la estigmatización a que hemos 
hecho referencia.

La información: Deberá ocurrir de tal manera que quiénes viven 
prisioneros se encuentren cotidianamente adaptados al exterior con el incesante 
transcurrir histórico que sucede fuera, pero tratando de evitar las informaciones 
de tipo criminógeno, hasta donde esto sea posible, con objeto de no incentivar sus 
tendencias delictivas. No hay que olvidar que los medios masivos de comunicación 
se han convertido por una falta de control en los más tremendos factores que 
originan delitos, no sólo en el capítulo de la infancia, sino, de igual forma, en las 
etapas posteriores.

Establecimiento de organismos de prelibertad y libertad: Los 
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desempeño de los primeros días en libertad, ya en el trabajo, ya dentro de la 
familia. Estas mismas posintituciones ayudarán a los penados que caigan dentro 
de los sustitutivos penales,  y la justicia restaurativa, cuando haya lugar. Por esto, 
también harán participar, dentro de su labor, a las empresas públicas y privadas, 
y asociaciones de todo tipo que colaboren en la reinserción social y eviten, 
coadyuvando con sus acciones, la reincidencia: fantasma social que siempre se 
encuentra presente.

La seguridad: Es necesario retomar las riendas de la institución atendiendo 

autogobierno. Mientras no se tomen verdaderamente –y no únicamente de 
dicho– las riendas de la seguridad institucional por las autoridades de cada uno de 
nuestros institutos penales, vanos serán, de igual forma, lo esfuerzos que se hagan 
para administrar adecuadamente nuestras prisiones y hacerlas funcionar como lo 

Lo anterior nos lleva a la necesidad de hablar de la seguridad estructural, 
de la sistémica, la volitiva y la funcional, en referencia con las instalaciones, 
el personal, el presupuesto, el cambio de los reglamentos, la modernización de 
alarmas y controles, la aplicación de nuevos instrumentos electrónicos de control y 

de los internos.
Sin embargo, deben prohijarse las instituciones de máxima seguridad para 

los delincuentes más problemáticos, los del crimen organizado y los delitos graves 
que hemos mencionado, para que las de media y mínima seguridad puedan tener 
un clima adecuado en el que se establezcan los sistemas que pueden cumplimentar, 
cuando menos, el 18 Constitucional.

El Personal: No está por demás insistir en el personal, pero con una 
mirada integral, para lo cual sugerimos  la creación de un sistema nacional de 
control del personal penitenciario, con objeto de que aquellos que hayan caído 
dentro de la corrupción o el delito franco no vayan a seguir incorporándose en 
otras entidades federativas a su sistema penitenciario.

Creación de una política unitaria de Prevención del delito y 
Tratamiento carcelario
principio de legalidad– criminológicos penitenciarios a nivel nacional para que 
sobre ellos y con las particularidades de cada Estado o región, cada entidad 
federativa y la propia federación creen su principio de ejecución penal autónomo.

Estamos conscientes de que la tarea de la renovación y reestructuración 
penitenciaria no es –no va a ser– fácil y de que debemos contar con una voluntad 
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constantemente apósitos inservibles sobre nuestros cancerosos tumores en la 
ejecución penal penitenciaria y, de igual forma, en quienes viven nuestras prisiones 
preventivas.

Consideremos que en la antigüedad se juzgaba a una sociedad por la 

hacer las nuestras decorosas para que no seamos juzgados y condenados por las 
generaciones futuras.



LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA 
EJECUCIÓN DE LA PENA: LA EXPERIENCIA BRASILEÑA*

César Barros Leal
Maestro en Derecho, Procurador del Estado de Ceará (Brasil),

Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Ceará,
Miembro del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria.

“Vosotros, cuyas horas transcurren sin dolor, / Contemplad  
este centro de sufrimiento, de miseria y de infortunio;/ Y 
pensad, mientras vuestra mano la limosna pedida ofrece, 
/ Que prestáis a Dios lo que a nosotros dais.”(Letrero en la 
cárcel del condado de Reading)¹

1. Introducción

En un escenario de extrema violencia, de actos de barbarie, de vandalismo, 
que resultaron en la destrucción de autobuses, comisarías, agencias bancarias, etc., 
además de la muerte de decenas de policías, bomberos, custodios y civiles, bajo las 
órdenes, transmitidas a través de celulares, de una facción criminal (PCC, Primer 
Comando de la Capital, fundada en el año de 1993, probablemente en el Presidio de 
Taubaté, en el Estado de São Paulo, con una red externa de miembros y protegidos 
que le proporcionan una renta millonaria con un pago mensual obligatorio), 
en represalia al traslado de 765 reclusos a la prisión de máxima seguridad de 
Presidente Venceslao,² asistimos, temerosos e inquietos, no sólo a la fragilidad de 
los órganos de seguridad pública, sin condiciones de hacer frente a los desafíos 
del crimen organizado, sino también al recrudecimiento paralelo del discurso de 
quienes, con la sonoridad y la virulencia habituales, han retomado, con el apoyo de 
los medios masivos de comunicación, la defensa intransigente del endurecimiento 

de la necesidad de un superlativo rigor en la ejecución de la pena privativa de 
libertad, con propuestas de dilatación de los plazos de traspaso a los regímenes 
más blandos y del periodo de aislamiento de los reclusos considerados de alta 
peligrosidad, siempre tomando como referencia aquellos países que adoptaron una 
política presuntamente exitosa de austeridad en el encierro, con medidas severas 

La televisión ha mostrado, con excepcional destaque, como ejemplos a 
4

ubicadas en estados ultraconservadores, en las que rige un control absoluto de 
los reclusos, sometidos a cadenas y total incomunicación, sin ninguna privacidad, 
puesto que las cámaras de video, instaladas en sus propias celdas, funcionan las 
veinticuatro horas del día.
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En el intenso y apasionado debate que se entabló en las calles, en las 
páginas de los periódicos y revistas de gran circulación nacional, en los canales de 
televisión, en las aulas de las universidades y en las casas legislativas, en especial 
por las denuncias de negociación de las autoridades con los reclusos respecto a los 
motines que ocurrieron en 73 prisiones y terminaron casi todos simultáneamente, 

más recursos para la seguridad pública, integrar a sus diversos segmentos, fortalecer 
a las policías, mejorar, despresurizar y desahogar el sistema penitenciario5 (en el 
Estado de São Paulo, en donde está el 49% de la población encarcelada del país, 
alrededor de 1000 reclusos, entre 18 y 28 años de edad, responsables de crímenes 

ingresan mensualmente a los penales, en su mayoría saturados) e incentivar la 
aplicación de las penas alternativas.

Se reanudó entonces, sin embargo, una vieja y deslucida película que se 
exhibe invariablemente después de sucesos de fuerte impacto, de gran conmoción 
social, y que a menudo culminan con el incremento de una legislación del pánico 

de 1990, después del secuestro del empresario Abílio Diniz, se promulgó, bajo el 
aplauso de la sociedad atemorizada,  la Ley n. 8.072, de los crímenes horrendos,6
que así consideró a los homicidios, consumados o intentados, cometidos en 
actividad típica de grupo de exterminio aun cuando por un solo agente, y homicidios 
agravados; robos mediante violencia con la muerte de la víctima; extorsiones 

violaciones; atentados violentos al pudor; epidemias con resultado de muerte; y 
genocidios.

Equiparados por el artículo 2º de la mencionada ley a la comisión de la 

libertad provisional.
En el juicio del hábeas corpus n. 82959, el Supremo Tribunal Federal 

declaró, el 23 de febrero de este año, la inconstitucionalidad del párrafo 1º del 
artículo 2º de la Ley n. 8.072/90, que establecía el cumplimiento de la pena 
por crímenes horrendos en régimen íntegramente cerrado. Reconoció, así, la 
posibilidad de la progresión del régimen cerrado hacia el semiabierto. Lo hizo, 
empero, en un caso concreto (control difuso), debiendo el Senado Federal, en los 
términos del artículo 52, X, de la Constitución Federal, caso entienda conveniente, 
suspender la ejecución de la citada disposición legal.

Es evidente que medidas represivas son fundamentales para enfrentar a  

mayor ciudad brasileña (sus transportes, tiendas, shopping centers, supermercados, 
bares, restaurantes, bancos, universidades, escuelas públicas y privadas), de 



Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1 (20) - janeiro/junho 2007

103

amedrentar en un nivel jamás conjeturado a su población de 16 millones de 
habitantes (y por extensión a la de todo el país, visto que hubo motines en otras 
unidades federativas y la amenaza de hechos semejantes sigue actual), estupefacta 
ante la desenvoltura de delincuentes que lograron crear, por la eternidad dramática 
de seis días, en el mes de mayo del corriente año, un ambiente de puro terror, una 
sensación de impotencia asociada  a la perspectiva de anomia que, con visos de 
Bagdad, es del todo incompatible con el Estado Democrático de Derecho.

En momentos de crisis como ése (que deberían reorientar las políticas 

creación –o activación– de servicios de inteligencia policíaca y penitenciaria, pero 
que, por el contrario, estimulan sentimientos y actos de venganza, incluso de grupos 
de exterminio7), se vuelven inaudibles los comentarios de un diminuto número de 
personas que, aunque reconocen la imperiosidad de cambios en la política criminal 
y penitenciaria8

el control imprescindibles, advierten que nada tendrá sentido, tras las rejas, si no 
son superados los males que aquejan a gran parte de los establecimientos penales, 
entre ellos: la sobrepoblación,9  el hacinamiento, la ociosidad, el autogobierno, 
la corrupción, la escasez de asistencia material, médica y jurídica, la falta de 

10

Esas cuestiones, que deberían ser prioritarias, no son, empero, objeto de la 
real preocupación de quienes, merced a una visión deformada y miope, concentran 
sus cuidados exclusivamente en los efectos y presentan propuestas someras e 
inmediatistas, que enmascaran objetivos políticos y electorales,11 además del cabal 
desconocimiento del universo prisional, para problemas que requieren de medidas 
concretas a mediano y largo plazo. 

En el 2001, el mismo PCC ya había dado señales inconcusas de su 
potestad, fruto del vacío de poder creado por la omisión del Estado. A pesar de 
las negaciones de su propia existencia, fueron 29 rebeliones sincrónicas, en 19 
ciudades del Estado de São Paulo, que dieron origen a un  clima de miedo con 
iguales sugerencias de bloqueo de celulares y otras por el estilo que nunca fueron 
adelante.

De hecho, ésta es la historia del penitenciarismo brasileño (y de casi 
toda  Latinoamérica), marcada por la ausencia de compromiso por parte de los 
gobernantes de turno, de los políticos, de las autoridades, de los más diversos 
segmentos de la sociedad, así como de estrategias que permitan bajar el telón del 
desgobierno en las prisiones y ofrecer a la anónima e inmensa masa carcelaria el 
respeto a los derechos que no fueron cercenados por la ley o la sentencia.

2. Humanización de la ejecución

Quizás ahí –en la humanización12 de la ejecución, en el cumplimiento de 
la condena con la dignidad que ameritan los internos por su mera condición de 
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seres humanos, independientemente de sus antecedentes, del crimen cometido, sin 
el abandono que ha dejado profundas huellas en la geografía del dolor– radique 
la clave, o mejor dicho, el Leitmotiv de la purgación de la pena de prisión, un 

su propio nacimiento en reacción a las penas corporales, infamantes, tal y como 
rememora Michel Foucault.

John Howard, The State of the Prisons in England and Wales, con censuras acerbas 
a las condiciones de las cárceles europeas, degradadas, que conoció personalmente, 
habiendo fallecido a causa de una enfermedad contraída intramuros. Sus 
propuestas, que levantó como bandera de su propia vida y que dieron impulso a los 

aislamiento mitigado, actividades laborales, higiene, alimentación, además de 
asistencia moral y religiosa.

Luis Garrido Gusmán, en cuya obra fuimos a buscar las bases del programa 
de Howard de reforma de las prisiones, fue enfático:

La obra de Howard constituye todo un programa de ideas que hoy son 
en gran parte el núcleo de los sistemas penitencias vigentes. Con él nace 
la corriente penitenciaria que revolucionaría el mundo de las prisiones, 

reformador.13

Si es cierto que la ejecución se basa en un conjunto de principios, no se 
pone en tela de juicio el alcance del principio de la protección de los derechos 
humanos del recluso, una vertiente del principio de la legalidad, visto que el 
proceso ejecutorio se subordina a la Constitución Federal (the Constitution follows 
a person into prison14), a la Ley n. 7.210/84  (según su Exposición de Motivos, 

principio
de la legalidad  domina el cuerpo y el espíritu del Proyecto, impidiendo que el 
exceso o el desvío de la ejecución comprometan el decoro y la humanidad del 
Derecho Penal”)   y a otras disposiciones, de carácter nacional e internacional, que 
reconocen la existencia de una relación jurídica Estado-recluso cimentada en el 
binomio derechos-deberes.

Pertinente es la lección de Luis Garrido Guzmán, a quien recurrimos una 
vez más:

Hoy día el principio de legalidad de la pena tiene profundas raíces en 

de los ciudadanos, ya que la pena sólo se puede ejecutar respetando 
la condición humana del penado. Estos principios de humanidad en la 
ejecución de la pena han tenido acogida tras la segunda guerra mundial, 
en las Constituciones de algunos Estados, o en Leyes y reglamentos que 
regulan las normas de ejecución penal.15
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3. La participación de la comunidad

Entre los principios que rigen la aplicación de la pena detentiva, asoma, 
por su dimensión axiológica, el de la participación de la comunidad.

Dicha percepción (fundamento e inspiración de estos apuntes) comparece 

de la relevancia de su humanización.

estudio introductorio al libro El Estado de las Prisiones en Inglaterra y Gales,
“informa sobre numerosísimas liberalidades hechas por múltiples donadores o 
testadores, individuos, sociedades, gremios, iglesias, pagaderos en dinero o en 
especie –paja, pan, carne–, de una sola vez o durante varios años, sin determinación 
de fecha o en días señalados…”16

En Brasil, la Ley de Ejecución Penal (LEP, Ley n. 7.210/84) establece en 
su artículo 4º que “El Estado deberá recurrir a la cooperación de la comunidad en 
las actividades de la ejecución de la pena y de la medida de seguridad.” La misma 
idea se contiene en el numeral 24 de su Exposición de Motivos: “Ningún programa 
destinado a afrontar los problemas referentes al delito, al delincuente y a la pena se 
completaría sin el indispensable y continuo apoyo comunitario.”

La Resolución n. 5, del 19 de julio de 1999, del Consejo Nacional de 
Política Criminal y Penitenciaria (CNPCP), dictó las Directrices Básicas de la 
Política Criminal y Penitenciaria, entre las cuales están: Artículo 20. Mantener 
campañas permanentes de esclarecimiento de la opinión pública sobre la necesidad 
de perfeccionar la ejecución de la pena, buscándose, en ese sentido, la ayuda del 
Colegio de Abogados de Brasil, de los clubes de servicio, de las universidades, 
de la Iglesia, de confesiones religiosas e instituciones similares. Artículo 21. 
Estimular la composición e instalación de Consejos de la Comunidad en todos 
los distritos judiciales del país, y, de igual modo, la descentralización de los 
Consejos Penitenciarios. Artículo 26. Promover, de modo permanente, asistencia 
jurídica a los condenados, a los presos provisionales, a los sometidos a medida de 
seguridad y a los liberados, a través de las Defensorías Públicas, de los Servicios 
de Asistencia Judicial, mantenidos por el Colegio de Abogados de Brasil y por 

17

En el Plan Nacional de Política Penitenciaria, dictado por el CNPCP, en 
Brasilia (Brasil), el 26 de marzo de 2001, con arreglo a las Directrices Básicas de 
Política Criminal y Penitenciaria, editadas por el mismo órgano en el 1999, y con 
atención al Plan Nacional de Seguridad Pública y al Programa Nacional de Derechos 
Humanos, se catalogan 29 sugestiones de medidas, divididas en 3 categorías 
(emergenciales, permanentes y coyunturales). Entre las permanentes constaba: 
13. Firmar convenios con organizaciones no gubernamentales, Defensorías 
Públicas, secciones del Colegio de Abogados de Brasil, Salas de Ejecución 
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Penal, Procuradurías de Justicia (Ministerio Público), Consejos Penitenciarios, 
Consejos de la Comunidad y Patronatos, teniendo en mira la inclusión social del 
condenado. 14. Hacer convenios con las universidades que permitan la asistencia, 
a través de pasantías, en las áreas jurídica, médica, odontológica y de educación 
física. 18. Estimular la instalación de Patronatos públicos y privados, así como de 
Consejos de la Comunidad, a los cuales corresponderá, además de las atribuciones 

Fondo Penitenciario Nacional. 25. Involucrar entidades religiosas, asociaciones 
profesionales, clubes de servicio y otros órganos congéneres en el proceso de 
reinserción social de los condenados o de los sometidos a medida de seguridad.18

La Resolución n. 7, del 14 de abril de 2003, del CNPCP (que había 
realizado, en 2002, un concurso de monografías acerca de “La Participación de la 

6º, las directrices referentes a la administración penitenciaria como, por ejemplo: 
III – promoción permanente de asistencia judicial a los reclusos provisionales, 
los inimputables y los liberados, prioritariamente por las Defensorías Públicas y, 
secundariamente, por los Cursos y las Facultades de Derecho, por los Servicios 
de Asistencia Judicial del Colegio de Abogados de Brasil y por instituciones 
congéneres. En el artículo 8º, están las directrices relativas a las políticas públicas 
de prevención: I – integración entre las áreas de gobierno y la comunidad en la 
prestación de servicios de naturaleza social, con atención a la familia del preso y al 
liberado; II – realización de diagnósticos locales con vigorosa participación de los 

de mayor pertinencia y necesidad; IV – estímulo a los órganos y mecanismos que 
favorezcan la participación de la comunidad en el sistema de justicia criminal.19

La Reforma Penal Internacional (RPI), en 2002, aunada a la Comisión 

instrumentos internacionales de derechos humanos y la adopción e implementación 
de estándares de buenas prácticas y políticas por parte de los sistemas de justicia 
penal; contribuir a la reducción del uso de sanciones custodiales y del hacinamiento 
en las prisiones por medio de la promoción de sentencias alternativas; aumentar la 
capacidad y la colaboración entre agencias gubernamentales y no gubernamentales 
e instituciones involucradas en el tema de reforma penal, tanto a nivel nacional 
como regional; fomentar el desarrollo de movimientos de reforma penal efectivos 
en Latinoamérica, y el establecimiento de una red regional de reformadores 
penales.” El proyecto fue presentado en San José, Costa Rica, el 8 de noviembre 
de 2002, en la Conferencia Latinoamericana sobre Reforma Penal y Alternativas 
a la Prisión, con representantes de 19 países, en la que se mostraron ejemplos de 
buenas prácticas de los vínculos entre sistemas penitenciarios y la comunidad, en 
el continente.20

de Reforma Penal Internacional, Morris Tidball-Binz declara que “reviste gran 
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importancia, y es cada vez más urgente, garantizar la creciente apertura de los 
sistemas penitenciarios al escrutinio y participación responsable y profesional de 
organizaciones de la sociedad civil (ONG, universidad, Iglesia, etc.) Efectivamente, 
la experiencia demuestra –como en los casos de Zimbawe, Nueva Zelanda y Costa 
Rica, para citar tres ejemplos– que la apertura de los servicios penitenciarios al 
monitoreo y contribución de la sociedad en conjunto es la manera más efectiva de 
asegurar el cumplimiento de normas y estándares penitenciarios aceptables, que 

respecto a la atención de la salud de la población reclusa, con impacto en la salud 
pública general…”21

En su libro “Ejecución Penal; Comentarios a la Ley n. 7.210, del 11 de 
julio de 1984’, agrega Julio Fabbrini Mirabete:

al traer a la rigidez de la administración penitenciaria el soplo de la 

alencarcelado.22

Dicha participación, señalada por distintos penitenciaristas, ocurre en 
forma indirecta o directa:

Indirectamente, v. g.: a) en la asistencia médica, farmacéutica u 
odontológica; cuando el presidio no esté capacitado para proveerla, será prestada en 
otro sitio, mediante autorización de su director; b) en las actividades educacionales 
que pueden ser objeto de aparcería con entidades públicas o particulares que 
instalen escuelas u ofrezcan cursos especializados; c) en el trabajo externo, por 
cuanto se admite para los reclusos en régimen cerrado solamente en servicios u 
obras públicas, realizados por órganos de la administración directa o indirecta, o 
entidades privadas, desde que se tomen las cautelas en contra de la fuga y a favor 

y e) en el tratamiento ambulatorial cuando éste no se efectúa en el Hospital de 
Custodia y Tratamiento Psiquiátrico.

Directamente, en los términos de la ley federal, la comunidad debe 
participar en el procedimiento de la ejecución, en el monitoreo y la asistencia no 
sólo de los reclusos y los sometidos a medida de seguridad sino también de los 
condenados a penas sustitutivas como la prestación de servicios a la comunidad 

Patronatos y los Consejos de la Comunidad.
Entre las copiosas experiencias, en Brasil, de participación comunitaria en 

la ejecución penal sobresalen: a) los Patronatos particulares; b) los Consejos de la 
Comunidad; c) los Centros de Resocialización; d) las Asociaciones de Protección 
y Asistencia a los Condenados; e) las Redes sociales de apoyo a los prestadores de 
servicios a la comunidad.

Dos de ellas –las Asociaciones de Protección y Asistencia a los 
Condenados y los Centros de Resocialización– son innovaciones genuinamente 
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brasileñas que están sirviendo de modelo para decenas de países, sea por la calidad 
de la asistencia prestada (con un cariz humanitario), sea por sus bajísimos costos, 
por el envolvimiento de la familia y de la sociedad y por la colosal disminución 
de la reincidencia.

3.1. Patronatos particulares

Las Reglas Mínimas (RM) de las Naciones Unidas para el Tratamiento de 
los Reclusos recomiendan:

64. El deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso. 
Se debería disponer, por consiguiente, de los servicios de organismos 
gubernativos o privados capaces de prestar al recluso puesto en libertad 

hacia él y le permitan readaptarse a la comunidad.

Más adelante, en el ítem 81:

puestos en libertad a reintegrarse a la sociedad, proporcionarán a los 
liberados, en la medida de lo posible, los documentos y papeles de 
identidad necesarios, alojamiento, trabajo, vestidos convenientes y 
apropiados para el clima y la estación, así como los medios necesarios 
para que lleguen a su destino y puedan subsistir durante el periodo que 
siga inmediatamente después de su liberación.
2. Los representantes acreditativos de esos organismos tendrán acceso 
a los establecimientos y podrán visitar a los reclusos. Se les consultará 
en materia de proyectos de readaptación para cada recluso desde el 
momento en que éste haya ingresado en él.
3. Convendrá centralizar o coordinar todo lo posible a la actividad 

actividades.

Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados 
y proclamados por la Asamblea General en su Resolución 45/111, del 14 de 
diciembre de 1990, preceptúan en el ítem 10: Con la participación y ayuda de la 
comunidad y de instituciones sociales, y con el debido respeto de los intereses 
de las víctimas, se crearán condiciones favorables para la reincorporación del ex 
recluso a la sociedad en las mejores condiciones posibles.

En este contexto, con vistas a reforzar la presencia de la comunidad y 
aminorar las barreras causadas por el estigma que llevan consigo los ex presidiarios, 
la Ley de Ejecución Penal prevé, en el artículo 78, la existencia de órganos públicos 
o particulares, llamados Patronatos,23 con la atribución de prestar asistencia a los 
albergados (los que cumplen la pena privativa de libertad en régimen abierto) y a 
los liberados, es decir, los egresados de la cárcel por el plazo de un año, contado 
a partir de la salida del establecimiento, como también el liberado condicional, 
durante el periodo de prueba.
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A los Patronatos, supervisados por los Consejos Penitenciarios (órganos 

nombrados por el gobernador del Estado, del Distrito Federal y de los Territorios) 
y cuya composición no fue prevista legalmente,  incumbe también (artículo 79 de 

el cumplimiento de las penas de prestación de servicios a la comunidad y de 

las condiciones de la suspensión y de la libertad condicionales.
Sobre el tema, subrayando la labor de los Patronatos, comentó Julio 

Fabbrini Mirabete:
Uno de los más graves inconvenientes de la pena privativa de libertad es 
la marginación social del recluso, no sólo durante el cumplimiento de la 
condena, sino también después de su salida del establecimiento penal. 

probabilidad de que él venga a cometer un nuevo delito, aun cuando el 
proceso de reajuste se haya iniciado con resultados animadores. De ahí 
la necesidad de consolidarse el reajuste y de procederse a la completa 
reintegración social en condiciones adecuadas. Con el objetivo de 
alejar los efectos negativos que inciden sobre la vida del recluso y del 
liberado, se ha resaltado desde hace mucho tiempo la importancia de la 
reanudación de las relaciones del liberado con el mundo exterior. Una 
de las instituciones que más han despertado las esperanzas de un buen 
trabajo en ese proceso es la del Patronato.24

En el Estado de Paraná funciona el Patronato Penitenciario, asociado al 
Programa de Asistencia al Liberado (En Pro del Liberado),  sobre el cual nos da 
noticia Kennedy Alves da Silva:

El Programa En Pro del Liberado, a través de su coordinador, 
supervisores, pasantes y técnicos, viene prestando servicios a la 
comunidad en Paraná a lo largo de veinte años. Asiste a liberados de 
instituciones prisionales, penados sometidos al régimen abierto, reclusos 
provisionales y condenados en las casas de detención provisoria de los 
distritos judiciales donde el Programa desarrolla sus actividades.
El trabajo ejecutado no es restricto a la asistencia jurídica y psicosocial a 
los liberados, pues el vínculo con las instituciones de enseñanza impone 
otras tareas: la producción de conocimiento sobre la criminalidad y la 
formación de profesionales de nivel superior aptos para responder a las 
necesidades de los órganos que actúan en la esfera criminal.
La conjugación entre la prestación de servicios, la producción de 
conocimientos y la formación de profesionales de nivel superior 
hacen del Programa En Pro del Liberado una experiencia de extensión 

25
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En Rio Grande do Sul, hay que hacer referencia a la Fundación Patronato 
Lima Drummond, que acoge a condenados de los regímenes semiabierto y 
abierto.

Destaque debe ser dado, también, al Patronato Profesor Damásio E. de 
Jesús, ubicado en Bauru, Estado de São Paulo, una organización no gubernamental, 

de las penas alternativas, de modo especial la prestación de servicios a la comunidad 
o a entidad pública. En el artículo 3º de su Estatuto, consta que se incluyen en los 
objetivos del Patronato incentivar y obtener la participación de la comunidad en la 

26

3.2. Consejos de la Comunidad

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas instruyen sobre la 
colaboración de la comunidad: 

61. En el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión 
de los reclusos de la sociedad, sino, por el contrario, el hecho de que 
continúan
posible, a la cooperación de organismos de la comunidad que ayuden 
al personal del establecimiento en su tarea de rehabilitación social de 
los reclusos. Cada establecimiento penitenciario deberá contar con  
trabajadores sociales encargados de mantener y mejorar las relaciones 
del preso con su familia y con los organismos sociales que puedan 

cuanto ello sea compatible con la ley y la pena que se imponga, los 

de la seguridad social y otras ventajas sociales de los reclusos.

Desde esta perspectiva, la LEP dispuso que, en cada distrito judicial, habrá 
un Consejo de la Comunidad, compuesto como mínimo por un representante de 
una asociación comercial o industrial, un abogado indicado por la sección del 
Colegio de Abogados de Brasil y un trabajador social elegido por la Delegación 
Seccional del Consejo Nacional de Trabajadores Sociales, incumbido, a tenor de 
su artículo 81, de: a) visitar, por lo menos mensualmente, los establecimientos 
penales del distrito judicial; b) entrevistar a los reclusos; c) presentar informes 
mensuales al juez de la ejecución y al Consejo Penitenciario; d) gestionar la 
obtención de recursos materiales y humanos para mejor asistencia al recluso y al 
sometido a medida de seguridad, al recluso provisional y al liberado.

La legislación local podrá conferir otras tareas al Consejo, además de las 
que están previstas en el artículo 81, como, por ejemplo, de conformidad con el 
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orientándolos en la ejecución de sus obligaciones y auxiliándolos en la obtención 
de una actividad laboral.

El Consejo es instalado por el juez de la ejecución penal27 del respectivo 
distrito judicial. A ese Magistrado le compete nombrar a los componentes del 
Consejo, cuyo número no es limitado por la ley. Cualquier persona, preferiblemente 
representante de distintos sectores de la comunidad, mayor de dieciocho años, 
puede ser miembro.  Su labor, voluntaria, de interés público, no es remunerada.

Su importancia es innegable, como órgano de inspección y colaboración, 

tiene una participación vigorosa en la implementación de una política penitenciaria, 
articulando, con independencia, con autonomía, todos los esfuerzos posibles, con 
los distintos poderes, para  una verdadera asistencia al recluso y en la defensa de 
sus derechos. Para ello debe buscar aparceros como los centros universitarios, las 
empresas, la prensa hablada y escrita, las redes municipales de derechos humanos 
y los Consejos Penitenciarios estatales, el Consejo Nacional de Política Criminal 
y Penitenciaria, con miras a una acción conjunta.

En muchos estados, los Consejos de la Comunidad ejercen también las 
funciones típicas de los Patronatos cuando ésos son inertes o simplemente no 
existen.

En el marco del estímulo a la implantación de los Consejos de la 
Comunidad  (se desconoce cuántos existen y cuántos están funcionando), el 
Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, a través de la Resolución 
n. 10, del 8 de noviembre de 2004, estableció reglas para su organización en los 
distritos judiciales de los Estados, en las circunscripciones judiciales del Distrito 
Federal y en las secciones judiciales de la Justicia Federal. En el artículo 5º se 

I – visitar por los menos mensualmente los establecimientos y los 
servicios penales existentes en el distrito, circunscripción o sección 
judiciales, proponiendo a la autoridad competente la adopción de 
medidas adecuadas, en la hipótesis de eventuales irregularidades; 
II – entrevistar a los reclusos; III – presentar informes mensuales al 
Juez de Ejecución y al Consejo Penitenciario; IV – hacer gestiones 
para la obtención de recursos materiales y humanos para mejor 
asistencia al recluso y al sometido a medida de seguridad, en 
armonía con el cuerpo directivo del establecimiento; V – colaborar 
con los órganos encargados de la formulación de la política 
penitenciaria y de la ejecución de las actividades inherentes al 
sistema penitenciario; VI – realizar audiencias con la participación 
de técnicos o especialistas y representantes de entidades públicas y 
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condicional, y también en el caso de suspensión condicional de 

– promocionar la participación de la comunidad en la ejecución de 
las penas y medidas alternativas; XI – diligenciar la prestación de 
asistencia material al liberado, como alimentación y alojamiento, 
si fuere necesario; XII – representar a la autoridad competente en 
caso de que se constate una violación de las normas referentes a la 
ejecución penal y la obstrucción de las actividades del Consejo.

El Ministerio de Justicia ha realizado una extensa campaña, con la 
presentación de una Cartilla, elaborada por la Comisión de Implementación y 
Seguimiento de los Consejos de la Comunidad, creada por el Decreto Ministerial 
n. 2.710, del 23 de septiembre de 2004, presidida por la Secretaría Nacional de 
Justicia, y que tomó como base la Cartilla del Consejo de Comunidad redactada 
por el Consejo Penitenciario del Estado de Rio Grande do Sul.

En la Cartilla del Ministerio se indican algunas áreas en las que la 
actuación de los Consejos es necesaria: a) situación jurídica y procesal; b) relación 
de la persona recluida y sus familiares; c) baño de sol; d) denuncias de maltratos; 
e) condiciones generales de la prisión (como alimentación y ropas de cama), f) 
orientación y tratamiento de salud y medicamentos; g) seguimiento psicológico, 
ocupacional y social; h) capacitación profesional; i) programas educacionales; j) 
actividades laborales.28

En el Programa Nacional de Derechos Humanos, en el rubro “Las Políticas 
Públicas para Protección y Promoción de los Derechos Humanos en Brasil”, se 
incluye, entre las medidas de corto plazo, relativas a las penas privativas de libertad: 
el incentivo a “la implementación de los Consejos Comunitarios, conforme a 

procedimientos dictados por la Justicia Criminal.” Entre las medidas de medio 

empleen a los ex reos.”29

Es oportuno mencionar que los Congresos y Seminarios de ejecución penal 

los Consejos y suelen apuntar las acciones positivas en esa área.
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Con frecuencia se cita el Consejo de Comunidad (Consejo Carcelario de 
la Comunidad) de Joinville, Santa Catarina, que, en un esfuerzo de transformación 
del sistema penitenciario de la ciudad, creó un proyecto de humanización del 
presidio regional que, por sus buenos resultados, se expuso en el Seminario 
sobre “Gestión Prisional, Seguridad Pública y Ciudadanía” (2002), en el que se 
discutieron su problemas, así como la prioridad que se debe dar a la prevención de 
la delincuencia y al aporte de la comunidad en la administración de las cárceles.

En Rio Grande do Sul, la Corregiduría de Justicia (el reseñado Proyecto 
“Trabajo para la Vida”) y el Consejo Penitenciario (“Programa de Articulación 
Comunitaria”) se unieron para crear e implantar Consejos de la Comunidad en los 
161 distritos judiciales del Estado. El 18 de noviembre de 2005, se realizó, en Porto 
Alegre/RS,  el I Encuentro de los Consejos de la Comunidad de la Región Sur de 
Brasil y el III Seminario del Proyecto “Trabajo para la Vida”, cuando se concluyó 
que se debe buscar mecanismos, los más diversos posibles, que permitan una 

de recursos materiales y humanos, con universidades, ayuntamientos, asambleas 
de diputados, juzgados criminales y consejos penitenciarios.

Sobre la relevancia de los Consejos atestigua René Ariel Dotti, citado por 
Julio Fabbrini Mirabete:

La apertura de la cárcel para la sociedad a través del Consejo de la 
Comunidad, instituido como órgano de la ejecución para colaborar 
con el juez y la Administración, tiene como objetivo neutralizar los 
efectos perversos de la marginación. No solamente los establecimientos 
cerrados sino las unidades semiabiertas y abiertas deben recibir la 
contribución directa e indispensable de la sociedad (colonias, casas del 
albergado).30

En muchos Estados las Asociaciones de Protección y Asistencia al 
Condenado despliegan el rol de los Consejos de la Comunidad.

3.3. Asociaciones de Protección y Asistencia al Condenado (APACs)

Ideada por el abogado Mário Ottoboni, que la implantó pioneramente en 
la ciudad de São José dos Campos, São Paulo, en la prisión de la calle Humaitá, la 

la ejecución de la pena, en los tres regímenes: cerrado, semiabierto y abierto.
Innovadora, la sociedad estableció una escala de recuperación, con cuatro 

etapas o estadios (dos en el régimen cerrado, uno en el régimen semiabierto y uno 
en el abierto), con asiento en algunos principios, a saber: “a) matar al criminal 
para salvar al hombre; b) disciplina con amor; c) la religión como factor básico 
de enmienda; d) el recluso ayudando al propio recluso; e) asistencia y orientación 
concomitantes al recluso y su familia; f) sistema progresivo de cumplimiento de 
la pena.”31
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La 
Comunidad y la Ejecución de la Pena, de Mário Ottoboni, en donde también 
recalca que el trabajo voluntario en las prisiones es visto por el recluso  como la 
“mano extendida de la sociedad agredida, pero sin rencor ni odio”:32

La APAC se extendió por más de 10 Estados, a través de más de 
80 entidades, llegando a constituir una federación brasileña de las 
APACs. Se obtuvo el perfeccionamiento de la legislación con algunas 
alteraciones introducidas en el artículo 30 del Código Penal por la 
Ley n. 6.416/77.33

Su método, reproducido actualmente en varios países del mundo 
(Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Puerto Rico, Estados 
Unidos, Alemania, Bulgaria, Inglaterra, País de Gales, Escocia, Holanda, 
Noruega, Bulgaria, Latvia, Singapur, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, 

y reinserción social (la reincidencia es bajísima), sino también la humanización 
de la ejecución (sin olvidar la función punitiva), la promoción de la justicia y la 
salvaguarda de la sociedad.

La disciplina es rígida y cuenta con la participación activa de los 
miembros de la comunidad local.

Diseminada en decenas de establecimientos penales, de norte a sur 
del país, hay que resaltar el ejemplo del Estado de Minas Gerais, donde el 
Tribunal de Justicia  instituyó el Proyecto Nuevos Rumbos en la Ejecución, que 

judiciales y municipios interesados en implantar y desarrollar la metodología de 
la Asociación”.

El Proyecto expone los doce elementos fundamentales del método 
APAC (reconocido por la Sociedad Carcelaria Internacional –Prison Fellowship 
International–, órgano no gubernamental y consultivo de las Naciones Unidas):

Participación de la comunidad

Indudablemente es el principal elemento, incumbiéndole la misión de 

Mário Ottoboni, esa participación “en el proceso de preparación del recluso 
para regresar a la convivencia social trae numerosas ventajas. Entre ellas, como 
tercera fuerza,34

que perdura entre el recluso y la seguridad, propiciando al condenado contar, 
en quien confía, sus problemas, lo que le permite liberarlo de sus ansiedades y 
angustias.”35
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Ayuda mutua

El condenado aprende que debe respetar al otro, a través de la 
Representación de Celda –que estimula su limpieza e higiene personal  y de la 
celda, la formación de líderes, a la par de un ambiente de paz y armonía– y del 
Consejo de Sinceridad y Solidariedad (CSS) –emitiendo opinión, como órgano 
auxiliar de la administración, sobre la disciplina y la seguridad, la inspección 

de restauraciones, y en el que toman parte únicamente los reclusos, sin poder de 
decisión, pero persiguiendo el apoyo general para encontrar respuestas, sencillas y 
prácticas, a los anhelos y problemas de los recluidos.

Trabajo

Ofrecido en los tres regímenes, la intención es formar una mano de obra 
especializada, contribuyendo para el reingreso del interno en la sociedad. La 
APAC entiende que el trabajo es precioso, pero tiene nítida la percepción de que 

actividades laborterápicas, artesanales (como la confección, por ejemplo, de piezas 
en madera o cerámica, de hamacas y manteles, además de la pintura de cuadros y 
la decoración de azulejos); en el régimen semiabierto se busca profesionalizar y, 

Religión

La idea es transformar al hombre y para eso es primordial creer en 

hacerle conocer a Dios presente en la historia, por medio de la palabra actuante 
y coherente del voluntario; no solamente por palabras, sino principalmente por 
gestos concretos de misericordia, que revelen el verdadero Evangelio de Jesucristo, 

36

Asistencia jurídica

La atención jurídica37 gratuita es imprescindible para personas 
predominantemente pobres –95%–, sin posibilidades de costear los gastos de 

puesto que la situación procesal es motivo de inquietud para los presidiarios y 
muchas veces la causa de rebeliones. La APAC puntualiza que esa asistencia debe 
prestarse sólo a los que efectivamente se envuelvan en su propuesta y dejan claro 
su deseo de rehabilitarse.
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Asistencia a la salud

La asistencia a la salud es vista de modo prioritario y abarca a la atención 
médica, psicológica y odontológica, ofrecida a todos, especialmente por la 

ignora la necesidad de medidas preventivas, las cuales implican cuidados con la 
alimentación, el agua y la higiene.

Valorización humana

El individuo, llamado por su propio nombre, está en primer lugar y 

necesidades, valorizarlo, rehacer su autoestima,38

o ponencias, los voluntarios discuten con los recuperandos la realidad en la que 
viven y las razones que los llevaron al crimen y sus proyectos personales. En este 
proceso, no se desconoce la importancia del trabajo y de la educación.

Familia

Los reclusos purgan sus penas en donde vive su familia, indudablemente 
uno de los  pilares de su rehabilitación, más que todo cuando ésta se involucra en la 
dinámica de la metodología empleada. Hay un esfuerzo de la Administración para 
que no se rompan los lazos con el núcleo familiar, dándole la atención necesaria 

intimas, todas las semanas) que se facilitan a los internos, así como las visitas (y 
el apoyo) a sus familiares, a quienes se imparten las Jornadas de Liberación con 
Cristo y los Cursos de Formación y Valorización Humana.

Voluntarios y su formación 

Visto que sólo los que trabajan en el sector administrativo son remunerados, 
los demás (médicos, dentistas, psicólogos, sacerdotes, trabajadores sociales, 
profesores, abogados) son voluntarios (apóstoles), pasan por un entrenamiento 
(Curso de Estudios y Formación de Voluntarios, compuesto de 42 clases) y dan así 
un testimonio de amor al prójimo. Muchos, de quienes se demanda una vivencia 
espiritual, se convierten en padrinos de los reclusos (sin impedimento de que tengan 
parentesco, con la salvedad de que sean preferentemente parejas –matrimonios– y 
que la selección de los ahijados se haga por sorteo).

Centros de reintegración social 

Son centros que suelen llevar el nombre de Franz de Castro Holzwarth, 
considerado el primer mártir de la APAC, y se destinan a los regímenes semiabierto 
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y abierto, permitiendo al recluso cumplir la pena cerca de su familia y de sus 
amigos. Deben disponer de dormitorio, comedor y capilla; en ellos se ofrecen 
opciones de formación de mano de obra especializada, siendo que, en algunas 
APACs, se construyeron, en el mismo sito, consultorios (médico y odontológico) 
y salas para ponencias.

Mérito

Se evalúa, a efectos de progresión en los regímenes, el mérito, es decir, la 
conducta del condenado, como representante de celda, como miembro del Consejo 
de Sinceridad y Solidaridad, en el trabajo, en las relaciones con los demás reclusos 
y con los voluntarios y visitantes.

Jornada de liberación con Cristo 

Se trata de un encuentro realizado todos los años y que pretende incentivar 

que hablan de la valorización humana y la religión.39

En síntesis, el Proyecto Nuevos Rumbos de la Ejecución, al adoptar el 
modelo APAC,  atestigua el valor de una experiencia única en su género.

En Minas Gerais, donde está el mayor número de APACs, cabe una 
mención especial a la de Itaúna, a 80 quilómetros de Belo Horizonte, la más antigua 
del Estado, que empezó a funcionar en 1991 en un Centro de Reintegración Social, 
construido en un terreno donado por la Municipalidad. Fue la constatación de sus 
resultados satisfactorios lo que estimuló al Tribunal de Justicia, después de una 

A su vez, en São Paulo, donde se multiplican también las APACs, vale 
destacar las de Birigüi y Bragança Paulista.

La APAC de Birigüi, municipio a cerca de 50 quilómetros de la capital, 
al noroeste del Estado, con aproximadamente cien mil habitantes, fue creada en 
marzo de 1998, con el intento de rehabilitar a los presos de la cárcel local, la mayor 

Un gran desafío, ya que, meses después, un motín la destruyó por entero.
El patrón adoptado se inspiró en las APACs de São José dos Campos y 

de Bragança Paulista. A los internos se les propicia la participación en los trabajos 
de la Asociación y se les distribuye el Manual de Orientación al Recluso y la 
Cartilla de los Derechos y Deberes del Recluso, con informes sobre el Consejo 
de Sinceridad y Solidaridad y la Comisión de Disciplina Interna (encargada de 
transmitir las reglas de la prisión).
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Contando con recursos oriundos de donaciones, de la realización de 
eventos y de una parcela (25%) de la remuneración de los reclusos, la APAC 
de Birigüi recibe, también, el auxilio de la Municipalidad (ésta cede seis 
funcionarios, entre  ellos el coordinador general, un profesor y un médico) y de la 
Delegación Regional de Enseñanza (libera a un profesor y el material didáctico). 

confección de etiquetas, componentes para transformadores, materiales para la 
industria del calzado y hebillas) posee un taller construido en un barracón vecino, 
inaugurado en 2000, con capacidad para 70 internos. Se unen el Poder Judicial, el 
Ministerio Público, la Policía y la Municipalidad, además de empresarios y grupos 
religiosos.

Los miembros de la Directiva no reciben ninguna especie de remuneración. 
Todas las semanas, voluntariamente, tres abogados van a la cárcel con el propósito 
de garantizar la plena atención jurídica a los recluidos. Trabajadores sociales 
visitan a las familias de los internos y dan seguimiento a esa atención aun cuando 
ésos son liberados de la cárcel.

En Bragança Paulista, ciudad a 99 quilómetros de la capital del Estado, 
la APAC, creada en 1992, con el concurso del entonces juez de ejecución 
penal Nagashi Furukawa (quien ejercería después las funciones de Director 
del Departamento Penitenciario Nacional y, enseguida, de Secretario de la 
Administración Penitenciaria de São Paulo), resultó de la decisión de un grupo de 
ciudadanos de restaurar la prisión local y ofrecer una asistencia apropiada a sus 
residentes, forzados a la sazón a convivir con ratas y cucarachas. Donativos fueron 

para costear todos los gastos permanentes, contratar un equipo de profesionales y 
construir diez nuevas celdas para 120 reclusos y una cocina industrial.

Lo inédito es que se propuso después al Estado la reducción del importe 
(que era de R$ 10,00 día/recluso para R$ 7,00 día/recluso), preservándose la 
misma calidad de la atención.

Por su éxito, la APAC de Bragança Paulista fue seleccionada para servir 
como modelo (de gestión compartida) para los Centros de Resocialización que 
empezaron a ser construidos en aquel Estado. Actualmente es uno de ellos.

3.4. Centros de Resocialización (Ciudadanía en la Cárcel)

En São Paulo, la Secretaría de Administración Penitenciaria (SAP), 
bajo cuya administración están 144 establecimientos, con 141.500 reclusos (las 
comisarías, donde vegetan 124.000, son subordinadas a la Secretaría de Seguridad 
Pública), ha implantado el Proyecto Ciudadanía en la Cárcel, que consiste en 
la gerencia de prisiones en aparcería con organizaciones no gubernamentales 
(ONG).
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El Decreto n. 47.849, del 29 de mayo de 2003, en su artículo 1º, autorizó a 
la Secretaría de Administración Penitenciaria que celebre, representando al Estado, 

estatutaria auxiliar a las autoridades competentes, en todas las tareas vinculadas 
a la armónica integración social de los condenados, los sometidos a medida de 
seguridad y los liberados, teniendo por objeto la cooperación en la prestación de 
servicios inherentes a la protección y asistencia carcelaria, en especial los previstos 
en el artículo 11 de la Ley de Ejecución Penal.”

Dos aspectos relevantes fueron considerados: a) la intervención sine qua 
non de la comunidad en el proceso de resocialización; b) el ahorro en la manutención 
asociado a la excelencia de los servicios penitenciarios, con la atención al recluso 
que manda  la Ley de Ejecución Penal (los costos son mucho más elevados en las 
prisiones brasileñas que adoptan el sistema de cogestión con empresas privadas).

Son 22 Centros de Resocialización, siendo 18 masculinos y 4 femeninos, 
con capacidad cada uno para 210 reclusos (pero muchos han rebasado este límite), 
siendo que cinco unidades de gran porte se sumaron al Proyecto. Los hay enAtibaia,Los hay en Atibaia, 
Bragança Paulista, Lins, Marília, Limeira, Araraquara, Mogi Mirim, Ourinhos, 
Presidente Prudente, Rio Claro, Araçatuba, Avaré, Sumaré, Itapetininga, Mococa, 
São José dos Campos, São José do Rio Preto, Piracicaba, Birigüi y Jaú.

Los criterios anunciados de inclusión (elegibilidad) son: residencia en 

sentenciado (comisión de crímenes de pequeño potencial ofensivo, entre otros 
requisitos, pudiéndose recibir a condenados por crímenes graves cuando se 

En ellos, los índices de reincidencia no rebasan el nivel del 10%. En el año 
de 2003, en el universo de los Centros de Resocialización del Estado, con 3032 
reclusos, no hubo motines y se registraron solamente 42 fugas y 7 abandonos.

Los centros (mixtos, porque abarcan a los condenados en los tres regímenes 
y los presos provisionales) poseen salas para el Consejo de la Comunidad y para 
interrogatorio de los reos, evitándose, así, los problemas provocados con su 
traslado para las audiencias en el foro.

Como ejemplo de modernización de la gestión pública, destaca el Centro 
de Resocializacón de Araraquara, inaugurado en el 2001. En una administración 

de la comunidad, lográndose una merma admirable de la recidiva. Ello se explica 

sentenciado, a quien se brindan condiciones concretas de cambio, de desarrollo 
del sentido de responsabilidad mediante el acceso a conocimientos y habilidades 
que les permiten un reingreso útil al medio libre. Integración familiar, asistencia 
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religiosa,40 cursos de alfabetización, prácticas deportivas y artísticas, trabajo en 
fábricas de bloques de cemento y de confecciones, huertas,  talleres de embalajes 
y reciclaje: todo eso nos transmite la sensación de que se hace algo productivo.

3.5. Redes sociales de apoyo a los prestadores de servicios a
 la comunidad

Las redes sociales (que se remontan a épocas pasadas, pero que han 
crecido en la contemporaneidad e indican un robustecimiento de la sociedad civil) 
son instituciones o grupos con intereses y objetivos comunes, compartidos, y 
acciones articuladas de carácter solidario, benemérito.

Las Reglas de Tokio, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las 
Medidas no Privativas de Libertad, adoptadas por la Asamblea General en su 
Resolución 45/110, del 14 de diciembre de 1990, y traducidas al portugués por 
Damásio E. de Jesús, establecen, en sus “Objetivos Fundamentales” que su meta 
es incentivar una mayor participación de la comunidad en la gestión de la justicia 
penal, especialmente en lo que respecta al tratamiento del delincuente, así como 
fomentar entre los delincuentes el sentido de su responsabilidad hacia la sociedad. 
En el rubro sobre la Participación de la Sociedad 
de la sociedad debe alentarse pues constituye un recurso sustancial y uno de 
los factores más importantes para fortalecer los vínculos entre los delincuentes 
sometidos a medidas no privativas de libertad y sus familias y la comunidad. 
Deberá complementar la acción de la administración de la justicia penal. 17.2 
La participación de la sociedad será considerada una oportunidad para que los 
miembros de la comunidad contribuyan a su protección.

Al tratar de la Comprensión y Cooperación de la Sociedad, agregan las 
RM: 18.1. Debe alentarse a los organismos gubernamentales, al sector privado y a 
la comunidad en general para que apoyen a las organizaciones de voluntarios que 
fomenten la aplicación de medidas no privativas de libertad. 18.2. Se organizarán 
regularmente conferencias, seminarios, simposios y otras actividades para hacer 
cobrar conciencia de la necesidad de que la sociedad participe en la aplicación 
de medidas no privativas de libertad. 18.3. Se utilizarán todos los medios de 
comunicación para propiciar una actitud constructiva en la comunidad, que dé 
lugar a actividades que propicien una aplicación más amplia del régimen no 
privativo de la libertad y la reinserción social de los delincuentes. 18.4. Se hará 
todo lo posible por informar a la sociedad acerca de la importancia de su función 
en la aplicación de las medidas no privativas de libertad.

Por último, las Reglas tratan de los Voluntarios: 19.1. Los voluntarios 
serán seleccionados cuidadosamente y contratados en función de las aptitudes y 
del interés que demuestren en su labor. Se impartirá capacitación adecuada para 
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contarán con el apoyo y asesoramiento de la autoridad competente, a la que tendrán 
oportunidad de consultar. 19.2. Los voluntarios alentarán a los delincuentes y a 

comunidad, brindándoles asesoramiento y otras formas adecuadas de asistencia 
acorde con sus capacidades y las necesidades del delincuente. 19.3. Los voluntarios 
estarán asegurados contra accidentes, lesiones y daños a terceros en el ejercicio de 
sus funciones. Les serán reembolsados los gastos autorizados que hayan efectuado 
durante su trabajo. Gozarán del reconocimiento público por los servicios que 
presten en pro del bienestar de la comunidad.

Entre las penas alternativas previstas en la legislación brasileña (ampliadas 
con  la edición de la Ley n. 9.714/98), bajo el título inadecuado de Penas Restrictivas 
de Derecho (prestación pecuniaria, pérdida de bienes y valores, prestación de 
servicios a la comunidad o a entidades públicas, interdicción temporal de derechos 

aplicable a condenas superiores a 6 (seis) meses de privación de libertad y que 
consiste en la atribución de tareas gratuitas, a ser realizadas, con duración de ocho 
horas semanales, los sábados, domingos y días festivos, o en días hábiles, en los 
horarios establecidos por el juez, de tal modo que no perjudique la jornada normal 
de trabajo.

en entidades asistenciales, hospitales, escuelas, orfanatos y otros establecimientos 
congéneres, debiendo el juez de la ejecución, con arreglo al artículo 149, designar el 
programa comunitario, debidamente acreditado o pactado, en el que el condenado 
deberá trabajar de acuerdo con sus aptitudes.

Las Salas de ejecución de penas y medidas alternativas mantienen una 
lista de entidades que aceptan a los prestadores de servicio y que encaminan a la 
autoridad judicial, de conformidad con el artículo 150, un informe circunstanciado 
de la conducta y de las actividades del condenado, así como, en cualquier tiempo, 

de las normas de la institución.
Cítese, a este propósito, la Sala de Ejecución de Penas Alternativas del 

Distrito Judicial de Fortaleza, Ceará, creada en 1988 (la primera del país), que 
mantiene convenios con una red social de apoyo compuesta de 187 instituciones 
que reciben a prestadores de servicios, además de otras instituciones y grupos de 

mental y la dependencia de drogas.41 Programas de asistencia a condenados con 

de escolarización se desarrollan  en un amplio proyecto de tratamiento e inclusión 
social.

Seguramente éstas son las más exitosas modalidades de participación de 
la comunidad, como tal encaradas por el Ministerio de Justicia, que implantó, 
en el 2000, el Programa Nacional de Apoyo y Seguimiento de Penas y Medidas 
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Alternativas, y, en el 2003, a través del Decreto n. 514, del 8 de mayo de 2003, 

entre los operadores del Derecho, la comunidad y las autoridades públicas, con 
vistas a la creación de una red social
alternativas.

En la Carta del I Congreso Brasileño de Ejecución de Penas y Medidas 
Alternativas (Curitiba, Paraná, del 30 de marzo al 1º de abril de 2005) se dio 

redes sociales que involucren a la sociedad en la prevención de los delitos y en la 
ejecución de las alternativas penales, por medio de distintas acciones: llamamiento 
de los líderes comunitarios; evaluación y diagnóstico de los principales problemas 

resultados; ampliación del concepto de Red Social que abarque, además de las 
entidades que reciben a los condenados, a las instituciones, ya mencionadas, que 
garantizan la asistencia necesaria para el cumplimiento de la pena en situaciones 
particulares (enfermos mentales, adictos y personas desempleadas). En la Carta se 
sugirió asimismo la divulgación por el Gobierno Federal de las buenas prácticas 
de apoyo a las penas y medidas alternativas.

4. Conclusiones

Los episodios de São Paulo evidenciaron el avance del crimen organizado 
(particularmente en el interior de las cárceles) y de igual modo sacaron la máscara 

más notorias y afrontado con éxito a las facciones criminales, máxime por conducto 
del régimen disciplinario diferenciado.

La realidad sombría que emergió es completamente distinta y desafía 
a todos, sobre todo a los responsables de la procuración y administración de la 
justicia criminal  de São Paulo y del resto del país, a quienes corresponde, en 
esta situación límite, repensar el modelo actual, decadente, incompatible con las 
normas que disciplinan sobre la privación de la libertad y la observancia de los 
derechos humanos de los cautivos.

Es totalmente engañoso, además, imaginar que el Estado tiene condiciones 
de enfrentar, solitario, el desafío del sistema penitenciario. La sociedad, 
sensibilizada, conciente de que no puede más permanecer en su indiferencia, ha 
de cumplir un rol protagónico en la persecución de una ejecución penal humana 
y digna.42

Si en Brasil durante años prevaleció el discurso de los que rechazan con 

que es menester priorizar la educación, el saneamiento básico y la salud, careciendo 

bandidos, a sicarios, ofreciéndoles trabajo y comida apropiada (algo que les causa 
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indignación a ellos, los heraldos de la desatención, del inmovilismo, cómplices de 
la deterioración progresiva del sistema), es tal vez el momento (estamos en una 

la tolerancia hacia aquellos que son privados de cualquier resquicio de decencia 
en los subterráneos de la justicia criminal, antros de promiscuidad y desesperación 
desde donde volverán un día a la sociedad que los desechó para tomarse una 
revancha.

Un interrogante que no quiere callarse: ¿quién pierde con la omisión?

la principal víctima, y de que de su actitud, de su disposición de constituir un 

la forma de ser y de vivir en un mundo cada vez más violento, en donde no hay 
más espacio para la improvisación y la temeridad.

Su postura humanitaria (ráfaga de luz en la oscuridad del desamparo) 
con respecto a ese distrito ignominioso y repulsivo donde prevalecen el rencor 
y el odio, a “ese campo minado en múltiples formas, en el que sucumben 
constantemente los seres humanos que lo habitan”,43 a ese inframundo antinatural, 
teratológico, que “no es solución de nada; es un castigo que se vuelve culpa; una 
ira que acaba en condolencia; un golpe que regresa en bofetada”,44 mucho más 
que un gesto simbólico de compasión, un ejercicio loable de ciudadanía, es una 
cuestión primaria de supervivencia material y moral.

En cuanto a los substitutos penales45, el reto más grande es transmitir 

la mejor alternativa46 (excepto para los delincuentes de alta peligrosidad) y que 
no se confunden con la libertad ni tampoco con la impunidad; al revés, se ha 
demostrado que son instrumentos punitivos y, al mismo tiempo, de inmenso valor 
pedagógico para aquellos que cometieron delitos de pequeño potencial ofensivo y 
no representan, por tanto, graves riesgos a la sociedad.

En muchas unidades federativas, las Salas y las Centrales de Ejecución de 
Penas y Medidas Alternativas nos dan un recado sencillo, pero irrefutable: con una 
estructura material que se perfecciona progresivamente, un equipo interdisciplinario 

la oferta de servicios (perfeccionados con una continua capacitación), sea en su 

la justicia (“todavía quedan jueces en Berlín”), más ágil y célere, “se despoje 
de la venda que cubre simbólicamente sus ojos y de la espada y la balanza que 
también le caracterizan; que avance con los ojos abiertos y penetre en la intimidad 

Sergio García Ramírez y Gustavo Radbruch47) y se aplique con equilibrio a todos, 
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los ricos y  los desposeídos, dando sentido a las palabras de Cicerón: Justitia
omnium est domina et regina virtutum.

5. Notas

1.  In GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. Estudio Introductorio al libro 
El Estado de las Prisiones en Inglaterra y Gales. México, Editorial Fondo de 
Cultura Económico, 2003, p. 109.

2.  Mientras tanto, muchos de los reclusos, incluso el líder del PCC, fueron 
de inmediato sometidos al régimen disciplinario diferenciado, en el presidio de 
seguridad máxima de Presidente Bernardes. Sobre el RDD se recomienda la 
lectura de la Ley n. 10.792/03, que alteró la Ley de Ejecución Penal. Léase, v.g., 
el artículo 52: La comisión de hecho previsto como crimen doloso constituye falta 
grave y, en la hipótesis de que cause subversión del orden y de la disciplina, sujeta 
al recluso provisional o al condenado, sin perjuicio de la sanción penal, al régimen 
disciplinario diferenciado, con la siguientes características: I – duración máxima 
de trescientos sesenta días, sin perjuicio de repetición de la sanción por nueva falta 
grave de la misma especie, hasta el límite de un sexto de la pena aplicada;
II – recogimiento en una celda individual; III – visitas semanales de dos personas, 
sin contar a los niños, con duración de dos horas; IV – el recluso tendrá derecho a 
la salida de la celda por 2 horas diarias para un baño de sol.

§ 1º El régimen disciplinario diferenciado también podrá abrigar a los 
reclusos provisionales o condenados, nacionales o extranjeros, que presenten un 
peligro elevado para el orden y la seguridad del establecimiento penal o de la 
sociedad.

§ 2º Estará igualmente sujeto al régimen disciplinario diferenciado el 
preso provisional o el condenado sobre el cual recaigan fundadas sospechas de 
envolvimiento o participación, a cualquier título, en organizaciones criminales, 
pandilla o banda.

3. “…De un tiempo a esta parte, el aumento de la criminalidad corre parejo 

reclamo de cada día. La nota roja transita a ocho columnas; el nuevo demonio, el 
nuevo enemigo a combatir es la criminalidad rampante. En el marco de un sistema 

derechos fundamentales.” (SALES HEREDIA, Renato. La Falacia Readaptadora. 
In Iter Criminis, Revista de Ciencias Penales, núm. 1, segunda época. México, 
INACIPE, 2001, p. 99)

4.“Sienlaprisióncomúnfueronbastanteslacredencialyelreconocimiento,“Si en la prisión común fueron bastantes la credencial y el reconocimiento, 
más el registro de los visitantes, en la de seguridad máxima, prisión fortaleza, se 
añadirán otros implementos: un ojo eléctrico descifrará el dibujo dactilar antes 
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guardaran los pasillos y las puertas interiores, en la de seguridad máxima habrá 
aduanas eléctricas que cedan o nieguen el paso. Si en aquel reclusorio bastó que 
el celador pasara de cuando en cuando frente a la reja de la celda para observar 
a sus ocupantes, en la prisión fortaleza habrá una cámara alerta oteando todos 
los horizontes: mirará el interior de las celdas y coincidirá con dispositivos que 
delaten el humo, las voces, los riesgos. Si en la prisión ordinaria se apercibió a 
los presos para mantenerse a cierta distancia los unos de los otros, aleccionados 
por sus conductores uniformados, como pastores que encauzan a las ovejas, en 
la prisión fortaleza habrá pasadizos reservados a cada grupo, de manera que no 
se encuentren unos con otros aunque convivan cien años bajo el mismo techo.” 
(GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. In Los Personajes del Cautiverio: Prisiones, 
Prisioneros y Custodios. México, Editorial Porrúa, 2002, p. 188)

5.  Muchas cárceles, superpobladas, promiscuas, malolientes, en donde 
las condiciones sanitarias son atroces, inhumanas, la asistencia jurídica y médica 
inexistente, la ociosidad y la falta de separación entre primerizos y reincidentes 
una regla, se convierten, por la violencia exacerbada que predomina en territorios 
del miedo que se sostienen precaria y peligrosamente sobre barriles de pólvora. 
Dominadas por el crimen organizado, la toma de rehenes, y los motines, que se 
repiten con una frecuencia preocupante, demuestran la capacidad de liderazgo 
y articulación de los reclusos, responsables, a la vez, de la destrucción de sus 
instalaciones y de sus equipos.

6.  “Es verdad que, actualmente, el Estado recurre no pocas veces a la 
norma penal para inculcar en sus destinatarios esa impresión tranquilizadora de 
que nos habla Silva Sánchez. En Brasil, hay varios ejemplos de la utilización de 
este expediente: la promulgación de la llamada ley de los crímenes horrendos
(Ley n. 8.072/90), que aumentó sensiblemente las penas de los crímenes en ella 
previstos, además de agravar la situación procesal de los que hayan cometido 
cualquiera de aquellas infracciones. En circunstancias análogas, se editó la Ley 
n. 9.426/96, endureciendo las penas de determinados delitos, y otras tantas leyes 
que surgieron inmediatamente después de la divulgación de crímenes que tuvieron 
especial repercusión en la prensa, llevando al legislador a editar normas penales 
particularmente enérgicas, que mitigasen el impacto de las noticias transmitidas. 
Es muy común, todavía, la orden de prisión provisional, en razón de la alarma
social o de la conmoción social provocados por el delito cometido, a pesar de 
que nada de eso autoriza, técnica y legalmente, la adopción de esa providencia 
cautelar excepcional...” (SOUZA QUEIROZ, Paulo de.(SOUZA QUEIROZ, Paulo de. Funções do Direito 
Penal: Legitimação versus Deslegitimação do Sistema Penal. Belo Horizonte, 
Editorial Del Rey, 2001, p. 55) Véase asimismo: “... el legislador constituyente, 
bajo el impacto de los medios de comunicación de masa, dramatizó la realidad, 
olvidándose que la violencia es cíclica y que, mientras el mundo fuere mundo, 
siempre habrá, para sacudirlo, olas mayores y menores de violencia. Así, en nombre 
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delitos (los crímenes horrendos), la equiparó a otras especies criminales (tortura, 

formular tipos y conminar penas, en una lucha contra el crimen, sin descanso, 
pero llamada al fracaso, por su irracionalismo, pasión y unilateralidad.” (SILVA 
FRANCO, Alberto. “Crimes hediondos”. 2ª ed. São Paulo, Editorial Revista dos 
Tribunais
legitimar el aparato represivo encuentra su propio fundamento en la exasperación 
de la inseguridad, de la criminalidad y del miedo. La criminalidad se vuelve objeto 
de fobia colectiva del pueblo. La noción de violencia entra en el discurso sobre la 
criminalidad, con el objeto de engendrar consenso, e impedir el desarrollo de una 
resistencia social a fenómenos como el desempleo, la destrucción del Estado social 
y la pobreza, a través de la exclusión de determinados sectores sociales...” (LUCIA 
SABADELL, Ana. ”Segurança Pública, Prevenção e Movimento Feminista: uma 
Aproximação ao Caso Alemão”. In Revista Brasileira de Ciências Criminais,

n. 29, enero-marzo 2000, p. 56)

de la Capital (PCC), se registraron cuantiosos casos de homicidios dolosos en la 
ciudad de São Paulo con características de ejecución sumaria. En los días siguientes, 
nuevas ocurrencias de muerte de civiles en condiciones sospechosas despertaron 
la atención del Ministerio Público y del Colegio de Abogados de Brasil.

8. “El Estado, en materia de política penitenciaria, está haciendo como 
el avestruz: ocultando la cabeza para no ver la realidad.” (OTTOBONI, Mário. A 
Comunidade e a Execução da Pena. Aparecida, São Paulo, Editorial Santuário,
1984, p. 33)

9.  “…hasta nuestros días, la sobrepoblación ha sido el agobio de las 
prisiones, el talón de Aquiles de las cárceles, que tienen, por cierto, más de un talón 
de este género en la anatomía de sus debilidades.” (GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. 
In Los Personajes del Cautiverio: Prisiones, Prisioneros y Custodios. México, 
Editorial Porrúa, 2002, p. 103) Más adelante: “Resultaba necesario aliviar las 
condiciones de vida en la cárcel gigantesca y reanudar el antiguo sueño: distribuir 
a los presos en categorías más o menos homogéneas, evitar la contaminación 
carcelaria, impedir que mine todos los esfuerzos la lepra de las prisiones: una 

10. “... tradicionalmente el sistema correccional es una de las instituciones“... tradicionalmente el sistema correccional es una de las instituciones 
más refractarias a la innovación.” (RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis. La Crisis 
Penitenciaria y los Substitutivos de la Prisión. México: Editorial Porrúa, 1998, p. 11)

11. “También es engañarse creer que los políticos mantendrán un interés 
serio perseverante por la reforma correccional. Unos pocos lo harán, por auténtica 
preocupación social, pero la mayoría tiene bien presente que no hay votos que 
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ganar con la reforma penitenciaria; la eliminación duradera del tema de las 
cárceles, la supresión de fugas y revueltas, es todo lo que la comunidad espera que 
sus dirigentes políticos logren en esta esfera.” (MORRIS, Norval. El Futuro de 
las Prisiones: Estudios sobre Crimen y Justicia. Trad. de Nicolás Grab. México: 
Editorial Siglo Veintiuno, 1998, p. 68)

de baja escolaridad, con pocas alternativas en la vida, quienes están presos 
porque cometieron un delito (y porque el aparato policial y judicial captura 
casi con exclusividad a los pobres) encuentren en el espacio carcelario mayores 
posibilidades de humanización? (Mónica Granados Chaverri et al. El Sistema 
Penitenciario: Entre el Temor y la Esperanza. México: Orlando Cardenas Editor, 
1991, p. 36). “La humanización de la pena verdaderamente – tal es aquella que 
permite visualizar y tratar al recluso procesado y al condenado (en cumplimiento 
de pena en la prisión o en la comunidad), como un ser humano. Un ser humano 
no es sólo un individuo – un ser delimitado por su conformación física, idéntico a 
sí mismo y distinto de los demás, no obstante los puntos o aspectos de semejanza 
e incluso de igualdad que puedan existir–, sino que es una persona que, sin dejar 
de ser individuo, es algo más, que hace que no sea una unidad estanca, pero, sin 
perder su identidad individual, se intercomunica con los demás, tiene con cada una 
y todas las demás una interacción psicológica (ir-y-venir de estímulos y respuestas 
intelectivas, afectivas y volitivas)...” (BERGAMINI MIOTTO, Armida. A 
Violência nas Prisões. Goiânia, UFG Editorial, 1983, p. 95)

13. GARRIDO GUZMÁN, Luis. Compendio de Ciencia Penitenciaria.
España, Universidad de Valencia, 1976, p. 54.

14. FRAGOSO, H. et alii. Direitos dos Presos. Rio de Janeiro, Editorial 
Forense, 1980, p. 85 (apud WIECKO V. DE CASTILHO, Ela. Controle da 
Legalidade na Execução Penal. Porto Alegre, Editorial Fabris, 1988, p. 27)

15. GARRIDO GUZMÁN, Luis. Op. cit., pp. 7-8. Acerca de ello, léase: 
“En el terreno penitenciario, es esencial el principio de la legalidad, de suerte que 
el poder discrecional, incluso para la competencia reglamentar, se ejerza dentro de 

(STEVENSON, Oscar, citado por WIECKO 
CASTILHO, Ela de. Op. cit., p. 68) Así también piensa Alberto da Silva Franco: la 

un momento que está también sometido al principio de la legalidad. La aplicación 
del principio constitucional de la legalidad, como garantía ejecutiva, implica así el 
reconocimiento de que el recluso no puede ser manipulado por la administración 
prisional, como si fuera un objeto; de que, no obstante la pérdida de su libertad, 
es todavía sujeto de derechos, manteniendo en razón de eso con la administración 
penitenciaria relaciones jurídicas de las cuales emergen derechos y deberes; y de 
que la jurisdicción debe hacerse presente no sólo en los incidentes propios de la 

resultar de la relación de pura tensión entre el  preso y la administración.” (Temas 
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de Direito Penal, 1986, p. 101, apud FERNANDO DOS SANTOS, Paulo. Lei
de Execução Penal: Comentada e Anotada Jurisprudencialmente. São Paulo, 
Librería y Editorial Universitária de Direito, 1999, p. 58)

16. GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. Estudio Introductorio al libro El Estado 
de las Prisiones en Inglaterra y Gales. México, Editorial Fondo de Cultura 
Económico, 2003, p. 108.

17. O que é? O que faz? O que pode fazer? Brasília, Consejo Nacional de 
Política Criminal y Penitenciaria/Ministerio de Justicia, 2004, pp. 33-34.

18. Ídem, pp. 50-51.
19. Ídem, pp. 37-38.
20. Texto obtenido de Internet bajo el título: “Latinoamérica y el 

Caribe”.
21. In Atención de la Salud y Sobrepoblación Penitenciaria: Un 

Problema de Todos. Apud CARRANZA, Elías (Coordinador). Justicia Penal y 
Sobrepoblación Penitenciaria: Respuestas Posibles. México, Siglo Veintiuno 
Editores, 2001, pp. 54-55.

22. FABBRINI MIRABETE, Julio. Revisada y actualizada por Renato 
N. Fabbrini. Ejecución Penal: Comentarios a la Ley n. 7.210, del 11 de julio 
de 1984. 11ª edición. São Paulo, Editorial Atlas, p. 45.  Renato Flávio Marcão 
también cita a Miguel Reale Júnior: “La manera de la sociedad defenderse de 
la recaída es acoger al condenado no más como autor de un delito, sino en su 
condición inapartable de persona humana. Es imposible promover el bien sin una 
pequeña parcela que sea de donación y comprensión, solamente válida cuando 
es espontánea. La espontaneidad solamente está presente en la acción de la 
comunidad. La comprensión y la donación hechas por el Estado serán siempre 

Forense, 1983, p. 88, apud MARCÃO, Renato Flávio. Lei de Execução Penal 
Anotada. São Paulo, Editorial Saraiva, 2001, p. 175) Son de Renato Flávio Marcão 
estos apuntes: “De inestimable valor es la colaboración de la iniciativa privada en la 

a la readaptación del sentenciado en la convivencia social. Pequeñas y grandes 
empresas, economías formal o informal, pueden colaborar con el suministro de 
bienes y servicios y, principalmente, destinando plazas y empleo durante y después 
del encarcelamiento o internación. El trabajo del condenado, como deber social y 

28 de la Ley n. 7.210/84), no sujetándose al régimen de la Consolidación de las 
Leyes del Trabajo…” (Ídem, p. 177) Jason Albergaria, citado por Paulo Lúcio 
Nogueira, añade: “… no se puede alejar a la comunidad de la política criminal 
o de la política social, lo que es característica de los regímenes autoritarios. Los 
problemas comunes a todos son de la responsabilidad de la comunidad, que se 
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asienta en su capacidad de subsanar sus propios problemas.” (In Comentários à 
Lei de Execução Penal. São Paulo, Editorial Saraiva, 1990, p. 95)

23. La Ley del Patronato del Tratamiento Postinstitucional del Estado 
de Jalisco, México, en vigencia desde el 1º de enero de 1982, en su artículo 2º, 

organismos públicos y privados, estatales y federales que sean necesarios.”
24. FABRINI MIRABETE, Julio. Op. cit., p. 244. En el mismo sentido: 

“De cuanto he manifestado surge, sin hesitación, la indispensable necesidad del 
Patronato de Liberados como organismo de prevención y protección y, en tal 

siguen a la libertad, no se encuentra una mano que lo auxilie y una voz que lo 
anime…’” (KENT, Jorge. Sustitutos de la Prisión: Penas sin Libertad y Penas en 
Libertad. Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, 1987, p. 106.

25. Apud KUEHNE, Maurício.  Lei de Execução Penal Anotada. 4ª 
edición revista y actualizada. Curitiba, Editorial Juruá, 2004, p. 225. Para mejor 
conocer el programa “En Pro del Liberado”, sugerimos la lectura del libro A 
Cidadania por um Fio: A Luta pela Inclusão dos Apenados na Sociedade, de 
CLARO GONZAGA, Maria Teresa; RAMOS DOS SANTOS, Helena Maria 
y NANUZZI BEDIN BECARIN, Juliane (Organizadores). Maringá, Editorial 
Dental Press, 2002.

26. E. DE JESUS, Damásio. Penas Alternativas. São Paulo, Saraiva, 
1999, pp. 303-304.

27. “Paralelamente a la competencia jurisdiccional estricta, el juez también 
ejerce atribuciones de carácter administrativo cuando tiene por objetivo normalizar 
la ejecución penal, sujeta a normas legales y a prescripciones reglamentarias. En 
esa actividad, el juez, ahora como órgano de administración, actúa para tornar 
efectivo el interés del Estado, decidiendo, como titular de un interés particular, 
defender y preservar, y teniendo como límite solamente la ley. Ejerce así funciones 
administrativas, muchas veces denominadas funciones judiciales en sentido estricto 
y no una función jurisdiccional. De ahí determinar la ley que cabe al juez velar 
por el correcto cumplimiento de la pena y la medida de seguridad, inspeccionar 
establecimientos penales, ordenar la suspensión de su funcionamiento, componer 
e instalar el Consejo de la Comunidad, etc. (artículo 66, fracciones VI a IX). 
(FABBRINI MIRABETE, Julio. Op. cit.,  pp. 188-189)

En este sentido: “La función del juez no se agota en la entrega de la 
prestación jurisdiccional. No termina en la fase del conocimiento, sino que 
prosigue en la fase de la ejecución.

Esa intervención de la autoridad judicial alteró la naturaleza jurídica de la 
ejecución penal, que tuvo siempre carácter administrativo. La jurisdicionalización 
de la ejecución penal constituye una profunda mudanza provocada por la política 
penitenciaria, pues la ejecución penal fue siempre atribuida a funcionarios 
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administrativos. Cesada la presencia del juez, una vez pronunciada la sentencia, 
permanecía el sentenciado, como observa CALÓN, al arbitrio de la autoridad 
administrativa y a sus posibles abusos y excesos. La ejecución de la pena era 
asunto extraño a la función judicial.

La actuación del juez en la ejecución penal resulta del principio de 
humanidad o humanización de la pena, uno de los postulados de la moderna 
política penitenciaria, y para la cual el objetivo de la ejecución de las sanciones 
penales consiste en la reeducación del sentenciado y en la reinserción social.” 
(ALBERGARIA, Jason. Manual de Direito Penitenciário. Rio de Janeiro, Editorial 
Aide, 1993, p. 83)

28. CONSEJOS DE LA COMUNIDAD. Brasília, Ministerio de Justicia, 
2005, p. 23.

29. PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Brasília, 
Ministerio de Justicia, 1996, pp. 22-23.

30. FABRRINI MIRABETE, Julio. Op. cit., p. 247.
31. OTTOBONI, Mário. A Comunidade e a Execução da Pena.  São 

Paulo, Editorial Santuário, 1984, p. 24.
32. Ídem, p. 13.
33. Ídem, p. 10.
34. “Si, de un lado, la Policía representa la primera fuerza y, del otro, el 

recluso la segunda fuerza a actuar en el presidio, la comunidad representa la tercera 
fuerza en el establecimiento penal, participando en el trabajo de recuperación del 

de amor, solidaridad humana y esperanza.” (OTTOBONI, Mário. Vamos Matar o 
Criminoso?: O Método APAC. São Paulo, Editorial Paulinas, 2001, p. 65)

35. OTTOBONI, Mário. Vamos Matar o Criminoso?: O Método APAC.
São Paulo, Editorial Paulinas, 2001, p. 78.

36. OTTOBONI, Mário. A Comunidade e a Execução da Pena.  São 
Paulo, Editorial Santuário, 1984, p. 28.

37. Importante papel desempeña el Colegio de Abogados de Brasil, que 
no sólo denuncia las malas condiciones de las cárceles, los maltratos rutinarios, 
los castigos extrareglamentarios, las irregularidades administrativas, sino también 
brinda asistencia jurídica a los reclusos, organizando periódicamente grupos de 

pendientes.

detenido la sensación de que no es solamente un número, un culpable rechazado 
por la sociedad, sino un hombre entre los hombres’.” (DI TULLIO, Benigno. 
Principios de Criminología Clínica y Psiquiatría Forense. Madrid, Editorial 
Aguilar, 1966, p. 436. In: CARRANZA, Elías et al. Sistemas Penitenciarios y 
Alternativas a la Prisión en América Latina y el Caribe. Buenos Aires, Ediciones 
Depalma, 1992, p. 27)
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Léase también: “Es relevante citar que la metodología de recuperación 
utilizada en estos centros se basa casi que exclusivamente en la autodisciplina 
de los recuperandos. Tal actitud propició el surgimiento de un ’fenómeno’ que 
denominamos: protagonismo carcelario.”

de recuperación de los condenados a la pena privativa de libertad en la que el 

prisional), demostrando que está dispuesto a participar, a colaborar, a encarar 
desafíos y a mostrar que no está acomodado, como es común que las personas 
piensen; es, en resumen, el método de recuperación en el cual el recuperando 
es el protagonista (de protagonistés, palabra de origen griego compuesta por las 
raíces proto agonistes

Dentro de ese contexto, el recluso es el luchador principal; es el actor 

lugar en un acontecimiento: su propia recuperación.”(VÍCTOR DA SILVA, Alex. 
Protagonismo Carcerário. In Jus Navigandi, n. 778 (20.8.2005). Revista electrónica 
de derecho penal, derecho procesal penal y criminología.

39. Véase el folleto del Tribunal de Justicia del Estado de Minas Gerais,  
Projeto Novos Rumos na Execução Penal (projetosinovadores@tjmg.gov.br)

40. Póngase de relieve la actuación de la Pastoral Carcelaria (de la 
Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil,  CNBB), que ofrece atención 
religiosa en el interior de los presidios y monitorea sus condiciones. Por el 
compromiso con los derechos humanos, ha ganado el respeto de los detenidos (sus 
miembros son convocados a menudo para las negociaciones que suelen ocurrir 
durante los motines) y de los órganos gubernamentales y no gubernamentales. 
En 1977, la “Campaña de la Fraternidad”, proyectada por la Pastoral, tuvo como 

sociedad para las terribles condiciones de las cárceles, animando su humanización, 
así como las alternativas penales.

41. En Curitiba, capital del Estado de Paraná, el Núcleo de Orientación 
y Atención a Dependientes Químicos (NOAD), vinculado al Ministerio Público 
en aparcería con la Secretaría de Seguridad Pública, cuenta con una red de apoyo 
que abarca a universidades, organizaciones no gubernamentales y voluntarios. 
En el mismo local en que funciona el NOAD está la Asociación Pro Alternativas 
Penales, creada en 2000, que presta auxilio a los que purgan penas alternativas 
(providenciando documentos, vivienda, internación; intermediando la búsqueda 
de empleos y el tratamiento de salud).

42. “En 1975, Manoel Pedro Pimentel, entonces Secretario de Justicia 
de São Paulo, alertaba a las fuerzas vivas de la comunidad (clubes de servicio, 
logias, federación  espiritista, iglesias evangélicas, iglesia católica, etc.) acerca 
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la sociedad, preconizando que la comunidad debía interesarse por el problema 
del sentenciado… La moderna orientación doctrinaria acentúa, además, la 
conveniencia de incorporar e incrementar la participación de la comunidad, 
con el esfuerzo privado idóneo, en la obra de de los delincuentes.” (FABBRINI 
MIRABETE, Julio. Op. cit., p. 46).

43. SÁNCHEZ GALINDO, Antonio. Narraciones Amuralladas. México, 
Impresos Chávez, 2001, p. 34.

44. LEÑERO, Vicente. Cárcel de Mujeres.  Letras Libres, número 
30, revista mensual. México, Reproducciones Fotomecánicas S.A. de C.V. 
Democracias, 2001, p. 66.

45. Al respecto, léase el artículo 44 del Código Penal (Decreto-Ley n. 2.848, 
del 7 de diciembre de 1940), con las alteraciones impuestas por la Ley n. 9.714, 
del 25 de noviembre de 1998:  “Las penas restrictivas de derecho son autónomas 
y sustituyen a las privativas de libertad, cuando: I – aplicada pena privativa de 
libertad no superior a 4 (cuatro) años y el crimen no sea cometido con violencia 
o grave amenaza a persona o, no importando la pena aplicada, caso el crimen sea 
culposo: II – el reo no sea reincidente en crimen doloso; III – la culpabilidad, los 
antecedentes, la conducta social y la personalidad del condenado, así como los 

46. “En lo referente a las leyes penales, la prisión sigue siendo la pena 
prototípica en todos los países, en la legislación y en la práctica, para todo tipo 
de delitos, situación que no tiene sentido. Es indispensable legislar sanciones no 
privativas de libertad tomando como directrices para la tarea las Reglas mínimas 
de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad. Esta tarea 
ha comenzado ya en varios países, pero es mucho lo que falta, y un punto muy 
importante que atender es que las sanciones no privativas de libertad deben 
legislarse y utilizarse como alternativas válidas a la pena de prisión y de acuerdo 
con el principio de mínima intervención, evitando que su uso ocasione el efecto 

Justicia
Penal y Sobrepoblación Penitenciaria: Respuestas Posibles. México, Siglo 
Veintiuno Editores, 2001, pp. 58-59)

47. BERISTAIN, Antonio y NEUMAN, Elías. Criminología y Dignidad 
Humana (Diálogos). Buenos Aires, Desalma, 1991, p.70.

Observación: Conferencia impartida en el Congreso Internacional de 
Derecho Penal – VII Jornadas sobre Justicia Penal. UNAM. México, DF, 19-23 de 
junio de 2006. Los textos escritos en portugués fueron traducidos al español por el 
autor, preservándose los nombres originales de las publicaciones.



MUJERES Y PRISIÓN

Emma Mendoza Bremauntz
Profesora por oposición en la Facultad de Derecho
de la  Universidad Nacional Autónoma de México

“..El terrorismo penal mediante la elevación de las penas 

esta aumenta con penas que se adviertan como justas por los 
ciudadanos, impuestas por un sistema penal que se perciba 

prevención la certeza en la sanción y el rigor en la persecución 

referencial en el cual el criterio de proporcinalidad, al impedir 
que el ataque a un determinado bien se sancione con una pena 
mayor a la prevista para la protección de un bien jurídico de 
superior jerarquía, servirá como valiosa referencia.”

Francisco Javier Álvarez García

1. Introducción

Muy valioso e importante es sin duda el desarrollo de un estudio  que se 
oriente a un análisis serio, no anecdótico solamente, de la situación de las mujeres 
en relación con las prisiones. Sin embargo no puede uno, aún en un análisis 
serio, prescindir de una profunda emotividad cuando se revisan las condiciones 
en que viven y llegan las mujeres a la prisión, profundamente relacionadas con 
las condiciones que aún prevalecen para ellas, para todas nosotras las mujeres, 
en México y en el mundo, por encima del discurso político pretendidamente 
igualitario.

La visión que logra obtenerse es deplorable, pero de manera más penosa 
en las instituciones de ejecución penal, nos percatamos que no hemos avanzado en 
las cuestiones penitenciarias y parece que, en los últimos tiempos, retrocedemos.

Para el desarrollo de este trabajo, haré en principio una panorámica de 

en esta primera etapa del siglo XXI y, si lo son, que pasa con las mujeres en la 
prisión.

Por otra parte, he de reconocer que el tema de derechos humanos, de 
hombres y mujeres, ha logrado trascender el mundo académico e instalarse en 
lugares como los organismos civiles no gubernamentales así como en aquellos 
propiciados por el gobierno, ha llegado a escuelas y foros públicos con mayor 
intensidad que nunca y a intentado penetrar en las prisiones para buscar una 
mejoría en cuanto a su respeto y especialmente en las cárceles, y los centros de 
detención, que son los lugares en que mas frecuentemente se vulneran.
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La ampliación de estos derechos y su reconocimiento internacional en 
este momento en el cual la llamada globalización económica ha orientado todas 
las miradas a los pesos y los centavos, la idea del Derecho se ha visto trastocada 
totalmente y resulta de extraordinaria importancia aprovechar cualquier momento 
y foro para hacer constar la importancia del Derecho para la vida social.

La confusión existente entre Derecho y leyes ha facilitado que el sistema 

sin que los grupos sociales se percaten de que las consecuencias pueden ser el 
desorden y el caos, porque desconocen que la verdadera meta del Derecho es la 
protección de la convivencia social con justicia y paz.

Ello no excluye la circunstancia de que en algunos casos, por decisiones 
políticas mal orientadas o por intereses creados inconfesables, se creen leyes 

e intenta estar siempre enlazado con la justicia, la ley no siempre  es justa, a veces 
por la necesidad de proteger la seguridad y la estabilidad social, y otras veces 
por los desvíos interesados de ignorantes y voraces legisladores, manipulados por 
personas mas allá de la simple visión del hombre de la calle, los cuales hacen que 
se generen leyes inadecuadas e injustas y que así son percibidas por la población.

Y que se entienda que al hablar de hombre de la calle, lo hago de la forma 

varones, ya que en la actualidad se ha popularizado una forma gramaticalmente 
innecesaria de distinguir hombres y mujeres en todas las oraciones en que se hace 
alusión al ser humano.

Por otra parte, el actual trabajo expresa la consideración de que es 
extraordinariamente importante abordar, casi de manera exhaustiva, todos los 
ángulos que pueden referirse a la mujer y sus derechos, tanto como ser humano, 
cuanto como trabajadora en instituciones penitenciarias y como interna de un 
reclusorio de ejecución penal, mirando, en estos casos, un trato diferenciado y 

Es así como dividimos esta investigación en tres partes fundamentales, 
primero, hacemos una revisión general de la pena de prisión en la actualidad, su 

Al tratarse de las mujeres prisioneras, me parece necesario hacer un breve 

cuestiones diferenciales entre la situación de las mujeres y la de los varones en la 

pena, existen posturas discriminatorias, como en tantas otras cuestiones sociales, 
pero tratándose de cárceles, la discriminación en mas patética.
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Estoy consciente de que no se trata ni de un curso de Derecho Penal ni 
de Filosofía del Derecho. Creo que la meta es  en  primer término analizar si en 
realidad se respetan los derechos humanos de las mujeres en la prisión o si, como 
muchos piensan actualmente, los delincuentes en general, y las mujeres prisioneras 
en especial, no tienen derechos en el sentido en el cual se entienden los derechos 
humanos y simplemente cayeron en el pozo de las víboras por ser malvadas y ahí 
deben quedarse.

En el remoto, porque lo es de manera absoluta, el remoto caso de que 

deberán quedarse y para qué?

reconocimiento, y no digamos que para mejor en los últimos tiempos.

simplemente se utilizaban las penas son un instrumento social, primero de 
venganza, familiar o tribal, y se llegó a producir con tal violencia dicha venganza, 
que hubo necesidad de limitar su aplicación, primeramente a la decisión de los 
dioses, interpretada por sus representantes terrenos, sacerdotes-gobernantes, 
y luego a la decisión del Estado, en sus expresiones mas primitivas, entendido 
como el que ejercía el poder, a veces designado por Dios, a veces elegido por los 
hombres.

concedido a las áreas de procuración de justicia para perseguir y poner a la 
disposición de un juez a los sospechosos de haber cometido algún delito, siendo 
este juez el único que debe estar legalmente autorizado para aplicar una pena, 
cualquiera que sea esta, por más que diversas áreas de la organización estatal 
intenten apropiarse de esta autorización, como sectores policiales, bajo el pretexto 
del respeto a los reglamentos –o, como en el momento actual, los medios masivos 
de comunicación, que a veces señalan, juzgan y sentencian a los presuntos 
culpables.

orden jurídico como condición básica para la convivencia de las personas en la 
comunidad.

Se ha considerado que la pena en general tiene dos funciones básicas:
1. la retribución;
2. la prevención.
Aplicada la pena, según mire hacia el pasado, por el hecho ya cometido, 

aplicando concientemente un mal como consecuencia de dicho hecho, o hacia el 
futuro, para evitar que se cometan nuevos delitos. La pena intenta actuar sobre 
el autor del hecho o sobre la colectividad, mediante la justa retribución por las 
infracciones cometidas, lo que resalta la importancia de combatir la impunidad.
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En este sentido, Santiago Mir agrupa las teorías de la pena en las que se 
fundamentan en las tesis de la retribución y las que se orientan a la prevención 

a) Tradicionalmente se consideró que la pena tenía como función 
retribuirle al delincuente, por la Justicia, una merecida sanción por la comisión del 

En el primer caso, encontramos que casi todas las religiones consideran 
la retribución como el fundamento de la pena. Por ejemplo la religión cristiana, 

Congreso Internacional de Derecho penal expresa: “Pero el juez supremo, en su 

pues, un valor que no cabe desconocer”.26

1

La idea mas absoluta de la retribución, con una fundamentación ética, la 

vez, no resulta ético ni lícito fundamentar en la utilidad el castigo del delincuente, 

Kant, la ley penal es un “imperativo categórico”, una exigencia sin condiciones 
de la justicia.

Hegel nos proporciona una fundamentación jurídica, pues la retribución 
de la pena nace de la necesidad de restablecer la vigencia de la voluntad general 
que está representada en el orden jurídico, y con la aplicación de la pena se logra 
anular la voluntad especial del delincuente para que la voluntad general se vea 
restablecida.

Es así que estas teorías retribucionistas se denominan absolutas con el 
solo límite de la gravedad del delito y para evitar la utilización del individuo de 

Esta idea retributiva de la pena que parecía superada al dársele acceso a 
las ciencias de la conducta que expresaban la posibilidad de incidir en el individuo 
para lograr su cambio, su actitud mas sociable y respetuosa de los demás, que 
podía ser alcanzada mediante un manejo progresivo y consciente, y que en los 

mediante un castigo sin mas miramientos, llámesele pena de prisión o de muerte, 
como ha sido la política criminal desarrollada en los Estados Unidos de América.

No puedo resistir la tentación de transcribir un párrafo de Carlos García 

disciplina penitenciaria la noción de tratamiento como la acción individualizada 
sobre el penado, tras haberlo examinado profesionalmente, formulando un 
diagnóstico y pronóstico de su conducta y de lo que hay que hacer para alejarlo de 
la reincidencia y favorecer su reinserción social, comenta como:

1 Mir Puig, Santiago, DERECHO PENAL.PARTE GENERAL.,5ª ed., 2ª reimp., Barcelona, Reppertor,S.L., 1999, p. 46.



Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1 (20) - janeiro/junho 2007

137

idea resocializadora, objeto esencial de un tratamiento reestructurador 
de la personalidad del culpable, noción que es modernamente entendida 
como rehabilitación interno-inhibidora del reo que le sitúa ante la 

superación de un Derecho retributivo y vengativo se ha consumado, 
pues como Del Vecchio se apresura a declarar, la venganza no puede 

27

2

Aclaro que combatir la impunidad requiere la certeza en la sanción y no  
brutalidad en la pena. Por ello podemos considerar que  agravar cada vez más las 
penas no resuelve el aumento de las actividades delictivas, aunque en principio 
parece tranquilizar al grupo social, sino acaba por exacerbar las reacciones de los 
delincuentes contra la sociedad y provocar mayor brutalidad en los delitos.

se fundamentan en la atribución a esta de una misión de prevención de los delitos, 
para proteger valores e intereses sociales, por lo cual se le considera una función 
utilitaria, no derivada de principios religiosos, éticos o jurídicos, sino como una 
medida necesaria para proteger ciertos bienes previniendo delitos futuros.

Su fundamento ideológico está orientado por las ideas humanitarias, 

de las personas, por la fe en la capacidad para educarse mediante la apropiada 
actuación pedagógico-social y por el rechazo de las interpretaciones metafísicas 
de los problemas de la vida social. Así son razonamientos humanitarios, sociales, 

pena.28

3

Sin profundizar mas, diremos que las teorías unitarias intentaron unir los 

la pena, aun cuando persistían antinomias insuperables entre ambas corrientes de 
acuerdo con los pensadores alemanes, que se enfrentan teórica y violentamente 
con sus ideas hasta que surge en 1933 el estado alemán totalitario, que utiliza al 
derecho penal como instrumento de terror, intentos que resurgen periódicamente 
con la tentación autoritaria de los gobiernos.

las penas y el poder punitivo del Estado es la de la “pena justa”, que debe cumplir 
con las dos funciones de prevenir la reincidencia y a la vez educar al delincuente, 
para establecer cierto equilibrio entre la culpabilidad y la medida de la pena, 
tomando en cuenta la personalidad del autor. Digamos que, grosso modo y con sus 
diversos matices, estas han sido las teorías planteadas sobre las penas.

2 García Valdés, Carlos, TEORÍA DE LA PENA, 3ª ed.,1ª reimp., Madrid, Tecnos, 1987, p.167.
3  Mir Puig, op. cit. p. 50.
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No podemos terminar este comentario sin hacer una somera referencia 
a la explicación que Zaffaroni hace respecto al concepto de pena en relación con 
el modelo de estado que la utiliza y por lo cual se legitima, a partir de la idea de 
que, a pesar de su carácter coactivo y que por su propia naturaleza es un mal, pues 
priva de bienes jurídicos a alguien, la pena cumple una función positiva, es un bien 
para alguien.

Es la función política del Derecho penal la que se relaciona con el concepto 
de pena y que solo se puede comprender a partir de la idea de estado de policía 
y estado de derecho. Se puede entender el primero como el modelo de estado en 
el que un grupo, clase o segmento dirigente encarna el conocimiento de lo que es 
bueno y posible y su decisión se convierte en ley.

En el segundo tipo, el modelo de estado en el cual la mayoría es la que 
decide lo bueno y lo posible, respetando derechos de las minorías; para lo cual 
necesitan todos someterse a reglas que son más permanentes que las decisiones 
transitorias.

Ambos modelos generan situaciones diferentes. El modelo de estado de 
policía entiende que el sometimiento a la ley es sinónimo de obediencia al gobierno, 
que la conciencia de lo bueno es determinada por el grupo hegemónico y por ello 
tiene a una justicia sustancialista que lo inclina a un derecho transpersonalista, al 
servicio de algo mas allá de lo humano, sea divinidad, o clase, o casta, o estado o 
cualquier otro mito por lo que se convierte en un estado paternalista que considera 
que debe castigar y enseñar a sus súbditos y tutelarlos incluso frente a sus propias 
acciones autoagresivas.

sometimiento a reglas establecidas con anterioridad, suponiendo que la conciencia 
pertenece a todo ser humano por igual, por lo que tiende a una justicia procedimental 
que lo inclina a un derecho personalista, para los humanos.

Es un estado que debe respetar a todos los seres humanos por igual, 
porque todos tienen una conciencia que les permite conocer lo bueno y lo posible 

menos posible la existencia de cada uno, de acuerdo a su propio conocimiento, 
que debe ser fraterno.29

4

Está claro que las descripciones dadas son, como todos los conceptos, 
ideales e irreales, que existen conviviendo y que pueden subsistir a un tiempo, 
quizá siempre en pugna,  como lo podemos apreciar al estudiar la historia de 
cualquier país del mundo en cualquier etapa. A pesar de imponerse temporalmente 
un estado de derecho, por ejemplo, no desaparece totalmente el estado policial, 
vigente fundamentalmente a través del derecho penal, el derecho punitivo, ejercido 
por el estado sobre grupos victimizables y vulnerables, también sobreviviendo en 
el estado de derecho.

4  Zaffaroni, Eugenio Raúl et al., Derecho Penal: parte general. México, Porrúa, 2001, p. 39.
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Es real que se legitima en alguna medida el estado de policía al concederle 

todos los casos sino eventualmente y a más o menos grupos o personas que 
son sancionadas y que, en tanto se reconozca el estado de derecho como algo 
predominante, impondrán limitaciones a estos aspectos del estado policial para 
evitar su crecimiento.

encontramos que, con el desarrollo cada vez más intenso del uso de la pena de 

la prevención general de le ley y la prevención especial de la ejecución penal.

y reinserción social mediante un tratamiento penitenciario que, exitosamente 

delincuente sentenciado, de tal suerte que al regresar a la sociedad libre no volvería 
a delinquir.

Es necesario, antes de continuar, mencionar un tema que para cualquier 
penitenciarista resulta por demás inquietante y que su solo enunciado trae a la 
mente muchísimas preocupaciones y es el referido a una visión moderna de los 

de los presos de manera que la alcancen en las mejores condiciones posibles, para 
evitar los desajustes sociales y la reincidencia.

Esta cuestión me ha producido dos impresiones diferentes, una de 
profunda satisfacción, porque en búsqueda de material novedoso para aportar a 

con una actitud medieval respecto al estudio del Derecho Penitenciario y los temas 
penitenciarios en  general, en otras latitudes se ha profundizado y avanzado en el 
análisis teórico de cuestiones penitenciarias que acá ni siquiera se admiten como 
reales.

Por otra parte, he encontrado la solución a alguna de mis inquietudes 
mayores en ese plano penitenciario, porque cada vez que se alude a la readaptación 
social, si es entre personas de un alto nivel de conocimiento jurídico-criminológico, 
se obtiene una respuesta de que ya nadie acepta este como un tema, la readaptación 
ha pasado a la historia.

Y en el ámbito de la seguridad jurídica, de la cual se carece en el medio 
penitenciario, no se tiene, por lo pronto, una mínima defensa para su obtención, 
con posibilidades cada día mas reducidas de lograrla, en principio por la creación 
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de los delitos graves, que imposibilitan legalmente la obtención de libertades 
anticipadas.

Por otra parte, al dejarse el concepto de readaptación social en manos de 
una autocrática interpretación de las autoridades responsables de la ejecución penal, 

la cual carece de posibilidad de recurrir a diferentes instancias legales, en virtud 
de la discrecionalidad otorgada por la ley en esta etapa, a favor de las autoridades 
ejecutoras.

En muchas ocasiones, he comentado que debe precisarse el término 
readaptación y que con base en el artículo 18 constitucional, debe entenderse 
como que el interno ha aprendido a valerse con un trabajo honrado, sin 
necesidad de delinquir, para ejercitarlo cuando obtenga su libertad y para obtener 
algunos ingresos estando aún en la cárcel, con lo cual se habrán cumplido las 
previsiones del citado artículo, para complementar su capacitación además, ha 
cumplido, durante su estancia en prisión, con el sistema educativo formal que 
ahí se le proporcionó, además del informal que ha de proporcionársele  mediante 
las actividades culturales y deportivas que pueden y deben desarrollarse en las 
cárceles, como conciertos, conferencias, lecturas, capacitación  práctica para el  
trabajo, teatro y todas aquellas cuestiones de educación no formal que estan al 
alcance del gobierno y de las organizaciones privadas voluntarias. Tomando en 
cuenta también su capacitación laboral como trabajo real, siempre y cuando esto 
se lleve a cabo mediante una motivación voluntaria impulsada por el trabajo del 
personal técnico.

Inclusive un aspecto muy discutido respecto a la obligación de trabajar 
para los internos, también encuentra en este artículo fundamento, aún cuando 

trabajo de los internos como un trabajo especial, en la Ley Federal del Trabajo, 
para sacar de discusiones bizantinas el tema y con el fundamento constitucional 
que en su artículo 5º expresa que “Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos 
personales sin la justa retribución, salvo el trabajo impuesto como pena por la 
autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del 
artículo 123…”

Esta posibilidad se debe complementar con el contenido del artículo 18 
de la misma Carta Magna, que señala que …..” Los gobiernos de la Federación 
y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, 
sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como 
medios para la readaptación social del delincuente…..”, lo cual implica que 
cualquiera que sea la sentencia del delincuente, se deberá buscar con su manejo, 
institucional o libre, para su readaptación social, entendida esta claramente como 
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su capacitación laboral, su educación y su dedicación al trabajo, en los términos 
del artículo 123, que, en sus fracciones I y II de los apartados A y B, precisa como 
máxima la duración de la jornada laboral de 8 horas, con limitaciones a 7 o 6 horas 
el trabajo nocturno, regulando el trabajo extraordinario y previendo el descanso 
hebdomadario.

Respecto a la readaptación, se han generado críticas feroces, en principio 
con razones puramente semánticas, ya que en sus orígenes criminológicos se 
hablaba del delincuente como un enfermo, haciendo un interpretación poco 

importante reivindicación en su crédito, por los avances obtenidos recientemente 
en los estudios del genoma humano y toda su proyección en la conducta de las 
personas.

Sin embargo, el tratamiento penitenciario se ha manejado en algunos 
momentos, sin un estudio profundo, efectivamente como un tratamiento médico a un 
enfermo, ni siquiera social, sino las más de las veces psicológico y psiquiátrico.

Esta es una visión equivocada inclusive en cuanto a su interpretación, ya 
que como se mencionó, la idea del legislador constitucional mexicano, al establecer 
la readaptación como meta de la pena, en el artículo 18 citado, claramente se 
orientó no a un tratamiento psicológico para el manejo de un enfermo, sino a una 
preparación de los internos en el trabajo y la educación, de manera que al término, 
adelantado o nó, de su sentencia, estuvieran aptos para comportarse de acuerdo a 
los valores sociales del medio al cual regresarían.

Desde luego que la etapa histórica en la cual se genera el texto del artículo 
comentado contemplaba básicamente la delincuencia del pobre diablo, la de la 
miseria, la del delito de portación de cara que dice Neuman al comentar el aspecto 
miserable, la piel amarillenta de la desnutrición y la raida ropa y pobres calzados 
que ostentan la mayoría de los presos en el mundo y que por muchos años no 
ha recibido ese tratamiento y en la mayoría de las prisiones del país, tampoco lo 
reciben.

Es claro que la aplicación de ese criterio no se corresponde con el 
surgimiento de los delincuentes de cuello blanco, preparados y capacitados para 
el manejo de las empresas que les sirven como instrumentos para delinquir. O el 
caso de los millonarios integrantes de la delincuencia organizada transnacional 
que difícilmente llegan a las prisiones.

En los casos citados, es más complejo su manejo y su readaptación, 
porque, de cualquier forma, sus carencias afectivas y axiológicas lo hacen sujeto 
pasible de tratamiento, para aprender el respeto a los valores sociales y a los 
derechos de los demás.

objeto la terminología mucho tiempo después, también cuando las dictaduras, 
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latinoamericanas y mundiales, volvieron a introducir a los hombres a la prisión por 
sus ideas y no por sus delitos, presos por los gobiernos dictatoriales y arbitrarios.

Pero fue la caída de los intelectuales en las prisiones la que hizo que la 
readaptación y el tratamiento penitenciario cayeran en absoluto descrédito, pues se 

porque de otra forma era un lavado de cerebro para intentar borrarle su ideología.

proporcionalmente hablando, por ejemplo tratándose de las víctimas de las 
dictaduras, pero el enorme porcentaje de internos en las prisiones era, y creo 
que sigue siendo, de delincuentes ignorantes y miserables, carentes no solo de 
ideología, sino de conocimientos y educación, en altos porcentajes analfabetos y 
solamente sobrevivientes de la pobreza y de la incultura.

En ese momento, en algunos países se encuentra injusto, en el aspecto 
teórico cuando menos y muchos en el aspecto legal, el castigo irracional de 
muchos años de prisión a las víctimas de las desigualdades sociales, y se proponen 
limitaciones en cuanto a la duración de las penas de prisión.

Surge entonces un fuerte movimiento en contra de la pena de muerte, 
mismaza cual desaparece de los catálogos legales de penas en muchos países, con 
gran orgullo, por ejemplo, en México, durante las reformas de los años setenta; 
también desaparece de las leyes mexicanas, aunque se conservó en el sistema 
castrense y en la Constitución como una amenaza que se resistía a desaparecer.

Sin embargo, la evolución de las sociedades, la globalización y el 
crecimiento poblacional especialmente en nuestra América propician el descuido 
de la educación y hacen notable la falta de actividades reales de prevención 
delictiva.

Y no solo se da este descuido en la educación formal, sino el crecimiento 
exponencial de la miseria, lo cual propicia también la pérdida de valores. No 
hay tiempo para enseñar estos valores en la familia, preocupada por buscar los 
satisfactores básicos y se ha perdido, especialmente en las zonas urbanas, el mejor 
nivel de prevención delictiva que está constituido por ella.

Así las cosas, el desprecio que siempre se ha tenido por el submundo de 
la delincuencia, en especial por la delincuencia presa y todo el enfrentamiento 
teórico de los presos políticos con los criterios penitenciarios de tratamiento, 
llevan a rechazo del tratamiento penitenciario y de la idea de readaptación.

También inciden en esta actitud, los pobres resultados que se obtienen 
en cuanto a readaptación y prevención de la reincidencia, aún cuando en ningún 
momento se hacen análisis serios respecto a la sobrepoblación en las cárceles 
y el nulo incremento de presupuestos y personal técnico que se convierte, en la 
mayoría de los casos, en personal que simula tener una preparación especializada 
y solo son grupos de profesionistas con un barniz de capacitación penitenciaria y 
sin ninguna vocación.
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de la ejecución de la pena de prisión a la reeducación del interno, consistente 
esta “en compensar las carencias del recluso frente al hombre libre ofreciéndole 
posibilidades para que tenga un acceso a la cultura y un desarrollo integral de su 
personalidad”.30

5

Creo que el planteamiento respecto a la personalidad no es precisamente 
la meta de la reeducación penitenciaria, sino, mas bien, el alcanzar el ideal de 
capacitarlo para la vida libre, con respeto hacia la ley, especialmente la penal, aún 

aptitud para la supervivencia social no delictiva.
Sin embargo, se ha considerado que las teorías del tratamiento son un 

el simple planteamiento del lavado de cerebro y la poca incidencia en el cambio 

La realidad que se enfrenta tiene, cuando menos en México, mucho que 
ver con el problema fundamental de las cárceles en el momento actual, como ya 
decíamos, con la sobrepoblación, fenómeno que ha sido incrementado por reformas 
legales no analizadas a fondo en cuanto a sus consecuencias y quizá realmente en 
cuanto a su fundamento.

La sobrepoblación, aún cuando esta no sea grave, impide que se puedan 
proporcionar a los internos los apoyos necesarios para superar sus problemas 
psicológicos y educativos, que los han orillado o permitido la comisión de los 
delitos, aceptándolos como acciones normales en su medio, lo cual los condiciona 
a nuevos delitos en cuanto obtengan su libertad.

Creo que la problemática de la carencia de personal debidamente preparado 
y pagado es, así mismo, una de las mayores causas del fracaso de la prisión. Así 
como no se puede enseñar a caminar a un niño teniéndolo amarrado a su silla, 
tampoco se puede pensar en una adecuada reinserción social de los internos, 
teniéndolos fuera de la sociedad. Sin embargo, la defensa de esta misma sociedad 

convivencia fue interrumpida o dañada por las acciones de dicho individuo.
Si consideramos que el trato o tratamiento penitenciario se ha de aplicar 

mediante la participación del personal técnico y que este es, proporcionalmente 
al volumen de población, muy, pero muy reducido, cuando lo hay, además de 
mal preparado y mal seleccionado, por ese lado podemos concluir que es casi 
imposible lograr una readaptación o socialización o cualquier término que decida 
utilizar para referirse a la preparación de los internos para vivir el libertad y sin 
delinquir.

desaparición de la cárcel de tratamiento y readaptación para ser sustituida, cada vez 
más frecuentemente, por la cárcel de castigo, sea de máxima o media seguridad, 
cuya meta es simplemente tener encerrados como animales de zoológico a los 
delincuentes, logrando que se vea a sí mismos como bestias que no merecen 
ningún tratamiento humano.

5 Mapelli Cafferena, B., citado por Alvarez García , Franciso J., CONSIDERACIONES SOBRE LOS FINES DE LA PENA EN   
EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL., Granada, Comares, 2001. p. 55.
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Tengo presente una comunicación recibida en la Dirección General de 
Prevención en 2001, enviada por un interno norteamericano sentenciado por 
homicidios violentos y que se encontraba interno en una de nuestras cárceles en el 
norte del país, enviándome, con algunos dibujos hechos por él, la misiva en la que 

a quién no era digno de dirigirse, pues era un ser despreciable que no merecía ni 
siquiera compasión, pero que pensaba que sus dibujos podían alegrar mi lugar de 

nuestras prisiones?
Pienso que no, que todo ser humano merece un cierto trato también humano 

y humanitario, no de reciprocidad feroz, porque resulta que, con la delincuencia 
violenta, el sistema penitenciario aprende a ser violento en venganza, y nada más 

sistema penitenciario? Y con frecuencia lo logran, cuando nos enteramos de los 
abusos cometidos en las cárceles, nos preguntamos si el mundo está al revés y 
están afuera los que deberían estar adentro.

Además resulta torpe desperdiciar la oportunidad que se tiene, con los 

convivencia, el trabajo y los valores, aunque sea en mínimas cantidades, algo 
podrá lograrse en lugar del desperdicio de esfuerzo y tiempo en las celdas aisladas, 
alejadas del mundo, del cielo, de lo humano.

Nadie ha dicho que sea fácil ni que se tendrá éxito siempre. No es así, mas 
bien al contrario, hay que enfrentar mil fracasos para tener algún éxito. Pero el 
tesón es una de las características que debe tener la educación. Con nuestros hijos 

tiene por que ser diferente tratándose de seres humanos adultos.

La vida en libertad ha de llegar por diferentes medios, que legalmente 
contemplados son: el cumplimiento de la pena, la libertad preparatoria, la remisión 

penal, mediante el perdón del ofendido o el legitimado para otorgarlo, en los casos 

la prescripción.
No tiene caso entrar en el análisis detallado de estas diversas formas 

de llegar a la libertad y lo que hemos de comentar ahora sí es el aspecto de la 
reinserción social.
De manera general se entiende por reinserción el proceso de introducción del in-
dividuo en la sociedad, mismo que será menos difícil si el proceso de reeducaci-
ón ha cumplido con sus metas, entre las cuales está la de reaccionar debidamente 
en el momento en que se produzca la liberación.31

6

6 Mapelli Caffarena, B. Principios fundamentales del sistema penitenciario español. P. 151.
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Ahora bien, por breve que sea la reclusión de la persona presa, se 
desconecta del mundo libre, de su familia, del ambiente físico del lugar en que 

que ha de regresar a él, en  primer lugar, tiene que desprenderse de su situación en 
la institución, a la cual con muchos problemas se había adaptado, prisionalizándose 
en mayor o menor grado y desarrollando su vida, sus relaciones, su personalidad e 
inclusive su salud y alimentación adaptada a esta.

Es entonces donde se apreciarán los resultados del trabajo carcelario, si es 
que realmente se hizo, si hubo capacitación para el trabajo y trabajo, pero además, 
todo el apoyo que requiere un preso para entender su culpa y prepararse para una 
nueva vida en libertad. Es aquí donde me parece que no funcionan las nuevas 
tendencias legales de suprimir oportunidades de abreviar la condena mediante los 
instrumentos que la misma ley ha propuesto para volver capaces a los delincuentes 

la reinserción social

prisión? Desde luego que nó, porque por muy claro que tenga en su memoria su 

interna.

lo hace y no la ha abandonado totalmente durante el tiempo de su condena.
Quizá este es el primer punto importante de diferencia tratándose de 

mujeres, pues ellas casi siempre son abandonadas por la familia, si esta es el 
esposo o la pareja y los hijos. No es el caso de los varones, que inclusive generan 
dobles o triples familias estando presos y que no son abandonados casi nunca por 
su mujer y sus hijos.

Para una adecuada reinserción, además de la capacitación laboral para 
la libertad, se preve normativamente un espacio de tratamiento para preparar a 
la interna para restablecer sus relaciones familiares, con un fundamental apoyo 
del  área de trabajo social, que, previendo oportunamente la proximidad de la 
liberación, se debe dar a la tarea de localizar, en su caso, a la familia cercana e 
inducir la recuperación de una buena relación para que la liberada logre un apoyo 
para cuando salga.

Por otra parte, es muy importante la búsqueda de un sitio para que viva, 
un lugar de trabajo para que obtenga algún ingreso, una cantidad de dinero para 
enfrentar los primeros problemas económicos que tendrá, que casi siempre son en 
la puerta del reclusorio, al no contar con lo mínimo para trasladarse al lugar en que 
pernoctará en un primer momento.

Parece tan grave salir como entrar, visto desde el sitio de mira de la 
interna (y el interno), para superar la tentación de regresar de inmediato al medio 
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criminógeno anterior. El hampa es una buena madre, siempre dispuesta a acoger 
al hijo liberado.

6. Los apoyos postinstitucionais. Importancia  y necesidad para todos los 
liberados, pero especialmente en el caso de las mujeres

La posibilidad de tener los contactos familiares referidos y de reforzar 
el apoyo que se necesita en los momentos de duda, en las primeras etapas de 
la liberación, requiere de apoyos postinstitucionales que no se han logrado 
establecer, a pesar de estar derivados de un análisis lógico de las circunstancias de 
las liberadas.

Sabemos la difícil situación por la que han de pasar las internas en los 
primeros tiempos de su libertad. Me consta del viacrucis de muchas de ellas que 
no podían, ni pudieron desafortunadamente, recuperar los fondos que ahorraron 
durante su tiempo en prisión.

Vueltas a la Dirección de Prevención, a la institución, a todos los sitios en 
que se les indicaba que les entregarían su magro patrimonio. Y sin éxito.

En otros casos, la lejanía de la familia, emocional pero muchas veces 
material, personas que vivían en las entidades federativas y la imposibilidad de 
trasladarse de regreso a sus lugares de origen, sin dinero y sin posibilidades de 
obtenerlo, facilitaban el regreso a la prostitución, a la explotación y al delito, en 
vez de obtener algún apoyo para reanudar su vida.

7. Dos visiones diferentes de la mujer en prisión

Cuando hacemos mención de la mujer en prisión, se nos ocurre pensar 
que la referencia es exclusivamente a las internas, a las mujeres prisioneras, 
sentenciadas o no, que pueblan las cárceles de todo el mundo, en números 
proporcionalmente reducidos y por lo mismo con atención las mas de las veces 
también reducida.

Pero al mencionar que tenemos dos visiones diferentes de la mujer en 
prisión, es que estamos viendo no solo a la interna, sino a la mujer que trabaja en 
las cárceles, a veces en las de mujeres, a veces en las de varones, y que tiene que 
enfrentar una problemática sin cuenta.

Es así que reconocemos dos problemas diferentes que muy posiblemente 
tengan orígenes semejantes, y que son cuestiones que hasta hace muy poco tiempo 

Al enfrentarnos al nuevo milenio nos sentimos todos un tanto obligados a 
revisar las cosas que hemos dejado pendientes de resolver, por falta de interés, por 
falta de tiempo, por falta de presupuesto, pero también por el cúmulo de asuntos 
que demandan atención y que gritan prioridades que no podemos desatender.
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Sin embargo, aún nosotras las mujeres, hemos hecho oídos sordos 
a un acuciante problema que no puede seguirse posponiendo y que directa o 
indirectamente nos afecta a todas, un situación de desigualdad social, económica, 
laboral, educativa entre otros, que hemos aceptado inconscientemente y a la cual 
se han enfrentado grupos feministas a lo mejor de una forma demasiado agresiva y 
sin el apoyo de todas las que somos víctimas de dichas circunstancias.

Esta situación discriminatoria o de efectos diferentes y más dolorosos, 
tratándose de las mujeres, se aprecia con claridad meridiana  en el ámbito jurídico, 
por ejemplo en el laboral en el cual, curiosamente y con el pretexto de alcanzar 
la igualdad a favor de la mujer, se suprimieron  algunas prestaciones que se 
derivaron de luchas internacionales de muchos años y que tuvieron como causa el 

una discriminación, sino el apoyo al papel de la mujer en el grupo social.
No dejamos de reconocer que en una sociedad mercantilista preocupada 

por hacer dinero mas que por ninguna otra cuestión, las circunstancias de ser 

demandante y requiere tiempo que puede traducirse en dinero para las empresas 
que emplean mujeres y que por estas características las reciben en condiciones 
inferiores a las de los varones, fundamentalmente en cuanto a salario y con mayor 
exigencia en cuanto a cargas de trabajo.

El Derecho del Trabajo hizo conquistas a favor de los trabajadores 
en diferentes aspectos, entre los que se encuentran los relativos a las mujeres, 
protegidas durante el embarazo y los periodos inmediatos  al parto, respecto al 
tiempo para amamantar al bebé,  horarios y previsiones que inclusive derivan de 
los Contratos Colectivos de Trabajo y que repentinamente se han vuelto estorbosas 
para el desarrollo económico del país, como si la protección a la mujer y a los niños 
fuera asunto de otro país, de otro planeta y cuyo bienestar no fuera parte de las 
responsabilidades del Estado y de las empresas que se enriquecen con su trabajo, 

Por algún tiempo, como universitaria, tuve la creencia de que la mejoría 
que se experimentaba en la Universidad, con un aumento de matrícula femenina 

estábamos evolucionando en el buen sentido, hacia el reconocimiento de estas 
oportunidades iguales para hombres y mujeres y proporcionándoles mejores 
opciones educativas.

Sin embargo, la oportunidad de trabajar en el Centro de Rehabilitación 

Federal, me hizo enfrentarme con una realidad muy distinta a la que creía 
conocer.
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En primer lugar, grupos de mujeres presas, inducidas o forzadas al delito 
por su pareja y abandonadas por ellos en cuanto eran detenidas, con los hijos  
igualmente abandonados en la mayoría de los casos y rodando en la miseria y la 
desatención después de ser detenidas las madres.

Y las mujeres que trabajaban en la prisión, en su mayoría madres de 
familia, preocupadas por mandar el gasto a su casa, sin la preparación necesaria 
para obtener mejores oportunidades, fácilmente  tentadas por la corrupción a los 
niveles más bajos, en razón de los miserables ingresos que percibían, además de 
que por el tipo de educación familiar existía cierta actitud pasiva y compasiva que 

Por otra parte, el fenómeno de la prisionalización, ese acostumbrarse 
fácilmente a la cárcel, tanto para internas como para trabajadoras de todos los 
niveles, aún cuando es de aclarar que no es un fenómeno privilegio de las mujeres, 
sino que se presenta en hombres y en mujeres.

La vida en las cárceles tiene características más acentuadas que la de 
cualquiera otra comunidad. En primer lugar, por  o con el pretexto de la seguridad, 
se mantiene un cierto secreto respecto a lo que sucede al interior y ello parece 
producir una sensación de seguridad para actuar libremente, en especial respecto a 
actitudes e inclinaciones que en el exterior son mal vistas y se reprimen.

nunca habían presentado en el exterior y que frecuentemente, cuando se alejan de 
la institución, no las repiten.

Autoritarismo, abuso sobre los más débiles, homosexualidad, e inclusive 
conductas positivas que revelan seguridad en la forma de actuar, se presentan y se 

la cárcel.

de mujeres el personal esté fundamentalmente constituido por mujeres, ellos se 
involucran con mucha facilidad con las internas, aun personas de quienes no se 
esperarían conductas de ese tipo.

Además, en el caso de los presos, como de entrada se supone que son 
viciosos y de mala conducta, se cree que es natural que se conduzcan mal y los 
trabajadores también lo hacen, parece que viven en un mundo con reglas y valores 
diferentes  cuando están en la prisión y no se sienten obligados a reprimir sus 
inclinaciones, buenas o malas.

Es por ello que resulta casi más importante que capacitar y actualizar 
permanentemente al personal de prisiones, de suyo indispensable en todos 
los medios, pero mas en este, seleccionarlo, detectando en lo posible todas las 

tiempo en el trabajo dentro de las instituciones y sobre los internos.
En el caso de las mujeres que trabajan en prisiones, estas inclinaciones se 
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más que el carcelario, de dedicar cada vez mas tiempo a la institución que a su 
propia familia.

Es frecuente que trabajadoras y presas se involucren emocionalmente, no 
en el aspecto sexual, como podría presumirse, sino en relaciones de dependencia o 
afectivas que facilitan muchas veces que se cometan errores en la creencia de que 
se ayuda a las internas al permitirles cosas prohibidas.

O bien que se actúe demasiado rigurosamente, con la actitud de que las 
presas no valen y los trabajadores sí, llegándose inclusive a la violencia física 
para castigar, al no tener plenamente claro el hecho; cosa en que con frecuencia 
caen los trabajadores de las cárceles en todo el mundo; de que el castigo es en los 
términos de la sentencia judicial o de la autoridad competente y se sienten en la 
libertad de que, puestos a sus órdenes, los presos podrán ser castigados psíquica  y 
físicamente a su determinación.

se comenten en las prisiones. Desde los más simples, como pedirles dinero a 
sus familiares y a ellos, hasta los mas brutales, que se ejercen en las celdas de 
aislamiento y las golpizas y violaciones de que son víctimas a veces, con el pretexto 
de ponerlos en orden, vengarse de ellos o educarlos, con un criterio demencial, o 
simplemente por ejercer el poder, como hemos visto en los vergonzosos ejemplos 
exhibidos por la televisión en los tiempos recientes, de los sucesos en cárceles de 
Irak y de Cuba.

Algunas de estas cuestiones podrían evitarse con una buena selección del 
personal y mediante el establecimiento cuidadoso y cumplido del servicio civil 
de carrera penitenciaria, que permitiría ir excluyendo a los perniciosos y de bajas 
inclinaciones, que siempre se pueden detectar mediante periódicas visitas y cursos 
constantes de preparación y actualización.

Otra parte se explica por el tipo de educación de la mujer en nuestro país y 
desafortunadamente en muchos otros países, el cual ha permitido la permanencia de 
actitudes prepotentes y discriminatorias hacia la mujer; por parte de ella, docilidad 
y pasividad, situación que se observa  no solo en el ámbito penitenciario, sino en 
el laboral y familiar también.

8. La mujer en la época precuauhtémica

Podemos comprender como la opresión femenina es un fenómeno que ha 
antecedido a la aparición de las sociedades clasistas y que ha persistido a través de 
los tiempos, adoptando diversas formas y grados.

Se la ha considerado como un ser capaz de producir bienes materiales que 
contribuyen a la reposición de la fuerza de trabajo y, además, la responsable de  
reproducir biológicamente al grupo social, por lo cual se convierte en un sujeto 
cuyo control es necesario. 

Es así como analizando la evolución histórica de las sociedades, 
encontramos que la subordinación femenina ha estado basada en la división del 
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trabajo con base en criterios de género, lo que permite no sólo su control como 
reproductora, sino también su explotación como productora.

Claro ejemplo lo tenemos en el momento actual, en cual la mujer ha 
accedido al ejército laboral con gran intensidad, sin disminuir sus responsabilidades 
como reproductora para el mantenimiento de la fuerza de trabajo.32

7

Una breve revisión histórica de la situación de la mujer en la sociedad 
precuauhtémica mas importante de América en su momento, sin inclusión de la 
incaica, nos permite arrojar alguna luz en su situación en el México actual, lo 
cual, repito, no excluye que la situación igual o semejante que se presenta en otros 
países tenga raíces concurrentes y a la vez diferentes.

La organización social mexica, que tenía una estructura clasista y sexista, 
la mujer era oprimida tanto por su pertenencia de clase como por su condición 
genérica, aún en la inteligencia que se daba un trato diferenciado a las mujeres 
pertenecientes a diversas clases sociales.

La mujer del pueblo, al estar vinculada prioritariamente a la realización 

aunque estos se consideraran como una extensión de las actividades realizadas por 
ella en el seno del hogar, desempeñándose como cocinera, verdulera, tamalera, 
tortillera, curandera, casamentera, partera y demás actividades que no implicaran 
ningún acceso al poder político o a las actividades prestigiosas desempeñadas por 
los varones.

La mujer noble estaba destinada fundamentalmente al cumplimiento de la 
función de procreación, pero tampoco se le excluía de las actividades domésticas y 
las labores textiles, desempeñando un papel importante en la transmisión del linaje 
y los privilegios clasistas.

Ella era educada en la familia en la cual se le enseñaba, desde muy 
pequeña, para la conducta sumisa que la sociedad consideraba necesaria para la 
reproducción del orden social, pues la familia se fundamentaba en la autoridad 
masculina, que requería de la subordinación femenina para legitimar su poder.

La mujer no podía ir a la escuela, era la madre la responsable de su 
educación y esta se orientaba a suprimir todos los impulsos autónomos para 
convertirlas en seres con un papel complementario y secundario que debían aceptar 
resignadamente y con alegría.

Este tipo de educación, especialmente en las zonas rurales y en las colonias 
miserables que se desarrollan alrededor de las grandes ciudades, parece conservar 
la tradición azteca.

7 Rodríguez Shadow, María J. LA MUJER AZTECA. México, Universidad Autónoma del Estado de México. 1991, p. 251 y sig.
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9. La educación de la mujer en la actualidad

La mujer en México y desafortunadamente en gran número de países 
sigue permaneciendo en niveles educativos muy bajos. Si se tiene en cuenta que la 
educación realmente se inicia en la casa y que la escuela nos da cultura, siempre 
y cuando tengamos oportunidad de asistir a ella, pero que la educación en cuanto 
a forma de vivir se adquiere en el seno de la familia, nos vamos a encontrar que, 
generación tras generación, se repiten los esquemas de vida familiar y la tradición 
ha impuesto un rol pasivo y sumiso a la mujer, como promedio y no solamente en 
los grupos económicamente débiles, sino en todos los niveles.

Esto se puede fácilmente comprobar con la observación cercana de las 
organizaciones familiares de alto nivel económico, en las cuales la mujer es 
inclusive víctima de malos tratos físicos y “compensada”, así, entre comillas, con 
obsequios costosos y, desde luego, el nivel social familiar y la tradición histórica 
impiden siquiera intentar algún tipo de denuncia, penal o pública.

Quizá el ejemplo de la mujer de lucha que muchas veces sobresale en 
algunos grupos pueda contradecir esta imagen. No es infrecuente encontrar a 
mujeres cultas e independientes que se valen por si mismas, especialmente, por 
ejemplo, en el mundo académico, pero también vamos a encontrarlas, en cuanto 
a su vida familiar, solas, abandonadas por sus esposos o parejas sentimentales y 
acosadas en el aspecto sexual por sus superiores o iguales laborales.

Se educa en esta forma a las niñas y a las jóvenes, que crecen con la idea 
de que su obligación es aguantarlo todo resignadamente y que deben cumplir con 
el papel que la vida les ha asignado. Inconformarse y promover ante los tribunales 
es asunto de los derechos de los varones o, cuando mucho, de la defensa de los 
intereses de la familia.

Pero la lucha que diariamente desempeñan la mayoría de las mujeres en 
nuestro país es por sacar avante a los hijos y muchas veces al esposo, casi siempre 
trabajando en el interminable quehacer doméstico y cuando la necesidad las orilla a 
trabajar fuera del hogar, no prescinden del trabajo en la casa y sobrellevan además 
la carga de una pareja violenta y abusiva a la que soportan, porque así aprendieron 
que debe ser.

Es así que los asuntos de violencia familiar hasta hace muy poco tiempo que 
han atraído el interés de los juristas, cuando no del público en general. Casualmente, 
las golpizas cotidianas del marido a su mujer generalmente constituyen un rosario 
de lesiones contempladas en el Código Penal para el Distrito Federal y en los de 
las entidades federativas como lesiones de las que tardan en sanar menos de quince 
días, existiendo la tendencia a considerarlas casi falta administrativas o delitos de 
querella.

Reformas para descongestionar el trabajo en delegaciones y juzgados 
convirtieron delitos en bagatelas que solo son perseguidos por querella, entre 
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los cuales se incluyen las lesiones a que hacemos referencia, las que implican 
golpes severos y humillaciones frecuentes, frente a las cuales las víctimas no 
tienen muchas opciones y no se atreven a querellarse sabiendo el viacrucis que 

Por ello, al considerar que no ameritan, en los pocos casos que llegan 
a ser denunciadas, no ocurre la detención del golpeador, y son frecuentemente 
pretexto para mayores golpizas a la pobre quejosa para quién no existe defensa 
alguna. Es triste imaginar lo poco que se ha avanzado en esta materia, desde los 
años cincuenta, en que tuve la oportunidad de trabajar como agente del Ministerio 
Público, que entonces, como ahora, este espectáculo de violencia era el pan de 
cada día.

Tal vez como producto de la lucha de algunas pocas mujeres y por 
presiones de carácter internacional, se ha logrado la promulgación de alguna 
legislación que demuestra un principio de preocupación en cuanto a la violencia 
familiar, contemplándola de otra  forma y  ya no como simples lesiones sin mayor 
importancia.

No es este el tema del trabajo, pero de la violencia familiar surge, por una 
parte, la pasividad resignada de las mujeres y, por otra, la frecuente participación de 
ellas como compañeras de un macho delincuente, violento al que simplemente van 
a seguir y obedecer porque ese es el destino que les ha marcado su educación.

Algunos autores atribuyen a esta pasividad, como supuesto que ha 

penal, a la mujer, y la poca importancia que se le concede a su victimización o 
su participación en el delito que se conserva casi siempre entre el 4.5% y el 6.5% 
como tendencia actual.

También a estos porcentajes puede atribuirse el trato que se le da a la 
mujer en la prisión, como interna, la cual vive en condiciones mucho peores 
que los varones y eso es ya mucho decir, dadas las condiciones generales de las 
cárceles, en México y en la mayoría de los países que utilizan sus pocos o muchos 
recursos actuales en otras cosas.

Nos resulta indispensable remontarnos a los aspectos de criminalidad 
y pena para focalizar debidamente el tema de la administración de las prisiones 
de mujeres. Sin duda, resulta tanto más fácil abordar el tema a nivel formal, 
analizando las previsiones que tenemos contempladas en nuestra reglamentación 
vigente, si acaso haciendo alguna mención de las propuestas internacionales y 
de las posibilidades y limitaciones que en la práctica se presentan para aplicar la 
legislación de la ejecución penal, tratándose de mujeres.



Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1 (20) - janeiro/junho 2007

153

Pero tal vez por alguna manía personal de emprender los temas desde 
lo más difícil, o por esa deformación que tenemos los abogados de iniciar todos 
nuestros desarrollos en la época del Código Hammurabi, vamos a tratar de 
abordar la administración carcelaria comenzando con las causas que llevan a las 
delincuentes a la prisión.

Así planteado, comenzaremos por preguntarnos si son iguales o nó los 
delitos que cometen los hombres y las mujeres, para, en su caso, explicarnos el 
porqué.

El planteamiento de género y delincuencia no es nuevo, pero no ha sido 
abordado frecuentemente. El antecedente remoto llamado La Donna Delinquente,
de Lombroso, no logró nunca la difusión que tuvo su Uomo Delinquente y ni de 
ninguna manera la sucesión de estudios, críticos o no, que tuvo la citada obra.

Pasaron años para buscar explicaciones y plantear problemas diferenciales 
entre delincuencia masculina y femenina. Encontramos teorías como la de la 
“caballerosidad” que atribuye a este sentido arraigado en los varones la explicación 
de la poca delincuencia femenina conocida y sancionada.

Corrientes mas actuales hablan de el sistema educativo de las mujeres, que, 
por su naturaleza, ha tenido una mayor vigilancia familiar que exigía una conducta 
femenina suave y educada, al margen de la competencia por la vida y entrenada 
para la vida doméstica, explicando como alienadas las pocas mujeres delincuentes 
que llegan al delito como medida compensatoria en la que las mujeres encuentran 
en la calle su segundo hogar, por problemas de familias con padres compitiendo 
con las madres o ausentes y desatendiendo totalmente a los hijos.

La presencia de la liberación sexual en los años sesenta y setenta explica,  
para otros, el crecimiento inusitado de la delincuencia femenina en dichos decenios, 
atribuyéndolo a la circunstancia de haber salido las mujeres a la calle en busca de 
trabajo y de oportunidades, compitiendo por estas con los varones y haber logrado 
solamente un reconocimiento de “segunda clase”, por lo que se habla de la “nueva 
criminalidad femenina” propiciada por un nuevo estilo de vida.

Pero los 1980 trajeron una nueva visión de las cosas y un incremento de 
la participación femenina en las actividades delictivas, aún cuando no se sostiene 
al confrontarla con la realidad, haciendo concluir a los criminólogos que la 
emancipación no fue la determinante del incremento de la criminalidad femenina, 
y por ahí surge la hipótesis de la “reacción en contra de la caballerosidad”, como 
venganza por la actitud rebelde de las mujeres en esos años.

Actualmente se habla de la diferente forma de socialización y de 
experiencias de vida como explicación de la delincuencia mínima y sobre cierto 
tipo de delitos, generalmente leves, en los que las mujeres se ven involucradas, 
impulsadas por la experiencia negativa de su victimización sexual y de la violencia 
familiar que las impulsa a huir de sus casas y a caer, a veces como venganza, en 
la vida delictiva.
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En otras teorías, se habla de la situación igualitaria de las familias de clase 
social media que en la pugna entre los padres relajan el control sobre las hijas 
facilitando que se involucren en actividades delictivas.

En nuestro país, en el que las desviaciones de la administración de la 
justicia originan alteraciones en los resultados reales de la delincuencia, solo los 
pobres o los abandonados llegan a la prisión, siendo la excepción los ingresos 
de clase media o alta, por lo que no resultan del todo aplicables las teorías 
mencionadas, pero podemos encontrar que los bajos porcentajes de delincuencia 
femenina permanecen en toda la república, sin llegar a rebasar el 4 a 6% como 
dato general en relación con los varones, variando los topes en cuanto a delitos 
contra la salud y robo, como se anota en los datos estadísticos incluidos en este 
trabajo.

La proporción existente entre hombres y mujeres presos se ha mantenido 
por mucho tiempo. Aunque la cantidad de mujeres procesadas y sentenciadas ha 
aumentado en épocas recientes, sigue siendo muy baja en relación con la cantidad 
de varones procesados y sentenciados.

Ello puede tener una cierta explicación por la circunstancia de que, al 
volverse más dura la legislación en contra de los sujetos autores de delitos 
federales, se incluye a las mujeres en ellos, pero además, se ha dado un aumento 
descomunal en la drogadicción que se facilita entre las personas que delinquen en 
ese medio de los delitos federales. Como siempre ha sucedido, esposas, madres y 
hermanas muchas veces se atreven a visitar a sus parientes varones en las cárceles, 
llevándoles drogas de diversos géneros, para su consumo o para su venta en el 
interior, y frecuentemente son aprehendidas al intentar introducirlas en la visita a 
sus parientes presos.

En este rubro, agradezco especialmente a la lic. Beatriz de la Vega –quien 
ha dedicado un importante esfuerzo a luchar por ayudar a las mujeres presas en 
nuestro país y dar a conocer sus condiciones de vida, mediante la realización de 
diplomados sobre el tema en la Universidad Nacional Autónoma de México, a 
través de la Facultad de Ciencias Políticas, y con apoyo de algunas instituciones 
públicas como INMUJERES o la Comisión Nacional de Derechos Humanos–, por 
haberme proporcionado una estadística actualizada sobre el tema, correspondiente 
al mes de septiembre de 2005, en la cual  podemos notar que las proporciones 
continúan siendo muy semejantes entre hombres y mujeres.

De un total actual de 207.802 internos en el país en el momento 
estadístico que se comenta, hay 197.319 varones y 10.483 mujeres, manteniéndose 
la proporción arriba del 5%, pero no llega al 6 porcentual en relación con los 
varones.

Podemos conocer que son 3,041 sentenciadas del fuero federal, lo cual 
hace el  29,02% del total, 1.773 procesadas del mismo fuero, que hace el 16,91% 
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y en el fuero común encontramos 2.920 procesadas, es decir, un 27,85%, y 2.749 
sentenciadas, es decir, un 26,22 % sentenciadas.

El etiquetamiento no se limita al hecho de que, por ser tan pocas 
proporcionalmente, no se les da ni capacitación laboral, ni trato mejor por su 
condición de mujeres y frecuentemente de madres, sino que se les utiliza para 
llevar a cabo los trabajos “domésticos” en las prisiones, hacer los alimentos para 

libertada desempeñan por lo general en sus propios hogares.
Ello también explicaría por que hay más sentenciadas del fuero federal 

que del fuero común, a pesar de que todo el sistema policial y de procuración y 
administración de justicia en cuanto a su volumen es menor que el total que se 
obtiene sumados los sistemas de procuración y administración de justicia estatales 
y del Distrito Federal.

También entre la población femenina nos encontramos con un grupo de 
internas que se cuentan entre la población que la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos reconoce como integrantes de la población mas vulnerable, en la cual 
también se encuentran varones en condiciones de discriminación.

En este tipo de población encontramos un total de indígenas de 8.095, de 
los cuales 298 son mujeres, es decir, un 3,68 %; enfermos mentales e inimputables, 
que en todas partes viven en las peores condiciones imaginables, ya que puedo 

porque a casi nadie le importan, con excepción quizá de su familia y algunos 
criminólogos y penitenciaristas, en el ultimo sitio están los enfermos mentales, que 
auténticamente, ni a su familia le importan, menos aún si además de ser enfermos 
mentales son delincuentes o se han visto involucrados en actividades delictivas.

En este caso se encuentra un número de 3.125 como total, de los cuales, 
324 son mujeres, es decir, un 10,37% del total, sujetos a una triple discriminación. 
Están además las personas adultas mayores en un total de 3.901, de los cuales 223, 
es decir un 5,72%, son mujeres; además de personas discapacitadas en un total de 
10.151, del cual son 858 mujeres, es decir, un 8,45%.

un apoyo para la evolución de su proceso o bien para lograr su readaptación, están 

penitenciaria femenil, encontramos que de su total de 10.483 que he mencionado, 
el 27,85% son procesadas del fuero común, y 26,22% sentenciadas de este fuero, 
además de un 29,02% de sentenciadas del fuero federal y un 16,91% de procesadas 
del mismo fuero.

Cabe hacer mención de los delitos mas frecuentes cometidos por mujeres, 
de acuerdo a la estadística que estoy comentando, en la cual encontramos en primer 
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término, cuando menos en el periodo que se transcribe, los delitos contra la salud, 
aproximadamente con un 50%, en cuanto a traslado de droga, propiciado por una 
relación de parentesco. Circunstancia que con frecuencia vamos a encontrar en el 
seguido delito de mayor frecuencia, que es el de los delitos contra la propiedad 
–robo y tentativa de robo–, que en la experiencia personal durante mi trabajo 
en la prisión de mujeres, única en el Distrito Federal, cuando yo trabajé ahí, se 
alternaba con los delitos contra la salud, en las estadísticas mensuales, por los 
años ochenta.

El tercer lugar de frecuencia lo constituye el delito de homicidio, 
seguido por el de lesiones, después el de robo de infante y ahora el de secuestro 
en coparticipación. En este último caso, las “cuidadoras” de los secuestrados 
frecuentemente son mujeres, o cuando menos se encargan del servicio doméstico 
en el lugar de encierro, con conocimiento de que se trata de un secuestro.

Se reporta la existencia de instituciones exclusivas para varones y muy 
pocas exclusivas para mujeres, en las cuales las condiciones de vida son muy 
malas, ya que por ser poca la cantidad de internas no tienen áreas de capacitación 
y educación, ni siquiera condiciones de habitación higiénica. Y a pesar de la 
previsión constitucional, aún se reporta un cierto porcentaje, bajo, pero real, de 
instituciones en las cuales conviven hombres y mujeres.

Es interesante también el hecho de que la población femenina penitenciaria 
haya aumentado notablemente desde, por ejemplo, 1994, en que había un total de 
2.870 mujeres; el actual reporte, de 2005, que estamos comentando es de 10.483, 

pues la población masculina en 1994 era de 83.456, y en el reporte que venimos 
de comentar era de 197.319.

penitenciaria, ya que anota que un 33% son madres solteras, aun cuando no 
proporciona datos precisos del resto –casadas o en unión libre–, y menos menciona 
las que ingresan solteras.

máximo de primaria, pero incluye en este rubro un 20% de analfabetas, señalando 

cursado preparatoria o alguna carrera técnica.”
Proporciona en seguida datos generales de la ocupación que tenían las 

internas antes de ingresar a las instituciones, mencionando, en este orden: 1. El 
hogar, 2. Comerciante, 3. Mesera, 4. Empleada doméstica, 5. Secretaria, 6. Cajera, 
7. Sexo servidora, 8. Actividades agrícolas o industriales (en menor proporción.) 
9. Costura, 10. Bordado, 11. Tejido y 12. otras actividades manuales, señalándose 
estas últimas cuatro como actividades laborales al ingresar, lo cual no se aclara si 

ocupación general.
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La estadística también  nos proporciona un dato que concuerda con la 

septiembre de 2005, de un 87,54% para hombres y un 12,46% a mujeres, de un 
total de 1999 datos en ese periodo de tiempo.

Federal, 15 en Chihuahua y 15 en Guerrero, bajando así en diferentes entidades 
federativas hasta uno solo en el Estado de México, Querétaro y Campeche, 
computándose, curiosamente, 2 en Islas Marías sin la aclaración de cual fue la 
entidad a que pertenecían.

La educación, si así puede llamarse la que recibe la mujer, explica que 
en la mayoría de los casos de mujeres en prisión hayan llegado ahí involucradas 
en actividades delictivas con su compañero, que casi siempre las abandona, o 
bien defendiendo a los hijos de la manera torpe a que su pobre preparación se las 
induce.

La tenebrosa homicida de su esposo, que los periódicos sentenciaron antes 
aún de que los tribunales lo hicieran, por cierto a más de treinta años de prisión, 
pasó primero por las golpizas y la explotación de su pareja, hasta que el mayor 
de sus hijos, de unos catorce años de edad, trató de enfrentarse al ebrio golpeador 
para evitar que su madre fuera nuevamente vapuleada.

Ese mismo día, la mujer, iletrada, ignorante, temerosa por la suerte de su 
hijo, cuando el borracho cayó vencido por el sueño, tomó un palo y lo golpeó hasta 
matarlo. Luego, sin saber que hacer, sin que por su mente pasara la huida, como 
tampoco pensó en que su opción podría ser abandonar al hombre abusador y huir 
con sus hijos, destazó el cuerpo y en viajes, silenciosamente para que sus hijos, 4 o 

mas idea que ponerla a hervir, como hacen los pobres que no tienen donde guardar 
la carne para que no se les descomponga, la guardó debajo de su cama, donde fue 
encontrada por la policía.

Cumplió su sentencia trabajando, lavando ropa ajena para ayudar a 
los hijos que quedaron solos, sin mezclarse en los problemas de la prisión, sin 
contaminarse de la suciedad de la cárcel.

“La perica”, mezcla de prostituta y raterilla, mujer de vecindad, ignorante 
y sin valores sociales, se quejaba de un dolor en los senos. Los médicos reportaron 
unas fístulas de origen traumático. En la investigación policial, previa a su proceso 
por robo de una licuadora usada y otros objetos, la colgaron, según su dicho, de esa 
parte, ocasionándole las lesiones que después de dos años no podían cicatrizar.
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Karla, mujer menuda con aspecto de chamaco, con varios ingresos por 
robos menores en tiendas de autoservicio, no quería irse de la cárcel porque ahí 
encontraba las amistades que la entendían. No quería volver a su casa, donde tres 
hijos pequeños la esperaban, hijos cada uno de sus anteriores ingresos a la prisión, 
donde los celadores la enseñaron a “ser mujer” mediante consecutivas violaciones 
que dieron como resultado esos hijos no deseados.

María, extranjera que cuando llegó a la prisión no quería ser recibida por 
el personal de custodia porque aparentaba ser inimputable, fue revisada por el 
médico, el cual descubrió que se encontraba en estado de shock por haber sido 
maltratada en la investigación a que fue sujeta, antes de ser  procesada, por permitir 
el acceso a una banda de asaltantes a la casa donde servía, quienes además de 
robar violaron a las dos mujeres que vivían en ella, y que fue detenida quince 
días para investigación y sacada de la celda de interrogatorio  y llevada a un lugar 
desconocido, con los ojos vendados, para ser sometida a violaciones por ocho o 
diez hombres, todos los días, mañana y tarde, para que sufriera lo que las víctimas 
de su delito habían sufrido.

Clarissa, prostituta mezclada también con una banda de asaltantes, se 
sometió a relaciones sexuales repetidas veces con los policías que la investigaban, 
con la esperanza de escapar a la consignación que llegó de cualquier modo, por 

entregado una cantidad importante de dinero y sus favores sexuales.
María, la colombiana ignorante y pobre que accedió a pasar en su cuerpo 

cocaína, cuando fue abordada en un hospital para gente pobre en el cual se 
encontraba internado su hijo, en su país y donde le ofrecieron tres mil dólares 
por pasar la droga. Aceptó la propuesta pensando en poder pagar sus deudas 
hospitalarias. Fue anestesiada horas antes de abordar el avión hacia México, a 
donde llegó siendo inmediatamente abordada por la policía del aeropuerto, la cual, 
con apenas un analgésico, le abrió el vientre para extraerle casi un kilo de coca y 
después la mantuvo largas horas sin cerrarle la herida, que se le infectó y tardó más 
de un mes en un hospital, en calidad de detenida antes de llegar al reclusorio femenil 
para acabar de curarse y compurgar una larguísima sentencia, preguntándose que 
pasó con sus hijos y con el montón de dólares que iba a obtener.

Son solo casos viejos que no dejan de parecerse a los actuales. Me 
pregunto cuantos más podemos encontrar en las cárceles o en los cientos de 
mujeres víctimas del maltrato familiar, mujeres que fueron educadas, si es que 
a eso podemos llamarlo educación, para someterse a la voluntad del hombre en 
turno, sea el padre, el hermano, el novio o el amante y desde luego el explotador.

la justicia y se doblegan ante el yugo familiar y no encuentran más salida, en su 

en su vida, ante  las autoridades que han de sentenciarlas, pero que no llegaron 
oportunamente para protegerlas.
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Estos ejemplos crudos, que podrían aparecer como inventados, son solo 
una muestra de la situación de las mujeres que por su impreparación llegaron a la 
comisión de hechos delictivos que las llevaron a la prisión.

asistencia legal que hubiera podido salvarlas de la prisión, antes de delinquir?
No parece ser el momento actual el más adecuado para defender a las 

mujeres que pueblan escasamente las prisiones, cuando la política penal parece 
orientarse más a la de los “justos postres” que a la utilitaria humanización del 
tratamiento penitenciario.

Vivimos momentos obscuros y difíciles en los que la presencia aislada 

“gastar“ en su tratamiento y las prisiones se conviertan en una prolongación de su 
explotación, haciéndolas trabajar en las cocinas y en general en la continuación del 

o hasta de sus compañeras de prisión, o bien y con mucha suerte, en los trabajos 
elementales de tejido y costura, con salarios de miseria, peores que los del 
exterior.

No es sin duda la mejor bandera el luchar por los derechos humanos 
de las internas ahora cuando se repiten en el país los linchamientos como una 
grave regresión a la administración popular de una justicia bárbara que se creía 
ya superada.

Tampoco parece ser que el establecimiento del servicio civil de carrera 

y honestas trabajadoras, superándose de una vez por todas la estigmatización de 
haber trabajado en prisiones. Se sigue planteando el servicio civil de carrera como 
una lejana esperanza, pero no una realidad administrativa y menos en el medio 
penitenciario, el cual se sigue contemplando como un botín para el amigo o el 
compadre.

Sin embargo, debemos exigir la búsqueda de soluciones al problema de 
las mujeres en prisión, que, por su limitado número, permanecen encadenadas a 
los servicios domésticos de las cárceles sin la menor oportunidad de readaptación 
o de preparación para una vida mejor para ellas y para sus hijos, desconectadas 
de sus familias y abandonadas por todos a una suerte muy semejante a la que les 
espera en el exterior, pero con mayor violencia aún.

12. Los Patronatos para Liberados: una posible opción desvanecida

Es curioso encontrar como los nuevos penitenciaristas, o tal vez debería 
decir los penitenciaristas improvisados que con los cambios de autoridades van 
ingresando a los sitios de decisión, inventan y deshacen cuestiones que han sido 
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ya probadas y aprobadas, como la invención de las “casas de medio camino” para 

el decenio de los años setenta la Ley de Normas Mínimas para el tratamiento 

preparar al interno cuando se acerca el momento de obtención de su libertad.
Se supone  que deben sujetarse a un tratamiento preliberatorio de tres 

durante el día para ir a trabajar y también conseguir trabajo, regresando por las 
noches a dormir a la institución, en sitio separado de la población interna para 
evitar que sean presionados para introducir cosas prohibidas a su regreso.

En la tercera etapa, ya mas cercana a la libertad, los internos podrán salir 
toda la semana, dormir en sus casas con su familia y trabajar en el día, regresando 

en contacto con las autoridades de la institución y poder hacer contacto con el 
personal técnico, de ser necesario.

Sin embargo, en la realidad, casi nunca se ha cumplido con este tratamiento, 
y de buenas a primeras llega la orden de liberación, cuando en muchas ocasiones 
los internos ni siquiera han establecido contacto con sus familiares ni con alguien 
que pueda ayudarlos en el momento de salir.

Desde la época de John Howard, se comenta la importancia del apoyo 
postinstitucional, una mano amiga en el momento mas difícil de enfrentar, el 
abandono familiar frecuente,  el rechazo por la estigmatización de haber estado 

visión del lugar que en sus años de prisión ha cambiado tremendamente.
Con la idea de resolver parcialmente algunos de los problemas comentados, 

se crearon los llamados Patronatos para Liberados, que, por ejemplo, en el caso 
de uno de los primeros, con funciones de apoyo material a menores en estado 
de peligro, cuando se creó el Tribunal para Menores, cuyo reglamento de 1934 

que enfrentan los liberados.
Y esto sin hacer mención de la familia que siempre está dispuesta a 

recibirlos con los brazos abiertos para integrarlos nuevamente en su grupo: el 
hampa.

Pero aún cuando la normatividad penitenciaria, a partir de la existencia 
de leyes y normas de ejecución, siempre ha intentado mantener una cercanía con 
los internos, una vez que obtienen su libertad, la realidad no ha permitido que esta 
cercanía sea una realidad.

Es de siempre que se reconoce como parte del tratamiento del interno el 

presupuesto o quizá por la corrupción que priva en el medio de la ejecución de la 
pena de prisión, como parece que ha sido el caso en México y muchos otros países, 
por la casi total desaparición de los Patronatos para sentenciados.
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En un momento de interés, se propone un Patronato claramente enfocado 
a la consecución de empleo para los liberados, integrado por autoridades ejecutivo-
penales, pero fundamentalmente por patronos representativos de organizaciones 
empresariales, con posibilidades materiales de otorgar o gestionar entre sus 
agremiados el trabajo para los liberados y además de proporcionar algún apoyo 
económico para la inmediata supervivencia o traslado del individuo a su lugar de 
orígen, en su caso.

Estos “primeros auxilios” en muchas ocasiones se proporcionaban a los 
hijos o familiares de los internos, a los primeros para visitas, traslados y escuelas, 
y a los segundos para visitas y reinicio del contacto con el interno o interna.

Esto pareció innecesario y de poca monta y se eliminó casi totalmente, 
en la transferencia de facultades ejecutivas de la Secretaría de Gobernación a 
la de Seguridad Pública Federal, quedando en el nuevo reglamente como una 
subdirección de área sin las previsiones, facultades y funciones que contenía su 
propio reglamento.

Ignoro si en el momento actual haya recuperado algunas de sus facultades 
y posibilidades y si siquiera pueden ayudar con algún dinero para los traslados 
del preso que obtiene su libertad lejos de su lugar de origen, por ejemplo, en Islas 
Marías o en los Reclusorios Federales.

Y en el caso de las internas, la problemática que enfrentan es más grave, 
pues aunque en muchas ocasiones los policías que las investigaron y detuvieron 
las esperan para obligarlas a trabajar en el delito para ellos; cuando no es así, salen 
sin el mínimo dinero para poder subsistir los primeros meses de libertad y sin 
encontrar nadie que las ampare.

Repito que parece no ser este el mejor momento para proponer acciones 
humanitarias a favor de internos e internas, como se dice ahora, tanto durante su 
estancia en prisión como en el momento de su liberación. La sociedad se encuentra 
indignada por el descontrol que existe entre las autoridades para lograr un poco 
de seguridad pública y de prevención delictiva, y han caido en la trampa de 
prevenir mediante mayor represión, aumento de años de prisión y hasta de pedir la 
aplicación de castigos crueles e inútiles que se han aplicado antes, en otras partes 
del mundo.

Sin embargo, yo sigo estando convencida de que el tratamiento brutal a 
los presos engendra reacciones igualmente brutales, y sostengo la esperanza de 
que un trato humanitario puede producir mejores resultados y no engañar a la 
sociedad con penalidades de cientos de años que solo son una fantasía para calmar 
a los ofendidos, pero que no tienen ninguna posibilidad de cumplimiento.

Ayudemos a los niños abandonados, a las mujeres a educarlos, a educarlas 
a ellas para que no sean mas víctimas propiciatorias del delito, a sus padres a 
actuar responsablemente, y tal vez así logremos disminuir la incidencia delictiva y 
hacer mas humana la convivencia social.









USO DE DROGAS: UMA ANÁLISE SOB A
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1. Introdução:

De acordo com o Relatório Mundial das Drogas 200633

1, elaborado pelo 
Escritório das Nações Unidas Contra Drogas e Crime, existem 200 milhões de 
usuários de drogas no mundo: aproximadamente 5% da população mundial entre 
15 e 64 anos usam drogas ilícitas pelo menos uma vez por ano. Desse total, quase 
metade usa droga pelo menos uma vez por mês, ou seja, regularmente.

A droga ilícita mais consumida no mundo por estes usuários é a cannabis
em erva e resina (maconha e haxixe), alerta o Relatório. Cerca de 4% da população 
mundial entre 15 e 64 anos usaram este tipo de droga pelo menos uma vez no 
ano de 200434

2. Grande parte da produção mundial da maconha vem das Américas, 
enquanto que o haxixe vem principalmente do Norte da África. No Brasil, 
registrou-se queda no consumo da maconha, sendo que o Paraguai é o principal 
fornecedor dessa droga.

1.1. Drogas lícitas x drogas ilícitas

Droga é “qualquer produto alucinógeno (ácido lisérgico, heroína etc.) 
que leve à dependência química e, p.ext., qualquer substância ou produto tóxico 
(fumo, álcool etc.) de uso excessivo; entorpecente.”35

3

qual a diferença entre as drogas cujo consumo é tutelado pelo direito penal, 
daquelas que podem ser livremente usadas; isto é, qual a diferença substancial 
entre drogas lícitas e ilícitas?

Penitenciária – 2006, Prêmio Dr. Ruy da Costa Antunes.
1 De acordo com a Assessoria de Comunicação do Escritório das Nações Unidas Contra Drogas e Crime. Disponível em: <http://

www.unodc.org/brazil/pt/pressrelease_2006-06-26.html>. Acesso em: 26 jun. 2006.
2 1% da população mundial usa anfetaminas, cocaína e opiáceos.
3  Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm>. Acesso em: 20 ago. 2006.



Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1 (20) - janeiro/junho 2007

166

Pesquisa feita nos Estados Unidos em 2001, pelo Departamento de Saúde, 
mostra as características de cada substância, como pode ser observado na tabela36

4

abaixo:

Se analisarmos os dados acima, veremos que não há nenhuma característica 
preponderante para distinguir as drogas lícitas das ilícitas. Questiona-se, por 
exemplo, o motivo da criminalização da maconha, que apresenta baixa letalidade 
e poder de vício consideravelmente menor do que na nicotina, substância presente 
no cigarro, cujo consumo não é criminalizado37

5.
Portanto, conclui-se que a diferença entre drogas lícitas e ilícitas é 

uma convenção, tendo em vista apresentarem a mesma natureza psicoativa, que 
determina sobre quais condutas irá recair a intervenção do sistema penal38

6. Assim, 

o tratamento despendido pela legislação, bem como pela política criminal.

4  VERGARA, Rodrigo. Drogas. O que fazer a respeito. Revista Super Interessante, São Paulo, ed. 172, p. 40-50, jan. 2002.
5 Ainda, de acordo com o Laboratório de Toxicologia do Instituto Médico Legal, estudo realizado em 2003 revela que o alcoolismo e 

o tabagismo além de causarem dependência psíquica, como a maconha, causam também dependência física, sendo, portanto, mais 
prejudiciais à saúde. Cf. SILVA Jr., José. Lei de Tóxicos. In: FRANCO, Alberto Silva et al. (coord.). Leis Penais Especiais e sua 
Interpretação Jurisprudencial, vol. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 3241.

6 Cf. KARAM, Maria Lúcia. Redução de Danos, Ética e Lei: os Danos da Política Proibicionista e as Alternativas Compromissadas 
com a Dignidade do Indivíduo. In: BASTOS, Francisco Inácio [et al]. Drogas, Dignidade e Inclusão Social: A Lei e a Prática de 
Redução de Danos. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Redutores de Danos, 2003.
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2. Análise do problema perante a legislação e a política criminal

2.1. Breve histórico da legislação brasileira

2.1.1. Legislação internacional

fabricação da substância até a participação internacional em atos relacionados.

para combater o uso indébito de entorpecentes.
Dez anos depois, o Brasil assinou a Convenção sobre Substâncias 

Psicotrópicas, que buscava restringir o uso dessas substâncias com medidas 
rigorosas.

substâncias psicotrópicas, assim como a preocupação com o vínculo dessa com 
outras atividades criminosas organizadas, promulgou-se, no Brasil, a Convenção 

pelo Congresso Nacional no ano de 1991.
A partir deste histórico, percebe-se que a preocupação com o uso de 

progressivamente. Em um primeiro momento, o objetivo recaiu apenas sobre o 

se o uso dessas substâncias. Somente mais tarde, recomendou-se a utilização de 

2.1.2. Legislação nacional

Paralelamente, em 1976, entrou em vigor em nosso ordenamento jurídico 

e ao uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência 
física ou psíquica. Além disso, instituiu o Sistema Nacional Antidrogas para exercer 
atividades de prevenção e repressão relacionadas ao uso indevido, à dependência, 

Em dezembro de 1986, criou-se, com a Lei n° 7.560, o Fundo de 
Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso, que dispôs sobre 

atividades correlatas.
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Ocorre que em 2002 entrou em vigor a Lei nº 10.409, que tinha, em um 
primeiro momento, como foco, disciplinar integralmente a matéria. Mas esse 
objetivo não foi alcançado, uma vez que teve um terço de seu teor vetado pelo 
Presidente da República, permanecendo em vigor a lei de 1976.

2.2. Legislação aplicável: nova lei de tóxicos

Recentemente foi publicada a Nova Lei de Tóxicos (Lei nº 11.343/2006), 
que deixou de prever pena privativa de liberdade para o usuário de drogas e 
supriu algumas lacunas sobre a diferença entre as condutas relacionadas ao porte 

A partir da Nova Lei, poderão incidir sobre o usuário penas alternativas, 
previstas pelos incisos do artigo 28: I – advertência sobre os efeitos das drogas; II 
– prestação de serviços à comunidade; III – medida educativa de comparecimento 
a programa ou curso educativo. Para garantir o cumprimento dessas medidas, o 
juiz poderá se valer de multa39

7 e admoestação verbal (art. 28, § 6º, da Lei n° 
11.343/2006).

Essas penas alternativas são medidas educativas que podem ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente, respeitando-se, no caso das duas últimas, 
o prazo máximo de cinco meses para primários e dez meses para reincidentes. 
Caso necessário, essas penas podem ser substituídas a qualquer tempo, ouvidos 
o Ministério Público e o defensor40

8.
A prestação de serviços à comunidade, dispõe o parágrafo 5º do artigo 

28, deverá ser realizada preferencialmente em locais que se ocupem da prevenção 
do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. 

Com as leis anteriores (Lei n° 6.368/76 e Lei n°10.409/02), o usuário 
de drogas que fosse encontrado na posse de substâncias entorpecentes, sendo 
primário, poderia escolher entre a prisão e o tratamento. Tratamento esse a ser 

A crítica que se faz a essas opções é a de que nem sempre aquele que está 
portando a substância entorpecente é um dependente que precise de tratamento, 

que esteja usando pela primeira vez.
Com a Nova Lei (art. 28, § 7º), o juiz determinará ao Poder Público 

que coloque, gratuitamente, à disposição do infrator estabelecimento de saúde, 
preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado, possibilitando 
ao usuário fazer a opção pelo tratamento.

prever as condutas de adquirir, guardar e trazer consigo substância entorpecente 

7  Parágrafo único do artigo 29: Os valores decorrentes da imposição da multa a que se refere o § 6° do art. 28 serão creditados à
conta do Fundo Nacional Antidrogas.

8 Conforme dispõe o artigo 27 da Lei n° 11.343/2006.
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para uso pessoal, como o artigo 16 da Lei nº 6.368/76, o artigo 28 da Nova Lei 
reconhece as condutas de ter em depósito; transportar; semear, cultivar e colher 
plantas destinadas à preparação de substância que cause dependência física ou 
psíquica. O parágrafo 2º do artigo 28 também esclareceu a forma que o juiz deve 
adotar para determinar se a droga destinava-se ao uso pessoal: “§2º Para determinar 
se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade 
da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, 
às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do 
agente.”

Isso vai depender da política criminal adotada, conforme veremos.

2.3. Política criminal

Quatro modelos41

9 marcaram a forma pela qual os países têm enfrentado 
o problema do uso de drogas ilícitas: o modelo proibicionista, o modelo da 
liberalização, o modelo da justiça terapêutica e o modelo da redução de danos.

2.3.1. Modelo proibicionista42

10

Trata-se de política ditada pelos Estados Unidos, apresentando como 
meta a abstinência total em relação ao consumo de drogas. Para tanto, criminaliza 
rigorosamente todas as condutas associadas às drogas ilícitas, como a produção, a 
distribuição e o consumo. Lida com as drogas como um problema policial.

2.3.2. Modelo da liberalização

É o modelo adepto à legalização absoluta das drogas, ainda mais do 
usuário. Ressalta que as drogas envolvem diversas classes sociais, mas o sistema 
acaba incidindo somente sobre as mais desfavorecidas. O problema das drogas 
seria a criminalização.

2.3.3. Modelo da justiça terapêutica

A melhor resposta ao usuário de drogas seria o tratamento, não o sistema 
penal. Não diferencia o usuário do dependente, entendendo que todos devem ser 
tratados.

9 Cf. GOMES, Luiz Flávio. Nova Lei de Tóxicos não prevê prisão para usuário. Revista Juristas, ano III, n. 86., ago. 2006. Dispo-
nível em: <http://www.juristas.com.br/revista/imprimir.jsp?idObjeto=1928>. Acesso em: 24 ago. 2006.

10 KARAM, Maria Lúcia. Op. cit.Op. cit.
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2.3.4. Modelo da redução de danos

Uma vez que acreditamos ser esta a política criminal mais adequada para 
reduzirmos os danos sociais envolvidos no consumo de substâncias entorpecentes, 
o modelo da redução de danos será abordado de maneira mais detalhada.

Ao contrário da política proibicionista, este modelo, muito adotado na 
Europa, visa reduzir os danos causados pelas drogas tanto aos usuários como à 
sociedade. O problema do uso de drogas passa a ser visto como questão de saúde 
pública, não mais de criminalidade. Em longo prazo, busca-se a descriminalização 
de forma gradual além de regulamentação e informação.

Os países adeptos desta política criminal têm adotado medidas diversas 
para reduzir os danos relacionados ao uso de droga, como disponibilizar seringas 

agulhas, ou até mesmo substituir droga ilegal por outra que cause menos prejuízo 
á saúde.

A Suíça, por exemplo, disponibiliza heroína gratuitamente, além de 
oferecer clínicas equipadas e assistidas por enfermeiros. Com essa medida, o país 

clínicas de tratamento para dependentes de heroína que, além de recuperar dois 
terços dos pacientes, diminuem em 60% o envolvimento com a polícia.

Com o objetivo de reduzir as conseqüências do uso de drogas, o Canadá 
criou narcossalas, supervisionadas por enfermeiros, onde o usuário de droga tivesse 
uma supervisão e assistência necessária, com o objetivo de prevenir overdoses e 
reduzir contaminação pelo vírus da AIDS e outras doenças transmissíveis pelo 
sangue. A medida teve inspiração em outras experiências semelhantes adotadas 
pela Suíça, Holanda e Austrália, que alcançaram como resultado a redução das 
mortes por overdose, embora não tenha diminuído o consumo de drogas43

11.
A Holanda, por sua vez, comercializa de forma legal a maconha, e 80% 

dos usuários têm acesso aos órgãos públicos de saúde. No Brasil, menos de 2% 
dos usuários estão em contato com esse tipo de órgão.

A transmissão do vírus da AIDS é uma das conseqüências do uso 
de drogas que pode ser reduzida com essa política criminal. De acordo com o 
Relatório Mundial de Drogas de 2006 (UNODC), entre 5% e 10% das pessoas 
infectadas estão relacionadas ao uso de drogas injetáveis com compartilhamento 
de seringas e agulhas contaminadas44

12. Na América do Sul, estão infectados pelo 
vírus da AIDS cerca de 80% dos usuários de drogas injetáveis. Programas de troca 

3. Uso de drogas:

Quando as medidas buscam a abstinência absoluta em relação às drogas, 
como as propostas do modelo proibicionista, o direito penal aparece como o 
instrumento mais adequado, pois acredita-se que a sanção/repressão seja efetiva 
11 NICKERSON, Colin. Canadá gives drug users a “safe” facility. In:Canadá gives drug users a “safe” facility. In: International Herald Tribune, 27 jun. 2003.
12 De acordo com a Assessoria de Comunicação do Escritório das Nações Unidas Contra Drogas e Crime. Disponível em: <http:/

www.unodc.org/brazil/pt/pressrelease_2006-06-26.html>. Acesso em: 26 jun. 2006.
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mas simbólico, uma vez que o usuário não é o único responsável pelos danos 
relacionados às drogas.

Por essa razão, o direito penal não é o melhor instrumento para lidar com 
esse problema de saúde pública, nem o único possível. É necessário, para lidar 

chegue a uma resposta mais abrangente e multiagencial.
Para tanto, deve-se ter como premissa o respeito ao direito à privacidade, 

que possibilita ao indivíduo decidir sobre a própria vida, atuando na educação e 
informação de forma preventiva para que a decisão do indivíduo seja, no mínimo, 
consciente.

Isso porque um dos princípios norteadores do direito penal é o da 
intervenção mínima45

13, ou seja, protege-se por meio do direito penal apenas os 

autonomia individual.
Cabe ao direito penal atuar sobre o abuso e descontrole do uso de drogas 

quando colocam terceiros em risco. E isso já é feito de forma legítima nos casos 
de proibição de dirigir embriagado, na incidência de agravante no crime cometido 
em estado de embriaguez preordenada.

O que se pode concluir a partir do Relatório Mundial das Drogas de 2006 
é que a ameaça da pena não diminuiu o consumo de substâncias entorpecentes, 

drogas. Além de não reduzir o consumo, o direito penal gera aspectos negativos 
tanto para o usuário como para a sociedade, conforme se demonstrará ao tratarmos 
da criminalização.

Além disso, o uso de drogas não se traduz em ofensa à saúde pública. 
Pode-se, no máximo, falar em autolesão, que não cabe ao direito penal punir, 
como não o faz na tentativa de suicídio, por exemplo.

3.1. Análise e sugestões

De acordo com a legislação vigente, o tratamento hoje dado aos usuários 
de drogas é de natureza penal, ou seja, aquele que pratica qualquer das condutas 
relacionadas ao consumo de drogas, embora não receba pena privativa de liberdade, 
sofre a incidência de penas alternativas.

Diante das políticas criminais apresentadas, nota-se que, embora o uso 
de drogas continue com caráter penal, as penas estão mais brandas. Mas isso não 
basta. Para reduzir o problema de saúde pública relacionado com as drogas, é 
necessário descriminalizar e regulamentar essas condutas.

13  Cf. RIGON, Rozimeri Aparecida. A (des)penalização ou (des)criminalização do consumidor de substâncias entorpecentes frente
à legislação penal brasileira. In: Revista da ESMESC. Florianópolis: Habitus, 2005, p. 307. 
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3.1.1. Criminalização

política criminal proibicionista, ditada pelos Estados Unidos. Trata-se de escolher 
o direito penal como instrumento de controle do uso de drogas ilícitas, com o 
objetivo de alcançar a completa abstinência.

Para que o indivíduo possa fazer o uso de substância entorpecente, é 
necessário que adquira a droga que tenha sido produzida e distribuída. No âmbito 
do mercado, a criminalização implica a elevação dos preços e o aumento do lucro, 
porque somam-se ao preço os riscos relativos à perda e os gastos com segurança 
necessários para exercer a atividade.

aqueles que morrem ou que são presos em virtude dessa atividade facilmente são 
substituídos. Mesmo que se aumente a repressão, a disponibilidade de mão-de-obra 
não tende a diminuir devido às circunstâncias socioeconômicas da atividade.

Em suma, a criminalização envolve mais aspectos negativos do que 
positivos: aquele que quer adquirir a substância entorpecente ilícita, para uso 

criminosa; o desconhecimento do teor de impurezas torna o uso inseguro para a 
saúde do consumidor; a transmissão de doenças é mais freqüente; o caráter penal 

confundem-se usuário e dependente, quando na verdade são tão diferentes como o 
alcoólatra daquele que bebe socialmente.

3.1.2. Descriminalização

Em 1965, Edwin Schur, em sua obra “Crimes Without Victms”, concluiu 
que o Estado não tinha legitimidade para intervir de maneira punitiva em situações 
consentidas entre adultos, de bens ou serviços penalmente proibidos46

14, como o 
consumo de substâncias entorpecentes ilícitas.

Nesse sentido, entende-se que crimes como a conduta de usar drogas 
acabam por produzir outros crimes, secundários, mais graves do que a própria 
prática criminalizada, por isso esse tipo de conduta deveria ser tratado como 
enfermidade.

retirar formalmente ou de fato do âmbito do Direito Penal, certas condutas, não 
graves, que deixam de ser delitivas.”47

15 Por outro lado, a despenalização seria 

14 Cf. DIAS, Jorge de Figueiredo. Uma Proposta Alternativa ao Discurso da Criminalização/Descriminalização das Drogas.
In Scientia Ivridica, nº 250/252, jul./dez. 1994.

15 CERVINI, 1995 apud RIGON, 2005, p. 301.
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“o ato de diminuir a pena de um delito sem descriminalizá-lo, quer dizer, sem tirar 
do fato o caráter de ilícito penal.”48

16

3.1.3. Regulamentação: um passo para reduzir danos

As drogas lícitas recebem tratamento administrativo que se dá por meio 

Nacional de Vigilância Sanitária, bem como cria a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) – autarquia vinculada ao Ministério da Saúde.

produção e comércio de medicamentos e suas substâncias ativas, bebidas, cigarros 
e derivados do tabaco, alimentos e outros bens e produtos que possam colocar em 
risco a saúde pública.

Em relação ao cigarro, a ANVISA, por meio da Resolução nº 4649

17,
estabeleceu os teores máximos permitidos de nicotina, que causa a dependência, 
de alcatrão, responsável pela ação carcinogênica, e de monóxido de carbono, que 
afeta o sistema cardiovascular, e obrigou a impressão dos teores na embalagem do 
produto, contendo, ainda, a informação de que “não existem níveis seguros para 
consumo destas substâncias”.

Ministério da Saúde implantou um laboratório para realizar análises químicas 
e toxicológicas, sendo os custos divididos entre as indústrias do ramo, como 
investimento na prevenção de doenças causadas pelo cigarro50

18.
A Lei nº 9.294/96, por sua vez, dispõe sobre as restrições ao uso e à 

propaganda de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e 
defensivos agrícolas. O cigarro, um dos produtos controlados por essa lei, tem seu 

propaganda regulamentada pela lei, que prevê a introdução de advertências sobre 
o consumo na própria embalagem do produto.

Feita esta breve análise da regulamentação, utilizando como exemplo o 
cigarro, questiona-se o motivo de não fazer o mesmo com as drogas hoje ilícitas.

Nesse sentido, diversas podem ser as propostas para a regulamentação 
das drogas. Alguns entendem que cada substância deve ter um tratamento, porque 
apresentam características diferentes quanto ao grau de vício e letalidade.

Outros, como Milton Friedman, ganhador do prêmio Nobel de Economia, 
entendem que as drogas devem ser controladas pela indústria farmacêutica, 
necessitando de prescrição médica para o consumo. Seria uma forma de controlar 
o consumo e a qualidade51

19 das drogas produzidas legalmente.
16 Idem.
17 Cf. Alcatrão, nicotina e monóxido de carbono: regulamentação dos teores para os cigarros brasileiros. In: Atualidades em Tabagismo 

e Prevenção do Câncer, ano 10, jan./mar. 2001. Disponível em: <http://www.inca.gov.br/atualidades/ano10_1 regulamentacao.
html> Acesso em 28 ago. 2006.

18 Idem.
19  A cocaína vendida em São Paulo chega a ter 93% de impurezas. Cf. VERGARA, Rodrigo. Op. cit.
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Luiz Eduardo Soares, sociólogo, entende52

20 que a legalização das drogas 
deve ser realizada lentamente, iniciando com a maconha, que receberia o mesmo 
tratamento dado ao álcool e à nicotina. A partir disso, a venda de drogas poderia 
ser taxada, sendo o dinheiro arrecadado destinado à prevenção e tratamento de 
usuários.

Com a regulamentação, pode-se coibir/proibir os produtores de criar 

seus direitos de consumidor.

4. Propostas e conclusão

4.1. Propostas

Com base no que foi desenvolvido neste estudo, algumas propostas 
podem ser feitas com o objetivo de reduzir os danos causados para o usuário e 
para a sociedade, possibilitando o controle e o tratamento preventivo:

(i) Políticas de preço: quanto maior o preço, o consumo tende a diminuir.
(ii) Políticas de tributação: os valores arrecadados pelos tributos incidentes 

nas substâncias hoje ilegais poderiam ser destinados ao tratamento e à prevenção 
do usuário/dependente.

primeiro momento. Poderia haver uma restrição aos lugares de venda e  à idade do 
comprador, assim como é feito com bebidas alcoólicas.

(iv) Políticas de proibição de propaganda nos meios de comunicação: a 

(v) Campanhas preventivas: a informação é muito importante para 
prevenir o uso, já que podem mostrar os males e os riscos associados ao consumo 
de substâncias entorpecentes.

(vi) Fiscalização e regulamentação: para preservar a saúde do usuário, é 
necessário prever teores máximos das substâncias que formam determinada droga, 

(vii) Programas de redução de danos: disponibilizando tratamento para o 
dependente, bem como assistência ao usuário.

4.2. Conclusão

Toda conduta prevista como crime visa proteger um bem jurídico. No caso 

a saúde pública, porque a conduta do usuário resultaria na difusão das drogas. Se 

fumar um cigarro comum, sendo que da mesma forma atentaria contra a saúde 
pública?

20 Idem.
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Será que é legítimo o direito penal interferir na esfera pessoal do consumo 
de substâncias que podem prejudicar a saúde daquele que delas faz uso? Parece 
que não. O que pode fazer é restringir  ambientes, limitar propagandas, evitar 
condutas que coloquem terceiros em risco. Só assim o direito penal estaria 
efetivamente protegendo um bem jurídico: situações que realmente representem 
risco a terceiros, ou à sociedade.

Conciliando a regulamentação com políticas públicas de prevenção, como 
as citadas acima, obter-se-ia um menor custo social, uma vez que se reduziriam 
os problemas relacionados ao consumo de substância ilícita, acabar-se-ia com o 

seria o fato de o uso de substâncias entorpecentes expor a saúde pública a perigo, 
por estar difundindo esta conduta. Admitir que o usuário de drogas é potencialmente 
perigoso para a sociedade, pela possibilidade de disseminar o uso para a 

bebidas alcóolicas, porque se usadas em excesso podem causar dependência53

21.
O que se conclui a partir da análise do tipo que criminaliza o porte de 

drogas é que o direito penal não confere efetiva tutela ao bem jurídico saúde 
pública54

22

saúde pública, acaba-se por ameaçar ainda mais esse bem jurídico, uma vez que 

consumirem substâncias adulteradas e com impurezas.
Não se deve enfrentar o problema das drogas a partir do direito penal, 

que é possível a partir de um programa de redução de danos.
Se a intenção é reduzir o consumo de determinada droga, a solução é 

o controle e a prevenção, que se faz a partir da regulamentação e informação. É 
simplista acreditar que a criminalização de certa conduta, que não faz vítimas além 
do próprio consumidor, incida na redução de sua prática.

Resta apenas a escolha entre ignorar os problemas referentes ao uso de 
drogas, mantendo essa conduta criminalizada, ou encarar a realidade no sentido 
de enfrentar uma regulamentação, ações preventivas, para reduzir desde os danos 
sociais  à saúde do usuário até sua estigmatização. “(...) é incontestável que os 
custos sociais dos problemas diminuem conforme eles saem da obscuridade 

comércio de remédios, álcool e tabaco, ou seja, drogas legais, são evidências nesse 
sentido.”55

23

21 Cf. TJRS - AC 69.103.051-4 - Rel. Nério Letti - RJTJRS 155/69-76 apud SILVA Jr., José. Op. cit.
22 Cf. GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Notas sobre a inidoneidade constitucional da criminalização do porte e do comércio 

de drogas. In: REALE Jr., Miguel (coord.) Drogas: aspectos penais e criminológicos. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
23 DIAS NETO, Theodomiro. O direito à vida e o direito penal. Folha de S. Paulo, São Paulo, 20 jan. 2005, Folha Opinião.
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Frente ao exposto, conclui-se que houve uma despenalização quanto às 
condutas relacionadas ao consumo de drogas pela Lei nº 11.343/2006, ao deixar de 
prever pena privativa de liberdade para o usuário de drogas, passando a prever penas 
alternativas. Embora seja um passo no sentido das políticas de redução de danos, 
entende-se que é necessário descriminalizar essas condutas, regulamentando-as, a 
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Estudante de Direito da Universidade Federal do Paraná

1. Introdução

O presente trabalho abordará a criminalização do uso de drogas ilícitas a 
partir do mais recente marco legal, qual seja, a Lei nº 11.343/06, que revogou os 
diplomas legais anteriores; e a partir do debate político-criminal contemporâneo 

Direito.

dependentes, avançando na despenalização do uso próprio das substâncias ilícitas, 
mantendo, no entanto, o controle institucionalizado e a criminalização, mesmo 
que com conseqüências menos graves que a detenção.

Pretende-se diferenciar as duas posições que hoje se apresentam 
enquanto opções de política criminal,
problematizar a criminalização do consumo pessoal de substâncias ilícitas a partir 
dos princípios constitucionais e da opção político-criminal mais adequada sob 
uma perspectiva democrática.

Quer-se evitar, desta forma, o exercício do caráter seletivo do sistema 
penal, intensamente presente no atual sistema, que atribui conseqüências opostas 

entre os dois comportamentos.
O escopo é a defesa da descriminalização do uso próprio como medida 

necessária para a diminuição da violência e dos danos ao indivíduo consumidor e 

2. Política criminal e a missão do direito penal

A partir da noção de política criminal 
controle social do crime e da criminalidade”, reduzida, no Brasil, a mera política
penal 56

1, encontra-se nas funções atribuídas à pena, e especialmente nas funções de 

Penitenciária – 2006, Prêmio Dr. Ruy da Costa Antunes
1 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito Penal: parte geral, p. 451. Observa o autor que a política criminal, no Brasil, se reduz a

mera política penal, na medida em que exclui políticas públicas de inclusão social para ater-se tão-somente à cominação e execu-
ção de penas.
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prevenção especial e geral, ambas em sua dimensão positiva57

2,
fundamentação do controle institucionalizado do uso próprio de entorpecentes. 

Nesse sentido, a instituição do Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas 
Lei nº 11.343/06, “a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas”.

Enquanto se entende por prevenção especial positiva exatamente a função 
de ressocialização ou correção do indivíduo mediante a aplicação e execução 
da pena, a prevenção geral positiva assume uma nova leitura, pós-moderna, 
desdobrando-se em duas vertentes com pressupostos e objetivos político-criminais 
opostos58

3.
Segundo Claus Roxin, a legitimação do direito penal sustenta-se na 

proteção de bens jurídicos
desta forma, a inviolabilidade do Direito e a .

Bem jurídico é “a relação de disponibilidade de um indivíduo com um 

penal de condutas que o afetam” 59

4, tendo a função político-criminal de principal 
critério de individualização e delimitação da matéria a ser objeto da tutela penal60

5.
Segundo Assis Toledo, “são valores ético-sociais que o direito seleciona, com o 
objetivo de assegurar a paz social, e coloca sob sua proteção para que não sejam 
expostos a perigo de ataque ou a lesões efetivas” 61

6.
Com o princípio da lesividade, estabelecem-se restrições de caráter 

qualitativo e quantitativo à utilização do “bem jurídico” enquanto critério de 
criminalização, funcionando, assim, como uma forma de minimização das 
proibições penais62

7.
Do ponto de vista qualitativo, que trata da natureza do bem jurídico 

liberdades constitucionais63

8, considerando apenas o que representar concretamente 
lesão a outros seres humanos. Do ponto de vista quantitativo, que trata da 
extensão da lesão, da restrição decorre o , que permite 
interpretar como atípicas aquelas lesões a determinados bens irrelevantes, a ponto 

condenatória.
Segundo Nilo Batista, há quatro principais funções exercidas pelo 

princípio da lesividade: relativas à não incriminação de atitudes meramente 
internas; de condutas que não excedam o âmbito do autor; de simples estados ou 

-
ção geral, a intimidação ou desestimulação da prática do crime. 

3 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito Penal: parte geral, p. 460.
4 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro, p. 439.

Rivista Italiana di
Diritto e Procedura Penale, Milão: A Giuffré Editore, fasc. 2, abr.jun. 1992, p. 543.

6 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, p. 16.
7 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão, p. 383.
8 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito Penal: Parte Geral, p. 26.
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condições existenciais e de comportamentos desaprovados pela coletividade, mas 
que não lesionam qualquer bem jurídico64

9.
O conceito funciona, desta forma, como garantia jurídico-política 

do cidadão no Estado Democrático de Direito, demarcando critérios para a 

de um Direito Penal do fato e não do autor65

10 material,
e não meramente formal de tipo penal; e de uma opção política especialmente 
importante no atual contexto em que buscam espaço teorias do delito e da pena 
fundadas em premissas político-criminais extremamente autoritárias.

Trata-se, nesse sentido, da outra vertente de interpretação da função de 
prevenção geral positiva da pena. Günther Jakobs, seu principal expoente, aplica 
a teoria sistêmica66

11 ao direito penal, fundando a política criminal funcionalista
sistêmica, que atribui àquele a missão de estabilização das expectativas normativas 
da comunidade e considera o bem jurídico como um conceito inútil.

Para a teoria sistêmica aplicada ao direito penal, o delito não é mais 

a pena ou a medida de segurança, a expressão simbólica do contrário, 
quer dizer, da superioridade do sistema. [...]. Em última instância, a 
teoria sistêmica conduz para substituição do conceito de bem jurídico 
pelo de “funcionalidade do sistema social”, perdendo a ciência do 
direito penal o último ponto de apoio que existe para a crítica do direito 
penal positivo.67

12

Nesta esteira, o papel subsidiário do direito penal enquanto garantia 
limitadora do poder punitivo do Estado é deixado de lado, restando à pena a 
função de garantir a e a satisfação dos 
impulsos punitivos da população, “um objetivo irracional substitutivo da proteção 
dos bens jurídicos, que atrela o Direito Penal à barbárie primitiva”68

13. Trata-se 
do Direito Penal do Inimigo, que, nas próprias palavras de Jakobs, demarca a 
sociedade entre o bem e o mal:

Quem por princípio se conduz de modo desviado, não oferece garantia 
de um comportamento pessoal. Por isso, não pode ser tratado como 
cidadão, mas deve ser combatido como inimigo. Esta guerra tem lugar 
com um legítimo direito dos cidadãos, em seu direito à segurança; mas 
diferentemente da pena, não é o Direito também a respeito daquele que 
é apenado; ao contrário, o inimigo é excluído.69

14

9 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro, p. 92-94. Ver também: CARVALHO, Salo de. A política criminal 
de drogas no Brasil, p. 89.

10 MUÑOZ CONDE, Francisco. Teoria Geral do Delito, p. 10: “O Direito Penal do autor se baseia em determinadas qualidades 
da pessoa, pelas quais esta pessoa, na maioria das vezes, não é absolutamente responsável e as quais, em todo caso, não podem 
ser precisadas e formuladas com toda nitidez nos tipos penais. [...]. Por isso, o Direito Penal do autor não permite limitar o poder 
punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária”.

11 Ver, nesse sentido, a obra de Niklas Luhmann e Talcott Parsons.
12 MUÑOZ CONDE, Francisco. Direito Penal e Controle Social, p. 13-15.
13 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito Penal: Parte Geral, p. 481.
14 JAKOBS, Günther. “Direito Penal do Cidadão e Direito Penal do Inimigo”. In: JAKOBS, Günther; MELIÁ, Manuel Cancio 

Direito Penal do Inimigo: noções e críticas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 49.
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Fortalece-se, dentro desta concepção político-criminal, o Direito Penal 
simbólico, que trata de situações sociais problemáticas para as quais se exige uma 
resposta imediata, não sendo esta, no entanto, uma solução real, mas tão-somente 
uma resposta penal com efeitos meramente simbólicos,
da população freqüentemente manipulados pelo sentimento de terror e pânico 
construídos pela mídia e pelo poder público no imaginário popular.

pela criação, junto ao público, de uma ilusão de segurança e um sentimento de 

fragilizada”70

15.
A forma como se legitima a criminalização do uso próprio de drogas ilícitas 

na doutrina e na jurisprudência encontra, contemporaneamente, fundamentos 
político-criminais neste pensamento. Não se está a dizer, assim, que o consumidor 
dependente é vítima do estereótipo do “inimigo”, a exemplo do que ocorre com 

uso próprio se insere, inevitavelmente, na plataforma do direito penal simbólico,
e não do direito penal enquanto garantia política do cidadão frente ao poder 
punitivo estatal e , para tanto, apenas se sustenta tendo por missão a proteção de 

3. O uso próprio e a descriminalização

controle demarcado pela diferenciação entre os estereótipos do dependente e do 
criminoso
ilícitas.

modelo
sanitário71

16, assim denominado por se utilizar de saberes e técnicas higienistas que 

não era criminalizado, mas encarado como doente, cujo tratamento tinha caráter 
obrigatório e vinculado às autoridades sanitárias e judiciais. O consumo foi 
tornado ilícito pelo Decreto nº 20.930, de 1932, e novamente descriminalizado 
com o Código Penal de 1940.

A partir de 1964, o advento do regime militar trouxe para a política criminal 
de drogas o modelo bélico
“inimigo interno”: nesse sentido, alterações no Código Penal equipararam o usuário 

15 BARATTA, Alessandro. “Funções instrumentais e simbólicas do Direito Penal. Lineamentos de uma teoria do bem jurídico”. In:
Revista Brasileira de Ciências Criminais, Revista dos Tribunais, ano 2, n. 5, jan.mar. 1994, p. 22.

16 BATISTA, Nilo. “Política criminal com derramamento de sangue”. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, Revista dos 
Tribunais, ano V, n. 20, out.dez. 1997, p. 133-134.



Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1 (20) - janeiro/junho 2007

183

nacional, investigados mediante procedimento sumário72

17. A Lei nº 6.368, de 1976, 
posteriormente alterada, mas revogada apenas em 2006, alterou a disciplina do uso 
próprio, cominando-lhe a pena de detenção.

social do usuário dependente. Há que se atentar, porém, para o fato de que o 
consumo pessoal de drogas permanece tratado como matéria de proibição.

O conceito de drogas inclui todas as diversas substâncias psicoativas 
conhecidas que provocam alterações no organismo73

18

enquanto lícitas ou ilícitas um ato administrativo da autoridade sanitária,74

19 visto 

efetivamente proibido. Nesse sentido, observa Maria Lúcia Karam que
todas as substâncias psicoativas, lícitas ou ilícitas, provocam alterações 
no organismo e, dependendo da forma como forem usadas, podem 
eventualmente causar danos, não sendo, assim, esta a razão da 
diferenciação entre umas e outras, ou da diferenciação das condutas de 
seus produtores, distribuidores e consumidores. Tampouco as drogas, 

é sabido, a cocaína, por exemplo, nos primeiros anos do século XX, era 
livremente vendida em farmácias.75

20

A técnica legislativa utiliza o recurso das normas penais em branco, que
se caracterizam por necessitarem de complementação mediante outro dispositivo, 
de cunho penal ou extrapenal76

21. Há forte entendimento crítico, no entanto, no 
sentido de que desta forma está-se a violar o princípio da reserva legal absoluta,
decorrente do princípio da legalidade, que determina a necessidade de “debate 
democrático parlamentar, cujos procedimentos legislativos, e só eles, teriam 
idoneidade para ponderar e garantir os interesses da liberdade individual e da 
segurança pública”77

22.
Há o argumento que preza pela teoria da reserva legal relativa, segundo a 

de proibição. Sendo, no entanto, matéria penal, é adequado que prevaleça a 
reserva legal absoluta em harmonia com outro princípio decorrente da legalidade, 
qual seja, o da previsibilidade mínima ou da taxatividade, que obriga o legislador 
a “determinar com precisão a conduta desviante, de forma que se restrinjam ao 
máximo dubiedades ou interpretações obscuras decorrentes do texto”78

23.

17 Mediante a Lei nº 5.276/71.
18      Ver, nesse sentido: OLMO, Rosa Del. A face oculta da droga

alterar as condições psíquicas e/ou físicas’, que têm em comum unicamente o fato de terem sido proibidas. Por outro lado, a confusão 
aumenta quando se compara a uma série de substâncias permitidas, com igual capacidade de alterar essas condições psíquicas e/ou 
físicas, [...], como por exemplo o caso do álcool”.

19 BATISTA, Nilo. Apresentação. In: OLMO, Rosa Del. A face oculta da droga, p. 9.
20 KARAM, Maria Lúcia. “Política de drogas: alternativas à repressão penal”. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, Revista

dos Tribunais, ano 12, n. 47, mar.abr. 2004, p. 361.
21 CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil, p. 82-83.
22 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro, p. 73.
23 CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil, p. 85.
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de perigo abstrato, no qual “a presunção de perigo da ação para o objeto de proteção 

o bem jurídico protegido”79

24. É questionável, nesse sentido, sua compatibilidade 
com o princípio da humanidade, segundo o qual a criminalização deve pautar-
se por critérios de racionalidade e proporcionalidade, violados com a punição de 

se sustentam apenas na norma, sem a exigência de ofensividade causal80

25.
No mesmo sentido há violação do princípio da lesividade, na medida 

em que a potencialidade lesiva é presumida mesmo carecendo de constatação 
empírica81

26. Baratta aborda também o princípio da adequação, descumprido se 
considerada a experiência e os diversos estudos realizados, cujas conclusões 

dos problemas da toxicomania, mas, pelo contrário, agrava-os”82

27.
Segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, a 

saúde pública.

a aquisição, guarda ou porte de entorpecentes para uso posterior, ações que 
teoricamente colocariam a saúde pública em risco83

28, por haver a possibilidade de 
expansão do perigo à sociedade84

29.

cometimento daquelas ações para consumo pessoal, carecendo de sentido a 
explicação da punição destas como forma de proteção da saúde pública, tendo 
em vista suposta expansibilidade do perigo. É absolutamente necessário, nesse 
sentido, que haja efetiva ofensa a bem jurídico de terceiro85

30.
uso punido, mas sim as ações de adquirir, 

guardar, transportar, e assim por diante, parece mais um 86

31, na medida que 
se trata de ações prévias necessárias ao consumo pessoal.

A conclusão, portanto, é pela inadmissibilidade da criminalização de uma 
autolesão, sem vítima, na perspectiva de uma 

política criminal democrática; possível apenas se admitida a função simbólica de
garantia da obediência às normas de um direito penal alheio à proteção de bens 
jurídicos.

Não se pode esquecer, ainda, que o artigo 5º, inciso X, da Constituição 
Federal garante a inviolabilidade da intimidade e da vida privada; pois ações 
praticadas em âmbito privado, sem a afetação de bem jurídico de terceiros, não 
podem constituir objeto de intervenção do Estado:
24 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito Penal: Parte Geral, p. 110.
25 CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil, p. 88.
26 CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil, p. 90.
27 BARATTA, Alessandro. “Une politique rationnelle des drogues? Dimensions sociologiques du prohibitionnisme actuel”. In: Dé-

viance et Societé, 1990, v. 14, n. 2, p. 168. Trad.  livre. No original: “les expériences [...] démontrent que la criminalisation n’estNo original: “les expériences [...] démontrent que la criminalisation n’est  
pas un moyen utile pour contrôler et résoudre les problèmes de la toxicomanie mais qu’au contraire, elle les aggrave”.

28 GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos, p. 99.
29 CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil, p. 90.
30 REGHELIN, Elisângela Melo. Redução de danos, p. 172.
31 TORON, Alberto Zacharias. “Porte de droga para consumo imediato. Atipicidade”. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais,

Revista dos Tribunais, ano 10, n. 37, jan.mar. 2002, p. 307.
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A dignidade da pessoa humana, reconhecida desde as origens do Estado 
Democrático de Direito, impede a transformação forçada do indivíduo. 
Enquanto não afete direitos de terceiros, o indivíduo pode ser e fazer o 
que bem lhe aprouver. O que os outros – e, portanto, também o Estado – 
podem fazer, nestas circunstâncias, é apenas tentar mostrar ao indivíduo 
que, supostamente, está se prejudicando, que seu comportamento não 
está sendo bom, jamais podendo, no entanto, obrigá-lo a mudar este 
comportamento, ainda mais pela imposição de uma sanção, qualquer 
que seja sua natureza ou sua dimensão. 87

32

descarcerização do 
uso de drogas, em vigor já com as alterações na Lei nº 6.368/76 e com o advento da 
Lei nº 9.099/95, relativa aos juizados especiais criminais. Reconhecido o avanço, 
não se pode ignorar que a referida conduta permanece como objeto da tutela penal,
com todas as suas conseqüências estigmatizantes inerentes ao mero contato com 
o sistema repressivo.

Mesmo se tratando de penas restritivas de direitos, a incompatibilidade 
da criminalização do uso próprio com os postulados do Estado Democrático de 
Direito permanece sob os mesmos fundamentos88

33.
Por derradeiro, o critério de diferenciação do comportamento entre o 

consumo pessoal e o  prossegue por demais subjetivo. Segundo o artigo 
28, §2°, da Lei nº 11.343/06, para “determinar se a droga destinava-se a consumo 
pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao 
local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e 
pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Ora, assim como anteriormente, há ampla margem para o exercício do 
poder seletivo 
diferentes interpretações e respostas opostas para situações similares, mormente 
não esquecendo que o consumo de drogas ilícitas é prática presente em todos os 
stratos sociais89

34.
Em profundo estudo acerca das relações entre as drogas e a juventude 

pobre no Rio de Janeiro, Vera Malaguti Batista analisou arquivos, comparou dados e 
resultados de processos, depoimentos e sentenças. Alessandro Baratta, prefaciando 
a obra, destacou a constatação da inequívoca seletividade do sistema:

criminalização: a designação do papel de consumidor para o jovem da 

Rio; [...]. A análise das sentenças revela, com impressionante clareza, os 

32 KARAM, Maria Lúcia. “Política de drogas: alternativas à repressão penal”. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais,
Revista dos Tribunais, ano 12, n. 47, mar.abr. 2004, p. 362.

33 KARAM, Maria Lúcia. “Política de drogas: alternativas à repressão penal”. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais,
Revista dos Tribunais, ano 12, n. 47, mar.abr. 2004, pp. 361-2.

34 BARATTA, Alessandro. “Une politique rationnelle des drogues? Dimensions sociologiques du prohibitionnisme actuel”. In Dévian-
ce et Societé, 1990, v. 14, n. 2, p. 167: “Dans le système de la drogue également, l’appartenance à des groupes sociaux davantage 
défavorisés produit une exposition plus grande au danger d’être assigné au monde de la marginalisation et de la criminalité, alors 
que la pratique de la consommation de drogues illicites se révèle presente dans touttes les couches sociales”.
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mecanismos ideológicos que integram a seleção dos casos que entram 
no sistema. Entre as variáveis examinadas, o estado de abandono, a 
etnia ou a classe social são, junto à reincidência, determinantes para 
a internação dos jovens que portavam pequenas quantidades de 
droga. [...]. Para os jovens de classe média, evitam-se estas medidas, 
substituindo-as pelo reenvio à família e pelo acompanhamento médico 
ou em clínicas particulares.90

35

Nesse sentido, concluiu a autora que

a visão seletiva do sistema penal para adolescentes infratores e a 
diferenciação no tratamento dado aos jovens pobres e aos jovens ricos, 
ao lado da aceitação social que existe quanto ao consumo de drogas, 

perigosa.91

36

Por estas razões é que se defende, a exemplo de diversos países da Europa, 
a real descriminalização do uso próprio de entorpecentes proibidos, entendida esta 
como “o ato e a atividade pelos quais um comportamento em relação ao qual 
o sistema punitivo tem competência para aplicar sanções é colocado fora da 
competência deste”, seja por meio de um ato legislativo ou de um ato interpretativo 
do juiz92

37.
Para Claus Roxin, há dois aspectos em torno da descriminalização; 

primeiramente, na eliminação de dispositivos penais que não sejam necessários 
para a manutenção da paz social, abrangendo comportamentos “que levem a não 
mais que uma autocolocação em perigo”93

38; e em segundo lugar, na aplicação do 
princípio da subsidiariedade, no sentido de que o direito penal é sempre a última 
alternativa acionada:

sociedade, está condicionada a um pressuposto limitador: a pena só 

outras medidas menos gravosas. O direito penal é desnecessário quando 
se pode garantir a segurança e a paz jurídica através do direito civil, 
de uma proibição de direito administrativo ou de medidas preventivas 
extrajurídicas94

39.

Há outras modalidades de controle mais adequadas à regulamentação 

restrições estabelecido ao consumo e à venda de produtos derivados do tabaco e 

35 BATISTA, Vera Malaguti. Difíceis ganhos fáceis, p. 17.
36 BATISTA, Vera Malaguti. Difíceis ganhos fáceis, p. 134-5.
37 HULSMAN, Louk. “Descriminalização”. In: Revista de Direito Penal, São Paulo, 1973, v.9/10, p. 7-26; apud CARVALHO, Salo 

de. A política criminal de drogas no Brasil, p. 194.
38 ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal, p. 12.
39 ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal, p. 33.
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bebidas alcoólicas, que “sem invadir o âmbito da liberdade individual, se mostram 
95

40, verdadeiramente 
destinadas a proteger a saúde pública e de cada cidadão.

A redução de danos é também uma alternativa viável, consistente na 
“minimização das conseqüências adversas do consumo de drogas do ponto de vista 
da saúde e dos seus aspectos sociais e econômicos, sem, necessariamente, reduzir 
esse consumo”96

41. Trata-se de uma política de saúde pública que visa possibilitar 
o consumo em condições menos danosas para o indivíduo consumidor, mediante 
a troca de seringas, o fornecimento de cachimbos para uso de crack, e assim por 
diante97

42.

4. Conclusão

A criminalização do consumo pessoal de drogas ilícitas acarreta 
conseqüências negativas em todos os sentidos, potencializando a violência98

43, a 
99

44.
Paradoxalmente, é a própria saúde pública que acaba afetada em sentido 

negativo pela criminalização, tendo em vista os riscos e danos à integridade física 
e mental dos consumidores que esta última acarreta100

45.
primários e

secundários da droga101

46, sendo os primeiros relacionados às propriedades naturais 
de cada substância psicoativa e os segundos referentes ao contexto em que ocorre 
o consumo, sendo a criminalização
circunstâncias.

Segundo o renomado jurista alemão, há muitos efeitos negativos relativos 
ao consumo de drogas comumente interpretados como efeitos primários, sendo, na 
verdade, efeitos secundários, como a marginalização do dependente, o isolamento 
social e até mesmo as alterações de personalidade, vinculados não às propriedades 
naturais da droga, mas, na verdade, ao processo intensamente estigmatizante ao 
qual são submetidos os indivíduos que têm contato com o aparato repressivo do 
Estado.

40 KARAM, Maria Lúcia. “Política de drogas: alternativas à repressão penal”. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, Revista 
dos Tribunais, ano 12, n. 47, mar.abr. 2004, p. 374.

41 REGHELIN, Elisângela Melo. Redução de danos, p. 74.
42 KARAM, Maria Lúcia. “Política de drogas: alternativas à repressão penal”. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, Revista 

dos Tribunais, ano 12, n. 47, mar.abr. 2004, p. 366.
43 KARAM, Maria Lúcia. “Política de drogas: alternativas à repressão penal”. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais,

só agem, eventualmente, de forma violenta porque desenvolvem suas atividades econômicas em um mercado tornado ilegal. Ao 
contrário do que se propaga, não são as drogas em si que geram criminalidade e violência. É sim o próprio fato da ilegalidade que 
produz e insere no mercado empresas criminalizadas, mais ou menos organizadas, simultaneamente trazendo a violência como um 
subproduto necessário das atividades econômicas assim desenvolvidas”.

44 CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil, p. 204.
45 KARAM, Maria Lúcia. “Política de drogas: alternativas à repressão penal”. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, Revista 

dos Tribunais, ano 12, n. 47, mar.abr. 2004, p. 365.
46 BARATTA, Alessandro. “Une politique rationnelle des drogues? Dimensions sociologiques du prohibitionnisme actuel”. In: Dé-

viance et Societé, 1990, v. 14, n. 2, p. 163-164.
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do consumo pessoal enquanto delitos de perigo abstrato e sem necessidade de 
resultado; a fragilidade do discurso que coloca a saúde pública enquanto bem 
jurídico tutelado; a violação de diversos princípios constitucionais; e a inadequação 

da criminalização, é que, hodiernamente, a criminalização do uso próprio 

funcionalista sistêmica, que adotasse por escopo um direito penal simbólico, 
voltado à manutenção dele próprio e não à garantia política do cidadão frente ao 
poder punitivo.

Sob a perspectiva de uma política criminal democrática, porém, é possível 
e adequado descriminalizar o consumo pessoal de entorpecentes. As experiências 
de descriminalização realizadas em alguns países não acarretaram, segundo 
Baratta, um aumento no consumo102

47.

de fazer crer que sem a intervenção penal viria “o caos”103

48. Supõe-se, erroneamente, 
que a defesa da descriminalização equivale a uma postura de abstenção de qualquer 
controle. Há, em sentido contrário, diversas outras formas de intervenção do poder 

mas das autoridades educativas e serviços de assistência terapêutica104

49.

BARATTA, Alessandro. “Funções instrumentais e simbólicas do Direito Penal. 
Lineamentos de uma teoria do bem jurídico” In: 
Criminais, Revista dos Tribunais, ano 2, n.5, jan.mar. 1994, p. 5-24.

______. “Une politique rationnelle des drogues? Dimensions sociologiques du 
prohibitionnisme actuel”. In: Déviance et Societé, 1990, v. 14, n. 2, p. 157-178.
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CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA

Processo MJ nº 08001.004742/2005-29
Projeto de Lei nº 113/2004, do Senador Demóstenes Torres

Assunto: Acrescenta parágrafo único ao art. 123 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7/12/1940

previstas no art. 121 do mesmo Código ao co-autor ou partícipe do crime de infanticídio.
Data de origem: 5/5/2004

Parecer do Conselheiro Carlos Lélio Lauria Ferreira

Senhor Presidente,

Senhores Conselheiros.

Vieram os presentes autos e este Egrégio Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária, para exame e manifestação deste colegiado a respeito 
do mérito da matéria da proposta legislativa relacionada no Projeto de Lei nº 
113/2004, de autoria do Senador Demóstenes Torres, que acrescenta parágrafo 
único ao art. 123 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7/12/1940 (Código Penal Brasileiro) 

co-autor ou partícipe do crime de infanticídio.

aduz, em síntese:

Em determinados casos, a aplicação pura da teoria monista pode 

Penal, como regra, adota a teoria monista, o que não impede, em 
casos especiais, a separação das responsabilidades dos co-autores ou 
partícipes.

E continua:

O presente projeto cuida de estabelecer uma nova hipótese de ruptura 
da teoria monista no crime de infanticídio. Referida conduta criminosa 
é tida como delictum exceptum, ou seja, como uma forma privilegiada 
do homicídio. Por essa razão, a pena é sensivelmente diminuída, em 

Mais adiante, ressalta:

O reconhecimento do infanticídio depende, inexoravelmente, da 
perturbação psíquica provocada pelo estado puerperal sobre o ânimo 
da gestante. Apenas isso explica o tratamento diferenciado em relação 
ao crime de homicídio.



Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1 (20) - janeiro/junho 2007

194

E conclui:

absurdo jurídico: punir, com a mesma pena, a gestante emocionalmente 
perturbada e aquele que lhe presta auxílio ou de alguma forma concorre 
para o crime. Tais condutas ensejam juízos de reprovação totalmente 
distintos. O sujeito que executa o crime a pedido da gestante ou lhe 
presta algum tipo de auxílio está, na verdade, matando alguém, devendo 
responder, sem qualquer tipo de benefício, pelo crime de homicídio.

É o Relatório, sucinto.

Passo a opinar.

Trata-se do Projeto de Lei nº 113/2004, de autoria do Senador Demóstenes 
Torres. A proposta é para acrescentar parágrafo único ao art. 123 do Decreto-Lei 

penas previstas no art. 121 do mesmo Código ao co-autor ou partícipe do crime 
de infanticídio.

Perscrutando os autos é fácil concluir que a proposta apresentada tem 
o objetivo de disciplinar matéria ainda controvertida na melhor doutrina, como 

do terceiro que presta auxílio ou de qualquer modo concorrer para a conduta da 
puérpera, ou executar o crime a seu pedido como homicídio.

O concurso de pessoas no crime de infanticídio deve ser examinado em 
todos os seus aspectos. Todos os componentes do tipo do art. 123 do CPB constituem 
elementares do crime. Em princípio, a regra aplicada é a de que, comunicam-se 
ao co-autor ou partícipe as elementares do tipo do art. 123 do CPB, alvo se ele 

105

1:

é autora de infanticídio, e as elementares desse crime comunicam-se ao partícipe, 
que, assim, responde também por ele. Somente no caso de o terceiro desconhecer 
alguma elementar é que responderá por homicídio. A “circunstância” de caráter 
pessoal (estado puerperal) comunica-se ao partícipe, justamente porque não é 
circunstância, mas elementar.

2ª) O terceiro mata o recém-nascido, contando com a participação da mãe: 
aquele comete crime de homicídio, pois foi autor da conduta principal, inexistindo 

3ª) Mãe e terceiro executam em co-autoria a conduta principal, matando a 
vítima: a mãe será autora de infanticídio, e o terceiro, por força da teoria unitária 
1 Magistério de Fernando Capez in Curso de Direito Penal – Parte Geral, 4ª ed., p. 317.
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ou monista, responderá pelo mesmo crime, nos termos expressos do art. 29, caput,
do Código Penal.

O que exatamente a presente proposta desconsidera é o que está 

autor ou partícipe o crime de homicídio, há necessidade de provar que o mesmo 
desconhece alguma elementar do crime de infanticídio. E essa é matéria processual 
e não de direito substantivo.

Considerando que a proposta visa punir a conduta do terceiro no crime 
de infanticídio de forma mais rigorosa sem qualquer preocupação de natureza 
probatória, vale frisar, nesse particular aspecto, que o Direito penal funciona 
também como meio de controle social formalizado e secundário, no sentido de 

meios extrapenais de controle.
Binding resumiu todo esse pensamento mostrando que o Direito penal 

não constitui um “sistema exaustivo” de proteção de bens jurídicos, de sorte a 
abranger todos os bens que constituem o universo de bens do indivíduo, representa 
sim um “sistema descontínuo” que seleciona apenas alguns dos fatos considerados 
ilícitos por outros ramos da ciência jurídica ou, em outras palavras, considera em 
seu objeto tão-somente os ilícitos jurídicos que devem ser criminalizados ante a 

106

2.
Aí está o caráter fragmentário do Direito penal, por meio do qual, em 

um primeiro momento, seleciona-se o objeto a ser posto sob a proteção social 
e, posteriormente, confere-se relevância punitiva tão-somente às condutas que 

Preocupa-nos, sobremaneira, o caso apresentado na proposta legislativa 

caminho mais fácil: punir de forma rigorosa.
Com efeito, da referida fragmentariedade surge uma construção tipológica 

individualizadora das condutas que são consideradas gravemente lesivas àqueles 
bens jurídicos que, por motivos já vistos, necessitam da tutela penal. Nenhuma 

proposta legislativa.
No estudo da fragmentariedade da tutela penal, Alice Bianchini ensina 

que “Não há dúvida de que o direito penal não outorga proteção à totalidade 
dos bens jurídicos. Ele constitui um sistema descontínuo, protegendo apenas 
aqueles mais fundamentais, e somente em face de violação intolerável. Daí dizer-
se fragmentária essa proteção (caráter fragmentário), pois se concentra o direito 
penal não sobre o todo de uma dada realidade, mas sobre fragmentos dessa 
realidade de que cuida, é dizer, sobre interesses jurídicos relevantes cuja proteção 
penal seja absolutamente indispensável”107

3.

2 Doutrina de Cezar Roberto Bitencourt in Manual de Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., p. 43.
3 Conforme Alice Bianchini in Pressupostos materiais mínimos da tutela penal, 1ª ed., p. 53.
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Diante do que foi exposto e reconhecendo a boa intenção do ilustre 
parlamentar ao apresentar o Projeto de Lei nº 113/2004, outra não pode ser 
a manifestação deste Relator: a rejeição da proposta de autoria do Senador 
Demóstenes Torres, que acrescenta parágrafo único ao art. 123 do Decreto-Lei 

penas previstas no art. 121 do mesmo Código ao co-autor ou partícipe do crime 

desprovida de qualquer estudo indicativo da necessidade da mudança legislativa.

É o Parecer, s.m.j.

Brasília, 14 de fevereiro de 2006.

CARLOS LÉLIO LAURIA FERREIRA
Conselheiro Relator

Parecer aprovado na 318ª Reunião Ordinária do CNPCP, realizada nos 
dias 13 e 14/2/2006.
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CRIMINAL E PENITENCIÁRIA

Processo nº 08037.000065/2006-43
Procedência: DEPEN/MJ
Assunto: Resolução CJF

Parecer do Conselheiro Carlos Weis

Senhores Conselheiros,

1. Pedi vista dos autos para melhor analisar a constitucionalidade da 

que disciplinou a competência dos juízes federais para cuidar da execução penal 
de pessoas presas em unidades penais federais.

A respeito, há parecer do N. Conselheiro Vetuval M. Vasconcelos no 
sentido da consonância daquela norma com o Direito nacional, assim como, 
divergindo, voto do I. Conselheiro Luís Guilherme Vieira. 

É o breve Relatório.

2. A questão em debate é a de saber qual o juízo competente para cuidar 
da execução penal de pessoas encarceradas nos presídios federais, tendo em vista 
o enunciado do artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, segundo o qual 
“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”, 
norma que encarna o direito fundamental da pessoa ao juiz natural.

Note-se, desde o princípio, que dúvida não pode haver quanto ao juiz 
competente para a solução de questões atinentes às condições de custódia dos 
presos, não relacionadas ao processo de execução penal, dado que ao juiz da 
execução, segundo dispõe a Lei de Execução Penal, compete também, “inspecionar, 
mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado 
funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade” 
e “interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando 
em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei.”108

1

Igualmente dúvida não paira em relação aos presos provisórios, isto é, 
aqueles cuja prisão decorre apenas de ordem judicial emanada de processo criminal 
de conhecimento, caso em que o competente é o juiz responsável pelo respectivo 
processo. A respeito, pontua Julio Fabrini Mirabete:

A competência do juiz encarregado da execução penal, seja ele 
especializado ou não, existe apenas quando a sentença transita em 
julgado (art. 669 do CPP). O artigo 65 da Lei de Execução Penal refere-

direitos quase idênticos aos dos condenados, somente poderá ser 
dirimido pelo juiz do processo de conhecimento.109

2

1 Lei de Execução Penal, artigo 66, incisos VII e VIII.
2 Execução penal: Comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-1984. 11ª ed. ver. e atual. São Paulo, Atlas, 2004. p. 179.
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Portanto, o que está em disputa é saber qual é o juízo competente para 

presos em penitenciárias federais. 
3. Enrico Tullio Liebman determina que: “a competência é a quantidade de 

jurisdição cujo exercício é atribuído a cada órgão, ou seja, a medida da jurisdição. 
Em outras palavras, ela determina em que casos e com relação a que controvérsias 
tem cada órgão em particular o poder de emitir provimentos, ao mesmo tempo em 
que delimita, em abstrato, o grupo de controvérsias que lhe são atribuídas “ .110

3

Discorrendo sobre a forma pela qual a jurisdição se concretiza por meio 

E assim, a função jurisdicional, que é uma só e atribuída abstratamente 
a todos os órgãos integrantes do Poder Judiciário, passa por um 
processo gradativo de concretização, até chegar-se à determinação do 
juiz competente para determinado processo; através das regras legais 
que atribuem a cada órgão o exercício da jurisdição com referência 
a dada categoria de causas (regras de competência), excluem-se os 
demais órgãos jurisdicionais para que só aquele deva exercê-la ali, em 
concreto.111

4

(...)
No Brasil, a distribuição da competência é feita em diversos níveis 

jurídico-positivos, assim considerados: a) na Constituição Federal, especialmente a 
determinação da competência de cada uma das Justiças e dos Tribunais Superiores 
da União; b) na lei federal (Código de Processo Civil, Código de Processo 
Penal etc.), principalmente as regras sobre o foro competente (comarcas); c) 
nas Constituições Estaduais, a competência originária dos Tribunais locais; d) 
nas leis de organização judiciária, as regras sobre competência de juízo (varas 
especializadas etc).112

5

A observação desses dados fundamentais e característicos do direito  
brasileiro torna possível determinar os diversos passos da caminhada 
através da qual a jurisdição sai do plano abstrato que ocupa como poder 
atribuído a todos os juízes e chega à realidade concreta da atribuição 
do seu exercício a determinado juiz (com referência a determinado 
processo).

São as seguintes fases desse iter, cada qual representando um problema a 
ser resolvido:

a) competência “de jurisdição” (qual a Justiça competente?);
b) competência originária (competente o órgão superior ou o

inferior?);

3 Apud CORRÊA DE SOUZA, Victor Roberto. Competência criminal da Justiça Federal. http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto   
asp?id=5232.

4 Teoria Geral do Processo. CINTRA, Antônio Carlos Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini e DINAMARCO, Cândido Rangel.
20ª ed. rev. e atual. São Paulo, Malheiros. 2004. p. 230.

5 Idem. p. 231.
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c) competência de foro (qual a comarca ou seção judiciária,
competente?);

d) competência de juízo (qual a vara competente?);
e) competência interna (qual o juiz competente?);
f) competência recursal (competente o mesmo órgão ou um

superior?).”113

6

Como resta claro, as regras de competência judicial, no Brasil, vêm 
previstas pela Constituição Federal, dispersas no Capítulo III do Título III da 
Carta, eis que, ao dispor sobre cada uma das repartições do Poder Judiciário cuida-
se das respectivas atribuições jurisdicionais.

E a questão relacionada a qual é a Justiça competente, primeiro passo da 
“caminhada” referida pela Doutrina, é dirimida, justamente, pela  Constituição 
Federal.

Logo, impossível chegar-se à correta solução para a questão lançada no 
início – a respeito de qual a Justiça e o juiz competente para cuidar da execução 
criminal – sem que o intérprete principie pela análise constitucional.

A respeito do tratamento constitucional do tema, Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho esclarece que há justiças especializadas e justiça comum. Em relação 
às primeiras, “devem-se entender aquelas cuja competência não compreende mais 
que a matéria determinada, com exclusividade. A justiça comum, a seu turno, 
compreende tudo aquilo que não houver sido expressamente reservado a outra 
organização.”114

7

Diante do rol do artigo 92 da Constituição Federal, as justiças especializadas 
são a eleitoral, a trabalhista e a militar, não existindo justiça especializada para 
cuidar exclusivamente de execução penal ou de direito criminal. 

Para nossa análise restam, portanto, as justiças comuns federal e estaduais, 

qual seja, o estabelecimento das matérias atinentes à primeira em rol taxativo, 
enumerado pelo artigo 109, a saber:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes 
ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
II – as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e 
Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;
III – as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado 
estrangeiro ou organismo internacional;
IV – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento 
de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas 
ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a 
competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

6  Ob. cit. pp. 232 e 233.
7  Curso de direito constitucional. 23ª ed. atual. São Paulo, Saraiva, 1996. p. 219.
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V – os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, 
iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido 
no estrangeiro, ou reciprocamente;
V – A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste 
artigo;
VI – os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos 

VII – os “habeas-corpus”, em matéria criminal de sua competência ou 
quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam 
diretamente sujeitos a outra jurisdição;
VIII – os mandados de segurança e os “habeas-data” contra ato de 
autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais 
federais;
IX – os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a 
competência da Justiça Militar;
X – os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, 
a execução de carta rogatória, após o “exequatur”, e de sentença 
estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, 
inclusive a respectiva opção, e à naturalização; 
XI – a disputa sobre direitos indígenas.

A competência da Justiça Comum Federal decorre de dois critérios, 
ratione personae e ratione materiae
incisos transcritos, constituindo “numerus clausus”, vez que “a Justiça Federal 

115

8

Disso decorre que toda a matéria residual, excluída a competência taxativa 
da Justiça Federal, reservou a Constituição às Justiças Comuns Estaduais, como 

À justiça estadual, ou justiça comum propriamente dita, pertence 
o julgamento de todos os litígios que não forem expressamente 
atribuídos pela Constituição Federal a outros ramos do Judiciário, ou 
eventualmente pela Constituição ou pela lei estadual a uma justiça 
militar estadual. 1169

execução penal e, mais propriamente, regulam o ponto em disputa.
5. De início nota-se que a Lei de Execução Penal pouco ajuda a esclarecer 

a dúvida, dado que seu artigo 65 estabelece que “a execução penal competirá 
ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da 
sentença”.

Curso de direito constitucional. 2ª ed. São Paulo, Saraiva.
1999. p. 294.

9       Ob. cit., p. 226.
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Ora, a norma referida sequer se coaduna com o gabarito constitucional 
hoje atribuído à matéria, sendo certo que a “lei local de organização judiciária” 
não pode ir contra as regras constitucionais atinentes à divisão da competência 
judicial. Logo, incumbe à interpretação constitucional estabelecer qual a Justiça 
competente para que, em seguida, a lei que organiza aquela Justiça estabeleça o 
juiz responsável.

Contudo, se a lei silenciar a respeito, o juízo da execução será o da 
condenação. Assim, o artigo 65 da LEP não é aquele que auxiliará a resolver o 
tema.

6. Prosseguindo na análise, ressalta, de plano, a necessidade de distinguir 
entre os presos (a) condenados pela Justiça Federal e; (b) condenados pela Justiça 

Comum Federal variam em razão da natureza das pessoas e dos bens envolvidos 
na lide.

Considerando o critério ratione personae, a competência da Justiça 
Federal se estabelece nos casos em que a União for autora no processo de execução 
penal, vale dizer, quando for ela a titular do direito de promover a execução de 
decisão penal condenatória.

Discorrendo sobre a natureza do processo de execução penal, o já citado 
Mirabete entende que aquele, na realidade, não existe como ação autônoma, mas 

Assim, embora não se possa falar em uma ação de execução penal 
em sentido estrito, não deixa a execução de ser uma fase do processo 
penal. Deve-se utilizar, portanto, a expressão processo de execução 
para designar o conjunto de atos jurisdicionais necessários à execução 
das penas e medidas de segurança como derradeira etapa do processo 
penal.117

10

da Justiça Federal para o processo de conhecimento serão aqueles que determinarão 
a competência para a execução da pena.

Penal, posto que determina que a competência para executar a pena é a do juiz da 
condenação, salvo se a lei de organização judiciária dispuser diferentemente.

Alerta-se, novamente, que tal lei jamais poderia ir de encontro ao texto 
constitucional, mudando a competência entre Justiças diversas, eis que se cuida 
de matéria tratada expressamente pela Lei Maior e que não admite que norma 
hierarquicamente inferior disponha diferentemente.

O que a lei de organização judiciária pode (e deve) fazer é, numa segunda 
etapa, dispor internamente qual o órgão da Justiça em questão incumbido desta ou 
daquela matéria.

Logo, sempre que o processo penal tiver como parte a União, na condição 
de autora, competente será a Justiça Federal, o que se prorrogará à execução da 
condenação.

10 Ob. cit., p. 34 e 35.
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Há, neste caso, uma continuidade da pretensão da União que, 
originariamente, como autora da ação penal, buscou a condenação e, agora, como 
exeqüente, busca a realização do julgado.

Em decorrência, os presos mantidos em unidade penal federal que tenham 
sido objeto de processo-crime promovido pela União perante vara criminal da 
Justiça Federal devem ter a execução de suas penas a cargo de juiz federal.

De idêntica maneira e pelos mesmos motivos, a execução de condenação 

na lei de organização judiciária local ou, na sua falta, pelo próprio juízo da 
condenação.

7. Da análise da normativa constitucional resta patente, ainda, que a 

elemento alheio que é dentre os eleitos pelo constituinte para traçar as regras 
norteadoras da competência, claramente estampados no artigo 109.

Logo, não é relevante em matéria de competência que a unidade penal 
de custódia do preso tenha sido construída, ou seja, mantida, pela União Federal, 

Federal ou, ainda, criar uma nova possibilidade de competência judicial federal 
para além daquela prevista nos incisos correspondentes.

8. Entretanto, reconheça-se, o emaranhado normativo nacional tem levado 
a soluções distintas, a respeito do que Mirabete118

11 aponta para o disposto na Lei 
Federal nº 5.010/66, que organiza a Justiça Federal: 

Art. 85. Enquanto a União não possuir estabelecimentos penais, a 
custódia de presos à disposição da Justiça Federal e o cumprimento de 
penas por ela impostas far-se-ão nos dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Territórios.

Segundo nos parece, tal norma mais confunde que esclarece a questão, 
posto que, embora tirada da lei de organização judiciária federal, não cuida ela 
propriamente de competência, antes dispondo sobre questão administrativa, 
devendo ser levado em conta que a lei referida foi editada vinte e dois anos antes 
das atuais normas constitucionais que regem a questão, em contexto político muito 
diverso dos ideais democráticos que atualmente inspiram a Nação.

9. Para dar maior complexidade ao tema, inolvidável o fato de a 
jurisprudência ter admitido exceção às regras constitucionais citadas, notadamente 
nos casos em que, inversamente ao problema atual, o preso era oriundo de 
condenação na Justiça Federal, mas estava custodiado em próprio estadual, o 

competente era a estadual.
A respeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 192, que 

assim dispôs:

11 Ob cit, p. 179. Ob cit, p. 179.
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COMPETE AO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DO 
ESTADO A EXECUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS A 
SENTENCIADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL, MILITAR OU ELEITORAL, 
QUANDO RECOLHIDOS A ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A 
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL.

Consultando os respectivos precedentes, para perscrutar a fundamentação 

PROCESSUAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO PELA JUSTIÇA 
FEDERAL. CUMPRIMENTO EM PRESÍDIO ESTADUAL. COMPETÊNCIA 
DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DO ESTADO.

1. Réu condenado pela Justiça Federal, se é recolhido a estabelecimento penal 
mantido pelo Estado e não pela União, o responsável pelo cumprimento da pena 
é o Juízo das Execuções Penais estadual. A expressão justiça ordinária dever 
ser compreendida como incluindo a justiça comum federal e a justiça comum 
estadual, contrapondo-se à justiça especializada.

2. Precedentes.

Execuções Criminais, suscitante” (CC n° 10.600-1-SP, Rel. Mm. Jesus Costa 
Lima, DJ de 10/10/1994).

E, ainda:

No julgado em questão, assentou-se que:

A jurisdição penal dos juízes, em todo o território nacional, é exercida 
no processo de execução, na conformidade da Lei de Execução Penal 
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(art. 2.210/84)119

12, aplicando-se igualmente o mesmo diploma legal 
ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, 
quando recolhido a estabelecimento penal sujeito à jurisdição ordinária 
(parágrafo único do artigo cit.).

competência quanto aos incidentes da execução da pena o estabelecimento 
em que está internado o sentenciado, não se vislumbrando na hipótese 

17 dos autos) não tem o condão de suspender o início de execução da 
sanção.
E, nos termos da lei mencionada, a execução penal compete ao juiz 
indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da 
sentença (art. 65), entendendo-se a lei da unidade federativa onde vai 
ser executada a pena como lei local (STF, HC 64.583, DJU 27/7/1987, 
pág. 5163; RT 617/400).

Em relação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a 
citação no acórdão acima, diz a respectiva ementa:

HABEAS CORPUS
Relator(a):  Min. CARLOS MADEIRA

Julgamento:  27/2/1987 Órgão Julgador:  Segunda Turma

Ementa:

- EXECUÇÃO PENAL. SE A EXECUÇÃO PENAL 
É TRANSFERIDA PARA OUTRA UNIDADE DA 
FEDERAÇÃO, O JUIZ COMPETENTE PARA 
ESSE FIM É O INDICADO PELA LEI LOCAL DE 
ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA (ARTIGO 65 DA LEI 
7.210/84). POR LEI LOCAL, HÁ DE ENTENDER-
SE A DA UNIDADE FEDERATIVA ONDE VAI 
SE EXECUTAR A PENA. NÃO SE TRATA DE 
SIMPLES DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO 
JUIZ DE UM ESTADO AO DE OUTRO, MAS DE 
MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA, EM RAZÃO 
DA TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. 
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

Publicação DJ 27/3/1987 PP-05163 EMENT VOL-01454-
01  PP-00151.

Com base em tais elementos, pode-se ver com clareza que o C. Superior 
Tribunal de Justiça fundou-se apenas na interpretação da lei ordinária para chegar 
ao seu veredicto, ou seja, para decidir que presos condenados pela Justiça Federal, 
mas cumprindo pena em estabelecimento estadual, tenham a execução de sua pena 
a cargo da Justiça do Estado. 

12 Sic
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Debruçando-se sobre o artigo 65 da LEP, englobou na expressão “justiça 
ordinária” tanto a Justiça Comum Federal, quanto a Justiça Comum Estadual. 
Para além disso, interpretou que a locução “lei local de organização judiciária”, 

executada a pena.” (C.C. 14.849-PA, supra)
Neste sentido, valeu-se de acórdão da Corte Suprema, que decidiu da 

mesma forma, porém em situação que ora não se aplica inteiramente, qual seja, 
a de preso condenado pela Justiça Comum Estadual transferido para presídio de 
outra unidade da Federação.

10. De toda sorte, respeitando o entendimento de nossas Cortes 
Superiores, quer nos parecer que a matéria jamais foi analisada sob a perspectiva 
constitucional, o que, data máxima venia, parece romper com a estrutura do direito 
processual brasileiro em relação ao tema.

Na realidade, os julgados e a súmula ultrapassaram etapa indispensável 

análise das normas constitucionais que, por assim dizer, guiam o intérprete no 
labirinto de órgãos judiciários existentes no país.

A nosso ver, portanto, antes de interpretar o artigo 65 da Lei de Execução 
Penal, havia que se buscar na Constituição Federal os lineamentos a respeito da 
Justiça competente para a situação, somente após o que seria possível conformar a 
norma da lei de 1984 às regras advindas do Poder Constituinte originário, àquelas 
posteriores e a ela hierarquicamente superiores.

Se o tivessem feito, quiçá outra teria sido a solução alcançada.
Deveras, dado que a Justiça Federal, conquanto de natureza comum, tem 

109 da Carta, certo é que execuções penais advindas de processos-crime originados 

preso passasse a cumprir pena em unidade penal de propriedade da União. 
No caso de um preso condenado pela Justiça Comum Estadual, mas 

transferido para penitenciária federal, a competência deveria passar, não a juiz 
federal, mas para o juiz estadual indicado na lei de organização judiciária do 
Estado em que se localiza a penitenciária federal, desde que diverso daquele onde 
se deu a condenação.

do Estado de São Paulo passasse a cumprir pena em Catanduvas, a competência 
passaria para a Justiça Comum Estadual do Paraná (de acordo com as regras 

De outra sorte, se o preso em questão tivesse sofrido condenação pela 
Justiça Comum do Estado do Paraná, sequer haveria mudança da competência 

ante a lei de organização judiciária paranaense.
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Isso porque não se pode confundir a competência entre Justiças (Federal 
ou Estadual) com a natureza do presídio que custodia o condenado (federal ou 
estadual). Se a competência para condenar era da Justiça Comum Estadual, esta 
se prorroga para o processo de execução, eis que, como visto, para a Doutrina 
este nada mais é que um continuum do processo-crime. Portanto, transferir-se 
a competência entre Justiças (da Estadual para a Federal) na execução seria o 
mesmo que transferir a competência para o julgamento, nas fases anteriores do 
mesmo processo-crime, o que agrediria a todos que, como os pares deste Conselho, 
possuem elevado saber jurídico.

Veja-se que a situação ora enfocada é, em tudo, diversa daquela apreciada 
pelo Supremo Tribunal Federal no acórdão antes referido, posto que, naquele caso, 
o preso transferido havia sido condenado pela Justiça Comum de um Estado e 
passava a cumprir pena em unidade penal de outro. Neste caso, a competência 

por Justiça Comum Estadual. Se o preso foi transferido para outra Unidade da 
Federação, tal regra não se alterou e, aplicada à situação, determinava que o preso 
continuasse sob os cuidados de Justiça Estadual, agora, porém, aquela do local 
para onde foi transferido.

Desnecessário acrescer que o preso condenado por vara da Justiça Comum 
Federal, mesmo que situada em outra Região (circunscrição judiciária) que a da 
penitenciária federal, se para esta for transferido, continua sob a competência 
da Justiça Comum Federal, de acordo com as regras internas de divisão de 
atribuições.

de competência, desde logo para salientar que a Doutrina somente a admite nos 
casos de competência relativa, jamais na absoluta.

O traço divisor de tais modalidades é o “interesse público”, na palavra dos 
já referidos processualistas:

É o interesse público pela perfeita atuação da jurisdição (interesse da 
própria função jurisdicional, portanto) que prevalece na distribuição 
da competência entre Justiças diferentes (competência de jurisdição), 
entre juízes superiores e inferiores (competência hierárquica: originária 
ou recursal), entre varas especializadas (competências de juízo) e entre 
juízes do mesmo órgão judiciário (competência interna). Em princípio, 
prevalece o interesse das partes apenas quando se trata da distribuição 
territorial da competência (competência de foro). 
Nos casos de competência determinada segundo o interesse público 
(competência de jurisdição, hierárquica, de juízo, interna), em princípio 

estabelecidos, e muito menos em virtude da vontade das partes em 

120

13

13 p. 241 p. 241
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normas constitucionais, não admitindo que se altere por conveniência das partes. Se 
a União não era parte ou interessada no processo penal de conhecimento, também 
não o é no de execução penal. Isso tendo-se em vista a dicção atual do artigo 109 
da  Constituição Federal, para quem o citado interesse decorre da condição de 
autora, ré, assistente ou oponente. Ora, se a União não foi autora do processo-
crime, não tem interesse jurídico na execução da pena.

nos casos de “infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou 
interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, 
excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da 
Justiça Eleitoral”, o que não parece ser o caso de pessoas condenadas pela Justiça 
Comum Estadual.

criticar a orientação de nossas Cortes Superiores, desde o momento em que, 
deixando de analisar a matéria sob o prisma constitucional, estabeleceram que o 
condenado pela Justiça Federal, mas cumprindo pena em próprio estadual, passasse 
à competência da Justiça Estadual, no que diz respeito à execução penal.

Tal solução, não resta dúvida, é mais conveniente do ponto de vista 
organizacional, como lembra Silva Franco, para quem, “outro entendimento levaria 
a uma inadmissível dualidade jurisdicional em um mesmo presídio, criando, às 
vezes, inconciliáveis situações em relação a presos numa mesma situação, num 
mesmo estabelecimento penal, apenas e tão-somente, porque suas condenações 
foram decretadas por justiças diferentes.”121

14

Contudo, com o devido respeito ao pensamento do renomado Jurista, a 
ótica do administrador não poderia prevalecer sobre a divisão constitucional de 
competências judiciárias, eis que esta é um corolário do direito ao juiz natural, 
citado no início, que implica conferir à pessoa o direito de saber que será julgada 

como, no caso, a remoção para tal ou qual estabelecimento.

que ninguém pode ser privado do julgamento por juiz independente e imparcial, 
indicado pelas normas constitucionais e legais.”122

15

Tanto isso é verdade que jamais se cogitaria alterar a competência no 
processo penal de conhecimento, caso o preso provisório, por algum motivo, fosse 
transferido para penitenciária federal. Nesta hipótese, acaso seria admissível que a 
competência se deslocasse da vara singular estadual para a Justiça Federal? Sendo 
negativa a resposta, como admitir que isso se dê em sede de execução penal? Sob 
nossa ótica, tal se mostra igualmente incabível.

14 Apud Mirabete. Ob. cit., p. 179.
15  Ob. cit. p. 140.
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Indo além, não parece de maior gravidade reunir, numa mesma unidade 
penal, presos que estejam sofrendo processos de execução penal por juízos distintos, 
eis que, em primeiro lugar, tal situação não afeta a competência exclusiva do Juiz 
Federal para resolver sobre questões relacionadas às condições de cumprimento 

União, os fatos relacionados a ele são de competência da Justiça Comum Federal, 
por força do artigo 109, incisos I e IV, da Constituição. Logo, o diretor da unidade 

Justiça Federal.
Pelo mesmo motivo, as questões concernentes à transferência de presos 

A distinção ocorrerá em relação aos processos de execução penal, mas, 
também aqui, a solução é simples. Se o preso é oriundo de condenação da Justiça 
Federal, a execução será igualmente processada por esta. Se o for por sentença 

onde se localizar a penitenciária. Logo, a direção do estabelecimento, no que diz 
respeito à execução da pena, deverá se relacionar com, no máximo, duas varas 
distintas, uma federal e outra estadual.

12. Em face dos elementos até aqui amealhados, passa-se a analisar a 
Resolução nº 502 do Conselho da Justiça Federal.

Em respeito a atribuição constitucional de competências judiciárias, certo 
é que a Justiça Comum Federal é responsável pela execução penal de condenados 
pela mesma Justiça, assim como a questões que digam respeito às condições de 
custódia dos presos em penitenciárias federais. A execução penal de condenados 
pela Justiça Comum Estadual, por seu turno, permanece com esta Justiça.

Os presos provisórios, quando custodiados em penitenciária federal, estão 
sob a supervisão do Juiz Federal para questões relacionadas às condições da prisão, 
não afetando as processuais, cuja competência permanece com o juiz responsável 
pelo processo-crime original.

Logo, a possível abrangência da Resolução em comento atinge as decisões 
relacionadas ao trânsito de presos para a unidade penal federal, assim como a 
execução penal de condenados pela Justiça Federal.

Contudo, não se pode deixar de levar em conta as bem lançadas 
ponderações do I. Conselheiro Luís Guilherme Vieira, para quem a Resolução 

tendo em vista o tantas vezes citado artigo 65 da Lei de Execução Penal. Deveras, 
tal artigo estabelece que a competência judicial para a execução penal é aquela 
estabelecida em “lei local de organização judiciária”, não em norma de caráter 
administrativo.

À mesma conclusão se chega pela análise das atribuições do Conselho 
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retro, nenhuma das quais permite que aquele colegiado disponha sobre a 
competência judicial interna da Justiça Federal.

Vê-se, porém, que a Resolução em comento sequer avançou sobre este 
aspecto, tanto que, no § 1º do artigo 2º, asseverou que “a execução penal da pena 
privativa de liberdade (sic
cargo do juiz federal competente.”

Qual é este juiz, a Resolução nem diz, nem poderia dizer. Trata-se, segundo 

13. Concluindo, é de nossa opinião que:
(a) A competência judiciária é matéria constitucional. A Constituição da 

República cria um sistema de Justiças especializadas e de Justiças Comuns. Se a 
matéria não for de competência de uma das primeiras, recai sobre as segundas. 
Neste caso, a Justiça Comum Federal somente é competente para as matérias 
relacionadas nos incisos do artigo 109 da Carta. Ali não se incluindo, recai para a 
Justiça Comum Estadual.

(b) O fato de uma unidade penal pertencer à União, a ou Estado ou, até, 
a um Município, em nada altera as regras de competência judicial em relação ao 
processo penal, de conhecimento ou de execução.

(c) O juiz federal responsável por penitenciária federal o é para resolver 
questões relativas à condição de custódia dos presos e para supervisionar a 
atividade da Administração Pública. Também o é para autorizar o ingresso de 
presos em tal unidade.

(d) O juiz federal igualmente será competente para processar execução 
penal de condenados pela Justiça Comum Federal que ali se encontrem em 
cumprimento de sentença.

(e) A execução penal de pessoa condenada pela Justiça Comum Estadual 
permanece a cargo desta, independentemente do local de prisão. Pode haver 
deslocamento interno da competência entre Justiças Comuns Estaduais, se o preso 
for removido para Estado diverso daquele que o condenou. O que a Constituição 
não admite é o deslocamento externo de competência, isto é, de Justiça Comum 
Federal para Estadual, e vice-versa.

local e não pode ser (como não foi) objeto de norma administrativa.
(g) A Resolução nº 502 do Conselho da Justiça Federal, no que não colidir 

com as conclusões precedentes, é válida, isto é, no que se destina a regulamentar 

permanência do preso na penitenciária federal e a lotação máxima da unidade. 
(h) A determinação do § 1º do artigo 2º da citada Resolução, por dispor 

acerca de questão de competência, viola matéria reservada à Constituição, no 
tocante à divisão de competências entre Justiças. Todavia, não se pode ignorar 
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a construção jurisprudencial, da qual discordamos, segundo a qual a natureza do 

Neste caso, seria de se admitir que a norma citada acompanha o entendimento ora 
prevalecente em nossos tribunais.

14. Voto, portanto, pela inconstitucionalidade parcial do § 1º do artigo 
2º da Resolução nº 502/2006 do Conselho da Justiça Federal, entendendo que a 
Justiça competente para a execução da pena é a mesma competente para o processo 
penal de conhecimento. Se o preso mantido em penitenciária federal tiver sido 
condenado pela Justiça Comum Estadual, esta é a competente para a execução 
da pena, podendo haver deslocamento apenas em relação à competência de foro, 
com eventual assunção do processo de execução por vara da Justiça Comum da 
Unidade da Federação onde se localiza o presídio.

No caso de condenado pela Justiça Comum Federal, a competência é 
mantida quanto à execução da pena, podendo haver, igualmente, deslocamento 
do foro.

É como voto.

Brasília, 31 de janeiro de 2007.

CARLOS WEIS
Conselheiro



CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA

Processo MJ nº 08001.005225/2006-58
Assunto: Aumento de pena

Remo: PL nº 4.434/2001 – Altera a redação do art. 2º da Lei nº 8.137,
de 27 de dezembro de 1990, aumentando a pena que passa a ser “pena de

reclusão” de 2 (dois) para 5 (cinco) anos para os crimes praticados por

relação à declaração falsa, omissão de pagamento e recolhimento de tributos e
contribuições sociais.

Procedência: Câmara dos Deputados
Parecer do Conselheiro César Oliveira de Barros Leal

P A R E C E R

Em nossas mãos o processo em epígrafe, que trata de projeto de lei, 
apresentado pelo Deputado José Pimentel, no sentido de alterar a redação do art. 
2º da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que passaria a viger da seguinte 
forma:

Art. 2º Constitui crime da mesma natureza (Assinale-se, para sua 
compreensão, o teor do art. 1º: Constitui crime contra a ordem tributária 
suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, 
mediante as seguintes condutas...):
I – fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou 
fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, 
de pagamento de tributo;
II – deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição 
social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de 
obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;

qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto 

IV – deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, 

de desenvolvimento;
V – utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que 
permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação 
contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.
Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

...Os crimes geralmente praticados por pessoas comuns guardam em 
suas penalidades grande descompasso com os crimes cujos agentes 
sejam oriundos de classes abastadas, não importando o grau de 
prejudicialidade que o delito provoque na sociedade.
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Como exemplo, vejamos o crime de “furto”, previsto no art. 155 do 
Código Penal, punível com pena de 1 a 4 anos e de 2 a 8 anos, nos 
casos em que haja “destruição ou rompimento de obstáculo para a 

ou destreza”, “emprego de chave falsa” ou “mediante participação de 
duas ou mais pessoas”. Agravar-se-á ainda mais a pena mínima (de 3 
a 8 anos), em caso de furto de veículo automotor que seja transportado 
para outro Estado ou exterior. É bom frisar que o furto se constitui numa 
modalidade de ofensa ao patrimônio (subtração de bem material), sem 
qualquer lesividade à vítima.
Por outro lado, em se tratando de crimes contra a ordem tributária, 
econômica, contra as relações de consumo e contra a Administração 
Pública, os incursos, quando a lei não consegue alcançar, são, em parte 
considerável das vezes, integrantes de classes mais favorecidas social e 
economicamente. Coincidência ou não as penas deste são em geral bem 
amenas. Prova disso é que os crimes de praticar fraude no pagamento 

programa de processamento de dados diverso do permitido pela fazenda 

6 meses a 2 anos. O que revela que os crimes praticados contra os bens 
públicos neste País chegam mesmo a compensar.

E agrega o ilustre Deputado:

Além de penas mais brandas, os autores desses crimes possuem bons 
advogados. Graças à “competente” ação destes, os processos em que 

conhecem-se nome, endereço e CPF do(s) delinqüente(s), mas não 
se poderá fazer contra ele(s) em face da extinção da punibilidade por 
prescrição. Enquanto o grau de lesividade social não for levado em 

como se diagramam os jornais: colunas sociais para os ricos; colunas 
especiais para os pobres.

de Redação opina no sentido de que o projeto de lei “atende aos pressupostos de 
constitucionalidade relativos à competência da União (art. 22 da CF), ao processo 
legislativo (art. 59 da CF) e à legitimidade de iniciativa (art. 61 da CF)”, assinalando 
que inexistem reparos com relação à juridicidade e à técnica legislativa, revelando-
se o Projeto, em seu mérito, “oportuno e conveniente, na medida em que adéqua 
a pena não só à gravidade da conduta lesiva à ordem tributária e econômica, mas 
também ao sistema penal vigente”.

Este o relatório. Opinamos nas linhas subseqüentes.
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Ressalta evidente que o projeto em tela, tal como o fez ver o Relator da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, foi redigido em consonância 
com os requisitos de constitucionalidade e atende aos parâmetros de juridicidade 
e técnica legislativa. Não há o que perquirir ao respeito. Nem tampouco que possa 

tipos de delitos.
A questão central colacionada neste processo, e em muitos outros que 

nos chegam às mãos com incômoda freqüência, vai muito mais além: passa pela 
discussão de uma tendência, claramente perceptível, no âmbito congressual, de se 
buscar, através do agravamento, uma resposta aos crimes que seja apta não apenas 
a punir severamente seus autores, mas igualmente a inibir seu cometimento.

Este Conselho, através da edição de resoluções e diretrizes de política 
criminal e penitenciária, assim como da emissão de centenas de pareceres, assumiu, 
de forma independente e uníssona, uma posição de repúdio a tentativas de mero 
endurecimento da legislação penal, por entender que não têm nem terão qualquer 
repercussão preventiva.

Recém se há observado que as iniciativas a favor do aumento das sanções 
penais dissimulam algo mais grave: o propósito de impedir que se apliquem as 
penas e medidas alternativas, tidas como demasiado brandas e desprovidas, por 
conseguinte, de escasso efeito intimidatório.

da pena, uma lição beccariana que aparentemente alguns não conseguiram até hoje 
absorver.

de seu tempo ao exame pontual de processos deste gênero, que se diluem em 
sua própria inocuidade, e não atente para a advertência dos novos tempos que 
demandam providências mais profundas, menos cosméticas, capazes de comedir, 
a médio e longo prazo, o avanço do crime, convencional ou não.

A impressão que se tem é que estamos a reviver o baile da Ilha Fiscal, 
ocorrido em 9 de novembro de 1889, a última festa da monarquia anteriormente 

equivocada da violência, em suas mais diferentes manifestações, enquanto 
banalizarmos nossa própria insegurança, estaremos homenageando os fantasmas 

É o que tínhamos a dizer, s.m.j.

Brasília, fevereiro de 2006.

CÉSAR OLIVEIRA DE BARROS LEAL
Membro Titular do CNPCP





CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA

Número do protocolo: 08001.006641/2006-73
Assunto: PL de alteração do Código Penal

Resumo: PL nº 3.752/2004 – Dá nova redação ao art. 216-A
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal.
Estabelecendo a pena de detenção de 6 (seis) meses a 1 (hum) ano

para o crime de assédio sexual quando o autor não for superior hierárquico,
penalizando o igual ou o subordinado. Alterando a Lei nº 10.224, de 2001.

Parecer do Conselheiro Herbert José Almeida Carneiro

Senhoras Conselheiras,

Senhores Conselheiros.

Relatório

Foram os autos a nós encaminhados para proferir parecer sobre o Projeto 
de Lei nº 3.752/2004, do Deputado Coronel Alves, que tem por objetivo dar nova 
redação ao artigo 216-A do Código Penal.

sexual, também a conduta daquele que não é superior hierárquico, penalizando o 
igual ou o subordinado.

visa corrigir a injustiça de se considerar como crime, apenas, a conduta do superior 
hierárquico que constrange subordinado com o intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se de sua condição. Aduz ser necessário um 
instrumento efetivo de proteção na convivência social entre pessoas civilizadas, que 
têm a liberdade sexual como um direito a ser preservado de constrangimentos.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, o parecer do 
Relator, Deputado Paulo Magalhães, foi no sentido da constitucionalidade, 
juridicidade, adequada técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, na forma 
do substitutivo apresentado.

Relatados, passo a opinar:

Inicialmente, tenho por necessário reconhecer que é possível a caracterização 
do assédio sexual, independentemente da existência de superioridade hierárquica 
entre autor e vítima, inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Trata-se 
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O chamado assédio sexual ambiental não foi previsto pela Lei nº 

por exemplo, do Código Penal espanhol (art. 173), e se caracteriza por “um
comportamento de natureza sexual de qualquer tipo que tem como conseqüência 
produzir um contexto laboral negativo – intimidatório, hostil, ofensivo ou 
humilhante – para o trabalhador, impedindo-o de desenvolver seu trabalho em 
um ambiente minimamente adequado”. Nesta espécie, o elemento “poder” é 
irrelevante, sendo o caso típico de assédio sexual praticado por companheiro de 
trabalho da vítima, ambos na mesma posição hierárquica da empresa.

Em estudo publicado no sítio “jusnavigandi”, intitulado “Assédio Sexual: 
questões conceituais”, o Juiz do Trabalho e Professor Dr. Rodolfo Pamplona Filho 
aponta as formas de caracterização deste tipo de assédio sexual:

Apontam-se, como caracterizadores, os seguintes atos: abuso verbal 
ou comentários sexistas sobre a aparência física do empregado; frases 
ofensivas ou de duplo sentido e alusões grosseiras, humilhantes ou 
embaraçosas; perguntas indiscretas sobre a vida privada do trabalhador; 
separá-lo dos âmbitos próprios de trabalho para maior intimidade 

persistentemente a sexualidade em todos os contextos; insinuações 
sexuais inconvenientes e ofensivas; solicitação de relações íntimas, 
mesmo sem exigência do coito, ou outro tipo de conduta de natureza 
sexual, mediante promessas de benefícios ou recompensas; exibição 

assim como colocar nas paredes do local de trabalho imagens de tal 
natureza; apalpadelas, fricções ou beliscões deliberados e ofensivos; 
qualquer exercício de violência física ou verbal. (disponível em http://
jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6826).

Podem ser citadas algumas hipóteses em que é possível a ocorrência do 
assédio sexual, sem haver, contudo, previsão legal da conduta como crime: Diarista 

laboral) e prevalecimento, nos casos de hierarquia religiosa, assédio praticado em 
coabitação, assédio cometido em ocasião de hospitalidade, entre sócio e empregado 
da sociedade, entre hóspede e empregado de hotel, entre cliente importante e 
funcionário de estabelecimento bancário, vizinho e empregada doméstica de outra 
residência etc.

assédio sexual praticado por subordinados ou iguais hierarquicamente (no caso 
do ambiente de trabalho), ou mesmo independentemente de relação de emprego, 
cargo ou função.

Aliás, necessário registrar que o Projeto de Lei, do qual se originou a Lei 
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vetada tornaria possível a punição das várias espécies de assédio sexual: laboral 
(caput do dispositivo), proveniente das relações domésticas, de coabitação e de 
hospitalidade, como também o assédio proveniente do abuso do dever inerente a 
ministério (religioso). Com o veto, subsistiu somente o assédio laboral (caput). Os 
outros tipos de assédio permanecem atípicos.

Contudo, certo é que o Projeto de Lei nº 3.752/2004, se aprovado como 
proposto, ou mesmo na forma do substitutivo apresentado, certamente trará 

É que o tipo proposto (e mesmo o tipo em vigor – art. 216-A) não é 
claro e é impreciso. A propósito, transcrevo pequeno texto do ilustre Professor 
Criminalista Damásio Evangelista de Jesus, referindo-se à redação do atual art. 
216-A do Código Penal:

O núcleo do tipo é o verbo constranger. Sobre seu conceito penal no 
dispositivo, acreditamos que haverá duas correntes: 1ª) o legislador 
empregou o verbo constranger no sentido de tolher a liberdade de, 
obrigar, forçar, compelir, coagir, como nos delitos de constrangimento 

acanhar-se, incomodar, embaraçar, envergonhar, causar vexame.
Segundo pensamos, certamente o legislador não pretendeu empregar 
a expressão em seu segundo sentido. Caso contrário, constituiria 
delito o fato de o patrão contar uma piada picante à sua funcionária, 
presente a intenção libidinosa e as outras elementares do tipo. Mas, 

no sentido de diferenciar o delito de assédio sexual de outros crimes 
que empregam o mesmo verbo. A norma de conduta deixou de fazer 
menção ao meio por intermédio do qual a ação se pode dar (constrange-
se alguém por meio de), como nas descrições dos delitos de estupro 
etc. A idéia de constranger implica uma conduta que passa a existir por 
meio de algum ato realizado pelo agente. Constrange-se por intermédio 
de algo (palavras, gestos etc.). Não há previsão daquilo a que a vítima 
venha a ser constrangida (constrange-se alguém a algo), como no 
constrangimento ilegal, extorsão, estupro e atentado violento ao pudor. 
O verbo constranger, transitivo, exige objeto direto (constrange-se 
alguém; idéia de pessoa) e indireto ou complemento preposicionado 
(constrange-se alguém a algo; idéia de coisa, no sentido de fazer ou não 
alguma coisa). (texto disponível no endereço eletrônico: http://jus2.uol.
com.br/doutrina/texto.asp?id=2386).

Destarte, a utilização indiscriminada de expressões de sentido amplo 

constitucional da legalidade penal, expressamente encampado pelo artigo 5º, 
XXXIX, da Constituição Federal. A tipicidade legal exige que a norma contenha 
uma previsão hipotética de comportamento de razoável precisão, sem o que se 
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deixa ao aplicador o poder indiscriminado de atribuir a alguém uma dada conduta. 
Somente um sistema criminal que primasse pelo arbítrio poderia admitir tipos tão 
imprecisos como o que está sendo proposto.

Acrescente-se, mais, tipos penais abertos devem, sempre, ser analisados e 
aceitos com ressalva, diante do princípio da legalidade, tão caro ao Direito Penal.

Com essas considerações, opino pela rejeição do Projeto de Lei nº 
3.752/2004.

Este o parecer, sub censura.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2007.

HERBERT JOSÉ ALMEIDA CARNEIRO
Membro do CNPCP

Parecer aprovado na 327ª Reunião Ordinária do CNPCP, realizada nos 
dias 12 e 13/2/2007.



CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA

Ementa: Processo relacionado à proposta (Deputado Antônio Carlos Pannunzio) de 
alteração da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com o objetivo de vedar o acesso dos presos 

à telefonia móvel, à rede mundial de computadores e outros meios de comunicação e/ou informação 
que comprometam a segurança pública, bem como para alterar o período de duração do Regime 

Disciplinar Diferenciado.
Parecer do Conselheiro Maurício Kuehne

Senhor Presidente:

Senhores Conselheiros:

I
Parlamentares do Ministério da Justiça encaminha a este Conselho, para análise 
e parecer, os presentes autos que tratam do Projeto de Lei nº 7.035, de 2006, de 
autoria do Deputado Antônio Carlos Pannunzio, tendente a alterar o inciso XV do 
art. 41 e o § 1º do art. 52 da Lei nº 7.210, de 1984 – Lei de Execução Penal.

às quais nos reportamos como integrante deste pronunciamento. Em resumo, se 
circunscreve ao objetivo acima descrito, vale dizer, restringe o acesso dos presos 
a determinados meios de comunicação e informação que possam comprometer a 
segurança pública e altera o limite de duração do Regime Disciplinar Diferenciado 
para até dois terços da pena cominada ou aplicada.

articulação de ações criminosas no interior e no exterior dos estabelecimentos penais, 
bem como aumentar o limite de duração do Regime Disciplinar Diferenciado para 
os presos de alta periculosidade.

Recebido com vista em 25 de julho de 2006 para o necessário 
pronunciamento.

É o relatório.

II. Relativamente à pretensão de alterar o inciso XV do art. 41 da 
Lei nº 7.210, de 1984, não se vislumbra óbice quanto aos aspectos materiais e 
formais.

A Constituição Federal ao consagrar os direitos e garantias individuais não 

O inciso XV do art. 41 da Lei de Execução Penal, que se pretende alterar, 
garantiu ao preso o direito de manter contato com o mundo exterior por meio de 
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Este Conselho, por meio da Resolução nº 14 de 11 de novembro de 1994 

Art. 33. O preso estará autorizado a comunicar-se periodicamente, sob 
vigilância, com sua família, parentes, amigos ou instituições idôneas, 
por correspondência ou por meio de visitas.
§ 1º A correspondência do preso analfabeto pode ser, a seu pedido, lida 
e escrita por servidor ou alguém por ele indicado;
§ 2º O uso dos serviços de telecomunicações poderá ser autorizado pelo 
diretor do estabelecimento prisional.
Art. 34. Em caso de perigo para a ordem ou para a segurança do 
estabelecimento prisional, a autoridade competente poderá restringir a 
correspondência dos presos, respeitados seus direitos.

caput deste artigo cessará 
imediatamente, restabelecida a normalidade.
Art. 35. O preso terá acesso a informações periódicas através dos 
meios de comunicação social, autorizado pela administração do 
estabelecimento.

Há que se considerar que a restrição do direito do preso a determinados 
meios de comunicação e de informação, objeto da primeira parte da proposta em 
análise, se insere em um contexto excepcional e, mesmo assim, em circunstâncias 
especiais em que se objetiva a tutela de interesses coletivos defendidos pelo 
Estado, por esta razão, a relação basilar motivadora da suspensão, limitação ou 
restrição desses direitos há que estar formada entre particular-Estado.

Tanto a Lei de Execução Penal quanto as Regras Mínimas para o 
Tratamento do Preso no Brasil admitem a restrição ou a suspensão do direito de 
correspondência, por meio de ato do diretor do estabelecimento penal fundamentado 
em razões de segurança.

A crise que há muito assola o sistema penitenciário deu demonstrações 

de fatores. O acesso à telefonia móvel, entretanto, destacou-se como a principal 
ferramenta de articulação interna e externa aos estabelecimentos penais.

Longe da crença de que proibir o acesso a determinados meios de 

insertas nos sistemas penitenciários, não se deve olvidar que um conjunto de 
medidas possa auxiliar no controle da segurança.

um pode prejudicar os direitos alheios, as regras de convivência social e resultar 
em condutas antijurídicas, fato que legitima o reconhecimento da relatividade dos 
direitos dos presos e a sua sujeição a restrições impostas pela convivência com 
outros direitos da mesma ordem. Neste sentido, destaca-se manifestação de Ada 
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Pellegrini Grinover:

É cediço na doutrina constitucional moderna, que as liberdades públicas 
não podem ser entendidas em sentido absoluto, em face da natural 
restrição resultante do princípio da convivência das liberdades, pelo 
que não se permite que qualquer delas seja exercida de modo danoso à 
ordem pública e às liberdades alheias.123

1

A proibição do acesso a determinados meios de comunicação, 
especialmente telefonia móvel e rede mundial de computadores, se alicerça em 
razões fáticas, jurídicas e lógicas que resultam na exposição da sociedade e dos 
agentes auxiliares da Justiça Criminal à vulnerabilidade resultante de práticas 
ilícitas engendradas sob a proteção de direitos legalmente assegurados.

a restrição dos direitos aqui discutidos.
III. No que tange à alteração do § 1º do art. 52 da Lei de Execução Penal, 

a pretensão deduzida pelo ilustre parlamentar proponente, data venia, não está a 
possibilitar manifestação favorável. 

Já nos pronunciamos neste sentido por meio da Resolução CNPCP
nº 8 de 10 de agosto de 2004, que acolhe como Diretriz de Política Penitenciária 
e recomenda a adoção do Parecer deste Conselho, anexo, contrário à instituição 
do RDD – Regime Disciplinar Diferenciado, instituído pela Lei nº 10.792, de 
1º de dezembro de 2003, em razão de sua incompatibilidade com as normas 
constitucionais.

Nada mais precisa ser acrescido às considerações expendidas naquela 
manifestação. O tema é polêmico, contudo, a nosso ver, e em que pese entendimentos 
em contrário, a proposta relativa ao Regime Disciplinar Diferenciado não pode 
merecer recomendação, impondo-se, data venia, sua rejeição, acorde com as 
Diretrizes de Política Criminal e Penitenciária editadas por este Conselho.

SMJ.

Sala das Sessões, em 6 de setembro de 2006.

MAURÍCIO KUEHNE
Conselheiro Relator

Parecer aprovado na 324ª Reunião Ordinária do CNPCP, realizada nos 
dias 25 e 26/9/06.

1 Novas Tendências do Direito Processual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990, p. 60.
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Assunto: PL nº 6.325/2005 – Deputado Carlos Nader
Parecer do Conselheiro Pedro Sérgio dos Santos

Relatório:

A proposta de lei visa impor a obrigatoriedade da autorização da família 
da vítima seqüestrada, para que haja divulgação em qualquer forma de mídia sobre 

de seqüestro, por exigência dos criminosos, ou para facilitar as investigações, a 
mídia deve permanecer ausente do caso, fato que poderia ser o elemento garantidor 
da segurança e da vida do seqüestrado.

Apreciado inicialmente no CNPCP, o projeto recebeu voto desfavorável 
do conselheiro Carlos Martins Antico, que atentou para a inconstitucionalidade 
da lei para o fato de que muitos casos de seqüestro podem ser resolvidos com 
a divulgação na mídia. Com pedido de vistas, o projeto também recebeu voto 
desfavorável do conselheiro Luís Guilherme Martins Vieira, sob a alegação de 
que, além da matéria constitucional, pesa sobre a forma do Estado se colocar 

Direito e para tanto seria fundamental a liberdade de imprensa. É o relatório.

Voto:

Evidentemente, a matéria transcende a alçada do Direito Penal e Processual 
Penal e mesmo da Política Criminal, se alojando no seio dos debates constitucionais, 

caput, no que se refere ao direito à vida garantido a todo cidadão, e de outro lado o 
artigo 220, que ampara a liberdade de imprensa apontando que lei qualquer poderá 
violar este direito que é da sociedade e dos órgãos de comunicação.

normativo de tais dispositivos constitucionais, retoma-se um passado não muito 
distante onde a limitação imposta a imprensa tomou forma de censura e esta passou 

qualquer forma de limite a ser posto à atividade jornalística. Na interpretação da 
lei, o aplicador deve levar em consideração também o contexto de sua elaboração 
e o sentido teleológico do legislador, assim, pode-se nitidamente perceber que 
a preocupação do constituinte não foi outra senão aquela de garantir a todos 
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uma imprensa livre, sem as amarras de um modelo autoritário que bloqueava a 
veiculação de toda e qualquer notícia de caráter político desinteressante para o 
governo de então ou e de um moralismo questionável.

censura esta que para muitos seria uma boa “cortina de fumaça” para suas ações 
criminosas, particularmente para aqueles que usurpam das benesses do poder para 
as práticas ilícitas, não há que se falar que um direito, mesmo que seja o direito 
a liberdade de imprensa assegurado na Constituição, que seja sempre um direito 
absoluto, posto que qualquer norma é por princípio uma norma relacional e tem 

está em desarmonia deve ser sistematicamente ajustado para que o descompasso 

neste sentido valem as palavras de Paulo Frederico Caldas, quando reconhece a 
importância da liberdade de imprensa para a democracia:

Em nosso país, a democracia plena só foi restaurada há cerca de dez 
anos. Com ela foi plenamente restaurada a liberdade de imprensa, 
de que gozamos como poucos países do mundo. A Constituição 
de 1988, no campo das liberdades públicas e do asseguramento dos 
direitos fundamentais do homem, é libertária. O seu art. 220, caput, 
embarga qualquer restrição à liberdade de pensamento, da expressão e 
da informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, interditando 
no seu § 1º a possibilidade de qualquer dispositivo de lei a embaraçar 
a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 
comunicação social, só admitindo a essa liberdade as restrições que ele 
mesmo impõe... (Vida privada, liberdade de imprensa e dano moral – p. 
65 – ed. Saraiva, 1997 – São Paulo)

Porém, assevera o autor que mesmo este dispositivo constitucional não 

última, vejamos:

Não se perca de vista que nenhum direito é completamente absoluto. Há 
uma carga de relatividade em qualquer direito, principalmente quando 
se atenta para o fato de que, sendo o direito um fato social (não faria 
nenhum sentido em se falar em qualquer direito, mesmo à vida, se no 
mundo só houvesse Robison Crusoé) ele sempre é considerado em 
ralação a alguém, além do titular. Por isso, todo o direito terá limite, 
no mínimo, o direito de outrem (...) Não sendo absolutos, os direitos 
são sempre ponderados, tendo em vista o conjunto de direitos que com 
determinado direito estejam interagindo. (ib. Id. P. 66)

Não obstante as razões elencadas por Caldas, se de um lado se faz 

lado continua imperando com força máxima dentro das constituições democráticas 
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os princípios já declarados na Carta constitucional de 1789, quando, no período 
revolucionário, a França legou ao mundo orientações básicas de respeito ao 
indivíduo e de fortalecimento do grupo social, assim continuam valendo mais do 
que nunca os artigos 4 e 5 da referida declaração:

Art. 4º A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o 
próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não 
tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da 
sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser 
determinados pela lei.
Art. 5º A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo 
que não é vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser 
constrangido a fazer o que ela não ordene.

Assim, o mesmo ordenamento que reconhece o direito a liberdade de 
expressão e imprensa reconhece também que não se pode aceitar e ser reconhecido 
pela lei algo que venha prejudicar o próximo ou limitar o exercício de seus direitos 
naturais, um deles, por acaso, é o direito à vida. Observe-se que o parágrafo 1º do 
art. 220 da Constituição Federal impõe aos órgãos de comunicação o respeito à 
vida privada dentro do que prevê o inciso X de seu art. 5º. Assim, como assegurar 
o direito à vida privada, sem se assegurar antes o direito à vida biológica, à 
integridade física?

pergunta deve ser respondida: quem deve decidir sobre a vida da vítima 
seqüestrada, a família, que, junto com as autoridades policiais, vive o drama do 
seqüestro e o seu deslinde, ou a mídia, que, ancorada no fantasma da censura 
(que evidentemente tinha um objetivo político-facista, e que neste momento 
histórico não se vislumbra tal contexto) dita o que deve ou não ser publicado?

No mais, não se pode dizer que em todas as situações, particularmente na 
história recente do Brasil, foi a mídia um exemplo de ética e moralidade na sua 
atividade, vale lembrar por exemplo a forma como as empresas de comunicação 
e políticos inescrupulosos adquiriram junto ao Poder Público as concessões para 
o uso de canais de rádio e televisão. Destaca-se ainda que por trás do dito direito/
dever de informar a sociedade, no qual se amparam os órgãos de comunicação, 
para repelirem qualquer forma de controle e limitação, está também o interesse 
menos ético do lucro fácil com a venda de jornais, revistas, anúncios e os altos 
índices de audiência com a utilização, muitas vezes, de um espetáculo macabro 
no qual foi transformado o drama da história da vida de muitas pessoas e famílias 
vitimizadas pelo crime.

categoria com código de ética próprios, são, em todo caso, submetidos às regras 
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gerais, às leis que regem toda a convivência social, assim o poder ilimitado à mídia, 
tornando-a senhora da vida e da morte das pessoas, é no mínimo um equívoco de 
interpretação da norma constitucional e de seu sentido teleológico. Enxergar o 
absoluto poder a mídia em suas ações e decisões é fazer uma leitura equivocada da 
lei, e o pior, uma leitura fundamentalista.

Buscando parecer, muitas vezes, uma defensora da sociedade e do cidadão, 
e para tanto, buscando junto à opinião pública a legitimidade para suas ações, a 
mídia, através das empresas de comunicação, escamoteiam seu real e verdadeiro 
interesse, vejamos o que nos diz Sílvia Moretzsohn:

O reconhecimento do papel do jornalismo, porém, obviamente 
não lhe confere o direito de substituir outras instituições. Apesar 
disso, é notório que a imprensa vem procurando exercer funções 
que ultrapassam de longe seu dever fundamental, assumindo, 
freqüentemente, tarefas que caberiam à polícia ou à justiça. Essa 
invasão de espaços pode ser considerada justamente a partir 

poder’, que data do início do século XIX e lhe confere o status de
guardiã da sociedade (contra os abusos do Estado), representante 

da empresa jornalística, desde a sua constituição, há dois séculos, 
e, especialmente, agora na era das grandes corporações que a 
imprensa se arroga o direito de penetrar em outras áreas. – grifo
nosso. (O caso Tim Lopes: o mito da mídia cidadã – in Discursos
Sediciosos – p. 293 – Instituto Carioca de Criminologia – Ed. Revan, 
Rio de Janeiro, 2002)

Isto posto, e no enfrentamento mais direito com a questão, ouso, neste 
modesto parecer, responder, a meu modo, a questão acima proposta. Assim, não 
vejo nos órgãos de comunicação o direito de substituírem a família do seqüestrado, 
para que possam ditar a conveniência ou não de se divulgar uma informação sobre 
o crime em questão. O jornalista não é o policial, não é o perito, o expert no mister 
do desvelamento do crime, não é ele o parente que sofre o martírio emocional diário 
de um seqüestro do ente querido, e acima de tudo, o jornalista não é o seqüestrado, 
que está correndo o risco de morte, portanto, deve se calar se a permissão para 
falar não lhe for previamente concedida neste caso. E mais, não há que se falar por 
isso em censura no país, pois enquanto não se pode falar de um seqüestro, que é 
crime comum, está em andamento sempre uma centena de matérias políticas, de 
interesse social, que podem e devem ser divulgadas, para o bem da nação.

A presente proposta de lei, a meu ver, é pertinente no mérito, porém peca 
na forma, pois visa subtrair dos órgãos de comunicação o direito de noticiarem 
os seqüestros em andamento sem autorização da família da vítima, tal iniciativa 
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deveria vir à tona através de proposta de emenda constitucional, onde o texto 
faria a ressalva prevista para a regra imposta no artigo 220. Assim, votando pela 

sugiro ao ilustre parlamentar, ou mesmo a este Ministério, que diante da 
relevância da proposta, seja retirado o presente projeto de lei, e a matéria 
seja encaminhada à apreciação do Congresso Nacional em forma de emenda 
à Constituição Federal. É como voto. Salvo Melhor Juízo.

Sala das sessões, em 29 de maio de 2006.

PEDRO SÉRGIO DOS SANTOS
Conselheiro

ANEXO I

Projeto de Lei nº 6.325/05
Interessado: Deputado Carlos Nader

Parecer

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária consulta-
me acerca da viabilidade jurídico-formal do Projeto de Lei nº 6.325, de 2005, 
apresentado pelo Senhor Deputado Federal Carlos Nader à respectiva Casa 
Legislativa e agora submetido ao referido Conselho.

O mencionado Projeto pretende regular a atuação dos órgãos de imprensa, 
em todos os níveis e através de todos os meios, nos casos de seqüestros. Em sendo 
o mesmo aprovado, a família da vítima será a única capaz de decidir se poderá ou 
não haver a publicidade do respectivo crime.

Deixo, desde já, registrado que essa consulta informal se dá de modo 
absolutamente gratuito, posto que em minha condição de Juiz de Direito estou, 
obviamente, impedido de praticar tal ato através de qualquer remuneração. O que 
levou o Respeitável Conselheiro a trazer a questão a mim, certamente, além de nossa 
amizade pessoal, foi o fato de eu ser, também, Doutor em Direito Constitucional e 
Professor da mesma disciplina nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da 
Faculdade de Direito do Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Relembro que, nesse Conselho, o projeto já recebeu três pareceres, 
respectivamente dos Conselheiros Carlos Martins Antico, Luís Guilherme 
Martins Vieira e Pedro Sergio dos Santos. Por distintas razões, os dois primeiros 
posicionaram-se contrários à aprovação do projeto e o último favoravelmente 
quanto ao conteúdo, no entanto, entendeu que a matéria deveria ser tratada apenas 
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através de um projeto de Emenda Constitucional, e não por um projeto de Lei 
Ordinária como é o caso presente.

Analiso, pois, a questão.

Projeto:
Art. 1º Todos os veículos de comunicação de massa em todo o território 
nacional só poderão divulgar caso de seqüestro quando autorizados pela 
família da vítima.

O dispositivo analisado refere-se a um dos mais importantes e 
complexos temas do Direito Constitucional não só brasileiro, mas de qualquer 
país democrático: a teoria dos direitos fundamentais. Aqui é um dos locais onde 
se entrecruzam valores constitucionais: para alguns, o conteúdo do projeto pode 
violar de forma ampla o direito à informação e, por isso, é antijurídico, para outros, 
protege a privacidade, a intimidade e a vida da vítima e, por isso, é juridicamente 
válido. É nesse âmbito que beira os casos difíceis 
desenvolvida.

o que se chama na teoria constitucional de 

direitos fundamentais.
Com relação a esses direitos, deve-se dizer, em primeiro lugar, algo sobre 

aquilo a que a doutrina chama de dimensões dos direitos fundamentais. Essas são 
a subjetiva e a objetiva. A mais conhecida é a primeira: é comum e freqüente que 
se imaginem os direitos fundamentais como pretensões que os indivíduos têm 
frente ao Estado, como verdadeiros direitos subjetivos oponíveis contra o Estado: 
a entidade estatal, em certo sentido, pode ser vista como a responsável pela 
proteção e/ou pela implementação de direitos que, recolhidos pela Constituição, 
se convertem em direitos fundamentais.

A segunda dimensão – a objetiva – talvez seja a de maior interesse para o 
nosso estudo. É aquela que, profundamente vinculada à dimensão subjetiva, enxerga 

seja – e nisso reside o mais importante –, independentemente de uma “petição” 
do titular do direito fundamental, o Estado tem o dever constitucional de torná-

habeas corpus de ofício – 
ainda que hipoteticamente contra a vontade do paciente –, não existe, ao menos 
formalmente, nenhum requerimento para que o valor liberdade, verdadeiro direito 

exercitado pelo respectivo titular. O Estado, contudo, tem o dever (constitucional) 
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essa verdadeira obrigação e compromisso que o Estado tem com a realização 
efetiva desses valores então positivados.

As dimensões guardam certos pontos de aproximação com as chamadas 
gerações de direitos fundamentais, porém com elas não se confundem. Existem 
direitos da primeira, segunda, terceira e para alguns da quarta e da quinta dimensão. 
As duas primeiras são as que nos interessam nesse momento.

Os da primeira geração, os chamados direitos de liberdade, caracterizam-
se, em essência, pelo fato de serem reconhecidos como direitos que preexistem à 
organização estatal, pois que inerentes a todos os homens – por isso sua perspectiva 
universal e supra-estatal. Nesse sentido, exige-se que o Estado crie as condições 
necessárias para que os indivíduos possam exercitar livremente esses direitos que 
já possuem. O que se exige do Estado é, pois, o estabelecimento de uma estrutura 
protetora de tais direitos. O Estado, por exemplo, não precisa construir a liberdade 
e a propriedade – típicos direitos fundamentais da primeira geração –, basta 
reconhecer que os homens são livres, que têm propriedades, e criar as condições 
para que ambas sejam protegidas e efetivamente exercitadas.

Os direitos fundamentais da segunda geração, ao contrário, não preexistem 
ao Estado. Eles nascem juntamente com ele e são diferentes, dependendo de cada 
organização estatal e sociedade. São, na verdade, direitos de cunho patrimonial que 
o Estado promete aos cidadãos exatamente porque esses ainda não os possuem, 
mas que segundo o Texto Constitucional devem possuir. A saúde e a educação são 
típicos direitos fundamentais de segunda geração. Os cidadãos mais necessitados 
economicamente não usufruem nenhum dos dois, já que não podem pagar por 
eles e se pudessem não seriam seus titulares. O Estado, no entanto, compromete-
se a fornecê-los. E é somente após esse fornecimento que eles se tornam 

direitos prestacionais 
ou direitos de crédito. São, em suma, exigências a certas prestações do Estado, que 
se torna por isso o respectivo devedor.

fundamentais são de máxima importância porque nos conduzem a um ponto que 
parece indiscutível: o Estado constituído tem grande participação, seja na proteção 
dos direitos fundamentais, seja em sua efetivação material. Desse modo, pode-
se dizer que todo o Estado, e em particular os “três poderes”, está envolvido na 

atuações do Executivo, do Judiciário e do Legislativo devem estar matizadas pelo 
necessário respeito às normas constitucionais relativas aos direitos fundamentais.

Não há, pois, dúvidas de que sob qualquer perspectiva que se observa, o 
Estado é o principal ator e participa de modo absolutamente decisivo em qualquer 
situação em que os direitos fundamentais estejam em tela. Sem sua atuação, eles 
não estão garantidos e/ou não se realizam. Interessa-nos pôr em destaque a atuação 
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do legislador como criador de normas de um Estado cuja Constituição estabelece 
um rol de direitos fundamentais. Essas regras legislativas – pelo próprio alcance 

legislador deve ser visto como a face do Estado que estabelece, em linhas gerais, 
a regulamentação normativa infraconstitucional dos direitos fundamentais. Nesse 
contexto, a atuação do legislador é absolutamente indispensável sob pena de 
esses direitos não saírem da mera intenção do constituinte. Por isso é que em 

hipóteses em que a realização dos direitos fundamentais custa “caro” e atinja os 
limites da “reserva do possível”.

fundamentais, uma merece destaque especial no contexto deste Parecer: referimo-

solução pode ser alcançada pela aplicação de mais de um princípio constitucional 

em relação ao seqüestro desejamos privilegiar o “valor” intimidade e privacidade 
da família e da vítima, o resultado será um – provavelmente aceitar o conteúdo 
do projeto –; no entanto, se resolvemos valorizar a idéia de liberdade total da 
imprensa como direito amplo que tem a sociedade de ser informada, o resultado 
será necessariamente outro – provavelmente a rejeição do conteúdo do projeto. A 
teoria constitucional apresenta vários métodos para tentar resolver o problema e 
mostrar qual norma (ou princípio) constitucional deve prevalecer e ser aplicado 

axiológico. Obviamente o resultado prático a 
que cada solução há de conduzir deve sempre ser levado em consideração.

A questão central do Parecer deve agora ser enfrentada: pode o legislador 
(ordinário) limitar, condicionar ou restringir os direitos fundamentais ou para essa 
tarefa se exige emenda constitucional, já que eles estão positivados pela Carta da 
República?

pode fazê-lo. Quanto a isso, não parece haver qualquer dúvida. Se os direitos 

los. No entanto, nunca é demais recordar que em nosso ordenamento “os direitos 
e garantias individuais”, espécie de direitos fundamentais, não podem ser objeto 

los, mas não aboli-los. Ou seja, está proibida uma alteração violenta e/ou profunda 
que torne irreconhecível o direito fundamental ou que lhe esvazie daquilo que a 
doutrina chama de conteúdo essencial dos direitos fundamentais.
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Essa alteração, por colocar em risco toda a organização de Estado e 
sociedade imaginados, desejados e estabelecido pelo constituinte originário, 
é ilícita por ser absolutamente inconstitucional. Portanto, se a alteração nesses 
direitos fundamentais se der por emenda constitucional aprovada formalmente 
correta e respeitando os limites materiais ao poder de reforma – as cláusulas 

condicionada, limitando-se sua extensão.
A questão agora é saber se a lei, aqui entendida como lei ordinária – já que 

um direito fundamental, uma vez que ele tem nível constitucional.
O primeiro ponto que deve ser ressaltado é o de que o constituinte, ao 

analisa a longuíssima relação de direitos fundamentais contidos na Carta Federal 
de 1988 – e ainda a possibilidade de que novos apareçam advindos de tratados 
internacionais, conforme o § 2º do artigo 5º – não se encontra ali qualquer 

direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata” (artigo 5º, § 1º). Este 

coisas. Isso porque os direitos fundamentais que estão positivados nas respectivas 

hipóteses: a) se a positivação dos mesmos assim o permitir, contendo ela mesma 

fundamental estabelecida pelo legislador; ou c) se a doutrina já tiver estabelecido 
de maneira razoavelmente consensual o conceito do mencionado direito. Caso 

desejo, de vontade ou de um comando, mas sim da natureza do próprio ser: aquele 
que é autônomo age por si só, aquele que não o é, necessita de auxílio.

Não se pode ter qualquer dúvida de que o legislador pode regulamentar 
o exercício dos direitos fundamentais. Aliás, parece que o legislador é o natural 
regulador dos direitos fundamentais. É raro, inclusive, observar-se uma emenda 
constitucional que tenha por objeto o tratamento e/ou a regulamentação de um 
ou mais direitos fundamentais. O que com mais freqüência ocorre é exatamente 
que a emenda crie um novo direito, tal como o fez a Constituição, e que a lei o 
regulamente.

a imensa quantidade de normas legislativas ordinárias que regulam os direitos 
fundamentais? Pense-se em um exemplo. A Constituição Federal em seu artigo 
5º, LV, garante o direito à ampla defesa aos “litigantes, em processo judicial ou 
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que deve ser considerado ampla defesa e, sobretudo, em que condições ela deve 
ser exercida. As normas que se propõem a regular-lhe o respectivo exercício são, 
fundamentalmente, os códigos de processos e outras leis extravagantes, todos 
típicas leis ordinárias. No caso do Código de processo Civil, no processo ordinário, 
determina-se que o prazo para o exercício da defesa inicial, a contestação, é 
de quinze dias (art. 297). No Código de Processo Penal – um Decreto-Lei que 
vale formalmente como uma lei ordinária – a defesa prévia deverá ocorrer no 
prazo de três dias após o interrogatório (artigo 395). Ora, pode-se perfeitamente 

não correspondam à intenção do constituinte quando positivou a ampla defesa 

exercido foi o legislador, e não o poder constituinte derivado, através de emenda 
à Constituição. Nada impede, pois, que o legislador venha a estabelecer de outro 
modo o exercício desse ou de outros direitos fundamentais.

Também não se pode olvidar que o próprio constituinte exige, em várias 
situações que uma “lei” (e não uma emenda) regulamente certos temas. Veja-
se o caso das chamadas Nessas,
o constituinte expressamente convoca a participação de legislador (e não do 
constituinte derivado) como alguém que complementa aquilo que a norma 
constitucional começou a dispor. O exemplo típico dessa situação é o artigo 7º, XI, 
da Constituição Federal que estabelece como direito dos trabalhadores urbanos e 
rurais “a participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração, e, 
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, ”
(grifamos). Esse dispositivo constitucional mostra, de modo claro e inquestionável, 
a relação lícita e extremamente profunda que se estabelece entre constituinte e 
legislador.

exercício total de um direito fundamental: isso nem o constituinte derivado pode. 
Aí reside a essência da cláusula pétrea e a respectiva proteção que se lhe exige. 
O legislador, pois, não pode criar uma norma que restrinja de modo não razoável 

fundamental. A restrição a um direito fundamental pode e deve ocorrer quando 

fundamentais, considerados mais relevantes frente ao caso concreto, possam ser 
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O projeto que se analisa não comete esse equívoco. Não existe nele uma 
restrição absoluta ao exercício do direito de imprensa a ao direito de informação 
de que é titular todo o cidadão.

O amplo e irrestrito direito à informação e ao direito a informar – no 
sentido econômico explorado pelas empresas – é limitado em muitas situações 
que não se consideram inconstitucionais. Basta que se pense, por exemplo, quando 
se protege determinados processos com o segredo de justiça, restringindo-lhe a 
publicidade; questões que envolvam menores, inclusive frente a atos infracionais, 
tampouco vêm a público sem limitações; também não se pode esquecer que as 
chamadas razões de Estado podem limitar o direito à informação. Outros âmbitos 
de informação, também, estão protegidos, como, por exemplo, os sigilos da 
correspondência, telefônico e bancário, sem que se limite de forma ilícita o direito 

exercício daquele direito fundamental.

naquela medida o direito fundamental à informação? Exatamente aquelas que 
serão apresentadas à família da vítima pelos seqüestradores. É com a família que 
os criminosos se comunicam e a ela transmitem as determinações necessárias para 
a liberdade do seqüestrado: a não publicidade do crime pode ser uma condição 
imposta pelos delinqüentes. Ora, se a vítima corre perigo de vida, outros valores 
constitucionais – todos de máxima importância – podem perfeitamente ter sua 

No projeto, ao que parece, o que se proíbe é a divulgação do seqüestro, 
sem a autorização da família, enquanto ele ocorre, até que se resolva a situação da 
vítima. Não se está proibindo que em outro momento o seqüestro seja divulgado. 
O que se pretende é que enquanto a vítima estiver em poder dos criminosos, a 
família decida sobre a conveniência ou não de torná-lo público. Se isso é ou não 
conveniente e adequado para o desfecho exitoso do caso é outra discussão. Essa 
discussão, sobre a qual não opinamos, é sobre a conveniência política da aprovação 
ou não do projeto. Nossa preocupação, aqui, repita-se, é apenas com a viabilidade 
jurídica do projeto.

Uma vez aprovado o projeto, convertido em lei, certamente a interpretação 
adequada – para não ferir o direito fundamental que representa a liberdade de 

o crime pode ser objeto de veiculação pelos órgãos de imprensa. A ilicitude 
ocorreria se se proibisse qualquer referência ao seqüestro em outros momentos 
em que a vítima já não mais corresse perigo. Nessa hipótese, teria desaparecido a 

pois, inconstitucional a situação se o Projeto pretendesse estabelecer que a família 
tivesse para todo o sempre o poder de proibir que a informação sobre o seqüestro 
já terminado fosse veiculada pela imprensa.
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Conclusão

Por essas razões, entendo que o tema tratado no Projeto de Lei apresentado 
não encontra nenhum óbice jurídico que o impeça de ser convertido em lei ordinária. 

veiculação através de projeto de emenda constitucional. Com relação ao conteúdo, 
tampouco existem impedimentos para sua conversão em norma jurídica válida. 

liberdade de imprensa é mitigada, em última análise, para a preservação da vítima 
seqüestrada.

O juízo político sobre a conveniência ou não da aprovação do projeto, 
nessa Instância, depende das convicções dos Senhores Conselheiros que integram 
o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e escapa do âmbito 

deva ser aprovado, mas sim 
que ele pode
inconstitucionalidade, seja formal, seja material.

Esse é nosso entendimento, salvo futuro e melhor juízo.

Recife, 10 de agosto de 2006.

ANDRÉ VICENTE PIRES ROSA
Doutor em Direito.

Professor da Faculdade de Direito do Recife – UFPE

ANEXO II

Projeto de Lei nº 6.325/2005 (do Deputado Federal Carlos Nader, PL/RJ) – “Dispõe sobre 
a obrigatoriedade de todos os veículos de comunicação de massa em todo o território nacional, tais 

como, jornais, revistas, rádio, televisão e outros, só poderem divulgar casos de seqüestro quando 
autorizados pela família da vítima.

Protocolo junto ao Ministério da Justiça sob nº: 08001.000618/2006-75, em 10/2/2006.
Procedência: Casa Civil da Presidência da República

Relator no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária:
Conselheiro Prof. Dr. Pedro Sérgio dos Santos

PARECER TÉCNICO

No que diz respeito à constitucionalidade ou não da forma de 
encaminhamento do tema, qual seja, pela via da espécie normativa lei ordinária 
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(PL – Projeto de Lei) e não por emenda constitucional (PEC – Proposta de 
Emenda à Constituição), não há nada que obste a proposição legislativa nos 
termos em que está sendo feita. O inciso X (inviolabilidade da vida privada e da 
intimidade) do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, e o 
seu próprio caput (inviolabilidade dos direitos à vida e à segurança) possibilitam 
materialmente o reforço na proteção desses direitos fundamentais pelo legislador 
ordinário. Também o § 1º do art. 220 da CF/88 permite essa limitação enquanto 
uma autorização constitucional, o que vem reforçado pelo conteúdo do inciso IV 
do art. 221 da mesma Constituição, qual seja, o princípio constitucional de que 
veículos de comunicação de massa devem respeitar os valores “éticos e sociais da 
pessoa e da família
parecer, restringindo um direito fundamental – no caso o das empresas de 
comunicação de massa, protegidas em seu direito de liberdade de expressão 
de comunicação pelo inciso IX do art. 5º da CF – para fortalecer outros 
direitos fundamentais (a garantia da privacidade, da vida e da segurança das 

dessas empresas não resta cerceado ou diminuído em sua essência, ou seja, no seu 
núcleo essencial; o que ocorre é simplesmente que, diante de bens constitucionais 
mais valiosos, e isto partindo do denominador comum do ordenamento jurídico 
brasileiro que é a eleição, pelo constituinte originário, da dignidade da pessoa 
humana como o megaprincípio constitucional (art. 1º, III, CF), passarão tais meios 
de comunicação a ter que pedir autorização prévia dos familiares das vítimas de 
seqüestros para veicularem notícias a respeito. A isso se soma à valiosa noção 
de “Constituição Aberta” – e a brasileira em vigor é tipicamente uma delas –, 
cujas cláusulas de abertura permitem a expansão dos direitos fundamentais mais 
sensíveis, de acordo com um juízo de ponderação a partir do valor-mor “dignidade 
humana”. Além disso, no texto constitucional brasileiro de 1988, o conteúdo do § 
1º do art. 5º orienta não somente para a aplicabilidade imediata das garantias e dos 
direitos fundamentais, mas sobretudo para a sua maximização, que é justamente 
o que ocorre com o objeto do projeto de lei em questão: quer ele maximizar a 
proteção da vida, da segurança e da privacidade das pessoas.

Quanto ao mérito, deixar para a família decidir sobre a divulgação ou não 

de um membro seu que é a vítima do seqüestro, como a si própria enquanto núcleo 

vulnerável quando há uma publicização do seqüestro, notadamente porque essa 
exposição do fato na mídia pode exacerbar o ânimo violento de quem seqüestrou 
diante da evidência de que ao aumentar as possibilidades de que alguma pessoa 
vizinha do cativeiro possa denunciar o seu endereço e os criminosos envolvidos 
na ação, também aumenta exponencialmente as chances de que os seqüestradores 
vejam como frustrado o recebimento do resgate solicitado. Diante disso, poderão 
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querer vingar-se não somente da vítima já sob seu domínio, mas também de algum 
outro membro da família. Assim, se por um lado potencializam-se as chances 
de se ver resolvido o caso mediante a localização da vítima e dos criminosos, 
paradoxalmente por outro se maximizam as hipóteses de que, por frustração e 
revolta, os seqüestradores resolvam eliminar cabalmente a vítima ou até mesmo 
gerar outras vítimas. Logo, ao se tentar proteger a vida, estar-se-ia justamente 
pondo-a em risco. Porém, neste particular, há que se atentar que a Constituição 
da República Federativa do Brasil, de 1988, pela regra do seu artigo 226, §§ 3º e 

nos casos práticos: o alargamento da noção de família. Assim, recomendo que se 

a utilizarem as expressões “família ou entidade familiar” ao invés de apenas 
“família”.

seqüestro, estar-se-ia favorecendo os criminosos, porque na ponderação entre 
os bens e valores constitucionalmente protegidos na colisão entre, de um lado, o 
direito à liberdade de informação, de expressão e de comunicação dos órgãos de 
comunicação de massa e, de outro, o direito à vida, à privacidade e à segurança 
das famílias e das entidades familiares que tenham um membro seu na situação 
de vítima de seqüestro, pelo uso das mais modernas técnicas hermenêuticas deve 
necessariamente imperar o valor vida, seguido da privacidade e da segurança das 
pessoas diretamente envolvidas em bruto episódio envolto em violência física e 
psicológica.

Deste modo, sou favorável à constitucionalidade do projeto de lei em 
tela, tanto no que diz respeito à forma normativa quanto no que se refere ao 
mérito, desde que se faça a complementação do texto da epígrafe e do art. 1º 
com a expressão “entidade familiar”.

Este é o meu parecer.

Curitiba, 10 de novembro de 2006.

Profa. Dra. GISELA MARIA BESTER
Constitucionalista







SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)

NOTÍCIA-CRIME E DELAÇÃO ANÔNIMA

Em conclusão de julgamento, a Turma, em votação majoritária, deferiu habeas
corpus para trancar, por falta de justa causa, notícia-crime, instaurada no STJ com 
base unicamente em denúncia anônima, por requisição do Ministério Público Fe-
deral, contra juiz estadual e dois desembargadores do Tribunal de Justiça do Es-

332) — v. Informativos 376 e 385. Entendeu-se que a instauração de procedimento 
criminal originada apenas em documento apócrifo seria contrária à ordem jurídica 
constitucional, que veda expressamente o anonimato. Salientando-se a necessida-

da delação anônima permitiria a prática do denuncismo inescrupuloso, voltado 
a prejudicar desafetos, impossibilitando eventual indenização por danos morais 
ou materiais, o que ofenderia os princípios consagrados nos incisos V e X do art. 
5º da CF. Ressaltou-se, ainda, a existência da Resolução 290/2004, que criou a 
Ouvidoria do STF, cujo inciso II do art. 4º impede o recebimento de reclamações, 
críticas ou denúncias anônimas. O Min. Sepúlveda Pertence, com ressalvas no 
tocante à tese de imprestabilidade abstrata de toda e qualquer notícia-crime anôni-
ma, asseverou que, no caso, os vícios da inicial seriam de duas ordens: a vagueza 
da própria notícia anônima e a ausência de base empírica mínima. Vencido o Min. 
Carlos Britto, que indeferia o writ por considerar que a requisição assentara-se 
não somente no documento apócrifo, mas, também, em outros elementos para 
chegar à conclusão no sentido da necessidade de melhor esclarecimento dos fatos.
HC 84827/TO, rel. Min. Marco Aurélio, 7/8/2007. (HC-84827) Fonte: Infor-
mativo STF nº 475.

CRIME CONTINUADO

A Turma concluiu julgamento de habeas corpus impetrado em favor de dire-
tor-superintendente de um grupo de empresas, no qual se pretendia a reunião de 
dezesseis ações penais contra ele instauradas — v. Informativos 334, 344, 349, 
355 e 374. Ressaltando-se a jurisprudência da Corte no sentido de ser relativa 
a competência pelo lugar da infração, e que cabe ao juízo da execução o exame 
sobre a existência ou não do crime continuado, indeferiu-se, por maioria, o writ,
por se entender que os sucessivos pedidos de reunião dos processos estariam pre-
clusos, já que requeridos posteriormente ao prazo da defesa prévia ou no curso 
da instrução ou após o seu término. Asseverou-se, ademais, a possibilidade de 

-
rem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente de-
verá avocar os processos que corram perante outros juízes, salvo se já estiverem 
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-

Marco Aurélio que concedia a ordem para determinar a reunião dos processos, 
presente a continuidade delitiva, excetuados aqueles em que: a) não houvera pro-
vocação nesse sentido; b) fora versada matéria após o prazo peremptório relativo 

HC 81134/RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 7/8/2007. (HC-81134). Fonte: In-
formativo STF nº 475.

SURSIS PROCESSUAL: PENA MÍNIMA SUPERIOR A 1 ANO E MULTA
ALTERNATIVA - 1

A Turma deferiu habeas corpus impetrado em favor de denunciado, com co-réu, 
pela suposta prática do crime previsto no art. 7º, IX, da Lei 8.137/90, em razão 

em condições impróprias ao consumo (Lei 8.137/90: “Art. 7º. Constitui crime 
contra as relações de consumo:... IX – vender, ter em depósito para vender ou 
expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em 
condições impróprias ao consumo. Pena – detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, 
ou multa.”). Na espécie, recebida a inicial acusatória, a defesa requerera a análise, 
pelo Ministério Público, da possibilidade de suspensão condicional do processo 
(Lei 9.099/95, art. 89), ao argumento de ser aplicável ao delito a pena de mul-
ta, alternativamente à privativa de liberdade. Ocorre que o membro do parquet
afastara a incidência do referido dispositivo e o juiz, acatando o entendimento, 
designara data para o julgamento do paciente. Contra esta decisão, fora impetrado 
habeas corpus ao tribunal de justiça local, que determinara a remessa dos autos 
ao Procurador-Geral de Justiça (CPP, art. 28), o qual, por sua vez, insistira no 
não-oferecimento da proposta de transação penal ou de sursis processual, o que 
ensejara a retomada do curso do processo. Por conseguinte, impetrara-se, no STJ, 
idêntica medida, sem sucesso, asseverando aquela Corte que o delito em questão 

máxima cominada seria de 5 anos de detenção. HC 83926/RJ, rel. Min. Cezar 
Peluso, 7/8/2007. (HC-83926). Fonte: Informativo STF nº 475.

SURSIS PROCESSUAL: PENA MÍNIMA SUPERIOR A 1 ANO E MULTA
ALTERNATIVA - 2

Considerou-se inserida, no âmbito de admissibilidade da suspensão condicional 
do processo, a imputação de crime que comine pena de multa de forma alternati-
va à privativa de liberdade, ainda que esta tenha limite mínimo superior a 1 ano. 
Aduziu-se, no ponto, que a pena mínima aplicada nesses casos seria a de multa, 
menos gravosa que qualquer pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, 
haja vista o disposto no art. 32 do CP, que elenca as penas em ordem decrescente 
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de gravidade, sendo a de multa a última delas. Concluiu-se, assim, que se à pena 
privativa de liberdade de 1 ano permite-se a suspensão condicional do processo, 
à pena de multa, muito menos grave, também deveria ser concedido tal benefí-
cio. HC deferido para que o representante do MP estadual estime se o paciente 
preenche, ou não, os demais requisitos necessários à suspensão condicional do 
processo, formulando-lhe proposta, se for o caso. Ordem estendida, de ofício, ao 
co-réu. HC 83926/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, 7/8/2007. (HC-83926). Fonte: 
Informativo STF nº 475.

FORMULAÇÃO DE QUESITOS E AGRAVANTES SIMPLES

A Turma, por maioria, indeferiu habeas corpus em que condenado por suposta in-
fração ao art. 121, caput, c/c o art. 61, II, a e c, ambos do CP, alegava falta de fun-
damentação idônea da custódia contra ele decretada pela sentença condenatória, 
contra a qual interpusera apelação, ainda pendente de julgamento. Considerou-se, 
na espécie, devidamente motivada a prisão quanto à garantia da aplicação da lei 
penal, haja vista o longo período em que o paciente permanecera foragido (mais de 
15 anos), ressaltando-se que a evasão ocorrera após a prática do delito, conforme 

concretos que, somada à superveniência da condenação, indicariam densa proba-
bilidade de nova fuga. Entretanto, ante a existência de nulidade sequer ventilada 
pela impetração, concedeu-se habeas corpus, de ofício, para que a pena imposta 
pela sentença seja reduzida a 9 anos de reclusão, sem prejuízo do julgamento da 

pela Corte no sentido de não ser possível a formulação de quesitos sobre agravan-

e não foram reconhecidas na sentença de pronúncia. No caso, apesar de o paciente 
haver sido pronunciado por homicídio simples, não se constatando na pronúncia 
qualquer circunstância agravante, foram formulados quesitos relativos ao motivo 

Conselho de Sentença, implicaram a majoração da pena imposta. Vencido o Min. 
Marco Aurélio, que, além disso, deferia o writ requerido, por vislumbrar execução 
precoce da pena, uma vez que não existiria sintonia com as premissas da prisão 
cautelar, tendo em conta o fato de o paciente ter logrado, no tocante à preventiva 
originária, habeas corpus e, em conseqüência, haver respondido o processo em li-
berdade. Precedentes citados: HC 81148/MS (DJU de 19/10/2001); HC 82909/PR 
(DJU de 17/10/2003); HC 82832/DF (DJU de 5/9/2003); HC 71145/RO (DJU de 
3/6/94); HC 79781/SP (DJU de 9/6/2000); HC 82903/SP (DJU de 13/8/2003); HC 
64678/RJ (DJU de 23/3/87); HC 44023/Guanabara (DJU de 21/6/67). HC 90265/
AL, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 26/6/2007. (HC-90265). Fonte: Informativo 
STF n° 473.
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)

COMPETÊNCIA. FRAUDE ELETRÔNICA. INTERNET. CONTA-
CORRENTE. BANCO.

O cerne da questão consiste em se determinar o juízo competente para 
processar e julgar crime de transferências eletrônicas bancárias sem consentimento 
do correntista para outra pessoa via internet em detrimento da CEF. No caso dos 
autos, a fraude foi usada para burlar o sistema de proteção e vigilância do banco 

por fraude, e não estelionato. Assim, considera-se consumado o crime de furto no 
momento em que o agente torna-se possuidor da res furtiva, ou seja, no momento 
em que o bem subtraído sai da esfera de disponibilidade da vítima. No caso, a 
conta-corrente da vítima estava situada em Porto Alegre-RS, local da consumação 
do delito (art. 155, § 4º, II, do CP). Com esse entendimento, em sintonia com 
o parecer do MPF e a jurisprudência deste Superior Tribunal, a Seção declarou 
competente o Juízo Federal suscitante. Precedente citado: CC 67.343-GO. CC
72.738-RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 8/8/2007.
Fonte: Informativo STJ nº 326.

MILITAR. REGIME. CUMPRIMENTO. PENA.

Cuida-se de pacientes, policiais condenados pela prática da conduta 
descrita no art. 305 do Código Penal Militar. Destacou o Min. Relator que sobre a 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos as circunstâncias 

para a reprovação e a prevenção. Entretanto têm razão os impetrantes quanto ao 
regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, quando alegam que não há 
na legislação castrense norma de redação que se oponha a lei melhor que aquela 
do art. 33 do CP, que pela aplicação do art. 12 do mesmo estatuto alcança as 
normas do Código Penal Militar; ao contrário, o art. 61 da legislação repressiva de 
caserna acena para essa conclusão. Isso posto, o Min. Relator concedeu em parte 

do mínimo; o regime correto há de ser o semi-aberto para o início do cumprimento 
da pena privativa de liberdade à vista dos arts. 335, § 3º, e 59 do CP. Com esse 
entendimento, a Turma concedeu em parte o pedido, estendendo seus efeitos aos 
co-réus. HC 58.311-RJ, Rel. Min. Nilson Naves, julgado em 7/8/2007. Fonte: 
Informativo STJ nº 324
Fonte: Informativo STJ nº 325.
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COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS. MÉDICO CONVENIADO. SUS. 
ART. 327, CP.

enquadra-se no conceito de funcionário público (art. 327, § 1º, do CP) por exercer 
função pública delegada. Assim, estando o médico na função de administrador 
de hospital, reconhece-se a causa de aumento da pena prevista no art. 327, § 2º, 
do CP. Precedentes citados: HC 51.054-RS, DJ 5/6/2006, e RHC 17.974-SC, DJ 
13/12/2005. AgRg no Ag 664.461-SC, Rel. Min. Nilson Naves, julgado em 
19/6/2007.
Fonte: Informativo STJ n° 324

INIMPUTÁVEL. ABSOLVIÇÃO. MEDIDA. SEGURANÇA.

Trata-se de reeducando preso em centro de detenção provisória, aguardando, 
em lista cronológica, a remoção a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Em 
15/12/2005, o reeducando estava na posição 691ª da lista e as últimas informações, 
em 19/4/2007, dão conta de que o paciente ainda se encontra preso no mesmo 
centro de detenção, aguardando a remoção para o hospital, conquanto deveria 
encontrar-se internado de acordo com o art. 96, I, do CP. Sendo assim, no dizer do 
Min. Relator, com base em precedentes deste Superior Tribunal, nessa situação, 
padece o paciente de constrangimento ilegal em razão de sua manutenção em prisão 

o paciente a tratamento ambulatorial até que surja vaga em estabelecimento 
adequado. Precedentes citados: HC 18.803-SP, DJ 24/6/2002, e RHC 13.346-SP, 
DJ 3/2/2003. HC 67.869-SP, Rel. Min. Nilson Naves, julgado em 12/6/2007.
Fonte: Informativo STJ nº 323.

RHC. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA N. 52-STJ. 

A Turma deu provimento ao recurso em habeas corpus para que o 
recorrente, preso há mais de três anos, aguarde em liberdade o julgamento do 
processo mediante o compromisso de comparecer a todos os atos do processo para 
os quais for chamado. Isso no entendimento de que, ainda que encerrada a instrução, 
é possível reconhecer o excesso de prazo diante da garantia da razoável duração 
do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, com a reinterpretação da 
Súmula n° 52-STJ à luz da EC n° 45/2004. RHC 20.566-BA, Rel. Min. Maria 
Thereza de Assis Moura, julgado em 12/6/2007. Fonte: Informativo STJ nº 
323.
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DENÚNCIA. RECEBIMENTO. CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO.

Foi a conselheira do Tribunal de Contas denunciada como incursa no art. 
89 da Lei das Licitações, por ter fatiado contrato, sem autorização legal, quando 
prefeita de município, tudo para fugir da exigência do certame licitatório. O Min. 
Relator observou que a denúncia descreve, minuciosamente, fatos que, caso 

Cuida-se de efeito danoso da contratação sem licitação pública que será averiguado 
com base nas provas apuradas no curso da relação jurídica processual. Existe justa 
causa em denúncia que preenche, com base em procedimento administrativo, os 
requisitos para o seu recebimento, por descrever fatos que, em tese, aconteceram 
e são considerados ilícitos. Assim, a Corte Especial, ao prosseguir o julgamento, 
recebeu a denúncia. APn 480-MG, Rel. Min. José Delgado, julgada em 6/6/2007. 
Fonte: Informativo STJ nº 323.



Registros
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RESOLUÇÃO Nº 8, DE 30 DE MAIO DE 2006

O Presidente do CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL 
E PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a decisão dos membros presentes na 321ª Reunião 
Ordinária do CNPCP, realizada nos dias 29 e 30 de maio de 2006, em Cuiabá/
MT,

R E S O L V E:

Art. 1º Recomendar, em obediência às garantias e princípios constitucionais, 
que a inviolabilidade da privacidade nas entrevistas do preso com seu advogado 
seja assegurada em todas as unidades prisionais.

Parágrafo único. Para a efetivação desta recomendação, o parlatório, ou 
ambiente equivalente onde se der a entrevista, não poderá ser monitorado por meio 
eletrônico de qualquer natureza.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA
Presidente – CNPCP

Publicada no DOU nº 109, de 8 de junho de 2006 – Seção 1, p. 34
_________________________________________________________________

RESOLUÇÃO Nº 9, DE 12 DE JULHO DE 2006

Recomenda a adoção de procedi-
mentos quanto à revista nos visi-
tantes, servidores ou prestadores 
de serviços e/ou nos presos, e dá 
outras providências.

O Presidente do CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL 
E PENITENCIÁRIA (CNPCP), no uso de suas atribuições e

CONSIDERANDO a necessidade de dotar os estabelecimentos penais 
de meios e procedimentos adequados à manutenção da ordem e disciplina em seu 
interior;

cidadãos livres nos estabelecimentos penais;
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CONSIDERANDO a necessidade de preservar a dignidade pessoal do 
cidadão livre, cujo ingresso nos estabelecimentos penais é submetido a controle,

R E S O L V E recomendar que a revista, por ocasião do referido 
ingresso, seja efetuada com observância do seguinte:

meios eletrônicos e/ou manuais, em pessoas que, na qualidade de visitantes, 
servidores ou prestadores de serviço, ingressem nos estabelecimentos penais.

§ 1º A revista abrange os veículos que conduzem os revistandos, bem 
como os objetos por eles portados.

§ 2º A revista eletrônica deverá ser feita por detectores de metais, aparelhos 

explosivos, drogas e similares.

Art. 2º A revista manual só se efetuará em caráter excepcional, ou seja, 
quando houver fundada suspeita de que o revistando é portador de objeto ou 
substância proibidos legalmente e/ou que venham a pôr em risco a segurança do 
estabelecimento.

Parágrafo único. A fundada suspeita deverá ter caráter objetivo, diante de 

livro próprio e assinado pelo revistado.

Art. 3º A revista manual deverá preservar a honra e a dignidade do 
revistando e efetuar-se-á em local reservado.

Art. 4º A revista manual será efetuada por servidor habilitado, do mesmo 
sexo do revistando.

Art. 5º A critério da Administração Penitenciária, a revista manual 
será feita, sempre que possível, no preso visitado, logo após a visita, e não no 
visitante.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA
Presidente – CNPCP

Publicada no DOU nº 155, de 14 de agosto de 2006 – Seção 1, p. 15.
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RESOLUÇÃO Nº 10, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2006

O Presidente do CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL 
E PENITENICIÁRIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

R E S O L V E:

Não?”, para fevereiro de 2007.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA
Presidente – CNPCP

Publicada no DOU nº 235, de 8 de dezembro de 2006 – Seção 1, p. 90.
_________________________________________________________________

RESOLUÇÃO Nº 11, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2006

Diretriz Básica para a Detecção de 
Casos de Tuberculose entre ingres-
sos no Sistema Penitenciário nas 
Unidades da Federação.

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 
13 e 14 dias do mês de novembro do ano de 2006, 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, com a participação da 
Dra. Alexandra Augusta M. M. R. Sanchez, pneumologista, responsável pelo 
Programa de Controle da Tuberculose SUPS/SEAP/RJ e pela Dra. Andréa Telles 
Rosa, enfermeira, ex-diretora da Divisão de Programas Especiais SUPS/SEAP/RJ; 
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CONSIDERANDO a importância da Política de Atenção à Saúde 
Penitenciária, normatizada pela Portaria Interministerial nº 1.777/2003, que 
institui o Plano Nacional de Saúde Penitenciária;

CONSIDERANDO a importância das atividades de rastreamento e controle 

superiores aos da população livre;

CONSIDERANDO que as condições de encarceramento favorecem a 
transmissão da tuberculose e que elevada freqüência de indivíduos que ingressam 
no sistema penitenciário já doentes contribui para a proliferação da doença 
intramuros;

CONSIDERANDO que os elevados índices epidemiológicos da 

comunidades de origem dos internos e, por extensão, toda a sociedade livre, 
fortalecendo a cadeia de transmissão por meio do contato com familiares e 
servidores penitenciários;

do Sistema Prisional, e as recomendações contidas em documento enviado ao 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária,

R E S O L V E recomendar:

Art. 1º A edição da presente recomendação para a Detecção de Casos 
de Tuberculose entre ingressos no Sistema Penitenciário, como Diretriz Básica 
deste Conselho, sugerindo a sua mais ampla divulgação em todas as unidades 
federativas.

Art. 2º Que as Secretarias Estaduais de Justiça, Segurança, Administração 

para o Serviço de Saúde, destinado exclusivamente ao deslocamento de pacientes 
e materiais biológicos entre as Unidades Prisionais e as Unidades de Saúde e 
Laboratórios de Referência.

Art. 3º Que as Secretarias Estaduais de Justiça, Segurança, Administração 
Penitenciária, ou congêneres, como forma de otimizar equipamentos e pessoal, 
devem centralizar a entrada de internos, de maneira a permitir a execução dos 



Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1 (20) - janeiro/junho 2007

251

exames de saúde admissionais, como parte do previsto pela Lei de Execuções 
Penais, em seu título II, artigos 5º e 14. Nos estados de grande extensão territorial, 
em que as unidades sejam dispersas, recomenda-se a regionalização da entrada 
dos internos.

Art. 4º Que, de acordo com as características de cada Unidade Federada, 
a Secretaria de Estado de Justiça, Segurança, Administração Penitenciária, ou 
congênere, deve providenciar, junto ao Departamento Penitenciário Nacional 

realização de exames admissionais como parte do Protocolo de Entrada no Sistema 
Penitenciário de cada Estado, contemplando, minimamente, o elenco de ações 
previstas no Plano Nacional de Saúde Penitenciária.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA
Presidente – CNPCP

Publicada no DOU nº 249, de 29 de dezembro 2006 – Seção 1, p. 601-603.
_________________________________________________________________

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA 

(CNPCP)
RECOMENDAÇÕES PARA A DETECÇÃO DE CASOS DE 

TUBERCULOSE ENTRE INGRESSOS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO

1. INTRODUÇÃO

A avaliação de saúde no momento do ingresso no sistema penitenciário, 
compreendendo o exame para detecção de tuberculose (TB), é realizada como 
rotina na maioria das prisões dos países industrializados, preconizada em legislação 
nacional e internacional (Anexo I) e recomendada pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS). Apesar de previsto na Lei de Execução Penal (Anexo I), não é 
realizado como rotina na maioria das prisões brasileiras. 

O controle da TB baseia-se na interrupção da cadeia de transmissão 

Normas Técnicas para o Controle da Tuberculose e está contemplado no Plano 
Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. Em complemento, e considerando 
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Penitenciário é uma das ações fundamentais e estratégicas para o controle da TB 
nesta população.

A TB, por ser doença de transmissão aérea inter-humana, tem sua 
disseminação facilitada pela aglomeração, má ventilação e falta de iluminação 
natural, condições presentes em grande parte das unidades penais no País.   

Por outro lado, os detentos são oriundos, em sua maioria, de comunidades 
desfavorecidas onde a freqüência de TB é alta e o acesso ao serviço de saúde 
muitas vezes difícil, Além disso, a maior freqüência de uso de drogas e de infecção 
pelo HIV, encontrados na população carcerária, favorecem o adoecimento por TB. 
Podem ainda permanecer por meses ou mesmo anos em delegacias de polícia 

Este conjunto de fatores explica a freqüência de TB entre os ingressos no Sistema 
Penitenciário.

Um estudo de detecção de TB, realizado em 2006 com 3.000 ingressos 
no Rio de Janeiro (RJ), tendo como método o screening radiológico, mostra que 

e tratados prontamente, irão contribuir para a disseminação da TB na unidade 
prisional onde forem alocados. Ainda segundo este estudo, 1/3 dos ingressos 
doentes se consideram assintomáticos, o que mostra a necessidade da utilização 

screening preferencialmente ao método 
baseado em sintomas. Qualquer que seja o método de screening utilizado, o teste 
diagnóstico recomendado é a baciloscopia de escarro e, quando indicado, a cultura 
para o Bacilo de Koch (BK).

são escassos e imprecisos para a maioria dos estados brasileiros, mas permitem 
estimar a gravidade da situação. Embora subestimada, a taxa média de incidência 
de TB no sistema penitenciário nacional foi, em 2005, de 1.106/100.000, 23 vezes 
superior à taxa da população geral (48/100.000), segundo informação do Programa 
Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT). 

Duas teses mostram incidências de TB pulmonar expressivas. Niero, no 
período de 1976-1980, encontrou taxa de incidência anual média de 1.073 por 
100.000 habitantes na extinta Casa de Detenção de São Paulo. Posteriormente, 
Rozman, na mesma prisão, observou uma taxa de incidência de 2.650 por 100.000.  
Em Campinas, foi observada taxa de incidência de 1.397 por 100.000 em 1994, e 
559 por 100.000 em 1999 (18), taxas que, segundo os autores, são subestimadas. 
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Nas prisões do Rio de Janeiro (RJ), a taxa média de incidência da TB 
obtida a partir de atividades de rotina em 2005 (3.532/100.000) (19) foi 35 vezes 

estudos de prevalência que mostraram taxas entre 4,6% a 8,6%. 

O exame sistemático para a detecção de TB entre os ingresso já é praticado 
como rotina nas prisões da maioria dos países industrializados e o método de 
screening mais freqüentemente utilizado é o exame radiológico do tórax.

Face o exposto, torna-se necessário instituir no Brasil, de forma 
prioritária, o exame sistemático para a detecção de TB, como parte integrante da 
avaliação de saúde no momento do ingresso no sistema penitenciário, conforme as 
recomendações nacionais e internacionais. 

O método de screening recomendado é o exame radiológico do tórax, que 
selecionará os indivíduos que serão então submetidos aos testes para diagnóstico 
(baciloscopia e cultura de escarro). 

Como alternativa ao método de screening radiológico, a tosse por 3 
semanas ou mais, método de suspeição recomendado pelo Programa Nacional 
de Controle da Tuberculose (PNCT) para população geral, e/ou existência 
de antecedente de tuberculose poderão ser utilizados nas unidades prisionais 
consideradas como de baixo risco para tuberculose, segundo os critérios abaixo, 
adaptado de (4), reconhecendo-se, porém, que este método não permite a detecção 
de proporção considerável dos casos existentes.

– Unidade prisional que não tenha apresentado nenhum caso de 
tuberculose no ano precedente.

– Unidade prisional que não abrigue número substancial de internos 
portadores de HIV/AIDS ou usuários de drogas injetáveis.

– Unidade prisional que não abrigue substancial número de indivíduos 
oriundos de região de média e alta endemicidade para tuberculose.

anualmente.

2. RECOMENDAÇÕES PARA A DETECÇÃO DE CASOS DE
TUBERCULOSE ENTRE INGRESSOS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO
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– O exame sistemático para detecção de tuberculose em ingressos no 
sistema penitenciário deve integrar o conjunto de ações desenvolvidas na “Porta 
de Entrada” do Sistema Penitenciário (Protocolo de Porta de Entrada), que deve 
incluir também exame médico e atividades de educação em saúde e conscientização, 
especialmente em HIV/AIDS, DST e tuberculose.

– Deve ser realizado em todas as unidades prisionais pelas quais se dá 

recursos humanos e materiais e facilitar o acesso de todos os ingressos à avaliação 
de saúde admissional, o número de unidades através das quais se dá a entrada no 
sistema penitenciário deve ser limitado ao mínimo.  Nos estados de grande extensão 
territorial com disseminação importante das unidades prisionais, recomenda-se a 
regionalização das unidades de ingresso de presos.

– Como parte do “Protocolo de Porta de Entrada”, a administração 
da unidade prisional deverá fornecer com a periodicidade e compatibilidade 
necessárias a relação dos ingressos, e assegurar o comparecimento de todos 

100% dos ingressos no período foram examinados.

– O exame deverá ser realizado no máximo até o 7º dia após a admissão 

incidência póstero-anterior, independentemente da existência de sintomas. 

– A avaliação clínica para TB deverá constar minimamente de questionário 
sobre sintomas relacionados à tuberculose, antecedente de tuberculose, de 
imunodepressão e diabetes. 

horas após a realização do exame e o laudo emitido por médico radiologista.

tórax, seja pulmonar, pleural ou mediastinal, deverão ser isolados e submetidos a 
baciloscopia de escarro (coleta de duas amostras de escarro em dias consecutivos) 
e cultura para BK, quando necessário, como método diagnóstico.

–  A coleta, acondicionamento e transporte de material biológico deverão 
seguir as recomendações do Programa Nacional de Controle de Tuberculose 
(PNCT).
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na pactuação entre as secretarias de Justiça ou Administração Penitenciária e as 
secretarias de Saúde do estado ou município no âmbito do Plano Nacional de 
Saúde no Sistema Penitenciário.

deverão ser anotados no prontuário móvel de saúde do interno que o acompanhará 
durante todo o seu período de encarceramento. 

atividade deverá ser fornecido, por ocasião do diagnóstico, documento em que 
conste o diagnóstico, os resultados da baciloscopia de escarro e do RX do tórax, 
assim como o tratamento preconizado e a data do início e a prevista para o seu 
término. Este documento servirá de encaminhamento ao serviço de saúde em caso 
de transferência ou de livramento antes do término do tratamento.

– O teste sorológico para HIV deverá ser oferecido a todos os casos 

de tratamento anti-retroviral segundo as recomendações nacionais do PN DST/
AIDS.

vigentes, o prontuário móvel de saúde, que deve sempre acompanhar o interno, 
deve ser acondicionado em envelope lacrado por ocasião de transferências ou 
deslocamentos.

20 dias de tratamento.

– O tratamento deverá seguir as recomendações contidas no Manual 
Técnico para o Controle de Tuberculose do Ministério da Saúde, que prevê a 

todo o tratamento, consulta médica ou de enfermagem e baciloscopia de escarro 
mensal.

– Os casos de recidiva após abandono do tratamento e os casos suspeitos 
de resistência aos quimioterápicos deverão ser mantidos em celas especiais pelo 
risco de disseminação de formas resistentes.
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3. REGISTRO DA INFORMAÇÃO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

– Todos os ingressos examinados deverão ter seu nome, RG, nome da 
mãe, unidade prisional de origem (se pertinente), data do atendimento e conclusão 

– O resultado dos exames e a conclusão da avaliação deverão ser anotados 
no prontuário móvel de saúde do interno.

– O acesso às informações de saúde constantes no livro de registro ou 

legislação ética vigente. 

formulário próprio.
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ANEXO I

ASPECTOS LEGAIS

Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos
Organização das Nações Unidas, Genebra 1955
Regra 24

“O médico deve examinar cada recluso o mais depressa possível 
após sua admissão no estabelecimento penitenciário e em seguida, sempre que 
necessário, com o objetivo de detectar doenças físicas ou mentais, tomar todas as 
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medidas necessárias para o seu tratamento; separar os reclusos suspeitos de serem 
portadores de doenças infecciosas ou contagiosas; detectar as doenças físicas ou 
mentais que possam constituir obstáculos à reinserção dos reclusos, de determinar 
a capacidade física de trabalho de cada recluso”.

Princípios Básicos Relativos ao Tratamento de Reclusos

Princípio 9 – “Os reclusos devem ter acesso aos serviços de saúde 
existentes no país, sem discriminação nenhuma decorrente do seu estatuto 
jurídico”

Conjunto de princípios para a proteção de todas as pessoas sujeitas a 
qualquer forma de detenção ou prisão (Resolução da Assembléia Geral 43/173, de 
9 de dezembro de 1988, Organização das Nações Unidas)

médico adequado, em prazo tão breve quanto possível após seu ingresso no local 

médicos sempre que tal se mostre necessário. Estes cuidados e tratamentos são 
gratuitos”.

Princípio 29 – “O fato de a pessoa detida ou presa ser submetida a um 
exame médico, o nome do médico e o resultado do referido exame devem ser 
devidamente registrados. O acesso a estes registros deve ser garantido, sendo-o 
nos termos das normas pertinentes do direito interno”. 

Constituição Federal de 1988
Título 2
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
Capítulo 1
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 estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade

XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e  moral;”.

Lei de Execução Penal
Lei nº 7.210, de 11 de junho de 1984
Capítulo II
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Seção III

Art. 14.   “A assistência à saúde do preso e do internado de caráter 
preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e 
odontológico”.

§2º   “Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para 
prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante 
autorização da direção do estabelecimento”.

Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil
(Resolução nº 14, de 11 de novembro de 1994, publicada no Diário   

Capítulo VII

Art. 15. “A assistência à saúde do preso é de caráter preventivo e curativo, 
compreenderá atendimento médico, psicológico, farmacêutico e odontológico”.

Art. 16. “Para a assistência à saúde, pós estabelecimentos penais deverão 
ser dotados de:

I – enfermaria com cama, material clínico, instrumental adequado e 
produtos farmacêutico indispensáveis para intervenção médica ou odontológica 
de urgência;

II – dependência para observação psiquiátrica e cuidados com 
toxicômanos;

III – unidade de isolamento para doenças infecto-contagiosas”.

Art. 18. “O médico, obrigatoriamente, examinará o preso quando do seu 
ingresso no estabelecimento e posteriormente, se necessário, para: 

I – determinar a existência de enfermidade física ou mental, tomando, 
para isto, as medidas necessárias;

II – assegurar o isolamento de presos suspeitos de sofrerem doenças 
infecto-contagiosas;
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III – determinar a capacidade de cada preso para o trabalho;

obstáculo para a reinserção social”.

Portaria Interministerial nº 1777, de 9 de setembro de 2003
Institui o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário

Art 1º “Aprovar o plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, 
constante no ANEXO I desta portaria, destinado a prover a atenção integral à 

como nas psiquiátricas.”

promover a saúde dessa população e contribuir para o controle e/ou redução dos 
agravos mais freqüentes que a acometem.

V – “a implantação de ações para a prevenção de tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, hepatites, DST/AIDS e dos agravos psicossociais decorrentes 

redução de danos associados ao uso de drogas;”

ANEXO II

AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM O ANEXO 1 DA
NORMA OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA (NOAS/MS)

a) Controle da tuberculose:

– tratamento (iniciar tratamento de forma supervisionada diária para 
todos os casos diagnosticados; oferecer sorologia para HIV para todos os casos 
diagnosticados; registrar os casos no Livro de Registro de caos de tuberculose; 
acompanhar mensalmente o tratamento por meio de consulta médica ou de 
enfermagem, bem como realizar baciloscopia de controle para os casos inicialmente 
positivos);

– proteção dos sadios (examinar contactantes; realizar PPD quando 

desenvolver ações educativas).
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RESOLUÇÃO Nº 12, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2006

Alteração na redação da Reso-
lução nº 3/2005, que trata das 
Diretrizes Básicas para Constru-
ção, Ampliação e Reforma de Esta-
belecimentos Penais.

O Presidente do CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA 
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, tendo em vista o deliberado na 322ª (trecentésima vigésima segunda) 
Reunião realizada nos dia 11 e 12 de julho de 2006, em Brasília, e considerando 
o contido no MEMO/DEPEN Nº 34 de 12 de janeiro de 2006,

R E S O L V E:

Art. 1º Alterar a redação do Anexo IV, item 2, 6º parágrafo, da 
Resolução nº 3 de 23 de setembro de 2005 (DOU de 30 de setembro de 2005), 

“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. Consideram-se 
incluídas nessa previsão as três celas individuais, com estabelecimentos até 100 
vagas, e cinco celas individuais, acima de 100 vagas, para cumprimento da pena 
privativa de liberdade, aplicada pela Justiça de outra Unidade da Federação, em 
especial para o preso sujeito ao Regime Disciplinar.”

Art. 2º Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA
Presidente – CNPCP

Publicada no DOU nº 20, de 29 de janeiro de 2007 – Seção 1, p. 50.
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RESOLUÇÃO Nº 1, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2007

O Presidente do CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL 
E PENITENICIÁRIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo 

com o tema: “Uso de Drogas: Descriminalizar ou Não?”, Prêmio: Dr. Ruy da 
Costa Antunes,

R E S O L V E:

1º Lugar – CLÁUDIA SILVA SCABIN
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/SP
Curso de Direito – 4ª ano

2º Lugar – ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO
Universidade Federal do Paraná/PR
Curso de Direito – 5º ano

3º Lugar – JULIANO NAPOLEÃO BARROS
Universidade Federal de Juiz de Fora/MG
Curso de Direito – 9º período

4º Lugar – Menção Honrosa – MARCOS SÍLVIO DE SANTANA
Centro Universitário de Patos de Minas/MG
Curso de Direito – 4ª série

5º Lugar – Menção Honrosa – RICARDO LUIZ BARBOSA DE   
SAMPAIO ZAGALLO
Universidade Federal de Alagoas/AL
Curso de Direito – 5º ano

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA
Presidente – CNPCP

Publicada no DOU nº 33, de 15 de fevereiro de 2007 – Seção 1, p. 123.
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RESOLUÇÃO Nº 2, DE 12 DE MARÇO DE 2007

O Presidente do CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA 
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista a decisão plenária, por unanimidade, do CNPCP, reunido em 12 de fevereiro 
de 2007, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 70, III, da Lei nº 7.210, de 11 de 
julho de 1984 (Lei de Execução Penal), quanto à apresentação de Relatórios pelos 
Conselhos Penitenciários dos Estados e do Distrito Federal ao Conselho Nacional 
de Política Criminal e Penitenciária;

CONSIDERANDO o disposto no art. 64, III, da Lei n. 7.210, de 11 
de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), quanto à incumbência do Conselho 
Nacional de Política Criminal e Penitenciária para a inspeção dos estabelecimentos 
penais e informar-se mediante relatórios dos Conselhos Penitenciários dos Estados 
e do Distrito Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de subsidiar as inspeções realizadas 
pelas Comissões instituídas pela Resolução nº 3 de 8 de maio de 2006 do Conselho 
Nacional de Política Criminal e Penitenciária;

CONSIDERANDO, ainda, o disposto nas Resoluções nº 15 de 14 de 
novembro de 1986, nº 1 de 7 abril de 1998 e nº 2 de 30 de março de 1999, todas 
do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária,

R E S O L V E:

Art. 1º Recomendar aos Conselhos Penitenciários dos Estados e do 

11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), com vistas a subsidiar as inspeções 

Criminal e Penitenciária.

Art. 2º Enfatizar aos Conselheiros membros das Comissões instituídas 
pela Resolução nº 3 de 8 de maio de 2006 do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária a necessidade de advertir os Conselhos Penitenciários 
dos Estados e do Distrito Federal que não apresentaram o Relatório no prazo 
estipulado no art. 70, III, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução 
Penal).

§ 1º Antes da apresentação do Relatório, a Comissão responsável pela 
inspeção no sistema penitenciário do Distrito Federal e do Estado respectivo 
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Penitenciário ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária no prazo 
estipulado no art. 70, III, da Lei nº 7.210, de 1 de julho de 1984 (Lei de Execução 
Penal).

§ 2º Entendendo necessário, a Comissão de Inspeção poderá convidar 
para a reunião de apresentação do Relatório de Inspeção o Presidente do Conselho 
Penitenciário do Estado e do Distrito Federal para prestar esclarecimentos sobre os 
motivos da não-apresentação do Relatório daquele colegiado no prazo estipulado 
no parágrafo anterior ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília – DF, 12 de março de 2007.

VETUVAL MARTINS VASCONCELOS
1º Vice-Presidente – CNPCP

Publicada no DOU nº 51, de 15 de março de 2007 – Seção 1, p. 25
_________________________________________________________________

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 23 DE MAIO DE 2007

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 de março de 2007,

R E S O L V E:

do CNPCP, em anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

VETUVAL MARTINS VASCONCELOS
1º Vice-Presidente – CNPCP

Publicada no DOU nº 104, de 31 de maio de 2007 – Seção 1, p. 57.
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XI CONCURSO NACIONAL DE MONOGRAFIA DO CNPCP
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA
REGULAMENTO DO XI CONCURSO NACIONAL DE MONOGRAFIAS

DO CNPCP

Tema:
“PENAS MAIS RÍGIDAS: RESOLVE?”

Homenageado:
PROF. DR. ANÍBAL BRUNO

Comissão Julgadora:
Composta por todos os membros do CNPCP, sendo presidida por seu Presidente.

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério 

homenageado deste ano o Prof. Dr. Aníbal Bruno e destinado a alunos dos cursos 
de graduação, institui como tema para o ano de 2007 “Penas mais Rígidas: 
resolve?”.

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, 

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.

externamente com o pseudônimo do autor e o título do trabalho. No interior 
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do envelope, devem ser colocados: nome completo, nº 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 

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 31/10/2007. No caso de inscrição via postal, 
considerar-se-á a data de postagem.

divulgada pela Internet.

2. DA PREMIAÇÃO

prêmios individuais nos valores de R$ 10.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 3.000,00, 
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 

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 dezembro de 2007, 
podendo esta data ser prorrogada a critério do Presidente do Conselho.
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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 

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.

Publicada no DOU nº 104, de 31 de maio de 2007 – Seção 1, p. 57.
_________________________________________________________________

PORTARIA Nº 1, DE 19 DE MARÇO DE 2007

O Presidente do CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL 
E PENITENCIÁRIA (CNPCP), no uso de suas atribuições legais e regimentais 
e

CONSIDERANDO a competência do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária no que concerne ao art. 64, inc. II, da LEP;

CONSIDERANDO a importância em promover a assistência estabelecida 
pela Lei 7.210/84 – LEP, no que concerne ao funcionamento de berçários nos 
presídio femininos;

CONSIDERANDO a imprescindibilidade do exame detalhado para 
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idade e que se encontram recolhidas em estabelecimentos prisionais;

R E S O L V E:

Art. 1º Instituir Comissão para elaborar as Diretrizes Básicas para Mulheres 
Encarceradas, composta pelos Conselheiros CÉSAR OLIVEIRA DE BARROS 
LEAL, ELEONORA DE SOUZA LUNA e CARLOS WEIS, sob a presidência 
do primeiro, e da Sra. Rosângela Peixoto, na qualidade de representante do 
Departamento Penitenciário Nacional/MJ;

Art. 2º O trabalho deverá ser apresentado em plenário no prazo de 60 dias 
a contar da data da publicação da Portaria;

Art. 3º O apoio necessário à realização dos trabalhos será prestado pela 
Secretaria do Conselho.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VETUVAL MARTINS VASCONCELOS
1º Vice-Presidente, em exercício – CNPCP

Publicada no DOU nº 67, de 9 de abril de 2007 – Seção 2, p. 16.
_________________________________________________________________

PORTARIA Nº 2, DE 19 DE MARÇO DE 2007

O Presidente do CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA 
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA (CNPCP), no uso de suas atribuições legais 
e regimentais,

R E S O L V E:

Art. 1º Alterar a Portaria nº 1, de 19/3/2007, publicada no DOU nº 67 de 
9/4/2007, Seção 2, pág. 16, que institui a Comissão para elaborar as Diretrizes 
Básicas para Mulheres Encarceradas, que passa a ser composta pelos Conselheiros 
CÉSAR OLIVEIRA DE BARROS LEAL, ELEONORA DE SOUZA LUNA
e CARLOS WEIS, sob a presidência do primeiro, e da Dra. HEBE TEIXEIRA 
ROMANO PEREIRA DA SILVA, Coordenadora-Geral de Reintegração Social 
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e Ensino, na qualidade de representante do Departamento Penitenciário Nacional/
MJ;

Art. 2º O trabalho deverá ser apresentado em plenário no prazo de 60 dias 
a contar da data da publicação da Portaria;

Secretaria do Conselho.

Art. 3º O apoio necessário à realização dos trabalhos será prestado pela 
Secretaria do Conselho.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VETUVAL MARTINS VASCONCELOS
1º Vice-Presidente, em exercício – CNPCP

Publicada no DOU nº 70, de 12 de abril de 2007 – Seção 2, p. 24.
_________________________________________________________________

PORTARIA Nº 3, DE 9 DE ABRIL DE 2007

O Presidente do CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL 
E PENITENCIÁRIA (CNPCP), no uso de suas atribuições legais e regimentais e

CONSIDERANDO a tradição do Presidente da República de conceder, 
anualmente, Indulto às vésperas do Natal;

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de o Ministro da Justiça 
examinar a matéria com a devida antecedência;

matéria, no âmbito deste ministério,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica instituída Comissão dos Conselheiros MARIO JULIO 
PEREIRA DA SILVA, MAURÍCIO KUEHNE e HERBERT JOSÉ DE 
ALMEIDA CARNEIRO, sob a presidência do primeiro, para elaborar Proposta 
de Indulto Natalino.

Art. 2º O apoio necessário à realização dos trabalhos será prestado pela 
Secretaria do Conselho.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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VETUVAL MARTINS VASCONCELOS
1º Vice-Presidente, em exercício – CNPCP

Publicada no DOU nº 70, de 12 de abril de 2007 – Seção 2, p. 24-25.
_________________________________________________________________

PORTARIA Nº 4, DE 17 DE ABRIL DE 2007

O 1º Vice-presidente DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA 
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA (CNPCP), no uso de suas atribuições legais 
e regimentais,

R E S O L V E:

Art. 1º Incluir o Conselheiro GEDER LUIZ ROCHA GOMES para 
compor a Comissão instituída pela Portaria nº 3 de 9/4/2007, publicada no DOU 
nº 70 de 12/4/2007, Seção 2, p. 24 e 25.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VETUVAL MARTINS VASCONCELOS
1º Vice-Presidente, em exercício – CNPCP

Publicada no DOU nº 82, de 30 de abril de 2007 – Seção 2, p. 21.





RELATÓRIO DE VISITA DE INSPEÇÃO
NA CIDADE DE MANAUS/AM

Relatores: Mario Julio Pereira da Silva e 
Pedro Sérgio dos Santos

I – INTRODUÇÃO

No último mês de julho, uma equipe do CNPCP, integrada pelos 
Conselheiros Mario Julio Pereira da Silva e Pedro Sérgio dos Santos, e outra do 
DEPEN, composta pela ouvidora geral Dra. Carla Polaine L. Fabrício e Nathali 
Ferreira Vellasco, compareceram à cidade de Manaus/AM e ali realizaram a visita 
de inspeção às seguintes unidades prisionais:

– Penitenciária Masculina Anísio Jobim;
– Penitenciária Feminina;
– Instituto Penal Antonio Trindade;
– Presídio de Puraquequara;
– Carceragem da Polícia Federal.

A equipe foi bem recebida pela Secretaria de Justiça daquele Estado e 
acompanhada por agentes da Policia Federal e pelo Capitão da PM Antonio Norte 
Filho.

Antes de iniciar as visitas às unidades prisionais, a equipe compareceu 
à sede da Arquidiocese de Manaus, onde conversou com membros da Pastoral 
Carcerária, atendendo a documento encaminhado ao CNPCP e devidamente 
autuado. Durante a visita, a equipe foi informada de que a Pastoral Carcerária 

referentes à administração das unidades prisionais, particularmente daquelas que 
estão sob a gerência de empresas privadas. Foi também exposto pelos membros 
da pastoral o grave problema de assistência jurídica aos presos da Capital e, 

de juiz ou promotor de justiça.

No tocante às unidades visitadas, acatamos na íntegra o relatório do 
DEPEN, posto que elaborado com sugestões dos Conselheiros do CNPCP. Assim 
expomos:

II – INSPEÇÃO NA PENITENCIÁRIA FEMININA DE MANAUS

Aconteceu na tarde do dia 13 de julho de 2006 a visita de inspeção na 
Penitenciária Feminina de Manaus, que é dirigida pela Diretora Sueli Borges e 
pela Gerente Administrativa Vanda Campos, que colaboraram com o grupo em 
todas as fases da inspeção.
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Condições Gerais do Estabelecimento

O estabelecimento tem capacidade para comportar 72 internas, mas 
naquela data estava abaixo, contendo 28 internas. É um estabelecimento feminino, 
de regime fechado, para presas condenadas. Não há berçário e nem creche.

A estrutura predial, a insolação, aeração, condicionamento térmico, 
condições de higiene e limpeza são regulares.

Assistência Material

A alimentação é feita na própria unidade pelas internas. São distribuídos 
kit higiene, uniforme, toalha e roupa de cama, os quais são lavados na lavanderia. 
Há cama para todas as presas.

É permitido que a família leve comida às presas.

Assistência à Saúde

O estabelecimento possui uma enfermaria e uma pequena farmácia. 
Dispõe de um médico (clínico geral), uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem, 
um psicólogo, um estagiário de psicologia e um dentista que atende às 3as e 5as no 
período da manhã, realizando obturações e extrações de dentes.

Nesta unidade, o atendimento hospitalar é feito por meio de Hospital 
Municipal. O trabalho que é feito para a prevenção de doenças infecto-contagiosas, 

preservativos uma vez por semana e de anticoncepcional.

Na penitenciária, são realizados mutirões ginecológicos para realização 
de exames preventivos.

Assistência Jurídica

A penitenciária possui local para visita de advogado particular, há uma 
advogada que presta assistência judiciária às internas, e a Defensoria Pública não 
freqüenta o estabelecimento.

Assistência Educacional

A assistência educacional é feita por professores da Secretaria Estadual de 
Educação, que ministram aulas para 8 internas do ensino fundamental, e há uma 
sala com computadores onde são dadas aulas de informática.



Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1 (20) - janeiro/junho 2007

275

Assistência Social

O estabelecimento oferece assistência social, que é realizada por um 

Assistência Religiosa

A assistência religiosa é realizada por grupos de diversas doutrinas e pela 
Pastoral Carcerária; há cultos diariamente, com duração de uma hora.

Trabalho

Neste estabelecimento. 100% das internas trabalham, sendo 22 no 
artesanato, três na cozinha, três na limpeza, uma na biblioteca, duas na padaria, 
duas no corte e costura, uma no salão de beleza e três na horta, ocorrendo uma 
rotatividade de serviço.

Recursos Humanos

A Direção informou que na segurança interna há dois agentes de segurança 
penitenciária e um chefe de segurança, e na externa e na escolta há três policiais 
militares. Foi informado que não há guarda na muralha.

A escala de trabalho é de 24 x 72 horas, há distribuição de uniformes e 
equipamentos de segurança para os agentes, mas estes não possuem porte de arma. 
Há oito funcionários na área administrativa e nove na área técnica.

Cabe ressaltar que o estabelecimento possui um professor de Educação 
Física e uma técnica agrícola.

Sanções Disciplinares

A sanção aplicada é o recolhimento em uma cela disciplinar por no 
máximo sete dias, sem o direito de visita, banho de sol e uso de rádio e TV.

Comportamento dos presos

lideranças articuladas e não há uso de substâncias tóxicas pelas internas.

Visita Comum e Íntima

Há locais destinados para visita íntima e comum, que ocorre uma vez por 
semana. Cabe ressaltar que o pátio de visita comum não é o mesmo que o pátio de 
banho de sol. A revista em mulheres é feita por agentes femininas.
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Visita de Autoridades

A Comissão de Direitos Humanos da OAB freqüenta a unidade toda 
semana, já o Juiz de Execução Criminal, o Ministério Público, o Conselho da 
Comunidade e Conselho Penitenciário não a freqüentam.

Diversos

A Direção informou que no momento do ingresso há explicações sobre 
o funcionamento do estabelecimento, bem como sobre os direitos e deveres das 
presas, e é realizado um trabalho para a preparação da interna quando se aproxima 
o momento da liberdade. Há atividades esportivas, como vôlei e futebol; as internas 
fazem caminhadas pelo período da manhã; e há um coordenador de tratamento e 
reeducação responsável pelas festas em datas comemorativas. O banho de sol é 
realizado diariamente. É permitido o uso de TV, aparelho de som e ventilador, bem 
como entrada de jornais e revistas.

Observações

Foi observado que não há local apropriado para o atendimento religioso 
e a realização de cultos. No local destinado à visita comum, há uma parte coberta 
por uma lona que se encontra rasgada, expondo as visitas à chuva e ao excesso de 
sol. No período da Páscoa, é montada uma linha de produção de ovos de chocolate, 

aventais, bonés e jaquetas para agentes. As paredes da padaria encontram-se 
mofadas, tornando o local impróprio para a confecção de pães. Por não haver 

preocupação por parte da Direção em relação à falta de berçário e creche, tendo em 
vista que há 16 presas provisórias grávidas prestes a serem transferidas para este 
estabelecimento. A permissão para a visita íntima só acontece mediante entrevista 
com a assistente social e apresentação de documento comprobatório do casamento 
ou união estável. É permitida a visita íntima de homossexuais, bem como do 
parceiro que também se encontra recluso no sistema penitenciário.

III – INSPEÇÃO NA PENITENCIÁRIA MASCULINA ANÍSIO 
JOBIM

Aconteceu na tarde do dia 13 de julho de 2006, a visita de inspeção na 
Penitenciária Masculina Anísio Jobim, que é dirigida pelo Engenheiro Nilson 
Pereira Silva e pela Psicopedagoga Ivonete Rogério, que colaboraram com o 
grupo em todas as fases da inspeção.

Condições Gerais do Estabelecimento

A Unidade tem capacidade para comportar 480 internos, mas naquela data 
continha 417 internos. É um estabelecimento prisional terceirizado, masculino, de 
regime fechado, para presos condenados.
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Há duas celas para o cumprimento de seguro/custódia diferenciada, com 
cinco presos em cada. A estrutura predial, insolação, aeração, condicionamento 
térmico, instalações hidráulicas, instalações elétricas, condições gerais da cozinha, 
condições de higiene e limpeza são regulares.

Assistência Material

A alimentação é confeccionada na própria unidade, por empresa 
“quarterizada”. Há distribuição de uniformes, roupas de cama, toalhas e artigos 
de higiene, os quais são lavados na lavanderia do estabelecimento. Há cama para 
todos os presos.

Assistência à Saúde

O estabelecimento possui uma enfermaria e uma farmácia. Dispõe de 
médico médico, um enfermeiro, quatro auxiliares de enfermagem, um psiquiatra, 
dois psicólogos e um dentista.

Foi informado que o trabalho de prevenção contra doenças infecto-

vídeos, e há distribuição de preservativos uma vez por semana.

Assistência Jurídica

O estabelecimento oferece assistência jurídica com quatro advogados, e 
a Defensoria Pública não presta assistência jurídica no estabelecimento. Há local 

Assistência Educacional

A assistência educacional é feita por professores da Secretaria Estadual 
de Educação, que ministram aulas, para 130 internos, de alfabetização, ensinos 
fundamental e médio.

Foi informado que se encerrou recentemente um Curso de Pedreiro, no 
qual foram capacitados 40 internos.

Assistência Social

O estabelecimento oferece assistência social, que é realizada por dois 

Assistência Religiosa

A assistência religiosa é prestada por grupos evangélicos e pela Pastoral 
Carcerária. E há no estabelecimento uma Capelania Carcerária.
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Trabalho

na cozinha.

Recursos Humanos

A segurança interna é realizada por agentes de segurança penitenciária, 
que trabalham em escala de 24 x 72 horas, devidamente uniformizados; utilizam 
equipamentos de segurança e não possuem porte de arma. A segurança externa e a 
escolta são realizadas por policiais militares.

O Diretor, o Diretor Adjunto, os Gerentes de Segurança interna e externa, 
o Funcionário de Estatística e o Gerente de Produção são funcionários do quadro do 
Estado, enquanto que os demais funcionários pertencem à empresa terceirizada.

Sanções Disciplinares

Quando o interno comete alguma falta disciplinar, a Comissão Disciplinar 
primeiro tem uma conversa com o interno sobre seu comportamento, e se não 
houver mudança, a sanção aplicada é a de isolamento por no máximo 30 dias.

Comportamento dos presos

lideranças articuladas, mas que há utilização de substâncias tóxicas pelos internos. 
Não houve rebeliões nos últimos seis meses.

Visita Comum e Íntima

Não há locais apropriados para o recebimento de visitas comum e íntima. 
A visita comum é realizada no pátio de banho de sol e no refeitório das alas, e as 
íntimas nas celas.

Visita de Autoridades

O Juiz de Execução freqüenta o estabelecimento apenas quando há 
mutirão.

A Comissão de Direitos Humanos da OAB, o Ministério Público, o 
Defensor Público, o Conselho Penitenciário e o Conselho da Comunidade não 
freqüentam o estabelecimento.

Diversos

A Direção informou que no momento do ingresso há explicações sobre 
o funcionamento do estabelecimento, bem como sobre os direitos e deveres dos 
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internos. E é realizado um trabalho para a preparação do preso quando se aproxima 
o momento de liberdade.

Os internos praticam atividades esportivas e de lazer, tais como música (há 
dois professores voluntários), futebol de salão, campeonatos de futebol, realização 
de festas em datas comemorativas, bem como há uma cela que foi transformada em 
academia de musculação e jiu-jítsu (10 internos freqüentam), onde um professor 
de Educação Física coordena as atividades.

O banho de sol é realizado diariamente. É permitido o uso de TV, aparelho 
de som e ventilador, bem como entrada de jornais e revistas.

Observações

Todas as alas possuem mangueiras de incêndio, mas se observou que 
algumas mangueiras estavam furadas. Foi informado que há oito presos por cela. 
No local onde se realizam as visitas comuns, são encontradas diversas paredes 
ornamentadas pelos presos, bem como há aparelhos de TV e DVD. Foram 
realizados 32 casamentos religiosos no ano de 2005 na Capelania Carcerária. 
Para demonstrar o sentimento solidário, os internos deixam de jantar uma vez por 
semana para doarem alimentos a pessoas carentes.

Foi criado pelos internos um grupo de mútua ajuda para os 
narcodependentes.

Há um projeto para ajudar familiares de internos e egressos a montarem 
pequenos negócios, que consiste em um empréstimo entre 5.000 e 15.000 reais com 
juros baixos, que é concedido pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas 
(AFEAM).

IV – INSPEÇÃO NO INSTITUTO PENAL ANTÔNIO TRINDADE

Aconteceu na tarde do dia 13 de julho de 2006 a visita de inspeção no 
Instituto Penal Antônio Trindade, que é dirigido pelo Diretor Fabiano de Souza 
Fabrício Junior, que colaborou com o grupo em todas as fases da inspeção.

Condições Gerais do Estabelecimento

É um estabelecimento novo, inaugurado em maio de 2006, que tem 
capacidade para comportar 496 presos, mas naquela data estava abaixo, contendo 
178 internos. A Unidade é masculina, terceirizada e acolhe somente presos 
provisórios.

Não possui em suas dependências local destinado ao cumprimento de 
pena no seguro/custódia diferenciada.

A estrutura predial, insolação, aeração, condicionamento térmico, 
instalações hidráulicas e elétricas, higiene e limpeza são boas.
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Assistência Material

A alimentação deverá ser feita na própria unidade por uma empresa 
“quarterizada”, mas por enquanto a comida está vindo do Complexo Penitenciário 
Anísio Jobim. A cozinha industrial está em fase de estruturação, é bem arejada e 
bem equipada.

Há distribuição de uniformes, roupas de cama, toalha e artigos de higiene. 
Os presos recebem um kit de vestuário (camisa, bermuda, cueca, meia, chinelo e 
tênis) e há cama para todos os presos, conforme foto anexa.

Assistência à Saúde

O estabelecimento possui enfermaria, dispõe de um clínico geral, um 

área de psicologia e dois estagiários. Não há trabalho para prevenção de doenças 
infecto-contagiosas, mas são distribuídos preservativos nos dias de visita íntima. 
Não existem presos soropositivos.

Assistência Jurídica

O estabelecimento oferece assistência jurídica com quatro advogados e 

Não há local destinado para estágio universitário (artigo 83, parágrafo 1º, 
da LEP).

Assistência Educacional

Não há atividades educacionais nesta Unidade.

Assistência Social

O estabelecimento oferece assistência social, que é realizada por dois 

Assistência Religiosa

A assistência religiosa é realizada por grupos de diversas doutrinas e pela 
Pastoral Carcerária.
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Trabalho

O estabelecimento não oferece nenhum tipo de trabalho aos internos.

Recursos Humanos

A Direção informou que a escolta e a segurança externa são realizadas por 
45 policiais militares, e a segurança interna é realizada por 99 agentes devidamente 
uniformizados, dispondo de equipamentos de segurança, mas não possuem porte 
de arma.

A escala de trabalho é de 12 x 36 horas, existindo ainda na área 
administrativa 14 funcionários, e 15 na área técnica.

Sanções Disciplinares

A sanção disciplinar aplicada é a suspensão de visita por no máximo 30 dias.

Comportamento dos presos

Foi constatado que há violência física na convivência diária entre os 

Houve rebelião sem reféns no mês de junho do corrente ano, que causou 
danos ao prédio.

Não há uso de substâncias tóxicas pelos presos.

Visita Comum e Íntima

O local destinado para a visita comum é bom, com área coberta, mesas e 
bancos. Há local especial para visita íntima, limpo e arejado, com cama de casal e 
colchão e banheiro com chuveiro com água quente.

As revistas nas mulheres são feitas por agentes penitenciárias femininas.

É permito que se leve comida aos internos apenas nos dias de visita, para 
serem consumidas no dia.

Visita de Autoridades

O Juiz de Execução freqüenta o estabelecimento.
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A Comissão de Direitos Humanos da OAB, o Ministério Público, o 
Defensor Público, o Conselho Penitenciário e o Conselho da Comunidade não o 
freqüentam.

Diversos

A Direção informou que no momento do ingresso há explicações sobre 
o funcionamento do estabelecimento, bem como sobre os direitos e deveres dos 
presos.

Os internos praticam atividades esportivas e de lazer.

O banho de sol é realizado diariamente. Não é permitida a entrada de 
jornais, revistas e aparelhos eletrônicos dentro do estabelecimento. O preso não 
tem acesso a telefone público.

Observações

O instituto ainda está em fase de estruturação, sendo que a cozinha, a 
lavanderia e o setor de saúde ainda não estão em pleno funcionamento.

Constatou-se certa falha na segurança, na área de saúde, tendo em vista 
que várias salas não possuem grades nas janelas e ainda que há no lado externo do 
edifício aberturas na parede que podem funcionar perfeitamente como “escada” 
para o telhado do prédio.

Observou-se que as placas informativas que indicam os locais onde 
se encontra o setor jurídico e enfermaria foram feitas de improviso com papel 

conforme foto anexa.

Cada cela acolhe quatro internos, ressaltando que não há divisórias entre o 
banheiro e as camas, fato este que retira totalmente a privacidade entre os internos; 
inclusive os próprios internos comentaram que se sentem muito constrangidos 
com o fato.

Quanto à assistência material na parte de saúde, foi informado por um 
funcionário que se encontrava na enfermaria que o único medicamento disponível 
é a dipirona.

A Direção relatou que o banho dos internos tem duração de 3 minutos.

Os internos informaram que o estabelecimento não oferece assistência 
jurídica, psicossocial e médica, contrariando, assim, a Lei de Execução Penal e 
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as informações dadas pela Direção. Reclamaram, ainda, que constantemente falta 
água e que são desrespeitados verbalmente pelos agentes penitenciários.

V - INSPEÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL DE PURAQUEQUARA

Aconteceu na manhã do dia 14 de julho de 2006, visita de inspeção na 
Unidade Prisional de Puraquequara, que é dirigida pelo Diretor Germano A. da 
Silva, que colaborou com o grupo em todas as fases da inspeção.

Condições Gerais do Estabelecimento

O estabelecimento tem capacidade para comportar 540 presos, mas 
naquela data estava contendo 546. É um estabelecimento masculino, terceirizado, 
de regime fechado, para presos provisórios. Há local especial para o cumprimento 
de seguro/custódia diferenciada. A estrutura predial, a insolação, aeração, 
condicionamento térmico, condições de higiene e limpeza são regulares.

Assistência Material

A alimentação é feita na própria unidade por empresa “quarterizada”. Há 
distribuição de roupas de cama, toalha, uniformes e artigos de higiene. Não há 
cama para todos os presos.

Assistência à Saúde

O estabelecimento possui um médico, um enfermeiro, dois técnicos 
de enfermagem, um psiquiatra, dois psicólogo, um estagiário de psicologia, 
um dentista (duas vezes por semana) e um terapeuta ocupacional. Os trabalhos 
realizados para prevenção de doenças infecto-contagiosas, DST e Aids ocorrem por 

Assistência Jurídica

O estabelecimento possui local especial para assistência jurídica, que é 
prestada por quatro advogados, e não há local destinado para estágio universitário 
(artigo 183, parágrafo 1º, da LEP).

Assistência Educacional

Não há atividades educacionais.

Assistência Social

O estabelecimento oferece assistência social, que é realizada por dois 
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Assistência Religiosa

A assistência religiosa é realizada por grupos evangélicos e pela Pastoral 
Carcerária.

Trabalho

Apenas 11 internos trabalham no estabelecimento, sendo dez na limpeza 
e um no concerto de bola.

Recursos Humanos

A segurança interna é feita por agentes de segurança penitenciária 
terceirizados, e a segurança externa e a escolta são realizadas por policiais militares. 
A escala de trabalho é de 12 x 36 horas; todos os agentes são uniformizados, 
possuem equipamentos de segurança, mas não têm porte de arma. A unidade 
possui 118 funcionários na área de segurança, 34 na área administrativa e 17 na 
área técnica.

Sanções Disciplinares

A sanção disciplinar aplicada é o isolamento de 10 a 30 dias, conforme 
a LEP.

Comportamento dos presos

Foi informado que há uma boa convivência entre os presos, mas é possível 

produção de bebidas fermentadas (Maria Louca).
Visita Comum e Íntima

Não há locais destinados para as visitas comum e íntima, que são realizadas 
nos pátios e nas celas.

Foi informado que o principal veículo de introdução de substancia tóxicas 
são as visitas.

É permito que se leve comida aos internos apenas nos dias de visita, para 
serem consumidas no dia.

Visita de Autoridades

O Juiz de Execução e o Ministério Público visitam o estabelecimento. A 
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Comissão de Direitos Humanos da OAB, o Conselho Penitenciário e o Conselho 
da Comunidade não o visitam.

Diversos

A Direção informou que no momento do ingresso há explicações sobre 
o funcionamento do estabelecimento, bem como sobre os direitos e deveres do 
preso. O banho de sol é realizado diariamente com a duração de 3 horas.

É permitido ao preso o uso de aparelho de som, TV, ventilador, bem como 
é permitida a entrada de jornais e revistas. Nas atividades esportivas, ocorrem 
campeonatos de futebol, e nas culturais, festas nas datas comemorativas. 

Observações

A Direção informou que os presos são separados por artigo e que as 
celas são revistadas diariamente. Observou-se que não há mangueira de incêndio 
neste estabelecimento. Os remédios básicos são de responsabilidade da empresa 
que administra o estabelecimento. As alas destinadas às visitas íntimas estão em 
construção. Em entrevista com os internos, foi informado que:

– a assistência médica só é disponibilizada nos casos excepcionais; diante 

atendidos;
– a assistência material é precária, vez que não há remédios, colchões e 

troca de lençóis;
– a alimentação deste estabelecimento oferece diariamente o mesmo 

cardápio, ou seja, galinhada todos os dias;

– a caixa d’água não é limpa há muito tempo;

– na Unidade, não há assistência jurídica, psicossocial e também não há 

– o emaranhado de arame farpado utilizado para evitar fugas pela muralha 
do pátio encontra-se solto em algumas partes, o que provoca nos presos constante 
receio de que venha a cair sobre eles;

– e informaram, ainda, que as visitas reclamam das humilhações que sofrem 

que alguns internos estão em situação ilegal, pois já cumpriram as suas penas.
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VI – INSPEÇÃO NA CARCERAGEM DA POLÍCIA FEDERAL

A carceragem da Polícia Federal situada na cidade de Manaus encontra-
se relativamente organizada, limpa, sem excesso de presos, comportando, porém, 
diversos presos da justiça comum, que, a pedido desta, aguardam julgamento e 
estão em situação de risco. O espaço para banho de sol é limitado e possui uma 
cobertura transparente, o que impede o acesso natural da luz solar. Os presos 
reclamam que a oportunidade para banho de sol ou mesmo para prática de futebol 
só ocorre raramente e por um “favor” da Direção do estabelecimento prisional. 
Não há visitas do Ministério Publico, de Juízes e de defensores públicos.

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O SISTEMA 
PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

O Estado não possui Escola Penitenciária, mas foi informado que no mês 
de junho encaminharam um projeto ao DEPEN solicitando a criação dessa.  Não 
há plano de carreira para os agentes.

O Estado não está integrado ao Plano Nacional de Saúde do Sistema 
Penitenciário, e o atendimento hospitalar, quando necessário, é feito no Hospital 
Municipal.

A Secretaria de Justiça forneceu à equipe cópia de toda documentação 
referente aos contratos, convênios e contabilidade referente às empresas que 
gerenciam as unidades prisionais. Porém, em face do grande volume de documentos, 

técnicos do DEPEN.

MARIO JULIO PEREIRA DA SILVA
Conselheiro

PEDRO SERGIO DOS SANTOS
Conselheiro



RELATÓRIO DE VISITA À PRISÃO
FEDERAL DE CATANDUVAS – PR

Relatores: Carlos Martins Antico e 
César Oliveira de Barros Leal

Após a reunião ordinária do Conselho, realizada em Goiânia, nos dias 16 
e 17 de abril pretérito, viajamos ao Paraná, rumo a Catanduvas, a prisão federal 
situada próximo à cidade de Cascavel e inaugurada no ano passado.

A proposta era conhecermos a instituição (éramos os primeiros conselheiros 
a visitá-la) e emitirmos um juízo sobre sua estrutura e sua operacionalização. A 
visita, programada com muita antecedência, tornou-se oportuna, uma vez que, no 
dia anterior, foram veiculadas, na imprensa nacional, diversas denúncias relativas 
aos antecedentes de alguns agentes prisionais, ao domínio da prisão por parte 
de líderes do crime organizado, bem como a atritos reiterados entre agentes e a 
direção da unidade penal.

Anote-se, em primeiro plano, que Catanduvas se insere num projeto de 
construção de cinco prisões federais de máxima segurança que se localizarão 
em cada uma das regiões do país. A segunda prisão inaugurada foi a de Campo 
Grande, em Mato Grosso do Sul, devendo entrar em funcionamento, neste ou no 
próximo ano, as unidades de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e de Porto Velho, 

Todas as prisões federais possuem 208 celas individuais e 12 de isolamento. 
Em Catanduvas, estão 141 presos e em Campo Grande, até o momento de nossa 
visita, somente quatro internos.

penitenciárias, mencionamos três exemplos: Luiz Fernando da Costa, o mais 
famoso preso do país, condenado a 66 anos de prisão; Rosemberg Ramos da 
Silva, condenado a 72 anos; e Sandro da Silva Rabelo, condenado a 155 anos e 5 
meses.

De conformidade com o Regulamento Penitenciário Federal, as prisões 

interesse da segurança pública ou do próprio condenado. Ditos estabelecimentos 
também recebem presos sujeitos ao regime disciplinar diferenciado. 
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A penitenciária federal de Catanduvas

Localizada a 470 quilômetros de Curitiba, no sudoeste de Paraná, 
Catanduvas é a primeira penitenciária federal inaugurada. Como as demais, tem 
celas individuais e de isolamento, sendo de 12.700 metros quadrados sua área 
construída.

Prisão masculina, para presos condenados e provisórios, suas condições 
de limpeza e higiene, assim como de aeração e condicionamento térmico, são 

o banho de sol, são monitorados permanentemente por câmaras de vídeo.

Podem ser vistas cercas de arame, além de malhas ou cabos de aço em 
áreas utilizáveis para aterrissagem de helicóptero.

Os presos recebem roupas de cama, uniformes e cobertores, não sendo 
autorizado o uso de rádio, televisores, DVD, vídeos, ventiladores e fogões, nem 
tampouco o ingresso de jornais. A alimentação é fornecida por uma empresa 
contratada.

Uma equipe de oito defensores públicos está disponível para aqueles que 
não possuem recursos que lhes permitam pagar um advogado particular.

O Regulamento Penitenciário Federal (Decreto nº 6.049, de 27 de fevereiro 
de 2007) estatui que a execução administrativa da pena se organiza em duas fases: 
a) os procedimentos de inclusão; b) a avaliação por parte da Comissão Técnica de 

se presta intramuros, em diversos níveis, obedece ao disposto na Lei de Execução 
Penal, observadas as disposições complementares do Regulamento, entre as quais 
se destacam a assistência material, à saúde, psiquiátrica e psicológica, educacional 
e religiosa. Todos os presos, com a ressalva das exceções legais, devem trabalhar, 
respeitadas suas condições individuais, habilidades e restrições de segurança e 
disciplina.

Quanto ao contato externo, entende-se que é um requisito primordial, mas 
limitado numa penitenciária de máxima segurança, no contexto de um processo de 
reinserção social do preso que não deve ser privado da comunicação com o mundo 
do qual se afastou temporariamente.
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A correspondência escrita entre os internos, familiares e amigos se dá pelas 
vias regulamentares. Embora seja livre, seu envio e recepção estão condicionados 
às normas de segurança (sua leitura é feita, com autorização judicial, pelo setor 
de inteligência, na entrada e na saída, realizando-se um rigoroso controle do 
remetente e do destinatário). Apenas 10 envelopes são entregues aos presos por 
semana para envio de cartas, não podendo seu intercâmbio ser suspenso como 
forma de sanção disciplinar.

As visitas de parentes, do cônjuge ou do companheiro com quem os presos 

realizam uma vez por semana (podendo ser ampliadas nas datas festivas), com 
duração de três horas. No local reservado para as visitas, quatro presos recebem, 
de cada vez, no máximo dois adultos e duas crianças.

As visitas íntimas, que têm lugar mensalmente nas celas de convivência,
são precedidas da distribuição de preservativos e devem ser regulamentadas pelo 
Ministério de Justiça.

As celas são limpas e higiênicas e o monitoramento pretende ser 
completo.

Firmou-se recentemente um convênio com a prefeitura local, para a 
prestação de serviços de uma equipe composta por médico, psicólogo, assistente 
social, enfermeiro, farmacêutico e dentista, que trabalham 40 horas semanais. 
Quanto a psiquiatras, a informação é que não houve contratação por falta de 

Seus 250 agentes prisionais, que se alternam em plantões de 24 por 72 
horas, para garantirem a segurança interna e externa, assistência e orientação 
aos presos, passam por una rigorosa seleção (a maioria tem nível universitário), 
capacitação teórica (que compreende direito administrativo, direito penal, lei de 
execução penal, direitos humanos e cidadania etc.) e um treinamento que inclui 
defesa pessoal, manuseio de armas letais e não letais, aulas de tiro ao alvo, técnicas 
de imobilização, escolta, gerenciamento de crise, preparação psicológica para a 
convivência com os presos, qualidade de assistência, assim como noções sobre 
drogas e primeiros socorros. Internamente não portam armas, porém as têm à 
sua disposição caso seja necessário. Estas são, entretanto, não letais, como, por 
exemplo, granadas de efeito moral, luz e som, lacrimógenas etc. Já os agentes que 
cuidam da segurança externa usam armas letais (pistolas e fuzis).
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As celas comuns têm cerca de 7 metros quadrados e dispõem de leito 

parede e ao solo. Os banheiros possuem sanitário e lavatório.

Suas quase 200 câmaras de vídeo são instaladas em lugares secretos, a 
maior parte com detectores de luz infravermelha para a vigilância noturna.

Entre seus equipamentos de segurança, de última geração, há detectores 
de metais (por onde todos passam), espectrômetros (ainda não adquiridos, capazes 

drogas, nove de armas de guerra química e oito de produtos químicos industriais 
tóxicos), aparelhos de raios X (importados da Alemanha) e de coleta de impressões 
digitais.

Todos (presos, funcionários, advogados) se submetem aos procedimentos 
de revista na entrada, com vistas a detectar objetos, produtos ou substâncias não 
permitidas pela Administração, cabendo ao Departamento Penitenciário Nacional 

e as visitas devem receber um cartão magnético que é destruído depois de ser 
utilizado.

Os aposentos destinados ao RDD, mais espaçosos, têm um solarium
próprio, de dimensões que surpreendem por seu tamanho diminuto. Dezessete 
portas de ferro separam as celas da entrada do presídio.

Os agentes prisionais não podem falar com os internos, exceto em casos 
de evidente necessidade. Está previsto o uso de um microfone na lapela para o 

As imagens obtidas pelas câmaras de vídeo são enviadas em tempo real 
para as centrais de monitoramento que funcionam uma no mesmo edifício, na 
delegacia da Polícia Federal de Cascavel, a 45 quilômetros de Catanduvas, e 
outra no Departamento Penitenciário Nacional, em Brasília. Assim se obtém um 
acompanhamento contínuo do que ocorre no presídio e que tivemos a chance de 
visualizar.

Na inspeção feita pela ombudsman do Sistema Penitenciário (Ministério 
da Justiça), Carla Polaina Leite Fabrício, em fevereiro do corrente ano, os presos 

e o banho de sol nem sempre tem a duração prevista legalmente. Disseram por 
igual que às vezes recebem roupas sujas e sofrem maus tratos por parte de alguns 
agentes prisionais.
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Em nossa visita, no dia 19 de abril, pudemos constatar a ausência de 
atividades laborais e recreativas, agravada pela falta de espaços físicos com 

designados para darem apoio administrativo à instituição. Entendemos que uma 
forma de superar o problema, provisoriamente, seria ampliar o convênio com a 
Prefeitura local e agregar pessoas que possam exercer tais funções.

Entrevistamos vários agentes prisionais e não percebemos desinteligências 
com a direção da unidade. Concluímos que, se algo realmente existe, há de ser 

formuladas) que não os impediram de tomar posse.

Nada, absolutamente nada, sugeriu um sistema caótico em que os presos 
exerceriam domínio sobre o estabelecimento. O que vimos, ao revés, foi um 
controle rigoroso que não se concilia com o referido pela imprensa.

Acresça-se que no parlatório não há câmaras, como se cogitou neste 
Colegiado.

Corresponde à Justiça Federal a competência para a execução penal nos 
estabelecimentos mantidos pela União.

O Conselho de Justiça Federal, órgão do Superior Tribunal de Justiça, 
regulamentou os procedimentos de inclusão e remoção de pessoas presas para 
unidades do Sistema Penitenciário Federal, através da Resolução n° 502, de 9 de 
maio de 2006.

Compete ao Tribunal Regional Federal de cada região, na zona de 
sua jurisdição, designar o juiz competente para a respectiva unidade. Este não 
é necessariamente aquele que atua na comarca onde a prisão se localiza, nem 

Quando se trate de transferência de um sentenciado pela Justiça Estadual, 

a favor do juiz federal. Caso seja provisório, a transferência se fará mediante 
uma petição do juiz estadual para que o juiz federal assuma sua custódia; nessas 
condições, o juiz estadual mantém sua competência.
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A seguir, fragmentos da Resolução n° 502:

Art. 1º Caberá aos tribunais regionais federais, no âmbito de suas 
competências, a designação do juízo federal que desenvolverá a atividade 
jurisdicional de execução penal nos estabelecimentos penais federais.

Art. 2º Nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima serão 
admitidos presos, condenados ou provisórios, de alta periculosidade, observados 

próprios ou em virtude de risco para a ordem ou incolumidade públicas.

§ 1º A execução penal da pena privativa de liberdade, no período em que 

juízo de origem, que manterá a competência para o processo e para os respectivos 
incidentes.

Art. 3º A admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá sempre 
de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente, provocada pelo 
juízo responsável pela execução penal ou pela custódia provisória.

Art. 4º Rejeitada a transferência, o juízo de origem poderá suscitar o 

Parágrafo único. Admitida a transferência do preso condenado, o juízo de 
origem deverá encaminhar ao juízo federal os autos da execução penal.

Art. 5º A custódia de preso em estabelecimento penal federal será sempre 
em caráter excepcional e por período determinado.

Art. 6º No estabelecimento penal federal, a lotação máxima nunca poderá 
ser ultrapassada, devendo o número de presos, sempre que possível, ser mantido 
aquém do limite indicado.

Assinale-se que a Resolução, com vistas à gestão provisória dos 
presídios federais, teve, de conformidade com seu último artigo (7º), a vigência 
preestabelecida de 1 (um) ano, a partir de sua publicação.

Ao expor no Encontro Nacional de Promotores que atuam na área do 
crime organizado, ocorrido na cidade de Belém, Estado de Pará, aos 2 de março 
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e Remoção do Sistema Penitenciário Federal, pontuou que a inclusão de presos, 
além de observar a via normal da Resolução n° 502, poderá dar-se também em 
caráter de emergência. Neste caso:

“É imperioso que haja uma situação de notória relevância no sistema 
prisional estadual. A unidade federativa solicita ao Departamento Penitenciário 
Nacional a concessão das vagas para remoção, em expediente circunstanciado, 
denotando a condição emergencial instalada no Estado, encaminhando em anexo 
a manifestação do Juiz de Execução Penal e do MP, concordando com a medida 
e a documentação que legitime a custódia dos presos escolhidos para remoção; 
o DEPEN, após análise da situação, emite expediente concedendo as vagas 
solicitadas, indicando o estabelecimento de destino e encaminha a solicitação do 
Estado para apreciação pelo Juiz federal da Penitenciária designada, que o fará 
em caráter emergencial; deferido o pedido, caberá ao DEPEN a viabilização da 
logística necessária à remoção.”

Aduz o Coordenador que, depois da inclusão, a competência da execução 
penal, na hipótese de sentenciados, se desloca para o Juízo Federal da Seção 
Judiciária Federal competente. Por sua vez, no caso dos presos provisórios, a 
competência para a condução do processo permanece com o Juízo de origem, 
incumbindo ao Juízo Federal unicamente o acompanhamento e a monitoração do 
cumprimento da custódia cautelar. Ao juízo original, tenha sido ou não o preso 
removido para o Sistema Penitenciário Federal, compete a deliberação acerca de 
pedidos de liberdade provisória, revogação da prisão preventiva, etc.

Conclusões

presos de notória periculosidade e membros e dirigentes de facções criminosas.

Ditas prisões não foram ideadas para presos do foro federal, que continuam 
sendo alojados nas delegacias da Policia Federal e nas prisões estaduais sob a 
jurisdição dos juízes de execução dos estados.

Uma de suas principais falhas reside no fato de que foram desenhadas como 

seus projetistas que uma prisão, por mais segura que seja, deve ter espaços para 
o trabalho e a educação, até porque correspondem a direitos dos presidiários não 
cerceados pela lei ou pela sentença, os quais ensejam, inclusive, a remição. O 
recurso seria, ao parecer, assegurar pelo menos o trabalho na própria cela.
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Sugere-se, conseguintemente, que medidas sejam tomadas para superar 

ao mesmo modelo arquitetônico, providências sejam tomadas para evitar o que 
consideramos um lastimável senão.

É evidente que as falhas do sistema penitenciário federal devem ser 
debitadas em parte à inexperiência de um país que começa a dar seus primeiros 
passos em algo inteiramente novo. Aprendiz de um ofício de grande complexidade, 
o Brasil há de colher as lições de um novo tempo.

Brasília, 21 de maio de 2007.

Carlos Martins Antico
César Oliveira Barros Leal



Congressos e 
Seminários





DECLARACIÓN FINAL DEL FORO CONSULTIVO 
DE EXPERTOS PARA ABORDAR EL CAMBIO EN LOS 

SISTEMAS PENITENCIARIOS DE LA REGIÓN 
EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA 

Y DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Santo Domingo, República Dominicana, a los 16 días del 
mes de junio del año dos mil seis (2006).124

1

En un ambiente de profesionalidad, expertos penitenciarios de varias 
países sesionaron durante tres días en Santo Domingo, capital de la República 
Dominicana, intercambiando experiencias sobre estrategias de reforma y 
adecuación de los sistemas penitenciarios latinoamericanos y caribeños, en el 
marco del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, exponiendo 
sus puntos de vista sobre temas tales, como los antecedentes históricos, el estado 
de situación de las cárceles y centros correccionales, capacitación del personal, 
tratamiento del interno, reincidencia, prevención, fortalecimiento institucional, 
políticas gubernamentales, gestión penitenciaria y jueces de ejecución de la pena, 
entre otros, habiendo llegado a las conclusiones siguientes:

A) EI Foro demanda y asume el compromiso de promover una actitud 
general de fortalecimiento de la rehabilitación y la asistencia postpenitenciaria, a 

B) La situación general relativa a los internos y a los establecimientos de 
privación de libertad en la región demanda una atención prioritaria del Estado, así 
como el acompañamiento de Ia sociedad.

temática penitenciaria y criminal, destacando las políticas en este sentido así como 
las de seguridad ciudadana.

D) Dada la importancia para la región latinoamericana y caribeña de la 
temática penitenciaria, entendemos este foro como un primer evento integrador de 
los asuntos penitenciarios del área y sugerimos la conformación de una comisión 

o similitud de intereses criminológicos y penitenciarios, para tratar temas comunes 
en la continuación y seguimiento que se llevarían a cabo en próximos eventos, a 
través de reuniones o encuentros.

F) El Foro sugiere propiciar que los gobiernos adopten una política 
criminal integral y que el fortalecimiento del Estado de Derecho exija políticas 
públicas regidas por estrictos criterios de orientación criminológica.

1  Documento obtido junto à Coordenação do Encontro em junho de 2007.
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G) Se crea un comité de seguimiento integrado por Elio Gómez Grillo 
(VENEZUELA), Pablo Vega (ARGENTINA), P. Andrés Fernández (COLOMBIA), 
Felismar Mezquita Moreira (BRASIL) Aída Elena Selles de Palacios (PANAMÁ), 
Denia Núñez (COSTA RICA), Gilbert Henríquez Cáceres (EL SALVADOR), 

RICO), Rudsel C. Ricardo (ANTILLAS NEERLANDESAS), Caridad Navarrete 
(CUBA).

Em Santo Domingo, República Dominicana, a los 16 días del mes de 
junio del año dos mil seis (2006).



DECLARACIÓN FINAL II FORO CONSULTIVO 
DE EXPERTOS PARA ABORDAR EL CAMBIO EN LOS 

SISTEMAS PENITENCIARIOS DE LA REGIÓN, 
EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA 

Y DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Santo Domingo, República Dominicana, 22 de junio de 2007.125

1

En un ambiente de profesionalidad, expertas y expertos penitenciarios 
de diecinueve (19) países sesionaron durante tres (3) días en Santo Domingo, 
capital de la República Dominicana, intercambiando experiencias sobre la reforma 
penitenciaria en el contexto de los derechos humanos y las políticas públicas, 
habiendo llegado a las siguientes consideraciones:

1. Los participantes en el II Foro Internacional de Expertas y Expertos 

de 2006, en el sentido de que “... el Estado debe involucrarse en forma permanente 

este sentido así como las de seguridad ciudadana”.
2. Al mismo tiempo, saludamos la asistencia a este evento de representantes 

de Belice, Canadá, Chile, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, 
Honduras, México y Nicaragua.

3. Apoyamos el gran esfuerzo que la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha venido realizando en su lucha a favor del respeto de los 
derechos humanos de las personas privadas de libertad, conforme lo expresado 
por su presidente, el señor Florentín Meléndez, en el sentido de que si bien aún 
subsisten graves violaciones de derechos humanos, también deben rescatarse una 
serie de buenas prácticas penitenciarias en la región de América Latina y el Caribe. 
Por tanto, apoyamos la iniciativa de la CIDH de realizar en el mes de noviembre del 
presente año en Argentina un seminario sobre Buenas Prácticas Penitenciarias.

4. Dada la discusión que se ha tenido en este Seminario sobre el modelo de 
las concesiones, consideramos necesario que los países, previo a tomar decisiones, 
generen amplios espacios de debate y análisis profundo en la materia, lo cual les 
permita encontrar las mejores soluciones adecuadas a su realidad. Impulsando así 
una Reforma Penitenciaria sobre la base del respeto a la dignidad humana y la 
normativa internacional de protección de derechos humanos.

5. Reiterar la necesidad de abandonar la idea de pena como castigo, 
privilegiando la no privación de libertad y los establecimientos abiertos como 
medio de reducir al mínimo el encierro y atender la asistencia postpenitenciaria.

6. Evitar que al sustituir las penas privativas de libertad com medidas 
alternativas se amplíe la red punitiva.

1  Documento obtido junto à Coordenação do Encontro em junho de 2007.
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7. Apoyar la iniciativa de la Procuraduría General de la República 
Dominicana para que, en el marco de este Seminario, se reunieran los directores 
de los sistemas penitenciarios representados y conformar así una red de trabajo 

en la línea del desarrollo de los sistemas penitenciarios de nuestra región.

a la capacidad física instalada, de conformidad con las Reglas Mínimas de 

sobrepoblación, el hacinamiento y la violencia intracarcelaria.
9. Considerar de manera muy positiva los cambios que se están realizando 

en República Dominicana y en este sentido apoyamos el Decreto Presidencial 
No. 528-05, mediante el cual se ordena traspasar a la Procuraduría General de la 
República cinco instalaciones militares para ser usadas en la implementación del 
Nuevo Modelo Penitenciario.

continuar el proceso de Reforma Penitenciaria en base a las mejores prácticas y el 
respeto a los Derechos Humanos y acompañar los esfuerzos nacionales de otros 
Estados en la región.

En Santo Domingo, a los veinte y dos (22) días del mes de junio del año 
2007.

Participantes de Argentina, Brasil, Chile, México, Canadá, Antillas 
Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Belice, 
Gran Bretaña, Puerto Rico, Guatemala y Honduras.



CARTA BRASIL 2006 DE 
DIREITOS HUMANOS

Curitiba, 3 de agosto de 2006.

Redação/O Estado do Paraná – [6/8/2006]

Vivemos desde 1988 sob o manto de uma Constituição que, mais do que 
nunca em nossa história, reconhece nos direitos humanos a fonte primeira do 
desenvolvimento da nação. 

De fato, a análise das ordens constitucionais anteriores nos mostra que 
no Brasil a evolução social foi marcada por inúmeros desrespeitos aos direitos 
humanos, não apenas no campo fático, como também nos próprios textos 
normativos.

Assim se deu, por exemplo, com a existência, por quase todo o século 
XIX, de um vergonhoso regime de aceitação à escravatura, bem como de uma 
Constituição que não reconhecia a liberdade religiosa nem proibia a pena de 
morte. No campo eleitoral, o voto secreto, e, no campo trabalhista, os institutos de 
proteção aos trabalhadores foram direitos que permaneceram desconhecidos em 
nosso território mesmo após o início do século XX. 

Além disso, o avanço no campo dos direitos humanos, trazido pelas 
Constituições de 1934 e 1946, foi duramente mutilado pelos regimes autoritários 
de 1937 e 1964. 

É, pois, com alívio que vivemos hoje sob uma ordem constitucional 
consagradora da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, 
da democracia e do pluralismo político, e que tem por objetivos fundamentais a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e 
da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, bem como a 
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou 
quaisquer outras formas de discriminação. 

Também é com satisfação que enxergamos a inserção do Brasil numa 
ordem internacional que se pauta pela prevalência dos direitos humanos, ao 

povos e a não-intervenção e a cooperação entre os Estados para o progresso da 
humanidade. Temos hoje orgulho em proclamar uma ordem que eleva à categoria 
de direitos fundamentais sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a 
assistência aos desamparados.

Esse retrato que a Constituição nos dá do Brasil, no que atine aos direitos 
humanos, parece mostrar a conquista de um estágio ideal de harmonia social e de 
vitória dos valores humanos sobre todas as vergonhas do passado. 
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A realidade, entretanto, infelizmente não corresponde a esse quadro 
teórico – fosse assim, não mais haveria hoje defensores dos direitos humanos.

direitos humanos: tentar chamar a atenção de todos não àquilo que já conquistamos 
no âmbito normativo, mas àquilo que ainda falta conquistar no campo fático. E 
ainda falta muito.

Sem ignorar que muitas vezes a real aplicação dos direitos humanos acaba 
esbarrando em limitações governamentais orçamentárias difíceis de ser sanadas, 
acreditamos que a efetividade de um encontro como este está na possibilidade de 
mudança das consciências, pois é pelas atitudes de cada um que se transforma o 
mundo.

É, portanto, buscando enxergar na prática todos aqueles direitos que nossa 
Constituição proclama na teoria, que nós, magistrados, advogados, membros do 
Ministério Público, defensores públicos, clérigos das mais diversas religiões, 
professores, estudiosos, representantes de entidades de classe, alunos, cientistas 
sociais e políticos, solenemente, proclamamos, em evento nacional aberto a toda 
a comunidade, que:

1 – Os direitos humanos são o conjunto de normas reconhecidas, 
defendidas e aplicadas por instituições voltadas ao resguardo da dignidade, 
liberdade, igualdade, honra e outros direitos fundamentais e constituem a essência 
da civilização e da cultura dos regimes democráticos.

2 – A Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas proclamou, 
na Declaração Universal de 1948, que o desprezo e o desrespeito pelos direitos 
humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade, 
e que um mundo onde exista a liberdade de palavra, de crença e a salvo do temor 
e da insegurança é a mais alta inspiração do ser humano.

3 – Os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da pessoa humana, que 
compõem a histórica Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), 

desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das desgraças públicas e da 
corrupção dos governos”.

4 – Somente um Estado Democrático de Direito pode absorver as tensões 
entre as demandas de segurança pública e as salvaguardas de liberdade individual, 
assegurando-lhes o equilíbrio imprescindível a um regime de paz social.

5 – Reagindo contra a intolerância, a opressão e a violência dos regimes 
autoritários de governo, o preceito constitucional declara como fundamentos 
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a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.

6 – A dignidade é um valor inerente a todo ser humano, e em função dela 
devem ser vistos os direitos humanos. Assim é que nossa Constituição a reconhece, 
ao colocá-la como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 

7 – A cidadania, como um conjunto de direitos e deveres que liga as 
pessoas a uma entidade política que existe para atender as demandas públicas, 
deve ser exercida plenamente por meio dos direitos e das garantias constitucionais 
e legais.

8 – A sociedade precisa assumir os deveres de difundir, proteger e exigir 
a efetividade dos direitos humanos. É necessária uma consciência coletiva de 
que as relações humanas e o convívio social estão acima de negócios jurídicos e 
econômicos. Uma sociedade que valoriza a economia em detrimento da dignidade 
da pessoa humana nunca irá realizar os ideais de justiça e segurança.

9 – A dignidade da pessoa humana aponta para direitos e garantias 
constitucionalmente assegurados pela só-condição de ser pertencente à espécie 
humana. Nesse sentido, os direitos humanos esculpidos em nossa Carta Política 

pode analisá-los a partir de uma perspectiva unicamente normativista, devendo-se 
proceder, então, a uma consideração transdisciplinar.

10 – Na análise normativa dos direitos humanos devem predominar as 
interpretações teleológica e sistemática, isto é, os dispositivos a eles referentes 
devem ser considerados à luz dos princípios fundamentais da Constituição da 
República.

11 – Os operadores do direito têm a missão de colaborar com os meios 
e os métodos inerentes à sua formação e sensibilidade visando o progresso da 
democracia e da justiça social, com programas de Educação para os direitos 
humanos.

12 – Os programas dos Cursos Jurídicos, das Escolas da Magistratura, do 
Ministério Público e da Advocacia devem priorizar o estudo dos direitos humanos, 
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fomentando a consciência acerca dos direitos e dos deveres que tenham como 
objetivos a efetivação das garantias constitucionais, evitando quaisquer formas de 
exclusão.

Os direitos humanos devem representar, na formação dos juízes e demais 

13 – A instituição e o funcionamento das defensorias públicas é regra 
constitucional de imperioso e inadiável cumprimento, assegurando-se a seus 
membros condições para o digno exercício das suas funções, no afã de que os 
menos favorecidos tenham também assegurados direito de defesa com os recursos 
a ela inerentes.

14 – O respeito pontual pelos poderes públicos aos direitos e garantias 
individuais, longe de conduzir à impunidade do crime, contribuem para o 

ao tempo em que previnem violações à dignidade da pessoa humana e erros 
judiciários.

15 – O combate ao crime pelo Estado deve respeitar o princípio da 

ou emoção coletiva.

A proporcionalidade entre as infrações e as sanções deve ser observada 
como um consectário lógico dos direitos humanos.

16 – O advogado desempenha papel relevantíssimo em sua missão, 
na medida em que luta por assegurar as garantias e os direitos dos cidadãos, 
independentemente da natureza e do grau de acusação criminal contra seu 
defendido.

O advogado não pode ser a ele equiparado porque, além do patrocínio 
legal de interesse individual, cumpre o dever histórico de amparar conquistas da 
cultura e da civilização.

imagem, intimidade, presunção de inocência das pessoas prematuramente 
mencionadas ou envolvidas em situações de anti-sociabilidade contra o 
sensacionalismo de certos programas jornalísticos que, na contramão do jornalismo 
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investigativo e imparcial, só fazem escarnecer da desgraça alheia e estimular a 
paranóia coletiva, enquanto conferem notoriedade indesejável a criminosos.

Os meios de comunicação social não podem se converter em usinas 
do medo, aliciados a grupos de interesses que fazem do discurso político um 
instrumento visando dividendos do poder e para difundir a escalada do poder 
repressivo do Estado.

18 – O endurecimento das leis criminais e o aumento dos suplícios na 
execução da pena de prisão constituem as faces trágicas de um direito penal do 
terror que fabrica injustiças individuais e não tranqüiliza a população.

19 – A segurança pública é um gênero de primeira necessidade. Os 
gravíssimos atentados e o terrorismo urbano que fazem inúmeras vítimas em São 
Paulo têm, entre suas causas próximas, a falta de políticas públicas de educação 
para os direitos humanos, as péssimas condições do sistema penitenciário 
brasileiro, a ausência de recursos humanos e materiais das agências de controle da 
criminalidade e o desprezo dos governos pelos elementares direitos dos cidadãos.

20 – A boa reintegração social é um direito de todos os condenados. Nesse 
sentido, são proibidas as penas cruéis, bem como a tortura e o tratamento desumano 
ou degradante, de modo que o Regime Disciplinar Diferenciado, previsto pela Lei 
nº 10.792/03, é inconstitucional.

21 – Os cursos de Ciências Humanas, em geral, devem, obrigatoriamente, 
manter em seus currículos noções teóricas e práticas do Direito e da Justiça 
Eleitoral, lembrando a máxima do imortal romancista e político do Império, José 
de Alencar: “O voto não é somente um direito político do cidadão; é uma fração 
da soberania nacional”.

22 – As reformas políticas e institucionais de que necessitam o país, 
a nação e o povo devem ser implementadas pelos poderes do Estado com a 
participação dos cidadãos e tendo por princípios básicos que os partidos políticos 
não são meros grupos de interesse fazendo petições ao governo em causa própria, 
mas, ao contrário, associações éticas para servir ao bem comum.

23 – O Estado e a sociedade devem apoiar e incentivar as boas ações das 
organizações não governamentais (ONGs), pelo seu papel relevante na difusão e 
proteção dos direitos humanos.

24 – É dever de todos os brasileiros e estrangeiros residentes no território 
nacional a facilitação do acesso à educação, à saúde, à segurança, à propriedade, 
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à justiça e aos demais direitos humanos a todos os cidadãos, independentemente 
de sua condição social.

25 – Os municípios brasileiros, em geral, devem, no âmbito de suas 
atribuições institucionais e legais, constituir comissões paritárias entre servidores 
públicos e munícipes com o objetivo de difundir e zelar pela efetividade dos 
direitos humanos junto à comunidade.

26 – Os responsáveis pela administração educacional pública e privada, 
em todos os níveis, devem instituir como disciplina obrigatória nos currículos 
noções teóricas e práticas de direitos humanos.

do século XXI, visando reduzir o quadro de desigualdade social e a violência. 
Cabe, portanto, aos defensores dos direitos humanos, unir esforços em prol da 
universalização da educação de qualidade para todos como forma de garantir o 
princípio da dignidade da pessoa humana e disseminar a paz social.

A universalidade do acesso da população aos serviços públicos de 
qualidade, notadamente nas áreas de saúde e educação, como forma de política 
de inclusão social, deve ser objeto da união de esforços das organizações 
governamentais e não governamentais, visando garantir o princípio constitucional 

sociais.
A discussão de temas tão relevantes visando a efetivação dos direitos 

humanos, ante as proposições aprovadas pelo Encontro Brasileiro de Direitos 
Humanos nesta Carta Brasil, faz nascer a semente de um espaço democrático, com 
a instituição da UniDH – Universidade Livre dos Direitos Humanos – (“de todos 
e para todos”), que tem como objetivo criar e consolidar um espaço de discussão, 
conscientização e estímulo ao respeito, às posturas e às vivências dos direitos 
humanos (naturais, como à vida, à liberdade, à igualdade, ou civis, como fruto da 
organização sócio-político-cultural e econômica).

Ficam instituídos o Encontro Brasileiro de Direitos Humanos, que será 
realizado bienalmente, e os Encontros Estaduais, a cada ano. 

realizado no Estado de São Paulo.
Curitiba, 3 de agosto de 2006. ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO – 

Presidente da Comissão de Redação. Integrantes: Elias Mattar Assad, René Ariel 
Dotti, Maria Tereza Uille Gomes, Roberto Portugal Bacellar, Marlos Arns de 
Oliveira, Flávia Piovesan.

Suplemento Direito e Justiça. Jornal O Estado do Paraná, edição de 
6/6/2006. especial@parana-online.com.br



CARTA DE JARAGUÁ DO SUL
3o ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS DA 

COMUNIDADE

25/8/2006

Os participantes do 3o ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS 
DA COMUNIDADE (PENITENCIÁRIOS), representantes dos Conselhos da 
Comunidade (Lei 7.210/84) de Anchieta, Araranguá, Barra Velha, Canoinhas, 
Chapecó, Concórdia, Florianópolis, Itajaí, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joaçaba, 
Joinville e Tijucas, autoridades e pessoas da comunidade, reunidos no dia 25 
de agosto de 2006, na sede do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul (CEJAS), 
em Jaraguá do Sul, apresentam às autoridades e à sociedade catarinense as 
proposições resultantes da análise das necessidades da população carcerária, dos 
estabelecimentos prisionais e dos Conselhos da Comunidade de Santa Catarina.

Os Conselhos da Comunidade propõem:

públicas destinadas ao sistema prisional catarinense.

objetivando a promoção de oportunidades de reintegração social para a pessoa 
encarcerada e a captação de recursos para a realização de programas sociais, de 

instalações prisionais.

3. Revisar o folder de caráter estadual, confeccionado pelo Conselho 
da Comunidade de Joinville, voltado à comunidade, associações comerciais 
e industriais e prefeituras, buscando sensibilizar para a importância do tema 
prisional, incentivando a participação de conselheiros e conselheiras.

4. Recomendar ao Governo do Estado que os projetos arquitetônicos 
estaduais de construção e reforma das prisões sejam disponibilizados para a 
apreciação dos Conselhos da Comunidade, conforme resolução federal.

5. Articular junto ao Poder Público que as ações desenvolvidas nos 

tenham como objetivo precípuo a socialização, a inserção social e a reintegração 
social do apenado. 
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6. Divulgar as propostas de trabalho de cada Conselho da Comunidade 
com as famílias dos(as) presos(as) no Estado, considerando as experiências já 
existentes em cada comarca.

pena na fase de execução penal, no que tange a aplicação da remissão da pena na 
progressão de regime, apresentando o entendimento dos Conselhos da Comunidade 

e maior tempo de permanência dos(as) apenados(as) nas prisões.

8. Auxiliar na institucionalização dos Conselhos no Estado, no que tange 
a formação, registro de Estatuto e obtenção do CNPJ, sendo que aqueles que já 
estiverem legalizados irão orientar os demais e organizar um estudo dos estatutos 
já existentes. 

9. Discutir com o DEAP o manual de normas e procedimentos elaborados 
pelos mesmos, emitido para o presídio de Tijucas em 19 de junho de 2006, visando 
o fortalecimento das parcerias e esclarecimentos.

sugestões da Pastoral Carcerária de Itajaí e Joinville.

11. Trabalhar no sentido de criar o Fórum de Assuntos Prisionais do 
Estado, contando com os Conselhos da Comunidade, dirigentes das prisões, 
juízes, promotores, Secretaria de Estado, poderes públicos e demais envolvidos 
para debater e encaminhar ações comuns.

12. Buscar junto ao governo do Estado e universidades a priorização 
da educação no cumprimento da pena, por meio de parcerias com as secretarias 
municipais, estaduais e a comunidade.

13. Questionar a atuação do Conselho Penitenciário Estadual, considerando 

14. Recomendar ao Poder Executivo a criação das Comissões Técnicas de 

como penitenciária, para avaliação dos pedidos de benefício, por meio da ação de 
cada Conselho junto ao juiz da comarca.

15. Solicitar ao Governador do Estado apoio ao trabalho dos Conselhos 
por meio de recursos públicos.

16. Fomentar a fundação do maior número possível de Conselhos da 
Comunidade no Estado, inclusive em municípios em que não existam unidades 
prisionais.
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17. Elaborar documento dirigido ao Governo Federal, Ministério da 
Justiça, Governo de Estado e Secretaria de Segurança Pública e do Cidadão que 
expresse o descontentamento dos Conselhos da Comunidade de Santa Catarina, 
devido aos recursos exíguos destinados pelo Governo Federal no orçamento do 

priorize a prevenção e a humanização do sistema.

18. Realizar encontros regulares dos presidentes dos Conselhos da 
Comunidade em Santa Catarina a cada seis meses, sendo o próximo em março de 
2007, em Joinville, organizado pelo Conselho da Comunidade daquela cidade, e o 
4º Encontro Estadual de Conselhos da Comunidade (Penitenciário), a ser realizado 
na cidade de Tijucas em agosto de 2007.

Fica aprovada MOÇÃO solicitando ao Governador do Estado que a 
nomeação de cargos de direção das unidades prisionais respeitem, obrigatoriamente, 
o que estabelece a LEP relativamente ao atendimento dos requisitos necessários 
para o preenchimento do cargo.

Jaraguá do Sul (SC), 25 de agosto de 2006.
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CARTA DE SÃO PAULO

30 de agosto a 2 de setembro de 2006.

Defensores públicos cobram em congresso aplicação de penas 
alternativas.

Uma das contribuições que a Justiça pode dar para melhorar as condições 
existentes hoje no sistema penitenciário no Brasil e nas instituições voltadas às 

alternativas, ao invés de penas privativas de liberdade.
A idéia faz parte da Carta São Paulo, aprovada no sábado passado (2/9) 

por cerca de 450 defensores públicos do país, reunidos no 5º Congresso Nacional 
de Defensores Públicos. “As penas alternativas devem ser aplicadas a todos os 
delitos, recomendando-se a ampliação legal de sua incidência. A pena privativa de 
liberdade só deve ser aplicada como última medida”, diz o texto da carta.

Com o objetivo de garantir à população carente acesso pleno à justiça, 
efetivar a implantação da autonomia das Defensorias Públicas no Brasil e integrar 
as Defensorias Públicas da América Latina, o documento cobra do Congresso 
Nacional a aprovação rápida de duas PECs (Propostas de Emenda à Constituição) 
que fazem parte da reforma do Judiciário.

A primeira delas, a PEC 358/05, prevê a permanência de três anos no cargo 
para que o magistrado tenha direito à vitaliciedade na função, proíbe a prática de 
nepotismo nos tribunais e juízos e institui a súmula impeditiva de recursos, a ser 
editada pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) e pelo TST (Tribunal Superior do 
Trabalho).

A segunda, a PEC 487/05, é considerada fundamental para dar autonomia 
às Defensorias Públicas no Brasil e para organizá-las, pois trata das suas atribuições, 
garantias e vedações. As duas PECs aguardam pareceres na Câmara dos Deputados 
para serem votadas na Casa.

O documento aprovado sintetiza as conclusões das palestras e painéis 
realizados no congresso dos defensores públicos e traz como uma de suas 
preocupações que as defensorias apresentem ações coletivas para efetivar os 
direitos da população carente.

O texto cobra também a realização de ampla campanha para a criação da 
Defensoria Pública no Estado de Santa Catarina e pela instalação da Defensoria 
Pública do Paraná.

Leia abaixo a íntegra da Carta de São Paulo:

CARTA DE SÃO PAULO

Os Defensores Públicos brasileiros, das delegações dos Estados do Acre, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, 
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Pará, Pernambuco, 
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Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do 
Sul, Sergipe, São Paulo, Tocantins e da União (sem direito a voto por haverem se 

do Uruguai, Paraguai e da Argentina, e os representantes da sociedade civil 
organizada, representantes de entidades de Santa Catarina, Paraná e acadêmicos 
de Direito, reunidos na capital do Estado de São Paulo, durante a realização do V 
Congresso Nacional de Defensores Públicos, no período de 30 de agosto a 2 de 
setembro de 2006, 

Considerando a relevância de garantir o acesso pleno à Justiça;
Considerando a necessidade da efetiva implantação da autonomia da 

Defensoria Pública;
Considerando a importância da integração da Defensoria Publica na 

América Latina;

Pública nas Unidades da Federação em que não se encontra instalada segundo o 
modelo constitucional;

APROVAM as seguintes conclusões:

I – Da política de acesso à Justiça

A Emenda Constitucional nº 45/04 reconheceu a necessidade de avaliação 
contínua dos programas de acesso à Justiça que passam, especialmente, pela 
valorização e fortalecimento da Defensoria Pública como instrumento para garantir 
a prestação de uma assistência Jurídica universal e de qualidade ao cidadão.

prestado.

II – Da autonomia da Defensoria Pública

o adequado exercício de suas atribuições. A Defensoria Pública deve exercer a 
plenitude dos poderes inerentes à sua autonomia.

É urgente a extensão da autonomia para a Defensoria Pública da União e 
a do Distrito Federal com a célere aprovação da PEC n° 358/05.

A PEC nº 487/05 expressa o paradigma de organização ideal da Defensoria 
Pública. Eventuais emendas de plenário deverão ser analisadas pela ANADEP, em 
Assembléia a ser convocada no mês setembro de 2006.

É necessário o encaminhamento, pela Presidência da República, dos 
projetos de reforma da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública – Lei 
Complementar nº 80, de 1994 – e da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei nº 101, 
de 2000.
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É dever da Administração Superior da Defensoria Pública zelar de forma 

Sistema de Justiça, é imperativo constitucional e elemento indispensável para a 

representantes de Associações de Defensores Públicos e Defensores Públicos-
Gerais, reunidos no Seminário “Defensoria Pública Autônoma: Novos Rumos e 

III – Da relação da Defensoria Pública com a sociedade civil

A Defensoria Pública, na condição de instrumento de transformação 
social, deve criar mecanismos de participação da sociedade civil em sua gestão e 
contar com ouvidoria independente, titularizada por membro não integrante dos 
quadros da instituição. Recomenda-se aos Defensores Públicos-Gerais que tomem 

ano.
O concurso de ingresso e a formação continuada do Defensor Público 

conhecimento, de forma a garantir a seleção de quadros vocacionados e dotados 
de sensibilidade social.

A atuação da Defensoria Pública deve se pautar, prioritariamente, pela 
análise dos índices de exclusão social e adensamento populacional.

IV – Dos Direitos Humanos

A missão da Defensoria Pública é indissociável da defesa dos direitos 
humanos, sendo de especial relevo o monitoramento e a exigência de implementação 
dos direitos econômicos, sociais e culturais.

Os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal 
devem abranger outros, especialmente aqueles previstos em tratados e convenções 

introduzido pela Emenda Constitucional nº 45/04, os Defensores Públicos apóiam 
a imediata aprovação de Emenda Constitucional que constitucionalize todas as 

pelo Brasil.
Os Defensores Públicos reivindicam ao Governo Federal, especialmente à 

Presidência da República e à Secretaria Especial de Direitos Humanos, participação 
de sua representação institucional no Comitê Nacional de Prevenção e Controle 
da Tortura, bem como a realização de parcerias para capacitação dos Defensores 
Públicos nessa matéria.



Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1 (20) - janeiro/junho 2007

313

A Defensoria Pública deve incrementar sua participação e a utilização 
dos paradigmas do Sistema Interamericano de proteção dos Direitos Humanos, 
devendo ocorrer a permanente capacitação de seus membros.

V – Defensoria Pública na América Latina e integração internacional

integração dos Defensores Públicos do Mercosul e da América, especialmente o 
Bloco de Defensores Públicos do Mercosul, a Reunião Especializada de Defensores 

Públicas.
Os Defensores Públicos do Brasil resolvem apoiar a realização de um 

Manual de Defensoria Pública Brasileira, em parceria com o PNUD, primando 

Os Defensores Públicos do Brasil resolvem apoiar a realização do 
Seminário de Sistema Interamericano de Direitos Humanos e Defensoria Pública, 
nos dias 5 a 8 de dezembro de 2006, no Rio de Janeiro, voltado para os Defensores 
Públicos do Mercosul, ocasião na qual se pretende fundar a Escola Itinerante de 
Defensores Públicos do Mercosul.

A Defensoria Pública do Brasil, através de ações efetivas da ANADEP e 
do Governo brasileiro, manterá imediato contato com os dirigentes da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa, no sentido de criar mecanismos de oferecimento 
de colaboração internacional para a criação da Instituição nos países-membros 
(Portugal, Angola, Moçambique, Guine-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo 
Verde).

VI – Criação da Defensoria Pública de Santa Catarina e Instalação da 
Defensoria Pública do Paraná

Deve ser fomentada, em caráter prioritário, uma ampla campanha pela 
criação da Defensoria Pública no Estado de Santa Catarina e pela instalação da 
Defensoria Pública no Estado do Paraná, na forma da Lei Complementar 80, de 
1994. Essa campanha terá como plano de ação:

– O lançamento dos Movimentos pela Criação da Defensoria Pública de 
Santa Catarina e pela Instalação da Defensoria Pública do Paraná, com apoio do 
Observatório da Defensoria Pública.

– Ações junto aos poderes políticos e seus agentes, inclusive como 
compromisso de campanha.

– Análise da oportunidade da propositura de ações judiciais, notadamente 
ADIN e ADIN por omissão.
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VII – Tecnologia da Informação no Sistema de Justiça

Os entraves ao acesso à justiça, como, por exemplo, o alto custo das 
demandas judiciais, desconhecimento dos direitos tradicionais e não-tradicionais e 
a morosidade processual, podem e devem ser equacionados mediante a utilização 
dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicações (TICs) disponíveis na 

à justiça deve pautar-se pela universalização da infoinclusão, disponibilizando 
a informação, o conhecimento e a participação dos destinatários dos serviços 
prestados pela Defensoria Pública.

Na construção dessa nova cultura devemos prestigiar soluções de TICs 
sustentáveis nos aspectos econômico e técnico, de modo a permitir a manutenção, 
utilização e desenvolvimento dos sistemas tecnológicos por toda a sociedade e 
órgãos públicos.

A inserção da Defensoria Pública na sociedade da informação demanda 

junto aos poderes e órgãos públicos competentes, sem prejuízo da discussão de 

e demandados do sistema judicial.
À Defensoria Pública incumbe discutir e implementar políticas e 

estratégias comuns, com o compartilhamento de informações, sistemas, banco 
de dados e demais soluções tecnológicas, em busca de uma maior integração e 

buscar a adequação aos procedimentos previstos nos projetos de lei em trâmite 
na Câmara dos Deputados que se referem à regulamentação do processo judicial 
eletrônico.

VIII – Política Criminal e Sistema Prisional

É fundamental a articulação da Defensoria Pública em relação à dramática 
situação carcerária brasileira, tendo em vista a formulação de uma política comum, 
voltada à defesa dos Direitos Humanos dos presos, internados e egressos e à sua 
plena integração social.

Para tanto, as seguintes medidas devem ser imediatamente tomadas: 
criação do “Fórum Permanente da Defensoria Pública em Execução Penal”; 
estruturação em cada Defensoria Pública do Núcleo Especializado em Execução 
Penal; e a adesão da Defensoria Pública ao projeto “Observatório de Prisões do 
Mercosul”.

A atuação dos Defensores Públicos nas unidades prisionais é fundamental 
para a garantia do efetivo cumprimento dos direitos dos presos, contribuindo 
diretamente para a redução do nível de violência urbana e riscos de rebeliões. 
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A participação da Defensoria Pública no Conselho da Comunidade, 
previsto na Lei de Execução Penal, é fundamental.

As audiências com presos por videoconferência são incompatíveis com os 
direitos e garantias fundamentais e o sistema acusatório. Salas de audiência devem 
ser criadas nas unidades prisionais, em cumprimento ao Código de Processo Penal, 
sendo bastante positiva a presença de juizes, promotores e defensores públicos nos 
estabelecimentos carcerários.

A mediação e as práticas de justiça restaurativa no âmbito da Justiça 

efetivos para o combate à criminalidade, recuperação de condenados, prevenção à 
reincidência e controle do quadro de superlotação carcerária.

As penas alternativas devem ser aplicadas a todos os delitos, recomendando-
se a ampliação legal de sua incidência.

A pena privativa de liberdade só deve ser aplicada como última medida.

IX – A Defensoria Pública no Tribunal do Júri e na Defesa Criminal

Os Defensores Públicos do Brasil resolvem apoiar uma ampla reforma do 
Código de Processo Penal, sob o enfoque do sistema acusatório puro e garantista, 
sendo fundamental a expressa previsão da Defensoria Pública no Código 
reformado.

A aplicação do artigo 217 do Código de Processo Penal é medida 
excepcional e somente deve ser adotada nas hipóteses em que a eventual atitude 

contraditório e da ampla defesa.
O reconhecimento do acusado em juízo sempre deverá respeitar a 

necessidade de que a pessoa a ser reconhecida seja colocada entre outras 

A tradicional disposição cênica do mobiliário destinado às partes, em 
Plenário do Júri e nas demais salas de audiência, viola o princípio da paridade 
de armas, norteador do processo penal. É necessária disposição que respeite a 
isonomia entre defesa e acusação.

O uso de algemas em Plenário do Júri fere a garantia da isenção dos 
jurados e, por conseguinte, o princípio da plenitude de defesa e da soberania dos 
veredictos.

A ANADEP organizará Encontro Nacional de Defensores Públicos do 
Júri, visando a discussão de temas afetos à área e proposição de medidas, sem 
caráter vinculante. O primeiro Encontro será realizado na cidade de Salvador, no 
primeiro semestre de 2007.

X – Infância e Juventude

A prevenção e a reeducação não têm obtido sucesso com a internação, pois 
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doravante, prevalecer o interesse superior da criança sobre os princípios do direito 
penal, observado o princípio da excepcionalidade da medida de internação.

A Defensoria Pública deve ser referência para esclarecimentos sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, trabalhando em conjunto com o Conselho 
Tutelar. 

A ANADEP deve analisar a possibilidade de propositura de ação direta 
de inconstitucionalidade do artigo 179 do ECA, que prevê a oitiva informal do 
adolescente acusado da prática de ato infracional.

A Defensoria Pública deve criar programas de incentivo a denúncias de 
violência doméstica contra crianças e adolescentes, com palestras e exibição de 
imagens que causem impacto, além da promoção de campanhas educativas.

A Defensoria Pública deve criar núcleos especializados de atendimento 
aos adolescentes nas unidades de cumprimento de medidas de internação e semi-
liberdade.

XI – Defensoria Pública e a tutela dos Interesses Metaindividuais

A assistência jurídica integral e gratuita prestada pela Defensoria Pública 
pressupõe, necessariamente, a utilização das ações coletivas, como forma de 
conferir maior efetividade à defesa dos necessitados.

É necessário que o Congresso Nacional aprove urgentemente o PLS 
nº 131/03, alterando a Lei da Ação Civil Pública para conferir, expressamente, 
a legitimação para a Defensoria Pública, como forma de evitar interpretações 
judiciais restritivas ao princípio da assistência jurídica integral.

A previsão legal da legitimação para propositura de ações coletivas 
também deve constar expressamente da Lei Orgânica Nacional da Defensoria 
Pública e nas Leis Orgânicas Estaduais e do Distrito Federal.

A Defensoria Pública deve se aparelhar e investir na criação de núcleos 
especializados na tutela dos interesses coletivos.

A ANADEP deve criar, em seu website, um banco de informações sobre 
a tutela coletiva prestada pela Defensoria Pública, com a disponibilização das 
petições iniciais, estimulando a propositura de ações semelhantes.

relacionados ao exercício de suas funções institucionais, para opinar na formulação 
de políticas públicas.

de Ajustamento de Conduta – TAC.
A Defensoria Pública deve fomentar a tutela coletiva, exercitando 

a legitimidade já conferida em lei, seja na representação de associação, seja 
como órgão público sem personalidade jurídica (art. 82, III, CDC), não só na 
defesa dos direitos do consumidor, mas também de outros interesses e direitos 
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metaindividuais, de qualquer natureza, por força da interação entre o Código de 
Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública.

XII – Políticas de Regularização Fundiária

A atuação da Defensoria Pública em matéria de regularização fundiária 
deve ser exercida numa perspectiva multidisciplinar.

A regularização fundiária tem como fundamentos a dignidade humana, a 
função social da propriedade e direto à moradia. Seus instrumentos são: o plano 
diretor, estatuto da cidade e MP nº 2.220, que possibilitam a usucapião especial 

individuais e coletivos à população carente e tornando as cidades informais 
visíveis.

A Defensoria Pública deve buscar parcerias com os Governos, para 
transferências de recursos, capacitação de Defensores Públicos, treinamento e 
elaboração de material técnico-jurídico.

A Defensoria Pública deve formar parcerias também com os serviços 
registrais imobiliários.

É fundamental a criação de núcleos especializados em regularização 
fundiária, com Defensores Públicos exclusivamente voltados para essa função, 
com titularidade e inamovibilidade.

A Defensoria Pública deverá desenvolver projetos de regularização 
fundiária com a participação das comunidades de moradores, buscando, inclusive, 
a adoção de meios extrajudiciais, sempre que possíveis.

Pública, utilizando (e potencializando) as suas prerrogativas, contribui diretamente 

própria DP), seja propiciando a gradual mudança de atitudes em face do seu caráter 
pedagógico. Sedimentando o entendimento de que a DP deve visar a solução do 
problema do assistido –, e não o ajuizamento de ações.

Deverá ser criado um – “Fórum Permanente da Mediação na Defensoria 

pelas DP’s, bem como criando em todas as DP’s núcleos interdisciplinares, com 
participação, no mínimo, de assistente social e psicólogo.

Estimular a coleta e análise de dados oriundos dos meios alternativos 

propiciando contínuo melhoramento. 
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Com base nas inscrições para o prêmio Innovare, a ANADEP elaborará 
uma cartilha com as experiências bem sucedidas de Defensoria Pública (mostrando, 
de fato, o que já é).

DISPOSIÇÃO FINAL

O próximo Congresso Nacional de Defensores Públicos será realizado na 
cidade de Belém do Pará, em novembro de 2007.

São Paulo, 2 de setembro de 2006.



CARTA DE RECIFE – II CONEPA
II CONGRESSO NACIONAL DE EXECUÇÃO

DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS

22 a 24 de novembro de 2006.

A PLENÁRIA do II Congresso Nacional de Execução de Penas e Medidas 
Alternativas (II CONEPA, reunida em Recife, capital do Estado de Pernambuco, 
nos dias 22, 23 e 24 de novembro do ano de 2006, constituída de palestrantes 
renomados, como Ministro do STJ, Procuradores, Desembargadores, Secretários 
de Estado, Diretores, Membros do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária, Jornalistas, Deputados Federais, Professores (ph.D.), Presidentes de 
Conselhos e Representantes da Sociedade Civil e, ainda, participantes inscritos, 
como psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, operadores de direito, servidores 
de estabelecimentos penais, estudantes, professores de direito, ao término do 
Congresso, à unanimidade e em face dos temas analisados e discutidos durante 

Carta de Recife, fazendo-o nos seguintes e conclusivos termos:

I. Apoiar o projeto de ampliação do rol de Delitos de Menor Potencial 
Ofensivo, com pena máxima de até 4 anos, observando o impedimento para crimes 
contra a administração pública, pressuposto do avanço das políticas criminais e 
perfeita reconstrução do fato litigioso.

II. Fomentar a criação de Varas Especializadas de Execução de Penas 
Alternativas (VEPAS) nas capitais do país, para dispor de uma estrutura processual 
própria para execução dos substitutivos penais nos grandes centros urbanos.

III. Aumentar a rede de monitoramento das penas e medidas alternativas 
nas Unidades da Federação para assegurar a efetividade da execução penal 
alternativa.

IV. A criação de serviços especializados de monitoramento no âmbito de 
cada Central de Apoio às Penas e Medidas Alternativas (CEAPAS) que deverão 
possuir competência para executar as medidas e penas alternativas dos Juizados 
Especiais Criminais (JECRIM’S).

V. Investir no desenvolvimento de uma Justiça Consensualista e na prática 

mudar o foco para o campo do direito com um espírito emancipatório.



Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, 1 (20) - janeiro/junho 2007

320

VI. A equipe multidisciplinar é responsável pelo monitoramento das penas 
e medidas alternativas, que inclui os procedimentos de formação da rede social 
(vagas e serviços), avaliação, encaminhamento e acompanhamento do cumpridor 
de penas e medidas alternativas. 

Juízos competentes, devendo os mesmos atuar junto às VEPAS ou CEAPAS dos 
Estados.

IX. As Políticas Públicas voltadas ao Programa de Penas e Medidas 
Alternativas deverão receber do Ministério da Justiça um incentivo junto aos 
poderes estaduais, proporcionando a liberação de verba somente aos Estados 
que assumirem o compromisso de continuidade, gerando a sustentabilidade da 
política.

X. A Política de fomento à interiorização do programa de penas e medidas 
alternativas deverá ser desenvolvida através de parcerias entre os Governos, 
Tribunais de Justiça, Prefeituras, Universidades e as unidades de saúde em todos 
os Municípios da Federação.

XI. A utilização de parcerias, principalmente com a comunidade, torna-
se pressuposto importante à prevenção criminal, através do desenvolvimento de 
projetos relacionados aos tipos principais de delitos, buscando a formação de 
grupos temáticos.

XII. As normas programáticas que embasam a previsão legal das 
alternativas penais, para que tenham efetividade, necessitam de políticas públicas 
que enfoquem necessariamente políticas sociais de base, executadas pelo Poder 
Executivo, principalmente das garantias dos Direitos Fundamentais como parte da 
atuação de prevenção.

ao Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem (COMIMA), em 
celebração com as Escolas Superiores da Magistratura.
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XIV. Os Conciliadores referidos na Lei nº 9.099/95 devem ser 
condignamente remunerados.

XV. Os operadores do direito devem estar empenhados em apoiar o 
desenvolvimento de núcleos de mediação comunitária para a prevenção primária 
da violência e desenvolvimento de uma cultura de paz e direitos humanos.

XVI. Os Governos Estaduais em parceria com o Governo Federal devem 
criar novos núcleos, como o Núcleo Integrado pela Segurança e Atenção à 
Mulher (NISAM), em toda a região metropolitana das capitais do país, atendendo 
às exigências da Lei 11.340/06, conforme modelo desenvolvido no Estado de 
Pernambuco.

XVII. As drogas apreendidas deverão ser incineradas completamente, não 
se aguardando data de realização da audiência de instrução e julgamento para tal 

XVIII. Recomendar, mediante peculiaridades, a vedação da condução ou 
detenção do portador de drogas para uso próprio à delegacia de polícia. Conduzi-
lo diretamente ao juizado especial criminal.

XIX. Incentivar a aplicação sistemática de pesquisas e levantamentos de 
dados em todos os Estados de Federação.

XX. Fomentar políticas de informação, junto ao Ministério da Justiça, 
visando um maior convencimento de membros da Magistratura e do Ministério 
Público, para o alcance da excelência de aplicação e execução das penas e medidas 
alternativas.

XXI. Transformar o Programa de Apoio Integral ao Paciente Judiciário 
(PAI-PJ), do Estado de Minas Gerais, em programa federal, com iniciativa do 
Ministério da Justiça, permitindo sua ampliação, instalação e implementação em 
todas as Unidades da Federação.





Discursos





DISCURSO PROFERIDO PELO DR. MAURÍCIO KUEHNE,
DIRETOR DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO

NACIONAL, EM 23 DE JUNHO DE 2006, POR OCASIÃO DA
INAUGURAÇÃO DA PRIMEIRA PENITENCIÁRIA FEDERAL,

SITUADA NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,
ESTADO DO PARANÁ.

Exmo. Sr. Ministro da Justiça, Dr. Márcio Thomaz Bastos.

Demais autoridades que nos honram com suas presenças.

De há muito se apregoa que um sonho sonhado só é um sonho, mas um 
sonho sonhado em conjunto é o começo de uma nova realidade. E esta realidade 
se inicia. A implantação do Sistema Penitenciário Federal é hoje uma situação 
concreta.

Ministro, representa a concretização do sonho.
A intenção estampada na Lei de Execução Penal, desde os primórdios de 

1984 – 22 anos nos separam –, somente agora se torna realidade. 
Já temos a primeira unidade penitenciária federal; temos aqueles que 

desempenharão o encargo da vigilância externa e interna da unidade. Numa 
palavra: a ordem e a imposição da disciplina, com respeito e resguardo aos direitos 
e garantias fundamentais daqueles que estarão sendo acautelados em nome da 
segurança social. Ao estabelecimento penal referido serão destinados aqueles 
transgressores dos mandamentos penais que persistem na senda criminosa. 
Tudo envidaremos para que possam realinhar suas vidas. As oportunidades 

ser efetivamente implementado, mesmo porque de conformidade com todas as 
diretivas nacionais e internacionais.

Para chegarmos ao dia de hoje, festivo, o caminho percorrido foi longo, 
com alguns percalços; todavia, todos vencidos, malgrado os ventos que apregoavam 
(e apregoam) em sentido contrário. 

Etapas foram superadas com êxito; outras tantas aparecerão, suscitando 
problemas que se tornarão superáveis, pois nada é impossível. Aliás, o impossível 
acontece quando o possível não é tentado. V.Exa. tentou a implantação deste 

forma que todos os meios executórios foram implementados chegando não a seu 
exaurimento, mas à consumação desta primeira fase. Outras virão.

Honrosamente, pois, o Departamento Penitenciário Nacional entrega 
a V.Exa. para que, por suas mãos, o Governo Federal possa entregar à Nação 
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brasileira estes homens, os quais, abraçados ao ideal que a todos nós contaminou 
e contamina, procurarão ser o exemplo para mostrar a operacionalidade racional 
de um sistema seguro. A preocupação que assola o Ministério da Justiça e o 
Departamento Penitenciário Nacional é constante. As tormentas não nos demoverão 
do propósito abraçado.

Algumas Unidades da Federação aqui se encontram representadas pelos 
responsáveis pelas questões carcerárias – Secretários de Estado –, dirigentes 

Federal, obedecida a ordem legal vigente.
O momento exige ação e objetividade. Nossas palavras, neste ensejo, 

representam a síntese da posição que assumimos com honra e lealdade a V.Exa. e 
nos fazem, agora, dizermos em uma só voz: primeira etapa cumprida. Às ordens 
para as demais. E elas, por sua vez, também serão cumpridas.

Finalizamos com as palavras proferidas quando de nossa assunção ao 
cargo de Diretor do Departamento Penitenciário Nacional.

UMA EXECUÇÃO PENAL HUMANA’.

Brasília, junho de 2006.



SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL.

SONHO QUE SE REALIZA.

Autoridades presentes.

Senhoras e Senhores:

Bastos – concretizam o que foi determinado pelo legislador em 1984 – quase 22 
anos.

Consignou-se, então, que a União deveria construir estabelecimentos 
penais visando à contenção daqueles transgressores da lei que denotassem 
desconformidade com a vida em sociedade de forma acentuada e violenta.

delineado na Lei de Execução Penal, contudo, não houve a “vontade política” à 
concretização do desideratum.

Inaugurado o atual governo, o Ministro da Justiça e sua equipe iniciaram 
as mobilizações necessárias, reestruturando setores importantes à viabilização do 
objetivo colimado. A escolha das regiões; os projetos; a resistência de algumas 
unidades da federação, nada demoveu o pessoal em relação ao empreendimento.

Nova dimensão foi dada ao Departamento Penitenciário Nacional, que 
assumiu a responsabilidade para a execução do ousado projeto. Os abnegados 
servidores que abraçaram a causa, assim como toda a estrutura do Ministério da 

como esquecer todo o pessoal de obras, desde o mais humilde ao hierarquicamente 
mais categorizado.

Vencidas as etapas primeiras, iniciaram-se as construções, e hoje o Brasil, 
pelas mãos do Ministro da Justiça, entrega à sociedade o primeiro estabelecimento 
componente do Sistema Penitenciário Federal, que aí está, para gáudio de todos 
nós.

O prestigiamento do Estado do Paraná foi sumamente importante em todos 
os momentos, e a presença do Exmo.Sr. Governador comprova nossa assertiva.

Concebido como de “segurança máxima”, com estrita observância aos 
postulados da Lei de Execução Penal e em perfeita sintonia com as recomendações 
internacionais, a Penitenciária Federal de Catanduvas, situada na cidade de mesmo 
nome, no Estado do Paraná, servirá como unidade “neutralizadora” das lideranças 
nefastas, dos criminosos de elevado potencial ofensivo que intranqüilizam a tudo 

presídios brasileiros. Que o digam as recentes rebeliões.
Procurar-se-á dar à sociedade um aparato de segurança e tranqüilidade o 

qual servirá, também, para garantir a vida daqueles hoje ameaçados pelas facções 
criminosas.

Sabe-se quanto à existência de transgressores da lei que preferem trilhar 
a senda do crime. 
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Os esforços governamentais visam despertar mecanismos para demovê-
los desse propósito. Contudo, se a opção for pelo caminho da delinqüência, os 
“rigores da lei” representarão a sustentação necessária à tão almejada paz social.

Outros locais iguais ao que se inaugura se sucederão e, como se verá, 
darão aos municípios a garantia para que a ordem seja mantida.

Elemento humano hábil, capaz e convenientemente treinado. Todo um 
aparato tecnológico de última geração, aliado a um monitoramento constante, 
representam arcabouço indispensável onde a segurança é a palavra de ordem.

malfeitores que perderam o mínimo de sensibilidade, refratários à normalidade, 

Afora esta questão, que se mostra emergencial, sem dúvida que a 
sociedade, como um todo, deve ser concitada à mesa de negociações para os 
graves problemas que a execução penal suscita. Magistratura, Ministério Público, 
Ordem dos Advogados, Poder Legislativo e Poder Executivo, em todas as suas 
esferas, devem dialogar permanentemente. O crime não se resolve com a prisão. 
Esta segrega temporariamente, numa “aparente” paz. 

Acaso os olhos e a aferição de dados não se voltem para os fatores 
determinantes da criminalidade e não se depositem esperanças no homem para o 
amanhã, o futuro será incerto.

Saibamos todos, assim, enfrentar o momento que é nosso. Tudo nos diz 
respeito.

Parabéns, Paraná. Parabéns, Catanduvas e seu ordeiro povo.
De nossa parte, a certeza de que aqui estaremos para o fortalecimento da 

empreitada.
A execução da pena é um problema de governo, sim, mas interessa muito 

mais à sociedade – e que esta saiba como enfrentá-lo –, sob pena de amargar com 
suas trágicas e drásticas conseqüências.

MAURÍCIO KUEHNE – Diretor do Departamento Penitenciário 
Nacional.






