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APRESENTAÇÃO
Uma nova abordagem revoluciona silenciosamente o ser
e o fazer da segurança pública no estado do Ceará, que é a reflexão sobre a missão das instituições que lhe compõem sob o
viés da produção científica. A Série “Segurança Pública, Direito
e Justiça Brasileira” emerge para sinalizar esta revolução cultural que entremeia todas as categorias e níveis hierárquicos
no âmbito da Segurança Pública Estadual. Esta obra possibilita que o conhecimento produzido na busca de soluções
para os problemas cotidianos que afetam a sociedade sejam
compartilhados. Parte dessa produção é fruto da lida acadêmica, mas outra parte advém da busca que policiais e bombeiros
militares, policiais civis e peritos forenses, policiais penais e
operadores do direito, dentre outros profissionais de encontrar meios de expressarem os dilemas do cotidiano e contribuir
para o aperfeiçoamento das suas instituições e, encontraram
na metodologia e no rigor científico a chave para dialogar com
a sociedade. Desse modo, as coletâneas de artigos publicados
visam a reinvenção organizacional, a avaliação de estratégias,
inovação, aplicação de novas tecnologias, a reflexão da ética e
deontologia profissional, a formação profissional e a educação
continuada, a governança corporativa e tudo mais que possa
afetar a gestão da segurança pública. Diante deste novo cenário
esta série pretende estimular o livre pensar e convida a todos a
debaterem e refletirem, sob o viés da ciência, “Segurança Pública, Direito e Justiça Brasileira”.
Editora Via Dourada

CAPÍTULO 1
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: UM AVANÇO TARDIO DO PROCESSO PENAL BRASILEIRO
Pedro Queiroz da Silva

“Tudo é impossível até acontecer. A educação é a arma
mais poderosa para mudar o Mundo.”
(Nelson Mandela)

1 INTRODUÇÃO
O Pacto San Jose da Costa Rica, dispondo sobre o direito
fundamental a liberdade, estabelece que qualquer “pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer
funções judiciais”.
Essa condução, designada de audiência de custódia, a ser
realizada sem que passe tempo considerável da efetuação do
cárcere, tem por escopo repelir o cometimento de maus-tratos
contra o cidadão apreendido e possibilitar a realização de um
juízo mais fidedigno do magistrado acerca da licitude da detenção e da necessidade de imposição de medidas cautelares de
natureza pessoal.
Editora Via Dourada
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Sob a égide do regramento atual, o juiz decide acerca de
tais pontos de forma meramente cartorária, através dos documentos que lhe são remetidos pela autoridade policial, segundo
sua ótica, sem que o indivíduo preso tenha oportunidade de
apresentar suas versões sobre os fatos, por meio do contato
imediato com o julgador, circunstância que, na maioria dos casos, implica na homologação do auto de prisão em flagrante e
na conversão do cárcere em prisão cautelar.
Ou seja, de forma absolutamente incongruente, o indivíduo preso em flagrante, no Brasil, mantém contato com o juiz
apenas por ocasião da audiência de instrução, debates e julgamento, sendo ouvido quase no final do procedimento, quando da realização do seu interrogatório, o que, não raras vezes,
ocorre após decorridos meses ou mesmo anos da efetuação do
cárcere.
Assim não é difícil perceber que a condução imediata do
indivíduo apreendido à presença do juiz configura-se como o
modo mais eficiente de assegurar, com rapidez, que a prisão realizada com inobservância das formalidades legais seja relaxada e que não sejam impostas prisões cautelares desnecessárias.
Com isso, a audiência de custódia passa a funcionar como
um importante instrumento contra a saturação do sistema carcerário brasileiro, na medida em que possibilita a apreciação
sem demora da licitude e da necessidade do cárcere.
Além disso, a referida audiência permite ao magistrado
alcançar, com precisão inigualável, informações sobre o proceder da polícia, prevenindo a utilização de expedientes degradantes contra a pessoa do preso pelos responsáveis por sua prisão.
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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É com base nessa perspectiva, que se passa a analisar o
conceito, a natureza jurídica, o procedimento, a denominação,
as fontes normativas, as finalidades, os princípios fomentados
e a incidência no direito comparado da audiência de custódia.

2 AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: CONCEITUAÇÃO
Consultando os dicionários, constata-se que, de uma forma geral, a palavra “audiência” significa o ato de recepcionar
uma pessoa com o objetivo de apreciar suas alegações, e que a
palavra “custódia” admite, dentre outros significados, o ato de
proteger alguém.
Assim, fazendo uso de interpretação literal, pode-se concluir que a audiência de custódia traduz-se no ato em que a
autoridade judicial recebe um indivíduo preso, logo após sua
detenção, para, colhendo suas declarações, apreciar a legalidade do seu cárcere, o respeito aos seus direitos fundamentais
e a necessidade de imposição de medidas cautelares, matérias
sobre as quais deverão se manifestar previamente a acusação e
a defesa, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla
defesa.
Nesse ponto, importante trazer a lume a conceituação
veiculada no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça
acerca do instituto:
(…) Audiência de Custódia, que consiste na garantia da rápida apresentação do preso a um juiz nos casos de prisões
em flagrante. A ideia é que o acusado seja apresentado e
entrevistado pelo juiz, em uma audiência em que serão ouvidas também as manifestações do Ministério Público, da
Defensoria Pública ou do advogado do preso. Durante a audiência, o juiz analisará a prisão sob o aspecto da legalidade,
da necessidade e da adequação da continuidade da prisão
Editora Via Dourada
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ou da eventual concessão de liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares. O juiz poderá avaliar
também eventuais ocorrências de tortura ou de maus-tratos, entre outras irregularidades. (BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucaopenal/audiencia-de-custodia. Acessado em
07 de novembro de 2015).

Fixadas essas premissas, é preciso analisar com maior
profundidade alguns elementos desse conceito, sobretudo,
aqueles dotados de menor densidade semântica, porque apenas assim se poderá ter uma visão mais completa do instituto.
É preciso investigar o que se entende por apresentação sem
demora, bem como quem se enquadra no termo autoridade
judicial (o delegado de polícia, por exemplo?), e, ainda, que espécies de presos devem ser apresentados na audiência de custódia (os condenado, os provisórios, apenas os flagranteado?).
Quanto ao primeiro ponto, deve-se lembrar que Pacto
San Jose da Costa Rica usa o termo sem demora para determinar o prazo máximo em que a pessoa detida deverá ser levada
à audiência de custódia.
Daí porque surgiram diversas interpretações tentando estabelecer um “parâmetro” capaz de atribuir à expressão
“sem demora” um sentido adequado aos escopos da audiência
de custódia, sem desconsiderar as dificuldades de sua implementação.
Assim, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou
que a audiência de custódia deveria ser realizada em até 24 horas da prisão, o Tribunal de Justiça do Maranhão em até 48 horas, o Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, estabeleceu o
prazo máximo de 72 horas para apresentação do preso ao juiz.
Apesar da controvérsia, como o Código de Processo PeSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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nal estipula o prazo de 24 horas para que o auto de prisão em
flagrante seja remetido ao Poder Judiciário (artigo 306, parágrafo 1º), mostra-se adequado o acolhimento do mesmo tempo
para que se efetive a condução do detido até o magistrado.
Inobstante, como a realidade é bem mais rica que a teoria, ocorrendo motivo razoável, a ser devidamente demonstrado, o prazo de 24 horas pode ser afastado, desde que tal prática
não seja banalizada e que não se ultrapasse o limite do razoável, com apresentação do preso quando já passados vários dias
de sua detenção, uma semana, por exemplo.
Outra advertência deve ser feita, quando não for possível, por motivo excepcional, a realização da audiência de custódia em até 24 horas, o magistrado deve apreciar a licitude e a
necessidade do cárcere com base no auto de prisão em flagrante remetido pela autoridade policial, segundo preceitua o artigo 310 do Código de Processo Penal, contudo tal decisão não
gera preclusão pro judicato, podendo o magistrado, quando da
apresentação do preso, confirmar ou modificar sua deliberação
inicial.
Por outro lado, inexistindo motivo plausível a justificar
o retardo da realização da audiência de custódia, a prisão deve
ser relaxada, por desrespeito a garantia processual indisponível, conforme, inclusive, tem se posicionado a doutrina:
(...) a prisão em flagrante que for convertida em prisão preventiva, sem que seja observado o art. 7(5) da Convenção
Americana de Direitos Humanos será ilegal e, como toda
e qualquer prisão ilegal, deverá ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, nos exatos termos do art. 5º,
caput, inciso LXV, da Constituição. A realização da chamada
audiência de custódia é etapa procedimental essencial para
a legalidade da prisão. (...) A ilegalidade da prisão que não
observe tal regra é evidente e a mesma deverá ser imediataEditora Via Dourada
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mente relaxada (BADARÓ, Gustavo. Parecer..., p. 19.).

Inobstante, com base na jurisprudência atual, bastante
resiliente ao reconhecimento de nulidade absolutas, é possível
antever que dificilmente os tribunais decidirão que a ausência
ou o retardo injustificado da realização da audiência de custódia importará relaxamento da prisão. Assim, deve se consolidar
o entendimento de que o juízo acerca da legalidade e da necessidade do cárcere deve ser efetivado documentalmente, nos
termos do artigo 310, do Código Processo Penal, sem prejuízo
da emanação de ordem para realização da referida audiência e
da apuração de responsabilidades pelo seu atraso ou pela sua
inocorrência.
Superada essa questão atinente ao prazo para condução
do detido à presença do juiz, é preciso esclarecer que a realização da audiência de custódia, diferentemente do que se tem
propalado majoritariamente, não deve ser realizada apenas
quando o indivíduo é preso em flagrante delito, sendo ela impositiva para qualquer espécie de prisão processual (preventiva e temporária), pois, como os tratados internacionais que a
instituíram não fizeram qualquer distinção entre as diversas
modalidades de prisões, não parece lícito ao interprete fazê-lo,
sob pena de desrespeito ao princípio do in dubio pro homine.
Além do mais, tal audiência é corolário dos princípios do
contraditório e da ampla defesa (autodefesa), motivo pelo qual
sua implementação não pode ocorrer de forma capenga, sob
pena de desrespeito ao princípio da máxima efetividade dos
direitos fundamentais.
Todavia, quando tratar-se de prisão-sanção, proveniente
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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de sentença penal condenatória transitada em julgado, dispensa-se a realização da audiência de custódia, porque nessa modalidade de segregação não há do que se defender, o indivíduo
já é considerado culpado, também não existe possibilidade concessão de medidas cautelares, afinal a pena já foi fixada. Assim,
efetuada a prisão do condenado expede-se a carta guia para
que se inicie a execução penal.
O último aspecto conceitual a ser detalhado diz respeito
à autoridade competente para recepcionar o preso, presidindo
a audiência de custódia. Nessa toada, a Convenção Americana
dos Direitos Humanos, no seu artigo 7.5, determina que o detido deverá ser levado à presença de um “juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais”.
A dúvida que surge está relacionada a possibilidade de se
atribuir a presidência da audiência de custódia a outrem que
não o juiz, com base na parte final do dispositivo. Nesse ponto, é preciso esclarecer que, por questão de coerência, só pode
conduzir a referida audiência quem detenha competência para
decidir acerca das questões nela discutidas, como a legalidade e
necessidade de prisão.
Exige-se, ainda, que a autoridade responsável por dirigir
a audiência disponha de poderes para tomar providências contra eventual prática de maustratos em desfavor do indivíduo
conduzido.
Partindo dessas premissas, fica evidente que apenas os
juízes podem presidir audiências de custódia, porque só eles
possuem poderes para apreciar todas questões ventiladas no
ato, sendo indevida a condução de tais feitos por delegados
de polícia, defensores públicos e representantes do Ministério
Editora Via Dourada
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Público, justamente, porque lhes falta atribuição para decidir
acerca da legalidade e da necessidade da prisão, matéria sujeita
a reserva de jurisdição. Essa a compreensão extraída da doutrina:
A intervenção da autoridade policial, do delegado, daria
conta dessa exigência? Entendemos que não. Primeiro porque o delegado de polícia, no modelo brasileiro, não tem
propriamente ‘funções judiciais’. É uma autoridade administrativa despida de poder jurisdicional ou função judicial.
Em segundo lugar a própria CADH já decidiu, em vários
casos, que tal expressão deve ser interpretada em conjunto com o disposto no artigo 8.1 da CADH, que determina
que ‘toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz
ou tribunal competente, independente e imparcial’. Com
isso, descarta-se, de vez, a suficiência convencional da atuação do Delegado de Polícia no Brasil. (LOPES JR., Aury;
ROSA, Alexandre Morais da. Afinal, quem continua com
medo da audiência de custódia? (Parte 2). Disponível em:
http://www.conjur.com.br/2015-fev-20/limite-penal-afinal-quemcontinua-medo-audiencia-custodia-parte2. Acessado no dia 05/02/2015.)

Finalizada toda essa análise, é possível dizer, em apertada síntese, que a audiência de custódia caracteriza-se como
um importante instrumento de acesso à justiça criminal, configurando-se como uma medida assecuratória do direito fundamental a liberdade ambulatória.
Trata-se, em verdade, de uma das formas mais autênticas de manifestação do princípio da ampla defesa, sobretudo,
sob a ótica da defesa pessoal, concretizada pelo contato direto
do preso com o juiz, logo depois de efetuada a prisão.
Sobre o tema, salutares as observações de Rogério Schietti, para quem “A possibilidade de que o próprio acusado intervenha, direta e pessoalmente, na realização dos atos processuais,
constitui, assim, a autodefesa (...). Saliente-se que a autodefesa
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não se resume à participação do acusado no interrogatório judicial, mas há de estender-se a todos os atos de que o imputado
participe. (...) Na verdade, desdobra-se a autodefesa em direito
de audiência e em direito de presença, é dizer, tem o acusado o
direito de ser ouvido e falar durante os atos processuais”.

3 FONTES NORMATIVAS DA AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA
A Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, mais
conhecida como Pacto de San Jose da Costa Rica, incorporada
ao direito pátrio no ano de 1992, constitui-se na principal fonte
normativa da audiência de custódia. Ela prevê, no artigo 7º,
item 05, que “toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida,
sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais”.
Entretanto, no Brasil, pelo menos até o ano de 2011,
quando surgiram os primeiros projetos de lei sobre o tema, o
artigo 7º, item 05, da Convenção Americana de Direitos Humanos vinha sendo completamente esquecido, embora sua incorporação ao direito pátrio remonte ao ano de 1992.
Quando é presa, uma pessoa tem o direito de comparecer
imediatamente perante um juiz. Trata-se de um princípio
fundamental e de longa data do direito internacional. Ele
é crucial para garantir que a prisão, tratamento e permanência da pessoa em detenção ocorram dentro da lei. No
entanto, até agora, esse direito não tem sido respeitado no
Brasil. Muitas vezes, os detentos passam meses sem ver um
juiz. Por exemplo, no estado de São Paulo (que abriga 37%
da população carcerária total do Brasil), a maioria dos de
tentos não comparece perante um juiz antes de pelo menos três meses após a detenção. (…) Desde 2011, porém,
legisladores brasileiros estão debatendo um projeto de lei
Editora Via Dourada
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para alterar o Código de Processo Penal e estabelecer a
obrigatoriedade da “audiência de custódia” perante um juiz
no prazo de 24 horas após cada prisão em flagrante. (…)
É injustificável que em uma democracia consolidada como
o Brasil esse direito fundamental tenha sido ignorado por
tanto tempo. (CANINEU, Maria Laura. O direito à “audiência de custódia” de acordo com o direito internacional.
Informativo Rede Justiça Criminal, p. 03 e 04, Ed. 05, ano
03, 2013, destaque nosso)

Nesse sentido, com a finalidade de conceder concretude
à audiência de custódia, apresentou-se, no Senado Federal, o
Projeto de Lei nº 554/2011, com proposta de modificação do
parágrafo 1º, do artigo 306, do Código de Processo Penal, para
que passasse a vigorar com a seguinte redação: “No prazo máximo de vinte e quatro horas depois da prisão, o preso deverá
ser conduzido à presença do juiz competente, ocasião em que
deverá ser apresentado o auto de prisão em flagrante acompanhado de todas as oitivas colhidas e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria
Pública”.
Durante a tramitação do projeto, a Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal aprovou, ainda, um substitutivo, propondo o seguinte texto:
Art. 306
(...)
§ 1º No prazo máximo de vinte e quatro horas após a prisão
em flagrante, o preso será conduzido à presença do juiz
para ser ouvido, com vistas às medidas previstas no art.
310 e para que se veri fique se estão sendo respeitados seus
direitos fundamentais, devendo a autoridade judicial tomar
as medidas cabíveis para preservá-los e para apurar eventual violação.
§ 2° Na audiência de custódia de que trata o § 1º, o Juiz
ouvirá o Ministério Público, que poderá, caso entenda
necessária, requerer a prisão preventiva ou outra
medida cautelar alternativa à prisão, em seguida ouvirá
o preso e, após manifestação da defesa técnica, decidirá
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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fundamentadamente, nos termos do art. 310.
§ 3° A oitiva a que se refere o parágrafo anterior será
registrada em autos apartados, não poderá ser utilizada
como meio de prova contra o depoente e versará,
exclusivamente, sobre a legalidade e necessidade da prisão;
a prevenção da ocorrência de tortura ou de maus-tratos; e
os direitos assegurados ao preso e ao acusado.
§ 4° A apresentação do preso em juízo deverá ser
acompanhada do auto de prisão em flagrante e da nota de
culpa que lhe foi entregue, mediante recibo, assinada pela
autoridade policial, com o motivo da prisão, o nome do
condutor e os nomes das testemunhas.
§ 5° A oitiva do preso em juízo sempre se dará na presença
de seu advogado, ou, se não o tiver ou não o indicar, na de
Defensor Público, e na do membro do Ministério Público,
que poderão inquirir o preso sobre os temas previstos
no parágrafo 3°, bem como se manifestar previamente
à decisão judicial de que trata o art. 310 deste Código.
(BRASIL. Senado Federal, Projeto de Lei nº 554/2011).

Inobstante, como o projeto de lei não saiu do papel em
virtude de infindáveis debates, alguns Tribunais, inclusive o
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e o Conselho Nacional
de Justiça passaram a editar atos normativos com o intento de
viabilizar a realização da audiência de custódia, nos termos exigidos pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
Diante dessa prática, diversas classes passaram a questionar constitucionalidade de tais provimentos, vez que a audiência de custódia, enquanto matéria adstrita ao processo penal,
apenas poderia ser regulamentada por lei federal, nunca por
atos normativos infralegais, uma vez que a atribuição para legislar sobre a matéria seria privativa da União, por imperativo
do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.
Ocorre que a regulamentação da audiência de custódia
pelos tribunais é feita com base na alínea “a”, do inciso I, do artigo 96, da Constituição Federal, que lhes atribuiu competência
privativa para dispor sobre “a competência e o funcionamenEditora Via Dourada
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to dos respectivos órgãos jurisdicionais”. Inexiste, desse modo,
qualquer incompatibilidade dos referidos provimentos com a
Constituição da República, não havendo desrespeito ao princípio da reserva legal ou invasão à competência da União para
editar leis em matéria de processo penal.
Manifestando-se sobre a controvérsia, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade dos atos normativos editados pelos Tribunais, confira-se:
O Plenário, por maioria, conheceu em parte da ação e, na
parte conhecida, julgou improcedente pedido formulado
em ação direta ajuizada em face do Provimento Conjunto
3/2015 da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que determina a apresentação de pessoa detida, até 24 horas após a sua
prisão, ao juiz competente, para participar de audiência de
custódia no âmbito daquele tribunal. A Corte afirmou que o
art. 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos, ao dispor que “toda pessoa presa, detida ou retida deve
ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz”, teria
sustado os efeitos de toda a legislação ordinária conflitante com esse preceito convencional. Isso em decorrência do
caráter supralegal que os tratados sobre direitos humanos
possuiriam no ordenamento jurídico brasileiro, como ficara
assentado pelo STF, no julgamento do RE 349.703/RS (DJe
de 5.6.2009). Ademais, a apresentação do preso ao juiz no
referido prazo estaria intimamente ligada à ideia da garantia fundamental de liberdade, qual seja, o “habeas corpus”.
A essência desse remédio constitucional, portanto, estaria
justamente no contato direto do juiz com o preso, para que
o julgador pudesse, assim, saber do próprio detido a razão pela qual fora preso e em que condições se encontra
encarcerado. Não seria por acaso, destarte, que o CPP consagraria regra de pouco uso na prática forense, mas ainda
assim fundamental, no seu art. 656, segundo o qual “recebida a petição de ‘habeas corpus’, o juiz, se julgar necessário, e estiver preso o paciente, mandará que este lhe seja
imediatamente apresentado em dia e hora que designar”.
Então, não teria havido por parte da norma em comento
nenhuma extrapolação daquilo que já constaria da referida
convenção internacional - ordem supralegal -, e do próprio
CPP, numa interpretação teleológica dos seus dispositivos.
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Plenário. ADI 5240/
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SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgada em 20/8/2015.).

Ante o exposto, mesmo com o posicionamento favorável
do Supremo Tribunal Federal à regulamentação da audiência
de custódia por provimentos, é imprescindível que a matéria
seja objeto de lei de caráter nacional, para que, assim, conceda-se maior uniformidade e segurança jurídica à sua realização.
Apesar disso, é importante enfatizar que, mesmo diante
da ausência de atos normativos regulamentando a audiência de
custódia, o Brasil possui a obrigação de implementá-la, já que
ratificou, de forma voluntária, através do Decreto nº 678/1992,
o Pacto San Jose da Costa Rica, diploma dotado de status supralegal e com eficácia suspensiva sobre normas internas contrárias as suas disposições, conforme entendimento pacífico da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4 NATUREZA JURÍDICA E QUESTÕES PROCEDIMENTAIS DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
Quanto a natureza jurídica, a audiência de custódia configura-se como ato processual complexo, porque composta de
um conjunto de outros atos realizados perante a autoridade judicial.
Ela inicia-se com uma entrevista reservada entre o preso
e seu defensor, segue com o pronunciamento da acusação, a oitiva do agente e a manifestação da defesa, encerrando-se com o
pronunciamento do magistrado acerca da legalidade da prisão
e da necessidade de imposição de cautelares, sem prejuízo da
adoção de providências contra eventuais abusos policiais.
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Em que pese a atuação de diversos atores processuais na
audiência de custódia, pouco se tem ventilado, na doutrina e
nos projetos de leis em discussão, acerca da atuação da vítima
no referido ato.
Apesar disso, parece não haver impedimento a participação do ofendido, até mesmo porque suas declarações podem
ser de vital importância para que se decida acerca da necessidade de imposição de cautelares.
Admitida essa hipótese, a oitiva da vítima deve ocorrer
logo após a entrevista do custodiado com o representante de
sua defesa, como primeiro ato do feito, por analogia a sistemática adotada na audiência de instrução debates e julgamentos.
Quanto aos aspectos formais, deve-se cuidar para que
as declarações prestadas pelo cidadão preso, na audiência de
custódia, sejam autuadas em apartado, de modo a impedir que
exerça influência sobre a condução das provas e a convicção do
juiz no decorrer do processo principal. Com isso, assegura-se
que o depoimento não seja manejado em desfavor do preso em
eventual demanda criminal.
Nesse ponto, pertinente as observações de Renato Brasileiro sobre a atuação do juiz durante a realização da audiência
de custódia:
Durante a realização da audiência de custódia, a autoridade judiciária deverá: (…) abster-se de formular perguntas
com finalidade de produzir prova para a investigação ou
ação penal, sem prejuízo de mandar consignar as declarações que o preso desejar fazer espontaneamente: como se
percebe, é vedada a inquirição do preso sobre o mérito da
imputação. Portanto, não devem ser admitidas perguntas
que antecipem instrução própria de eventual processo de
conhecimento. Afinal, em um sistema acusatório que visa
preservar a imparcialidade do magistrado, ter-seia ressuscitada a figura do juiz inquisidor se o juiz se aproveitasse da
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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audiência de custódia para assumir iniciativa acusatória incompatível com a sua função de garante das regras do jogo.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, p.
929. 3ª Ed. 2015, Editora Juspodivm.).

O fato é que a formação de autos autônomos contendo
as declarações do custodiado, bem como a vedação à inquirição
acerca do mérito da acusação, obstam que os progressos alcançados pela Lei nº 11.719/2008 restem esvaziados, já que, sem
esses cuidados, o interrogatório, por via oblíqua, seria novamente trazido para o início do procedimento, em notório prejuízo à defesa, que veria antecipada muita de suas testes.
Apesar disso, essas precauções formais não devem ser
interpretadas de maneira absoluta, sendo razoável a admissão
das declarações do ofendido como elemento de informação, semelhante ao valor instrutório que se atribui ao inquérito policial, permitido, portanto, seu aproveitamento, de forma supletiva, no contexto das demais provas, conforme dicção do art.
155, do Código de Processo Penal.
Isso porque, se a legislação admite que subsídios colhidos
unilateralmente pela autoridade policial durante a investigação
criminal sejam utilizados, de forma supletiva, pelo magistrado
na formação do seu convencimento, com mais razão deve-se
permitir que as declarações do custodiado também tenham tal
aptidão, porque prestadas em procedimento contraditório, na
presença do juiz, da acusação e da defesa.
Por fim, considerando que o preso será apresentado sem
demora a um magistrado plantonista ou será conduzido a uma
vara especializada na realização de audiências de custódia, não
há que se falar na ocorrência de prevenção como decorrência
da decisão proferida acerca da legalidade e da necessidade da
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prisão, porque, no caso do juiz plantonista, não há distribuição,
ato que enseja a prevenção da competência no processo penal,
e, no caso caso dos juízos de custódia, falta-lhes competência
para processar e julgar infrações penais.

5 A NOMENCLATURA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA:
UM NOVO INSTITUTO OU UMA NOVA DENOMINAÇÃO?
Inicialmente, cumpre esclarecer que a denominação “audiência de custódia” não encontra eco no direito estrangeiro,
nem é aceita de forma unânime pela doutrina nacional.
Alguns estudiosos do tema entendem que seria mais
adequada a utilização da expressão “audiência de garantia”, vez
que tal ato visaria a tutela de diversos interesses do cidadão
preso, ou mesmo a adoção do termo “audiência de apresentação”, ante a necessidade de condução do detido à autoridade
judicial. Confira-se:
(...) entendemos que a expressão audiência de custódia não
traduz, da melhor forma, a natureza desse ato. Acreditamos que a expressão audiência de garantia representa com
maior fidelidade sua natureza, levando-se em conta suas
finalidades e projetando com maior eficácia suas potencialidades” (SANTOS, Cleopas Isaías. Audiências de Garantia
ou sobre o óbvio ululante. Disponível em: http://emporiododireito.com.br/audiencia-de-garantia-ou-sobre-oobvio-ululante-por-cleopas-isaias-santos-2/. Acessado no dia 06
de novembro de 2015).
O termo “audiência de custódia”, apesar de ter sido consagrado no Brasil, não é utilizado expressamente pela CADH,
sendo essa nomenclatura uma criação doutrinária. Durante
os debates no STF a respeito da ADI 5240/SP, o Min. Luiz
Fux defendeu que essa audiência passe a se chamar “audiência de apresentação”. (CAVALCANTE, Márcio André
Lopes. Audiência de Custódia. Disponível em: http://www.
dizerodireito.com.br/2015/09/audiencia-decustodia.html.
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Acessado no dia 06 de novembro de 2015)

Apesar da controvérsia, a designação “audiência de custódia” denota-se como mais apropriada, pelo menos no Brasil, pois amplamente difundida junto a sociedade, tanto pelos
meios de comunicação, como pelo Poder Público, em campanhas de divulgação e conscientização.
Advirta-se, outrossim, que a adoção do nome “audiência
de apresentação”, conforme sugerido por alguns, pode causar
indesejáveis confusões terminológicas, pois tal expressão já é
utilizada pela doutrina para referir-se a necessidade de condução do preso à presença do juiz em diversas hipóteses, veja-se:
Art. 2° A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em
face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 (cinco)
dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e
comprovada necessidade. (…) § 3° O Juiz poderá, de ofício,
ou a requerimento do Ministério Público e do Advogado,
determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetêlo a exame de corpo de delito. (BRASIL. Lei nº 7.960, de
21 de dezembro de 1989. Dispõe sobre prisão temporária.)
Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição
do mandado não obstará à prisão, e o preso, em tal caso,
será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido
o mandado. (BRASIL. Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro
de 1941. Código de Processo Penal)
Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 (cinco) dias
antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo
em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito
a salvo-conduto. (…) § 2º Ocorrendo qualquer prisão o preso será imediatamente conduzido à presença do juiz competente que, se verificar a ilegalidade da detenção, a relaxará e promoverá a responsabilidade do coator. (BRASIL. Lei
nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Institui o Código Eleitoral).
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Art. 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária.
(BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre
o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.)

Em que pese a doutrina majoritária mencione os dispositivos acima como exemplos de “audiência de apresentação”,
é preciso verificar se os atos processuais decorrentes dessas
normas não se adéquam ao conceito da “audiência de custódia”,
pois, em caso positivo, os tratados internacionais não teriam
consagrado nenhuma novidade, mas apenas dado nova denominação a um instituto há muito existente.
Desse modo, cada um dos dispositivos acima mencionados deve ser analisado individualmente, para que se constate
se a condução do preso à autoridade judicial, na espécie, constitui-se numa “audiência de custódia”, ou apresenta características diversas, próprias ao ato que se convencionou chamar de
“audiência de apresentação”.
Assim, na hipótese de prisão por crimes inafiançáveis
sem apresentação da respectiva ordem judicial (art. 297, do
Código de Processo Penal), tem-se que a condução do preso à
presença do juiz não se enquadra no conceito de audiência de
custódia, pois realizada unicamente com o desiderato de comprovar junto a pessoa apreendida que em seu desfavor existia
um mandado de prisão em aberto.
Também, no caso do parágrafo 3º, do art. 2º, da Lei de
Prisão Temporária, não se tem uma autêntica “audiência de
custódia”, pois a condução do preso temporário à presença do
juiz não é obrigatória, mas depende de requisição judicial, expedida de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou do
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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advogado, podendo, ainda, a apresentação ser substituída por
esclarecimentos prestados pelo delegado de polícia.
Ademais, o parágrafo 3º, do art. 2º, da Lei nº 7.960/1989,
não impõe que a apresentação do preso temporário ocorra sem
demora, como se exige na “audiência de custódia”, ao invés, a
condução pode ocorrer enquanto perdurar a privação de liberdade, cujo prazo varia de cinco a trinta dias, a depender se o
crime é comum ou hediondo, admitida prorrogação por iguais
períodos. Nesses termos, a lição de Renato Marcão, dispondo
sobre a prisão temporária:
Desde o momento da decretação da prisão, durante o tempo
que ela durar ou após seu vencimento, o juiz poderá, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou da Defesa, determinar que o preso lhe seja apresentado para prestar-lhe
informações sobre as condições em que se deu sua prisão
e permanência sob cárcere, ou para eventuais constatações
que possa o magistrado pretender fazer, por eventualmente
dispor de relatos a respeito de práticas violentas contra o
preso. (MARCÃO, Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas, p. 204. 2. ed. rev. e
ampl., São Paulo : Saraiva, 2012, grifo nosso).

Entretanto, não deixa de haver alguma similitude entre
a “audiência de apresentação”, prevista no parágrafo 3º, do art.
2º, da Lei de Prisão Temporária, e a “audiência de custódia”, na
hipótese do magistrado vir a requisitar, a seu critério, a apresentação sem demora do preso temporário, viabilizado-lhes o
contato direito, porque, nesse caso, também aprecia-se a legalidade e a necessidade de manutenção da prisão, e pode-se receber denúncias pela prática de maus-tratos ou tortura.
Por sua vez, o parágrafo segundo, do art. 236, do Código
Eleitoral, constitui-se numa genuína audiência de custódia. O
referido dispositivo impõe ao magistrado uma atuação no senEditora Via Dourada
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tido de tutelar os direitos fundamentais do indivíduo privado
de sua liberdade entre o período que vai dos cinco dias que
antecedem as eleições até as quarenta e oito horas que lhe são
subsequentes.
Na referida audiência, o magistrado tem o dever-poder
de apreciar a licitude e a necessidade de conservação do cárcere, bem como exerce vigilância sobre a preservação da incolumidade física do segregado, tudo conforme se pode extrair da
redação legal do art. 236, do Código Eleitoral: “Ocorrendo qualquer prisão o preso será imediatamente conduzido à presença
do juiz que, se verificar a ilegalidade da detenção, a relaxará e
promoverá a responsabilidade do coator”.
Por fim, no Estatuto da Criança e do Adolescente, também é possível reconhecer a existência de “audiência de custódia”, quando da apresentação sem demora ao juiz do adolescente apreendido, por força ordem judicial.
Nesse caso, a condução do menor ao magistrado não tem
por escopo unicamente possibilitar a razoável duração do feito,
mas também revela-se como autêntica prerrogativa do adolescente, de transmitir seu ponto de vista acerca da imputação que
lhe é feita e de ter constatada sua integridade física.
Outro não poderia ser o entendimento, não sendo constitucional restringir a audiência de custódia apenas aos maiores, uma vez que as crianças e os adolescentes são sujeitos aos
quais o Estado dispensa especial proteção, nos termos da Constituição Federal.
Ante o exposto, pode-se concluir que a “audiência de
custódia” é uma inovação no contexto da prisão em flagrante,
entretanto, se admitida a necessidade de sua realização para
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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toda espécie de prisão processual, percebe-se que tal ato já era
realizado há muito tempo, mas apenas em hipóteses pontuais,
sob a rubrica “audiência de apresentação”.
Apesar disso, os dispositivos existentes nos tratados internacionais, tornando obrigatória a realização da “audiência
de custódia”, não são destituídos de valor, ao contrário, contribuíram, de forma decisiva, para a conscientização da importância do ato, bem como ampliaram sua aplicação para qualquer modalidade de prisão, quando antes existiam previsões
fragmentárias na legislação de cada país.
6 AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO DIREITO ESTRANGEIRO
Apesar da audiência de custódia ainda ser um projeto
em construção no Brasil, vez que apenas em 2011 surgiram os
primeiros projetos de lei visando regulamentá-la, é possível
constatar, a luz do direito comparado, que o referido ato já é
uma realidade em muitos países da Amárica Latina, conforme
anuncia a doutrina:
Em prática em inúmeros países, dentre eles Peru, Argentina e Chile, o objetivo precípuo desta audiência de custódia
diz respeito não apenas à averiguação da legalidade da prisão em flagrante para fins de possível relaxamento, coibindo, assim, eventuais excessos tão comuns no Brasil como
torturas e/ou maus tratos, mas também o de conferir ao
juiz uma ferramenta mais eficaz para aferir a necessidade da decretação da prisão preventiva (ou temporária) ou
a imposição isolada ou cumulativa das medidas cautelares
diversas da prisão (CPP, art. 310, I, II e III), sem prejuízo
de possível substituição da prisão preventiva pela domiciliar, se acaso presentes os pressupostos do art. 318 do CPP.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, p.
927. 3ª Ed. 2015, Editora Juspodivm.)
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Nesse contexto, o Código de Processo Penal em vigor no
Chile estabelece que, na hipótese de prisão em flagrante delito,
o agente deve ser conduzido em até 12 horas a um representante do Ministério Público, que poderá decidir pela sua liberação
ou pela sua apresentação a um magistrado no interregno de até
24 horas da efetivação do cárcere.
Por outro lado, decorrendo a prisão de ordem judicial,
e não de flagrante delito, a legislação chilena determina que o
preso seja conduzido, de forma imediata, a presença do juiz que
exarou o respectivo mandado, de modo que, não sendo possível
a condução do detento, a prisão apenas poderá ser conservada
pelo prazo máximo de 24 horas.
Na Argentina, a legislação processual impõe, na hipótese
de prisão não proveniente de decisão judicial, que o preso seja
levado a presença de um juiz no período máximo de até 06 horas após concretizada a privação de liberdade.
Por sua vez, o Código de Processo Penal da Colômbia preceitua que tanto o flagranteado, como aquele preso em virtude
de decisão judicial necessitam ser conduzidos à autoridade judicial no lapso temporal de até 36 horas.
Finalmente, no México, para a quase totalidade dos crimes, os indivíduos apreendidos em flagrante devem ser levados, de forma imediata, a um membro do Ministério Público,
que possui o poder de liberá-los ou de apresentá-los a uma autoridade investida de jurisdição no tempo máximo de até 48
horas.
A Carta Magna mexicana estipula, ainda, que a autoridade responsável pela execução do mandado de prisão deve levar
sem retardamento e sob sua responsabilidade o indivíduo detiSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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do à pessoa do magistrado.
Esse, portanto, o panorama da audiência de custódia em
alguns dos países da América Latina, cujas experiências podem
ser tomadas pelo Brasil, para que se regulamente da melhor
maneira possível a matéria em nível nacional.

7 PRINCÍPIOS CONCRETIZADOS PELA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
Segundo a ótica neopositivista, os princípios nada mais
são do que normas jurídicas que funcionam como mandados
de otimização voltados a concretização dos valores integrados
ao ordenamento jurídico em virtude da alta relevância que possuem para a sociedade.
Como decorrência dessa configuração, os princípios
constituem-se em normas de baixa densidade normativa, caracterizados pela alta abstrativização de seus comandos, daí
porque necessitam da consagração de instrumentos mais concretos, para que possam alcançar suas finalidades.
Essa a lição de um dos maiores especialista na matéria,
Robert Alexy:
“(…) normas que ordenam que algo seja realizado na maior
medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas
existentes. Princípios são, por conseguinte, mandamentos
de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeito s em graus variados e pelo fato de que a medida
devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas.
O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos
princípios e regras colidentes”. (ALEXY, Robert, Teoria dos
direitos fundamenta is, p. 90-91 (trad. de Virgílio Afonso da
Silva)).

Nessa ordem de ideias, insere-se a audiência de custódia,
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enquanto mecanismo de efetivação de novas facetas reveladas
pelos princípios da verdade real, da oralidade, da ampla defesa
e da razoável duração do processo.
Em decorrência do primeiro princípio mencionado, exige-se que toda a persecução penal seja dirigida com a finalidade de revelar os fatos como realmente ocorreram. Ou seja, o
arcabouço probatório deve explicitar ao juiz, com a maior fidelidade possível, todos os pontos relevantes a prolação de suas
decisões, conforme bem explica a doutrina:
Já no âmbito penal, tendo em vista a possibilidade concreta
de aplicação de penas que restrinjam o direito fundamental da liberdade, bem como pelo elevado grau de interesse
social com relação às condutas tuteladas no direito penal
material, é muito mais relevante que a elucidação dos fatos que fundamentam as decisões seja feita da forma mais
acurada possível. De forma excepcional, somente, aplica-se
o princípio da verdade formal, como na hipótese de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). O
dever de produção de provas não é apenas das partes, portanto. Havendo interesses maiores em discussão, as provas
são produzidas em favor da sociedade. Para tanto, além das
próprias partes, também o órgão julgador deverá diligenciar na busca de todos os elementos que permitam a reconstrução dos acontecimentos levados a juízo. (BONFIM,
Edilson Mougenot. Curso de processo penal — 7. ed. — São
Paulo : Saraiva, 2012. p. 75.)

Assim não é difícil compreender que, através da audiência de custódia, concede-se máxima efetividade ao princípio da
verdade real, quando se possibilita ao juiz aproximar-se, de forma única, das agruras do fato ensejador da prisão, pelo contato
imediato com todos os elementos imprescindíveis para que se
decida adequadamente acerca da legalidade e da necessidade
de imposição de medida cautelar.
Com isso, são evitadas, ou pelos minimizadas, incongruências oriundas da deficiente apreciação dos fatos pelo magisSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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trado, anomalia que quase sempre resulta na imposição de prisões cautelares injustas, com prejuízo a liberdade de pessoas
que se revelam inocentes ao final do processo.
Por outro lado, sobre o princípio da oralidade, sempre
foi ensinado que ele serviria a fundamentar a prevalência das
provas orais durante a realização das audiências, entretanto,
muito mais do que isso, o referido princípio exige um maior
contato entre as partes e o julgador, para que as provas e os
elementos relevantes à solução do feito sejam alcançados com
maior autenticidade e com considerável economia de tempo e
de recursos humanos e materiais.
Com salutar propriedade, esclarece Mougenot a respeito
do assunto:
O princípio se opera pela imediatidade ou imediação, consistindo na aproximação das partes, juiz e demais sujeitos
do processo, já que participam do “círculo hermenêutico”
(interpretativo), podendo transmitir uns aos outros, na
presença desse mesmo juiz, impressões sobre a realidade
processual. O corolário lógico do princípio da oralidade é,
consequentemente, a identidade física do juiz e a concentração dos atos em audiência. (BONFIM, Edilson Mougenot.
Curso de processo penal — 7. ed. — São Paulo : Saraiva,
2012. p. 97)

Evidente, portanto, que a audiência de custódia vai ao
encontro do que preceitua o princípio da oralidade, ao permitir,
desde o início da persecução penal, o contato imediato do magistrado com o detento, a acusação e a defesa, para que, assim,
possa tomar a decisão mais acertada, por meio da avaliação da
personalidade do agente, das circunstâncias do caso e da direito aplicável.
Além disso, a institucionalização da audiência de custódia
vem satisfazer, de forma plena, logo por ocasião da instauração
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da persecução penal, todos os reclamos do princípio do contraditório, uma das prerrogativas processuais mais palpitantes do
devido processo legal no Estado Democrático de Direito, consubstanciado no direito a informação e a reação, exercitados
através da defesa técnica e da autodefesa, esta materializada
na possibilidade do acusado se fazer presente aos atos processuais, ser ouvidos e ter consideradas suas declarações. Nesse
sentido, as conclusões do Professor Auri Lopes:
A imediata apresentação do detido ao juiz atende a uma
nova exigência, ainda pouco conhecida: o contraditório nas
medidas cautelares pessoais. Segundo o art. 282, § 3o do
CPP, ressalvando os casos de urgência ou perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar (qualquer delas), deverá intimar a defesa, acompanhada
de cópia do pedido e das peças necessárias, permanecendo
os autos em juízo. Portanto, trata-se do direto de informação para posterior reação (dois momentos do contraditório
na clássica concepção de Fazzalari). A audiência resolveria
a limitação hoje existente (urgência e risco de ineficácia) de
forma muito simples: condução imediata do detido para,
conhecendo do pedido de prisão (ou de medida cautelar
diversa) que vier a ser formulado, poder oferecer resistência. (LOPES JR., Auri. Imediata apresentação do preso em
flagrante ao juiz: uma necessidade imposta pela evolução
civilizatória do Processo Penal. Informativo Rede Justiça
Criminal, p. 10, Ed. 05, ano 03, 2013).

Por fim, a condução sem demora do indivíduo preso a
presença do magistrado assegura a permanência do detido
apenas pelo período estritamente necessário a apreciação de
sua situação processual, ainda que ele não tenha constituído
patrono em sua defesa, desse modo, restam efetivados os escopos atinentes a razoável duração do processo.
Ressalte-se, ainda, que os princípios ora estudados não
se constituem nos únicos fundamentos de validade da audiência de custódia, mas eles, certamente, apresentam maior afiniSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14

38 |Reflexões sobre segurança pública sob o viés da ciência
dade com seus desideratos.
8 FINALIDADES DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
A institucionalização da audiência de custódia tem por finalidade elementar a adequação do sistema de justiça nacional
às convenções de direitos humanos ratificadas pelo Brasil no
âmbito internacional.
A proposta é necessária e adequada, alterando pontualmente o art. 306 do CPP para adequá-lo às exigências dos arts.
7.5 e 8.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos
- recepcionada com caráter supralegal, segundo entendimento vigente no STF -, mas também para atender, por via
reflexa, a garantia do direito de ser julgado em um prazo razoável (art. 5o, LXXVIII da CF), a garantia da defesa pessoal
e técnica (art. 5o, LV da CF) e também do próprio contraditório recentemente inserido no âmbito das medidas cautelares pessoais pelo art. 282, § 3o do CPP. (LOPES JR., Auri.
Imediata apresentação do preso em flagrante ao juiz: uma
necessidade imposta pela evolução civilizatória do Processo
Penal. Informativo Rede Justiça Criminal, p. 09, Ed. 05, ano
03, 2013)

Isso significa que a audiência de custódia deve ser efetivada independente da resistência apresentada por certos setores
da sociedade, pois sua implementação é cogente, em virtude
mesmo das obrigações assumidas pelo Brasil quando da ratificação de tratados internacionais que impõem sua realização.
Caso não fosse assim, de nada valeriam as convenções internacionais, porque cada Estado aderente teria o poder de mitigar
os deveres que assumira.
Outro objetivo almejado com a realização da audiência
de custódia consiste no desestímulo ao cometimento de abusos policiais contra a pessoa do preso, um ranço dos tempos
da ditadura militar ainda bastante recorrente nos dias atuais,
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mesmo quando passados mais de 25 anos da redemocratização
do país.
O cometimento de tortura e de maus-tratos no sistema
prisional brasileiro é prática tão corriqueira que a Human Rights Watch chegou a expedir recomendação às autoridades nacionais, solicitando a adoção de providências contra tais abusos, conforme relata o professor Renato Brasileiro:
Em julho de 2014, a Human Rights Watch enviou comunicação às autoridades brasileiras (PRESI/CNMP nº
523/2014) manifestando suas preocupações em relação à
prática recorrente de tortura e tratamento cruel, desumano
e degradante por policiais, agentes penitenciários e agentes
do sistema socioeducativo do Brasil. Restou constata do que
espancamentos, ameaças de agressões físicas e de violência
sexual, choques elétricos, sufocamentos com sacos plásticos e violência sexual ocorrem justamente nas primeiras 24
(vinte e quatro) horas da custódia policial, geralmente com
o objetivo de extrair informações ou confissões dos presos
ou castigá-los por supostos atos criminosos. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, p. 928. 3ª Ed.
2015, Editora Juspodivm.).

Este objetivo da audiência de custódia, de servir de instrumento ao combate da tortura no sistema prisional, restou
também enfatizado na conclusão dos trabalhos da Comissão
Nacional da Verdade, que recomendou, dentre outras, a seguinte providência:
Criação da audiência de custódia no ordenamento jurídico
brasileiro para garantia da apresentação pessoal do preso à
autoridade judiciária em até 24 horas após o ato da prisão
em flagrante, em consonância com o artigo 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José
da Costa Rica), à qual o Brasil se vinculou em 1992. (BRASIL. Relatório Final da Comissão Nacional da Justiça. 2015.)

O fato é que num país como o Brasil, em que a tortura constitui-se num expediente ainda bastante comum, a mera
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comunicação ao magistrado de que determinado indivíduo foi
detido não atende satisfatoriamente a tutela da incolumidade
física da pessoa, de modo que, nesse ponto, a sistemática legal
vigente antes do advento da audiência de custódia mostrava-se
insuficiente no combate a eventuais abusos praticados contra
o preso.
Na prática, com a criação da necessidade de condução do
preso sem demora à presença do juiz, os autores da prisão, antes mesmo do início da diligência, terão conhecimento de que
eventual denúncia de maus-tratos será rapidamente apreciada
pelo magistrado, pelo parquet e pela defesa.
Entretanto, para uma tutela ainda mais efetiva da incolumidade do preso, seria importante que, uma vez imposta alguma prisão cautelar na audiência de custódia, o detento não
fosse reconduzido às delegacias de polícia, mas sim encaminhado ao estabelecimento penal apropriado a sua condição, de
modo a impedir a manutenção de seu contato com aquele que
efetuou sua prisão, evitando retaliações por eventual queixa
contra abusos cometidos.
Advirta-se, outrossim, que implementação da audiência
de custódia não implicará, de forma automática, no fim da utilização de expedientes degradantes no sistema prisional brasileiro, entretanto, sua adoção certamente causará a diminuição
de abusos, justamente na ocasião em que o preso encontra-se
mais fragilizado: logo após efetuada sua detenção.
O risco de maus-tratos é frequentemente maior durante
os primeiros momentos que seguem a detenção quando a
polícia questiona o suspeito. Esse atraso torna os detentos
mais vulneráveis à tortura e outras formas graves de maus-tratos cometidos por policiais abusivos. Em 2012, o Subcomitê de Prevenção da Tortura e Outros Tratamentos Cruéis,
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Desumanos ou Degradantes das Nações Unidas informou
ter recebido “relatos repetidos e consistentes de tortura e
maus-tratos”, em São Paulo e em outros estados, “cometidos especialmente por policiais militares e civis”. A tortura
supostamente ocorreu nos centros de custódia da polícia
ou no momento da prisão, na rua, dentro de casas, ou em
“becos” e foi descrita como “violência gratuita, como uma
forma de punição, para extrair confissões, e como meio de
extorsão”. (…) Essa reforma não vai resolver, sozinha, o
problema das práticas policiais abusivas e deixará desprovida do direito parte dos detentos no país, uma lacuna que
o Congresso Nacional também deveria abordar. Entretanto, é um passo crucial para coibir os maus-tratos de uma
significativa parcela de indivíduos no momento da prisão e
contribuirá para que as forças policiais trabalhem de forma
mais transparente, profissional e eficaz. (CANINEU, Maria
Laura. O direito à “audiência de custódia” de acordo com o
direito internacional. Informativo Rede Justiça Criminal, p.
03 e 04, Ed. 05, ano 03, 2013, destaque nosso).

Ainda sobre a questão atinente a prática de tortura, é
importante esclarecer que a audiência de custódia não retira a
legitimidade da atuação policial, mas, ao contrário, também se
constitui numa garantia do agente contra falsas imputações, ao
possibilitar que o juiz constate por si mesmo o estado físico e
psicológico do custodiado.
Além do mais, a existência de controles sobre a atuação
dos servidores públicos é realidade comum às democracias,
num sistema de freios e contrapesos entre as instituições. Basta constatar a finalidade institucional de determinados órgãos:
Conselho Nacional de Justiça, Tribunais de Conta, Corregedorias, etc.
Concluída a análise acerca do caráter inibitório da audiência de custódia sobre práticas policiais abusivas, é importante destacar que ela tem ainda como finalidade precípua obstar
a manutenção de prisões ilegais, efetuadas sem observância
das formalidades exigidas, bem como impedir a imposição de
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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prisões processuais desnecessárias, quando existirem medidas
cautelares não privativas de liberdade aptas a tutelar em igual
medida a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução
criminal.
O fato é que, conjugando os principais objetivos almejados com a implementação da audiência de custódia (adequação
do processo penal brasileiro as exigências do direito internacional, coibição da prática de maustratos contra os presos e combate a prisões ilícitas ou inadequadas), viabilizase um sistema
carcerário menos saturado e com maiores potencialidades a
promoção da ressocialização dos presos.

9 A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COMO INSTRUMENTO DE COMBATE A ESTANDARDIZAÇÃO
DAS DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DA
PRISÃO EM FLAGRANTE
Segundo a clássica ritualística vigente no Código de Processo Penal, quando da ocorrência de uma prisão em flagrante,
a autoridade policial deve, em regra, lavrar o respectivo auto,
remetendo-o, em seguida, ao juiz para que aprecie a legalidade
da detenção e, em caso positivo, decida pela sua conversão em
prisão processual ou pela concessão de liberdade provisória,
cumulada ou não com medida cautelar diversa da prisão.
Nessa esteira, preceitua o parágrafo único, do artigo 306,
do Código de Processo Penal que “Em até 24 (vinte e quatro)
horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz
competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não
informe o nome de seu advogado, cópia integral para a DefenEditora Via Dourada
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soria Pública”.
Sob essa tradicional sistemática, o indivíduo detido em
situação de flagrância poderia ser mantido preso cautelarmente, com base nos elementos contidos no auto de prisão em flagrante, sem que sequer fosse ouvido pelo magistrado acerca
dos fatos atribuídos a sua pessoa, sua oitiva apenas ocorreria
quando do interrogatório, colhido na audiência de instrução, a
ser realizada, quando muito, no prazo de até 60 dias, contados
da decisão que negou a absolvição sumária. Daí as críticas formuladas pelo Professor Aury Lopes Júnior:
Mas o ponto crucial é: tudo isso ocorre de forma burocrática
e sem a presença do detido. Ou seja, absurdamente, o juiz
não tem contato com o cidadão preso e, se decretar a prisão
preventiva, somente irá ouvi-lo no interrogatório muitos
meses (às vezes anos) depois, pois agora o interrogatório
é o último ato do procedimento. Até a reforma processual
de 2008, que alterou todos os procedimentos do Código, o
interrogatório era o primeiro ato do rito. Neste momento,
não raras vezes, após ouvir o acusado, concedia-lhe o juiz a
liberdade provisória mediante a obrigação de comparecer
a todos os atos processuais. Mas agora, com a nova sistemática vigente desde 2008, o interrogatório passou a ser o
último ato do procedimento, com notórias vantagens para
o direito de defesa, mas com imenso sacrifício da liberdade pessoal. Absurdamente, a posterior reforma de 2011 não
atentou para essa grave situação gerada, pois os projetos
foram tramitando de forma separada e sem que houvesse
uma preocupação com a coerência e harmonia do sistema.
Eis o monstro gerado: o preso somente é ouvido pelo juiz
muitos meses (as vezes anos) depois de preso. (LOPES JR.,
Auri. Imediata apresentação do preso em flagrante ao juiz:
uma necessidade imposta pela evolução civilizatória do
Processo Penal. Informativo Rede Justiça Criminal, p. 09,
Ed. 05, ano 03, 2013, destaque nosso).

Ou seja, durante anos, a análise judicial acerca da legalidade de prisão em flagrante e
das consequências daí
advindas foi feita documentalmente, segundo a versão isoSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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lada da autoridade policial, consubstanciada no auto de prisão
em flagrante, o que logicamente importava quase sempre na
sua conversão em prisão preventiva, entretanto, com a implementação da audiência de custódia, a lógica tem se invertido,
conforme tem anunciado a doutrina:
Quando a convalidação judicial da prisão em flagrante é
feita sem a apresentação do preso em flagrante, ou seja,
tão somente com a remessa dos autos do APF à autoridade
judiciária, a decisão judicial acaba sendo influenciada exclusivamente pela opinião da autoridade policial e do órgão ministerial, que geralmente se manifestam a favor da
conversão em prisão preventiva (ou temporária). Daí a importância da audiência de custódia. A perspectiva de uma
visão multifocal sobre a (des) necessidade de manutenção
da custódia cautelar proporcionada por essa dialética inicial
decorrente do contato imediato entre o juiz e o flagranteado abre os horizontes da cognição judicial, enriquecendo o
próprio juízo de convalidação judicial da prisão em flagrante. Só para que se tenha uma ideia da importância desse
contato entre o juiz e o preso em flagrante, no primeiro
dia de atividades do projeto responsável pela implantação
da audiência de custódia na comarca de São Paulo, dos 25
(vinte e cinco) indivíduos presos em flagrante apresentados, 17 (dezessete) foram beneficiados com liberdade provisória, ao passo que somente 8 (oito) tiveram o flagrante
convertido em prisão cautelar. Fosse a convalidação judicial
realizada sem a audiência de custódia, não temos dúvida
em afirmar que a proporção seria inversa (LIMA, Renato
Brasileiro de. Manual de Processo Penal, p. 927-928. 3ª Ed.
2015, Editora Juspodivm) .

Com base nessas incongruências, percebeu-se a necessidade de interpretar a legislação ordinária à luz da Constituição,
quando, na verdade, estava ocorrendo o contrário: a Constituição é que estava sendo interpretada à luz de normas infralegais, em prejuízo dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se dispensava a oitiva
do flagranteado, para se decidir acerca de seu destino com base
em documentos produzidos unilateralmente pela autoridade
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policial. Nessa esteira, o magistério de Giacomolli convida a
interpretação do processo penal tomando como paradigma a
Constituição da República:
Tanto nas hipóteses de flagrante delito convertido em prisão preventiva, quanto na decretação de prisão preventiva
autônoma, o preso não é ouvido e nem apresentado ao juiz.
Isso não ocorre imediatamente e nem em um prazo razoável. Com isso se descumpre a CADH e a CF, com o silêncio
de toda a estrutura jurídica, em todos os níveis decisionais,
postulatórios e doutrinários. O preso somente será ouvido quando da instrução processual e, como regra, no final
do procedimento, meses após a sua prisão. Nas situações
em flagrante, o que é apresentado imediatamente ao juiz
é a documentação da prisão, mas não o detido. Com isso,
se esboroa e fragiliza o contraditório. Também, deveria ser
cumprido o disposto no art. 8.1 da CAH (“toda pessoa tem
direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de
um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal). O direito à audiência, de ser ouvido, é um desdobramento da ampla defesa (defesa pessoal) e do contraditório, na medida em que
se daria ao sujeito a possibilidade de expor as suas razões
defensivas, possibilitando a concessão da liberdade provisória ou a substituição da prisão pelas cautelares alternativas.
Com a apresentação imediata do deito, o juiz poderia avaliar melhor a necessidade da prisão e das demais medidas
cautelares, cumprindo o determinado na CADH. (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem
conforme a Constituição Federal e o Pacto de San Jose da
Costa Rica. São Paulo: Atlas, 2014, p. 364, destaque nosso).

Passou-se, então, a exigir o contato imediato da pessoa
do preso com o juiz, especialmente, porque, nem sempre, os
documentos conseguem transmitir todas as circunstâncias que
envolvem o caso, ainda mais se considerado o grande volume
de prisões efetuadas diariamente, transformando o sistema de
justiça numa verdadeira oficina de peças jurídicas. O desabafo
dado pelo Defensor Público do Estado do Ceará, Dr. Émerson
Castelo Branco, em seu perfil no facebook, demonstra bem essa
realidade:
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O CNJ e o Poder Judiciário cearense estão de PARABÉNS
pela postura pró-ativa ao implementar em nosso Estado a
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. Em minha tese de doutorado,
tratei da FARSA existente no sistema penal de justiça. Enquanto a doutrina processual contemporânea defende que
todos os atores do processo penal devam conhecer de perto
a REALIDADE do que estão apreciando, devendo juiz e promotor DIALOGAR com o preso, ANTES DA AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA, NÃO EXISTIA DIÁLOGO NEM CONHECIMENTO DA REALIDADE do que se estava apreciando. Tudo não
passava de uma FARSA. E a Defensoria Pública também era
personagem dessa FARSA, porque nunca teve condições
materiais de ter acesso imediato ao preso e à realidade passada. Em matéria de prisões, todos nós (defensores, juízes
e promotores) éramos personagens de uma FARSA, elaborando PEÇAS FRIAS e desprovidas de conhecimentos dos
FATOS e da pessoa presa, verdadeiros MODELÕES, CARIMBOS, tudo componente da ENGRENAGEM de uma FÁBRICA
DE INJUSTIÇAS, porque milhares de pessoas demoravam
para serem SOLTAS, em razão da demora na apreciação
das prisões e por falta de informações acerca dos fatos! Enfim, CULPA COMPARTILHADA de todos nós, atores dessa
fábrica de injustiças, porque milhares de pessoas são presas ainda por furtos de bagatelas, dano, desacato (por sinal,
delito que enfim desaparecerá com o novo Código Penal). E
são justamente essas pessoas que estão sendo beneficiadas
com audiências de custódia. Como o sistema de apreciação
de prisões era uma farsa, não se separava o joio do trigo, e
milhares de pessoas terminavam sofrendo todas as agruras
da prisão, com imenso sofrimento para si e sua família e
com marcas inapagáveis de suas vidas. Enfim, PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA DO SISTEMA PENAL DE JUSTIÇA BRASILEIRO, A APRECIAÇÃO DAS PRISÕES VEM
OCORRENDO VERDADEIRAMENTE! E demoramos muito,
porque na Europa, nos EUA e qualquer país decente, juízes,
promotores e defensores já atuam EFETIVAMENTE desde
o momento da prisão, antes da instauração do processo. Parabéns a todos que estão fazendo parte dessa BELA parte da
história do sistema penal de justiça brasileiro. (Texto extraído do perfil, na rede social facebook, do Defensor Público
do Estado do Ceará, Dr. Émerson Castelo Branco, em 24 de
setembro de 2015, destaque nosso. Disponível em: https://
www.facebook.com/emerson.castelobranco.5)

De fato, um dos principais gargalos da prática processual
penal, no Estado Democrático de Direito, é a padronização de
Editora Via Dourada

Pedro Queiroz da Silva | 47

petições, despachos e decisões, fabricados como em uma linha
de produção, alheias a concretude do fato, enquanto acontecimento único, irrepetível e de importância ímpar na vida do
jurisdicionado.
Assim, com o advento do Estado Democrático de Direito
originou-se um paradoxo: instituiu-se uma gama de garantias
processuais, que, na prática, revelaram-se letra morta, ante a
estandardização (uniformização) das peças jurídicas, elaboradas, quase sempre, com base na gravidade abstrata do fato.
Para se constatar como a customização das manifestações judiciais é corriqueira, basta verificar a quantidade de decisões proferidas diariamente pelos tribunais reformando, por
ausência de fundamentação idônea, sanções impostas e regimes de pena aplicados em sentenças condenatórias. O Supremo Tribunal Federal possui, inclusive, súmulas aprovadas no
intento de combater tal prática.
A preocupação com essa anomalia é antiga, tanto que,
visando compelir os juízes a apreciar o caso concreto em suas
minúcias, a processualística sempre defendeu a necessidade de
fundamentação das decisões judiciais, o que inclusive inspirou
a Constituição Federal de 1988, com a consagração de tal norma no inciso IX, do artigo 93, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45/2004.
Inobstante, com a democratização da informática, o
crescimento da criminalidade e dos índices de judicialização,
o princípio da fundamentação das decisões judiciais deixou de
atender satisfatoriamente seu desiderato. Difundiram-se decisões padronizadas, modelos enquadráveis abstratamente a
qualquer caso, em prejuízo da singularidade do caso concreto.
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Modernamente, a estandardização também é explicada,
em boa medida, pelas exigências de produtividade, alcançadas
sob ameaça de sanções disciplinares aos servidores do sistema
de justiça, e pela instituição de gratificações por alcance de metas, circunstâncias que fizeram dos pronunciamentos judiciais
uma liturgia desprovida de sentido e do procedimento um obstáculo a ser superado de qualquer forma.
Nesse contexto, visando conceder caráter mais humano à
apreciação judicial das prisões em flagrantes e das consequentes decisões que daí podem advir, inclusive, com possibilidade de restrições ao direito fundamental a liberdade de ir e vir,
instituiu-se a audiência de custódia, para que se possibilite ao
julgador, através do seu contato direito com o preso, uma análise mais fidedigna da sua personalidade e das circunstâncias
do caso.
Dessa forma, com a apresentação sem demora do flagranteado, o magistrado, a acusação e a defesa não têm como
escusar-se da apreciação das angústias individuais de cada caso,
aproximando-se dos elementos necessários à adoção da decisão
mais acertada acerca da legalidade da prisão em flagrante, da
concessão de liberdade provisória ou da imposição de medida
cautelar pessoal (prisões processuais, monitoramento eletrônico, afastamento de cargo público, etc.).
A institucionalização da audiência de custódia evita que
o destino da pessoa presa em flagrante seja decidido como em
um “jogo de cartas marcadas”, cujo resultado já é conhecido
desde o início, em virtude do fenômeno da estandardização.
É preciso, no entanto, advertir que a audiência de custódia
não se constitui, isoladamente, numa solução para o problema
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da mecanização da apreciação da situação jurídica do flagranteado, porque ela exige um aporte expressivo de recursos materiais e humanos para que seja realizada em consonância com
as garantias processuais consagradas na Constituição Federal.

10 REFLEXOS CAUSADOS PELA EFETIVAÇÃO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
Os impactos causados pela implementação da audiência
de custódia no Brasil, desde que o Conselho Nacional de Justiça
incentivou sua regulamentação pelos Tribunais, são verificados
através de seus números astronômicos.
Calcula-se que os estados da federação que adotaram a medida já economizaram, em conjunto, cerca de R$
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), se levado em
consideração que a manutenção de um preso custa cerca de R$
3.000,00 (três mil reais) mensais aos cofres públicos.
Além disso, até 31 de dezembro de 2015, estima-se que
cerca de 120.000 (cento e vinte mil) pessoas deixem de ser presas por conta da realização das audiências de custódia.
Nesse sentido, são reveladores os esclarecimentos feitos
pelo Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente do Supremo
Tribunal Federal, acerca do projeto que visa conceder eficácia
ao instituto da audiência de custódia:
Nós temos hoje no país 50% de liberdade condicional daqueles que são detidos em flagrante porque não apresentam periculosidade à sociedade. Vão responder processo
criminal em liberdade. Implantamos esse projeto e já economizamos para os cofres públicos. Nossa estimativa é que,
até o fim do ano, deixemos de prender 120 mil pessoas e,
como cada preso custa cerca de R$ 3 mil para o erário, teremos ao final de um ano uma economia anual de R$ 4,3
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bilhões que podem ser investidos em educação, saúde e
outros serviços públicos. Ademais, teremos a vantagem de
abrir vagas para aqueles presos que oferecem perigo a sociedade e precisam ser segregados. (…) O que importa é
que nós alteremos a cultura do encarceramento, que nos
tornou o quarto país que mais encarcera no mundo, com
600 mil presos, e o que é pior: 40% desses presos, ou 240
mil pessoas, jamais viram um juiz e ficam, por vezes, meses presos em franca oposição ao princípio da presunção de
inocência. Muitas vezes quando são soltos, são inocentes ou
terão cumprido em regime fechado uma pena que eventualmente lhes é aplicada em regime semiaberto ou aberto,
uma pena substitutiva em termos de prestação de serviços
à comunidade ou outra qualquer que nosso sistema processual penal admite (Trecho de discurso proferido pelo
Ministro Ricardo Lewandowski no lançamento do Projeto
Audiência de Custódia em Roraima. Disponível em: www.
oabrj.org.br/noticia/93463audiencias-de-custodia-ja-pouparam-r400-milhoes-aos-cofrespublicos. Acessado em 9 de
novembro de 2015.).

A adoção da audiência de custódia pelos Tribunais de
Justiça está em vias de expansão. Inicialmente implementada
no Estado de São Paulo, a medida já se encontra em funcionamento na Bahia, no Ceará, em Santa Catarina, no Piauí, em
Pernambuco, na Paraíba, em Goiás, em Tocantins, no Paraná,
no Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, em Minas Gerais, no Maranhão e no Espírito Santos, entretanto, é
provável que até o final do ano de 2015 todas as demais unidades federadas tenham manifestado adesão.
No Estado do Ceará, em que existem cerca de 22.000
(vinte e dois mil) presos, segundo estimativas da Secretaria
de Segurança Pública do Estado, com 900 (novecentos) deles
recolhidos nas delegacias de polícia, a adoção da audiência de
custódia veio em boa hora, constituindo-se num importante
instrumento contra a saturação do sistema penitenciário local,
ao viabilizar a separação dos indivíduos que realmente preciEditora Via Dourada
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sam ser segregados daqueles que não apresentam risco à ordem pública.
Nesse ponto, salutares as observações tecidas pelo Governador do Estado, Camilo Santana: “a experiência de outros
estados tem mostrado a redução de 40% no número de encarcerados (…) se você pegar o custo de um preso e de um aluno,
um aluno não dá nem R$ 3 mil por ano. Um preso custa R$ 3
mil por mês”.
Todos esses dados revelam a seriedade com que deve ser
encarada a implementação da audiência de custódia no Brasil,
sobretudo, no contexto de um sistema penitenciário absolutamente caótico, beirando ao colapso.

11 CRÍTICAS FORMULADAS AO INSTITUTO
Apesar de tudo que foi exposto, a implementação da audiência de custódia não é unanimidade no meio jurídico, havendo ferrenhos opositores a sua realização.
Argumenta-se que a lisura da prisão e a garantia dos direitos fundamentais da pessoa apreendida já é realizada pelo
delegado de polícia, enquanto integrante de autêntica carreira
jurídica, conforme disposição da Lei n° 12.830/2013, motivo
pelo qual seria “autoridade autorizada por lei a exercer funções
judiciais”, nos termos exigidos pelo artigo 7.5 da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos.
Alega-se, ainda, que inexistem condições logísticas à institucionalização da medida quando consideradas as dimensões
continentais do país e a ausência de estrutura que assola praticamente todas as carreiras jurídicas.
Em virtude dessas dificuldades, sustenta-se que as audi-
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ências de custódia não seriam realizadas em tempo hábil, resultando na liberação dos presos, e no consequente descrédito
da sociedade no sistema penal, fomentando-se ainda mais execuções sumárias, desaparecimentos forçados e linchamentos.
Com efeito, restaria desestimulada a atuação da polícia,
pois como o detento tem a prerrogativa de mentir em juízo,
poderia imputar falsamente a prática de tortura aos agentes
policiais, causando a nulidade do cárcere e a inversão de posições, tornando-se vítima, enquanto o autores de sua prisão
passariam à condição de acusados.
Assim, seria preferível ao polícia não atuar, respondendo
por prevaricação, do que correr o risco de ter contra si formulada acusação de tortura, crime hediondo por expressa disposição constitucional.
Nessa toada, a prática de maus-tratos contra o detento
seria presumida, motivo, inclusive, pelo qual se justificaria o
controle judicial da prisão, a ser efetivado na audiência de custódia, o que não seria razoável, já que a atuação dos funcionários públicos é que goza de presunção de veracidade e legitimidade.
Lembra-se, ainda, que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos não impõe a condução imediada do preso ao
juiz, mas determina que ela ocorra sem demora, o que seria
satisfatoriamente atendido pela legislação vigente.
Por fim, ressalta-se que o magistrado não seria a pessoa mais apropriada a avaliar o respeito a integridade física
do preso, por falta mesmo de conhecimentos técnicos, sendo
mais adequada a apresentação do detendo a um médico legista,
para elaboração do respectivo laudo, com a posterior remessa
Editora Via Dourada

Pedro Queiroz da Silva | 53

ao juiz.
O fato é que a implementação da audiência de custódia
é uma decorrência da adesão do Brasil ao Pacto San Jose da
Costa Rica, não havendo diálogo quanto a necessidade de sua
efetivação.
Apesar disso, os argumentos contrários a realização do
ato não devem ser absolutamente desconsiderados, ao invés,
quando razoáveis, podem ser utilizados no aprimoramento da
medida, assim, por exemplo, é importante que, imposta prisão
cautelar durante a audiência, o custodiado seja recambiado ao
estabelecimento penitenciário por agente diverso daquele que
efetuou sua prisão, para que não restem inibidas denúncias de
maus-tratos.
Nesse mesmo sentido, é preciso absorver as críticas, para
que se tenha redobrada cautela no recebimento de reclamações quanto ao cometimento de excessos policiais, para que tais
queixas não sejam tomadas como verdades absolutas, exigindo-se a devida comprovação, por meio de depoimentos, perícias e demais meios de prova admitidos.

12 CONCLUSÃO
A legislação processual penal vigente no Brasil determina a remessa do auto de prisão em flagrante ao magistrado
para que ele possa averiguar a licitude e a imperiosidade da
decretação de medidas cautelares.
Inobstante, com o passar dos anos, esse regramento revelou-se deficiente, por não possibilitar uma visão dialética e
completa do caso. Generalizaram-se avaliações superficiais
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acerca da legalidade e da adequação das prisões processuais,
calcada exclusivamente na ótica da autoridade policial, com notórios prejuízos a situação do cidadão apreendido.
Dessa forma, tornou-se imprescindível a releitura da legislação processual à luz da Constituição Federal e dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, de modo a viabilizar a
apresentação do preso ao magistrado logo após efetuada a prisão, e não mais ao final do procedimento, quando já decorrido
considerável período após o cárcere.
Todavia, é relevante esclarecer que os benefícios advindos com a implementação da audiência de custódia não ficam
restritos ao efetivo controle judicial das medidas cautelares, ao
invés, vão além, uma vez que, a partir dela, institucionaliza-se um importante instrumento de inibição ao cometimento
de abusos policiais, através do contado imediato do juiz com o
preso.
Com efeito, apesar das críticas formuladas, é incontestável que a condução sem demora do detento à presença do
magistrado atende a valores inerentes a democracia, promovendo a dignidade da pessoa humana, ao impossibilitar a realização de prisões indefinidas, sem que a pessoa apreendida
tenha oportunidade de apresentar sua versão sobre os fatos lhe
são atribuídos.
Assim, pode-se vislumbrar na institucionalização da medida uma exigência decorrente dos valores morais que inspiram
o direito, tornando mais justa e dialética a persecução criminal,
como resultado do progresso e da universalização dos direitos
humanos.
É chegada a hora do Brasil se redimir de sua mora, insEditora Via Dourada
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titucionalizando a audiência de custódia, como forma de adequar sua legislação processual aos avanços exigidos pelo direito
internacional, como já o fizeram muitos países, inclusive, na
América Latina.
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CAPÍTULO 2
VIOLÊNCIA CONTRA POLICIAL MILITAR:
FATOS OCORRIDOS NA CIDADE DE
FORTALEZA/CEARÁ
Estanislau Ferreira Bié1
1 INTRODUÇÃO
Esse artigo foi extraído de uma pesquisa científica realizada no ano de 2009 durante a realização do Curso de Especialização em Policiamento Comunitário – Turma I, da Universidade Federal do Ceará – UFC, o estudo versa sobre a violência
praticada contra os policiais militares, notadamente os ocorridos na Região Metropolitana de Fortaleza nos anos de 2006 a
2008, como forma de classificar a vitimização no decorrente do
desempenho profissional.
Antes mesmo de adquirir a capacidade de pensamento,
de compilação das ideias, o ser humano já experimentava a vivência instintiva, que, em muitas ocasiões, levada à violência.
Isso se deu a partir da pré-história, quando disputavam, a semelhança dos animais, territórios e caça.
1
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E assim perdurou por muito tempo. O homem já senhor
da escrita ainda era fascinado por guerras e disputas de território, talvez num mesmo sentimento de impor sua masculinidade aos outros, por meio da força.
Com o passar do tempo, a violência passou a ser menos
instintiva e mais voltada para a racionalidade. Dessa forma, as
guerras não mais eram apenas para delimitar espaço ou condição superior, mas sim para defender esse ou aquele interesse,
normalmente econômico, que implicaria não só em ruína para
sí, mas para seus consanguíneos.
A partir daí o que se viu foram os combates mais violentos, as guerras mais sangrentas. O uso racional da violência, por
vontade, implicou em fatos aterradores. Nunca mais o instinto
prevaleceria sobre o desejo humano de destruir seu desafeto.
Nesse contexto, várias raças, grupos étnicos ou mesmo profissionais passaram a sofrer enorme perseguição. Aqui
podemos citar, apenas sobre fatos recentes, a caça às bruxas
promovida pela Igreja Católica na Idade Média, o holocausto
ocorrido na segunda guerra mundial e mais recentemente a
perseguição aos Curdos no leste europeu.
É necessário trazer esse elemento histórico da violência
primitiva/instintiva para podermos conceituar o assunto a correlacionar com o que ocorre na sociedade moderna.
Fundamentando, seria a violência moderna a mesma
praticada pelos primeiros humanos ou agora decorre de outros
fatores? Daí a necessidade de diferenciar, pois vou detalhar a
violência de uma classe muito específica.
Contudo, o mais interessante é o fato de que muitas categorias profissionais sofrerem a mesma violência apenas em
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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decorrência de sua condição, sem nenhum viés étnico, religioso
ou econômico. Assim, somente funcionários públicos podem
ser vítimas de desacato, muito embora a vítima seja, em tese, a
sociedade e sua organização.
Isso ocorre particularmente com uma classe profissional: os agentes de segurança pública. Quer sejam eles policiais,
bombeiros ou agentes prisionais, a violência desemboca na
classe por sua simples razão de existir e se contrapor às ações
perpetradas pelos marginais.
Os sociólogos, no entanto, ressentem o fato de que existe
uma natureza humana e que as ações muitas vezes decorrem
dela. Preferem explicar pelo social todas as perguntas em detrimento dessa natureza. (LEIS, 2000, p. 6)
Como forma de exemplificar o problema, cito a condição
no Estado do Rio de Janeiro, cidade referência quando o assunto
é calamidade na segurança pública. As operações desenvolvidas
principalmente pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
– PMERJ contra os traficantes implicam necessariamente em
represálias contra os milicianos nas ruas cariocas.
Esses policiais assassinados são vítimas dessa violência
racional, pela vontade do homem, também classificada como
gratuita porque não enseja em nenhum ganho palpável para o
criminoso, apenas prosseguir com seu feito já iniciado. Hobbes
já tratava da violência racional em seus tratados, que classificou
como o exercício racional da violência. (IUPERJ, 2005, p. 70)
A vítima não carrega nenhuma condição étnica, se branco ou negro, religiosa, se cristão ou não, enfim, não traz consigo
nenhum fato que o designe ser, aos olhos do algoz, o merecedor
da violência, apenas o simples fato de envergar uma farda para
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garantir um mínimo de dignidade à sua família. O criminoso não agiu por nenhuma das premissas básicas, como ódio,
busca de riqueza, nada, agiu simplesmente porque o outro era
policial.
Esse é o tipo de crime que iremos tratar no bojo desse trabalho cientifico. Enriquecido por dados colhidos junto à
Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança – CIOPS,
vamos estudar o crime contra a figura do policial militar em
serviço, na Região Metropolitana de Fortaleza.
O estudo visa ainda traçar uma correlação entre as ocorrências e verificar se podem ser consideradas um problema endêmico ou apenas pontual. Concentraremos ainda os crimes
por tipo, ocorrência e consequência.
A análise inicial se pauta pelo conceito de violência, como
surgiu, quais suas vertentes, enfim, vamos conceituar a violência em seu aspecto mais amplo para podermos passar a analisar a aplicabilidade no contexto atual, tomando por base os
fatos ocorridos contra os milicianos da Polícia Militar do Ceará
– PMCE, delimitando como área a capital e seus arredores.

2 AS CAUSAS DA VIOLÊNCIA
Já indicada como instinto do homem, a violência atualmente possui várias formas e finalidades. Conceitua-se a violência sexual, a moral, a física, a religiosa, enfim, a violência
hoje assumiu diversas vertentes.
Contudo, não se encontram fatores isolados para desencadear a violência, normalmente o ato de violência, qualquer
ele que seja, ocorre quando os elementos propiciam o acontecimento, como a vontade do autor de causar a violência, as cirSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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cunstâncias em que ocorreu o fato e outros aspectos que juntos
terminam na prática.
Em breve considerações, podemos dizer que a violência,
ou seja, o ato em si, precisa de mínimos requisitos, listados a
seguir:
•
•
•
•

Agressor;
Agredido;
Circunstância ocasional;
Fato deflagrador ou quebra de alguma conveniência
social; Agressão.

Exemplificando, podemos dizer que em um acidente de
carro, o condutor causou danos patrimoniais (quebra de uma
conveniência social) ao agredido, pelo fato de ambos dirigirem
no mesmo local (circunstância ocasional), restando a agressão
(veículo danificado).
Até mesmo o fenômeno cultural implica em fatos que,
considerados violentos em certas culturas, denota coragem ou
amadurecimento em outras. Sob essa percepção difusa, Gonçalves (1985) escreveu:
Toda relação social é mediatizada por um sistema simbólico. É claro que a violência como tal tende a ser inevitável:
aquela que cada um de nós praticará, de que será objeto ou
que observará. Isto porque a simbolização nem sempre é
possível, quer por insuficiência de instrumentos simbolizantes, quer por falta de capacidades concretas de percepção e de compreensão.

Destarte, a violência não segue um padrão de comportamento mundial. Mesmo em casos de grande repercussão, a
vista de certos pensamentos e fato é corriqueiro. O suicídio é
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exemplarmente combatido no ocidente, enquanto algumas culturas orientais e outras de cunho religioso o consideram uma
forma de honra e sacrifício.
Mesmo eivado de diversos conceitos, percepções e critérios culturais, a violência social, ou seja, a perpetrada contra
o povo indefeso, essa sim tem um caráter de repulsa mundial,
mesmo nos mais retraídos sistemas sociais. A seguir veremos
um breve relato sobre o instinto acarretando violência e a adquirida pela racionalidade, a vontade do homem.

3 A VIOLÊNCIA INSTINTIVA E A RACIONAL
Esse tipo de violência voltou às manchetes com o advento
das gangues juvenis. Grupo de crianças e adolescentes embalados pelo uso inadequado de substâncias entorpecentes que se
habilitam para a prática de condutas delituosas, normalmente
o enfrentamento com outras gangues em determinado local e
hora com o fito único de garantir a superioridade sobre a outra.
Não existe nada mais instintivo do que isso, seria, a grosso modo, como o líder da matilha a defender suas crias para
não perder o respeito e o território. O homem, como animal,
também pode agir dessa forma, mas não representa um comportamento racional, desenvolvido, agir instintivamente remonta ao uso da mais primitiva área do cérebro.
Não diferente, alguns autores consideram a violência
como uma anti-razão, uma desrazão, um ato impensado, enfim, algo completamente não-racional. De qualquer forma não
se concebe o uso de tal método em situações racionais.
O homem primitivo usava a violência instintiva para caSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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çar, comida e inimigos, sem saber ao certo o motivo pelo qual
seu semelhante se tornara inimigo. Era realmente um modelo animal de comportamento, bem distante da razão, princípio
pela qual somos diferentes dos animais.
Sobre a natureza animal da ação, Scheler (2008) dissertou:
No animal – seja ele de organização superior ou inferior –
cada ação, cada reação, por ele efetuada, inclusive a “inteligente”, dimana de uma disposição fisiológica do seu sistema
nervoso, à qual estão ligados, no plano psíquico, instintos,
impulsos motores e percepções sensíveis.

Somente com o início da vida em sociedade é que as primeiras aglomerações de homens passaram a entender que juntos podiam dividir as tarefas de forma a tornar a convivência
mais fácil.
A partir daí a violência instintiva deu lugar à violência
racional, ou seja, não existia mais o impulso irracional que o
indivíduo daria para praticar o ato. Ao contrário disso, surgiu a
violência com uso da racionalidade, ou seja, o indivíduo agora
continuaria a praticar a violência, mas impelido por alguma
regra social que entendera quebrada e como forma de reparar
o dano, praticada o ato violento.
Embora os resultados fossem, em sua grande maioria,
semelhantes, a dicotomia entre os dois conceitos garantiu que
os atos praticados antes por impulso, sem refreio, agora estavam sob análise da comunidade, sob pena de ver seu ato incoerente.
Seria como “matar alguém” por alguns motivos. Agora
existem fatos motivadores, antes era por simples desejo ou reação à ameaça do outro. Mesmo em ambos os casos o ato sendo
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ilegal e imoral, há uma grande diferença entre eles. Vale ressaltar que mesmo usando de toda a nossa racionalidade, o instinto
humano ainda subsiste em nossa percepção de mundo.
A partir da vida em sociedade, a forma da violência sofreu grande mudança, sob pena de grave repulsa social ao
agente agressor. Isto levou o homem a manter sob controle seu
instinto de infligir violência ao semelhante, só não funcionou
em casos de problemas psíquicos e situações de elevado sentimentalismo.
Esse uso da racionalidade, contudo, trouxe mais conflitos para o homem. No momento em que percebeu e assimilou
conceitos de superioridade e força, o homem, racionalmente,
procurou elevar-se diante do semelhante mesmo que não houvesse nenhum motivo plausível.
Atualmente essa prática do uso da razão na violência
atingiu níveis elevados. O mais interessante é que por diversas
vezes, a razão do ato violento termina na violência instintiva,
primitiva.
O uso dessa razão pode ser exemplificado pelo ato praticado por um marginal contra seu semelhante para roubar um
objeto qualquer. Analisando o fato, pode-se perceber que a ação
do marginal não encontra amparo no instinto, visto que ele
roubou pelo desejo de roubar, usando a razão pessoal. Não há
necessidade imediata de sobrevivência que justifique a violência, então ela não é instintiva.
Existe ainda uma vertente. Segundo Marx, o homem
é produto do meio, portanto as atitudes sociais esperadas de
qualquer ser humano dependem, diretamente, da sua história
de vida, ensinamentos e cultura adquirida no decorrer de sua
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formação do seu caráter pessoal.
Observando por esse prisma, fica difícil realizar qualquer
conceituação de certos marginais, visto não encontrar na retrospectiva de sai vida, qualquer exemplo positivo de comportamento social, de forma que hoje ele pautará seus atos pelo
aprendizado que teve, ou a falta dele.
Assim, o marginal que comete grave crime, como homicídio, não assimila a intensidade do seu ato pelo fato de não
ter como referenciar a ação que praticou com as experiências
que viveu. Baseado que viveu em enorme pobreza, carente dos
afetos dos pais, dependente de terceiros para sobreviver, este
marginal não tem parâmetros para entender o certo e o errado.
Aqui a razão não existe, ele praticou o crime por instinto,
talvez assassinou pelo sentimento de ter abatido um competidor dele, mesmo que não seja efetivamente. A sociologia procura dar esse entendimento, de que o crime é ocasionado pelo
produto de condições sociais exógenas. (ROCHA, 2005)
O direito também possui uma vertente nesse sentido,
mas em estrito conceito. Sobre esse aspecto, Rocha (2005) escreveu ainda:
Assim, a premissa mais importante é que na raiz do problema existe um indivíduo socialmente desequilibrado cuja
desorientação está no fracasso de sua adequada sociabilização, por carência de condições sócio-econômicas para tal
ou por abundância que provocará excessivo individualismo.
Isto sem contar com certa visão biologista que define o caráter autoritário e consequente tendência para a violência
como atributos de nascença.

O uso da racionalidade (razão) para explicar a violência
encontra guarida na prática jurídica, mas a corrente filosófica
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destoa completamente do assunto, dizendo que não existe razão na conduta violenta.
No estudo desse confronto de escolas, Cella (2001) dissertou:
Porém, se se conceder que o uso da força, por si só, exclui a
possibilidade da argumentação racional, seria inútil, desde
logo, sustentar a existência de racionalidade no Direito, a
ocorrência de racionalidade nas formas com que a sociedade resolve seus conflitos mediante a aplicação de regras por
ela criadas.

Com efeito, o Direito não exclui a aplicação da força, não
pode prescindir da aplicação da violência, ainda que simbólica,
para que haja garantia de conformação às regras estabelecidas
pela sociedade, ou por aqueles que detêm o seu poder, já que a
idéia de poder também não pode estar dissociada da força.
Por essa razão, há quem exclua a possibilidade de razão
ao discurso jurídico...
A razão do discurso jurídico serve para entendermos a
violência racional, não instintiva. Sempre haverá vencedores e
vencidos, o importante, racionalmente falando, é que o grupo
do poder permaneça no poder, enquanto o vencido quer mitigar essa influência e adquirir o status de superior.
Essa busca pelo sucesso tem como consequência a violência, seja ela em que nível for, formulada pela razão, só o
homem age desse jeito. A razão, que distingue os homens dos
outros animais, permite que existem outras possibilidades para
o incremento da violência que não é vista no restante do reino
animal.
Essa racionalidade permitiu as guerras, as submissões ao
inimigo vencido, a busca incessante pelo desafeto e é o motor
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da violência social das grandes cidades. Excetuando, como já
dissemos, os casos de doença psíquica e da falta de referência
social, todos os outros casos são resultantes da violência racional do homem.

4 A VIOLÊNCIA URBANA
A violência urbana existe em diversas perspectivas. Para
explicá-las, fez-se necessário tratar da violência instintiva e
racional, tendo em vista que acredito que a violência tem sua
vertente social, como citou GULLO (1998, p. 105) ao tratar do
ponto de vista antropológico, mas deriva prioritariamente da
natureza humana, como Hobbes propôs.
Dessa forma, a violência não decorre especificamente de
um fenômeno social. Muitos crimes são cometidos pelo instinto
ou pela natureza humana do envolvido. Principalmente aqueles em que há alguma psicopatia presente.
Mas há de se entender que a violência como fato social
tem mais relevância que as atitudes particulares de alguns
membros dissolvidos no seio social. Dessa forma, muitos sociólogos interpretam a violência urbana como o fenômeno puramente social.
Uma boa definição do que seria violência urbana seria a
narrativa de SILVA (2004, p. 57), quando cita:
Analisada em seus conteúdos de sentido mais essenciais,
a representação da violência urbana seleciona e indica um
complexo de práticas que são consideradas ameaças a duas
condições básicas do sentimento de segurança existencial
que costuma acompanhar a vida cotidiana rotineira – integridade física e garantia patrimonial. Ela aponta para o
crime comum, mas o foco de atenção é a força nele incrustada, a qual é definida como responsável pelo rompimento
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da normalidade das rotinas cotidianas, isto é, de seu caráter
cognitiva e axiologicamente não problemático e moralmente lícito.

A violência urbana também floresce na falta de políticas
públicas para a diminuição das desigualdades. Nas comunidades não assistidas pelo poder público, a infantilidade é desenvolvida rumo à juventude e a vida adulta sem referências de
como seria um comportamento socialmente aceito.
Viver nesse mundo especial, o gueto sem muros, implica
em submeter-se à vida cotidiana do local, e consequentemente
adotar o estilo de pensar, agir e fazer. Dessa forma, ao presenciar o consumo de drogas diariamente, esse comportamento
passa a ser a regra e a exceção é não usar, ou seja, não ser socialmente aceito no gueto.
Crescendo sem referências, como já dito, o crime e a violência que esses indivíduos irão perpetrar na sociedade formal
não significa muito para suas mentes deturpadas, pois estão fazendo o necessário para continuar a ser “sociedade” na favela.
No entanto, por mais que a sociedade imprima sua característica no ser humano, por mais que a violência nasça desses
bolsões de pobreza e esquecimento, sempre há um elemento
íntimo do indivíduo que o ajuda a discernir entre o certo e o
errado. Moralmente, todos sabem que matar é errado, quando
ocorre o fato, ele foi desencadeado por uma circunstância que
foi de fórum pessoal.
Se fosse apenas o aspecto puramente social, todos, indistintamente, da favela seriam criminosos, mas esse comportamento se reduz a uma parcela dos integrantes daquela comunidade.
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Esse misto de sociedade que instiga o indivíduo ao crime
e ser humano que aceita o comportamento por sua natureza é
o motor da violência urbana cotidiana. O fácil acesso às substâncias entorpecentes faz com que os crimes sejam praticados
com mais crueldade, porque na execução do ato delituoso a realidade está deturpada, disfarçada pelo efeito da droga utilizada

5 A VIOLÊNCIA POR SEGMENTO SOCIAL
Desde que o homem tentou alguma forma de retaliação
contra o poder legítimo do estado, seja ele tirano ou não, a conduta física sempre restou empregada contra o agente estatal,
seja ele de qualquer natureza.
Um aspecto da racionalidade da violência pesquisada no
capítulo anterior diz respeito ao fato de que muitos atos de violência praticados com o uso da razão foram direcionados para
diversos segmentos sociais, criando a segmentação da violência
racional, ou seja, a escolha do agressor recaí sobre parcelas sociais de características diferentes.
Da mesma forma, o marginal da favela não rouba no
morro, seu estereótipo de vítima indica o morador da rua, como
chamam os residentes nos bairros cariocas. Muitos outros casos são exemplo disso: o assassinato de prostitutas por Jack, o
estripador nas ruas londrinas do Século XIX, a perseguição dos
grevistas nos anos da ditadura militar brasileira, o ataque aos
atletas judeus nas olimpíadas de Munique, para citar alguns.
Existe, contudo, uma classe que no decorrer dos séculos
vem sendo alvo da violência. Os militares têm se envolvido em
guerras e disputas desde os mais remotos anos, e por serem
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protagonistas das batalhas, vem sofrendo atos de violência,
mesmo longe do cenário de conflito.
Hodiernamente, devido à diminuição dos conflitos no
mundo, as ameaças caíram para os policiais militares, responsáveis pelo policiamento ostensivo geral das cidades e constantemente representados como um empecilho entre o marginal e
seu objetivo.

6 A NATUREZA JURÍDICA DO CRIME CONTRA AS
FORÇAS REGULARES DO ESTADO
O crime contra o policial militar normalmente é revestido de uma característica diferente do crime contra a pessoa.
Certamente, o alvo da conduta delituosa não é o indivíduo, e
sim sua instituição, valores e procedimentos.
MELLO (2007, p. 3) trata do assunto quando cita que o
crime de desacato. Para o nobre autor, mesmo que o militar se
sinta menosprezado, humilhado, o fato delituoso é revestido de
um caráter em que o criminoso de livre vontade e consciente de
menoscabar a função pública do estado.
Quando há um homicídio contra um miliciano, pode-se
concluir que o marginal não viu na vítima um desafeto pessoal
ou pessoa que tivesse alguma ligação que pudesse ensejar o
crime. O marginal viu, sim, um agente do estado que poderia
ter poderes para estancar seu âmbito criminoso de cometer o
fato delituoso.
Da mesma forma, em raros casos o policial, principalmente em objeto de serviço, foi ou será alvo de condutas marginais por sua vida como indivíduo, sem a farda que o caracteriza
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14

72 |Reflexões sobre segurança pública sob o viés da ciência
como agente de segurança do estado.
Um exemplo simples é o caso do desacato. Vejamos o que
diz o art. 331 do Código Penal Brasileiro:
Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da
função ou em razão dela:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.

O próprio dispositivo encontra-se no título de crimes
contra a administração pública, mostrando o caráter especial
que esse tipo de conduta possui. Assim, por mais que seja um
desafeto do agente público em serviço, o marginal comete uma
infração contra o poder regulador do estado e seus agentes e
não contra o indivíduo.
O bem jurídico desses crimes, ou seja, o valor social deles, não está, como no caso do desacato, no comprometimento
da honra do indivíduo, mas no ataque ao prestígio, à dignidade
e o prestígio da função pública em si.
Sobre esse aspecto, Soares (2005) escreveu:
A integridade da Administração Pública, nos termos em que
foi alhures depauperada, é a base de toda essa guarda, de
toda a tutela penal. Tutelar a honra funcional, a partir do
crime de desacato, é tutelar, por via reflexa, a integridade
da Administração Pública. Há uma total correspondência
entre a tutela da integridade administrativa e a tutela da
honra funcional; protegendo-se a integridade da Administração, protegida estará a honra funcional do agente público e vice-versa.

O estado, por outro lado, tem todo o interesse em proteger o respeito a essa função como forma de existência do próprio estado. Sem o respeito, as instituições estatais não poderiam desempenhar suas atividades com o fim social a que se
propõem por relevância do particular sobre o todo (sociedade).
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O crime cometido, mesmo eivado de motivação pessoal,
fere a honra do estado, deixando a integridade da administração pública depauperada. Não se reveste, portanto, de caráter
pessoal, embora os crimes praticados nesse contexto sejam pluriofensivo na sua realidade, mas a parcela individual do agente
público é ignorada em detrimento de algo maior.
Não só em fatos típicos mais simples, mas mesmo em
celeumas mais complexas, o estado será o dono da ação. Em
alguns casos, como no homicídio, há que se verificar que a vida
é um bem inexistente nas pessoas jurídicas, de forma que a vítima é a verdadeira e única ofendida, não cabendo ao estado o
direito de defender os interesses, salvo pela atuação do Ministério Público.
Contudo, a ação delituosa visa, mesmo nos casos de homicídio, a ridicularização do sistema administrativo público,
que infelizmente desemboca no agente, este legítimo representante do poder público e investido de autoridade pelo estado.
Como bem descrito no Leviatã, a lei é proposta para salvar o
acusado da vontade punitiva do estado. Mal sabe os escritos
que o débil na relação brasileira atual é o estado, incapaz de garantir a segurança de seus cidadãos através de suas instituições
e inábil na preservação dos seus agentes. (LEIRIA, 2005, p. 9)

7 A POLÍCIA MILITAR NO ALVO DOS BANDIDOS
O maior problema já enfrentado pela polícia no combate
ao crime organizado ocorreu em 2006, no estado de São Paulo.
Em maio daquele ano, o líder do grupo organizado Primeiro
Comando da Capital – PCC foi transferido de uma carceragem
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distrital para um presídio de segurança. Sobre esse aspecto,
CARAMANTE & KAWAGUTI (2009) afirmaram que o ataque
foi a maior onda violência da história do estado.
Por ordem do criminoso, conhecido como Marcola, líder
do PCC, foi desencadeada uma onda de violência sem igual. O
total dos ataques às forças de segurança do estado, que incluíram policiais militares e civis, guardas penitenciários e metropolitanos, além de incursões contra bases comunitárias, delegacias entre outras instituições.
O grupo coordenou ataques diretos que resultaram em
32 mortes apenas no primeiro dia de operação, em 12 de maio
daquele ano. A investida duraria mais quatro dias, culminando
no dia 14 de maio, onde os presídios paulistas entraram em rebelião simultânea.
O saldo da investida foi o assassinato de 246 pessoas,
grande parcela formada por policiais e integrantes das forças
de segurança do estado, incluindo aí um bombeiro. O fato trouxe à tona um problema muito grave: o ataque aos agentes do
estado, antes casual, agora tinha caráter estratégico, ou seja, o
marginal estaria disposto a eliminar a presença do estado para
atingir seus objetivos.
O caso paulista teve repercussão em todo mundo. A imprensa especializada tratou do assunto como uma guerra civil
declarada entre a organização criminosa e o estado.
Sobre os ataques no estado de São Paulo, o Relatório da
Anistia Internacional de 2007 trouxe em seu bojo:
Durante nove dias, em maio de 2006, 493 pessoas foram
mortas a tiros no Estado de São Paulo - três vezes a taxa
normal de mortes por armas de fogo. As vítimas se concentraram na Grande São Paulo e no litoral do estado, mas
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também houve troca de tiros em todo o interior. O catalisador da violência foi atribuído de forma geral à decisão de
transferir 765 membros da organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC) à penitenciária de Presidente Venceslau, um presídio de alta segurança no interior do Estado de São Paulo. Em protesto contra
a transferência, o PCC teria dado ordens aos membros da
quadrilha para iniciar revoltas nos presídios e atacar a polícia de forma violenta.

Assim que os ataques contra a polícia começaram a diminuir, as notícias de homicídios policiais e as denúncias de
assassinatos por vingança nas áreas mais pobres da periferia
da cidade começaram a aumentar.
Segundo as estatísticas oficiais publicadas no fim daquela semana, houve, ao todo, 294 ataques do PCC, incluindo 136
dirigidos contra a polícia, 82 ônibus incendiados, 59 ataques
contra residências de policiais, bem como ataques contra bancos, supermercados e uma estação de metrô. O número oficial
de mortes foi de 246, incluindo 123 “suspeitos” e 41 policiais,
mais da metade deles fora do horário de serviço.
Enfocando nosso tema, o Estado do Ceará também já foi
alvo de ações criminosas onde o principal alvo foram as forças
constituídas do estado. O caso mais emblemático ocorreu em
de fevereiro de 2008, na cidade interiorana de Aracoiaba, onde
um assalto a banco deixou 6 mortos no local, metade dos quais
policiais militares.
A repercussão do caso foi notória em todos os noticiários.
Muitos questionaram o despreparo da polícia, a perversidade
dos bandidos ou outros fatores ligados ao crime. A verdade,
contudo, é que ali se viu o mais emblemático exemplo de violência racional contra policiais.
A morte dos três policiais que se encontravam no serviço
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de policiamento daquela cidade não teve outro sentido que não
o enfrentamento das forças constituídas do estado. Os militares
que tombaram ali foram vítimas de uma simples escolha. Se tal
crime ocorresse em outro dia qualquer, os assassinados seriam
outros, também policiais militares, o que prova que o crime
não foi contra a pessoa física dos milicianos, mas contra uma
instituição.
Da mesma forma, vários dos crimes cometidos contra
os policiais militares, principalmente quando se encontram em
objeto de serviço, tendem a ser praticados, na verdade, contra
a administração pública e não contra a pessoa, como citado no
item anterior.
Muitos outros exemplos de crimes que tiveram repercussão e alguns do cotidiano policial serão discutidos a seguir, com
a limitação do estudo em tela, ou seja, a Região Metropolitana
de Fortaleza - RMF.

8 O CRIME CONTRA POLICIAIS MILITARES NA
RMF
A Região Metropolitana de Fortaleza – RMF, concentra o
maior percentual de policiais militares no estado. O município
de Fortaleza, para constar, conta atualmente com 116 bairros
distribuídos em 5 distritos, população estimada de 2.473.614
habitantes. Tais indicadores traçam a dimensão da capital alencarina, recentemente classificada como a 5ª maior cidade do
país em termos populacionais. (IBGE, 2008)
No aspecto segurança, a área é abrangida pelo 5º Batalhão Policia Militar – 5º BPM, com sete companhias, e ainda
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por quatro subunidades do 6º BPM. Vale ressaltar que uma
nova distribuição está sendo estudada, através da Lei de Organização Básica – LOB, mas o cenário atual é o descrito.
O problema não é novo, no ano de 2008, Ribeiro (2008)
escreveu:
Nada menos que 50 PMs foram assassinados neste Estado,
em apenas três anos. Só nos primeiros 40 dias de 2008, já
são quatro os militares que tombaram sem vida no cumprimento de seu dever legal, conforme levantamento feito,
com exclusividade, pelo Diário do Nordeste. O número de
PMs executados por bandidos vem crescendo, anualmente,
no Ceará. Em 2005, foram 14. Em 2006, 15. No ano passado, 17 PMs foram assassinados. A maioria dos crimes,
entretanto, ocorreu quando os policiais estavam de folga.
Mesmo assim, eles decidiram agir ao serem assaltados ou
presenciaram quando bandidos atacavam terceiros.

Em termos de violência deflagrada contra policiais militares, em 2006 foram 15 milicianos mortos, em 2007, o número foi de 17, em 2008 o índice já indicava 10 mortes. O quadro
abaixo apresenta a relação dos combatentes mortos:
Tabela 1 - Relação dos Policiais Militares Assassinados em 2006

Fonte: Jornal Diário do Nordeste, 2009.
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Tabela 2 - Relação dos Policiais Militares Assassinados em 2007

Fonte: Jornal Diário do Nordeste, 2009.
Tabela 3 - Relação dos Policiais Militares Assassinados em 2008

Fonte: Jornal Diário do Nordeste, 2009.

O fato torna-se mais grave porque não estão contabilizados os casos em que houve lesão corporal ou outro tipo de
crime, como o desacato que é mais comum. Essa situação tem
causado desconforto na tropa, principalmente quando se descreve a situação como tais milicianos foram vitimados por seus
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algozes.
Vários aspectos fazem com que a região retro mencionada seja o principal problema na segurança pública estadual.
Cercada por favelas, com elevado índice de desigualdade social,
a capital cearense também sofre com a falta de projetos sociais
que possam garantir às crianças e adolescentes um futuro melhor que a marginalidade.
Outro aspecto é a grande migração advinda dos interiores
com o sonho de uma vida mais confortável que a existente nas
caatingas cearenses, principalmente da região dos Inhamuns.
O quadro demonstra ainda que a maior parte das vítimas
eram praças, mais afeitas ao serviço operacional, contudo, a
violência perpetrada pelos marginais contra os policiais militares em Fortaleza está longe de ser segmentada a esse nível.
Sobre esse fato, Ribeiro (2008) escreveu ainda:
A estatística aponta também que dos 50 militares assassinados entre 2005 e 2008, apenas o nome de um oficial
consta na lista dos mortos: o capitão PM Francisco da Silva
Nunes, que já tinha sido reformado, mas que, por ser formado em Direito, prestava serviços na Assessoria Jurídica
do Comando-Geral da Corporação. Nunes foi morto a tiros
por bandidos na tarde de 11 de fevereiro de 2005 quando reagiu a um assalto em uma clínica odontológica na Avenida
Bezerra de Menezes.

O levantamento estatístico aponta que, nos últimos três
anos, foram assassinados neste Estado 32 soldados, sete cabos,
seis sargentos, quatro subtenentes e um oficial (capitão).

9 UMA PROPOSTA DE DIMINUIÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA POLICIAIS MILITARES
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A violência contra as forças organizadas do estado não é
assunto recente, tampouco se vislumbra a “luz no fim do túnel”
para a temática. No entanto alguns avanços têm sido obtidos
com a adoção de medidas preventivas por parte das corporações militares estaduais.
Notadamente se percebe que o assunto “segurança pública” teve grande repercussão desde meados do ano 1997, quando houve a criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, indicando a importância de traçar metas para os governos
estaduais em troca de recursos.
Um aspecto que ainda fica bem fragilizado nesse contexto é a falta de incremento legal no caso de cometimento de
crime contra o agente de segurança, medida que seria um verdadeiro divisor de águas no combate à criminalidade.

10 O INCREMENTO NO TREINAMENTO
Há muito as corporações militares sofreram com a falta de treinamento generalizado da tropa, essa herança sempre
mostrou seu lado durante as operações, onde o despreparo
pode significar a perda de muitas vidas.
Até mesmo em tempos recentes, nos cursos onde se formam as praças e oficiais das polícias militares, o treinamento
vem sendo preterido em termos de qualidade, em prol da celeridade na formação e consequente aproveitamento do indivíduo profissionalmente nas ruas. O resultado disso é uma tropa
formada por policiais minimamente afeitos aos procedimentos
operacionais que garantem a segurança pessoal do miliciano.
O painel começou a mudar com a edição da lei 2.315, de
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4 de setembro de 1997, com a criação da Secretaria Nacional de
Segurança Pública – SENASP. Uma das funções primordiais foi
abrir caminho para uma futura unificação das polícias estaduais, a civil e a militar. Com esse fito, e com a responsabilidade
de direcionar os investimentos do governo federal nas corporações estaduais, a SENASP passou a priorizar determinadas
áreas, e a instrução foi uma delas.
Mais recentemente, mesmo com toda a mudança promovida pela SENASP, o Governo Federal, através do Ministério da
Justiça, aditou o PRONASCI, Programa Nacional de Segurança
Pública com Cidadania, em agosto de 2007. O PRONASCI visou
justamente a edição de cursos a distância com temas voltado
para o crescimento profissional.
Anteriormente, o sobredito ministério já havia criado a
Força Nacional de Segurança Pública, formada por integrantes
das polícias militares de todos os estados brasileiros, submetidos a um treinamento de nivelamento de forma a se tornarem
multiplicadores nos locais de origem.
Essa forma de agir é uma das mais fundamentais propostas para a diminuição indireta dos índices de violência contra
os policiais militares. Indireta porque a vontade do marginal
em agir contra as forças de segurança independe da vontade do
agente, mas seu bom treinamento e uma postura profissional
no teatro de operações tende a minimizar ou até mesmo evitar
uma possível agressão.
Os fatos que vitimam os policiais estão disseminados em
toda a tropa, ou seja, o empirismo, o “acho que vai dar certo”
prevalece sobre a tomada de uma decisão técnica, baseada nos
elementos tangíveis que ali existiam.
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Há tempos sabemos que o treinamento policial militar
dispensado aos recrutas se baseia em disciplinas teóricas em
detrimento da prática. Recentemente, em 2007, o fato veio novamente à tona, nacionalmente, com as imagens do PM André
Luiz da Fonseca, da PMERJ, assassinando um cidadão.
Naquela ocasião, o PM nominado atirou à queima-roupa contra a vítima, Rubineu Nobre, após uma breve discussão
num posto de gasolina. As alegativas do policial para cometer
o crime se basearam em despreparo, mas o fato foi mais contundente. Sobre o caso e a falta de preparo das tropas militares,
Gazzaneo (2007) escreveu:
O problema está no treinamento, que é preciso mudar. Um
cidadão não pode ser abordado por um policial da maneira que foi. Precisa ter seus direitos respeitados - analisa a
antropóloga Alba Zaluar, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ).

Após considerar o fato de que as corporações policiais
estão deficientes em treinamento, Gazzaneo (2007) dissertou
ainda:
O policial atuou de forma violenta, arbitrária, numa seqüência de erros. Se tivesse abordado de forma correta, isso
não aconteceria - avalia o tenente Melquisedec Nascimento,
presidente da Associação dos Militares Auxiliares e Especialistas do Rio de Janeiro (Amae). Para Melquisedec, a falta de
verba vem prejudicando a formação dos policiais. Hoje, de
acordo com o oficial, um PM é formado em quatro meses,
mas em dois meses já está nas ruas cumprindo estágio. O
tempo de formação ideal, no entanto, seria de no mínimo
um ano, conta Melquisedec. Garante, ainda, que é preciso
intensificar as instruções de técnica de abordagem e aulas
teóricas, como psicologia e sociologia.
Sem esse investimento, nada vai mudar. Mas o que sempre
ouvimos é que falta verba - lamenta o oficial.
A rotina do policial é estressante e ele precisa estar preparado para não perder o controle. Pode até acontecer, mas não
devemos deixar.
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O exemplo do miliciano mostra uma verdade inconveniente das polícias militares: agentes mal preparados, armas
obsoletas e ações malconduzidas por simples falta de aproveitamento das disciplinas que são ministradas em sala de aula.
Outro fator preocupante é que além de despreparo inicial, o
policial, em regra, passa toda a vida profissional sem voltar aos
bancos escolares em busca de novos procedimentos, mesmo os
teóricos, como a reciclagem em direito penal ou normas administrativas da caserna.
Como já citado anteriormente, as ações do Ministério da
Justiça em busca de disseminar a cultura de estudo junto as
corporações militares tem surtido efeito no sentido de que cada
curso representa um incremento salarial para o servidor público. O que ainda falta é uma política estadual que possa criar
esse sentimento de busca de conhecimento sem a interferência
externa, mas produzida com qualidade e adequada à nossa realidade.

11 O ASPECTO OPERACIONAL DA TROPA
Muitos filmes americanos, personificados nos atores
musculosos de Rambo, Comando para matar e outros, elencam
os militares como animais do outro mundo, seres dispostos a
tudo, sem que exista nada que os impeça quando recebem determinada missão. A realidade, bem diferente disso, nos mostra que não existe uma uniformidade na tropa.
Na primeira sessão da séria Rambo, para exemplificar,
um único indivíduo, ex-militar, reage contra todo o aparato de
segurança de uma nação e sai vitorioso. Na verdade, podemos
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citar o Iraque como argumento real, onde as baixas militares,
da mesma corporação que Rambo pertencia, já passam das 50
mil vítimas.
Há os bens treinados e operacionalmente mais ativos e o
restante da tropa, que se esforça em cumprir o serviço diário e
nada mais. Distante da padronização pretendida, o que ocorre
são ilhas de conhecimento no meio da tropa, conhecimentos
não tão específicos assim, que deveriam ser de domínio de todos. Essas ilhas distanciam o miliciano preparado do policial
comum, por ser artífice em áreas bem específicas, como negociação, tiro de comprometimento e outras atividades táticas.
Exemplificando, o Batalhão de Polícia de Choque tende a
usar técnicas mais avançadas, saber inutilizar artefatos explosivos, entre outras coisas adequadas e que diferenciam a unidade
das outras. O canil também deve saber lidar com o uso de cães,
uma diferencial frente as outras equipes.
Contudo, alguns assuntos devem ser de consenso geral,
ou seja, deve haver um nivelamento mínimo na tropa sobre
os aspectos mais usuais, como uso e manuseio da pistola e da
carabina. Não se concebe o policial especializado em todas as
técnicas atuando em uma unidade especial e outro, esse normalmente destacado no interior do estado sem que nem saiba
utilizar uma pistola.
Essa discrepância dentro da tropa torna-se um fator importante na prática de crimes contra os policias militares. Não
coincidentemente, as ações marginais de maior complexidade,
como o roubo a banco e carro-forte, sofreram um deslocamento de área: antes restrito a capital, agora acontecem no interior.
Sobre esse aumento da marginalidade no interior do esEditora Via Dourada
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tado, Moura (2008) escreveu:
A onda de roubos a bancos voltou com força ao interior do
Ceará. As ações estão-se tornando mais violentas. Em todo
o ano passado, quatro pessoas foram mortas durante os
assaltos. Nos dois primeiros meses de 2008, esse número
triplicou.

A escalada da violência acompanha o aumento no número de casos. O Comando de Policiamento do Interior (CPI)
registrou seis ocorrências em todo o ano de 2007, duas vezes
mais que em 2006. Neste ano, três agências já foram assaltadas.
Essa interiorização ocorre pelo motivo da falta de conduta profissional dos militares no interior, mais marginalizados
dentro da corporação, o que acaba contribuindo para expor o
policial militar à ira dos criminosos. O miliciano do interior
sofre com as dificuldades do serviço longe dos grandes centros,
como treinamento, armamento e sua manutenção e apoio em
caso de ocorrências mais problemáticas. Isso levou alguns criminosos para o interior do estado, onde a polícia não beira a
eficiência das unidades da capital.
Esse assunto passa obrigatoriamente pelo treinamento,
policial treinado reage ou age com métodos científicos que maximizam a possibilidade de sucesso da ocorrência, fato já discutido anteriormente, mas encontra mais guarida no aspecto
operacional da tropa. Essa conceituação revela que devido às
mudanças experimentadas recentemente pelas forças de segurança do estado, a tropa operacional tem se tornado apática.
A desorganização no teatro de operações expõe o policial
militar a ser alvo dos bandidos. Um fato notório ocorreu em
fins de setembro de 2007, quando militares metralharam uma
camionete com quatro ocupantes, ferindo três deles, ficando
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um paraplégico.
Naquela ocasião, mais precisamente em 26 de setembro
de 2007, um veículo foi metralhado no bairro Dionísio Torres
em virtude de ter sido identificado erroneamente como o carro
que dera apoio ao furto de um caixa eletrônico momento antes.
O resultado da abordagem foi a agressão de três dos quatros
ocupantes, sendo um deles, o espanhol Marcelino Ruiz Pompeu, alvejado por disparos que o deixaram paraplégico. A investigação concluiu que houve erro de abordagem da composição
que somava no total dez policiais militares.
O aspecto operacional a que me refiro está no seguinte: uma composição metralhou o carro, os outros policiais que
se encontravam próximos ao local sequer sabiam o que estava
acontecendo, mas também contribuíram para o fato. Enquanto
isso, os marginais acusados do furto estavam em outro veículo, de cor e modelo diferente do automóvel alvo dos disparos e
poderia facilmente deparar-se com uma composição policial, o
que seria desastroso, visto a quantidade e armamento dos criminosos.
Esse é o aspecto operacional que está faltando: unidade de ação, ou seja, o compartilhamento das ocorrências com
o maior número de viaturas possíveis. As equipes hoje atuam
como unidades isoladas, não há o entrosamento mútuo entre os
policiais no serviço. Atuando assim, tornam-se alvo das ações
delituosas que porventura possam acontecer.

12 O VIÉS JURÍDICO
Um dos fatores que impele o criminoso a delinquir é a
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impunidade. O sentimento de impunidade que hoje prevalece
no cotidiano de qualquer marginal é com certeza um dos maiores motores da violência que vivenciamos atualmente.
Essa violência também atinge o policial militar, como já
visto no bojo dessa pesquisa. Contudo, o maior problema é caracterizar o policial militar como um cidadão qualquer, sendo
que o primeiro está mais afeito a ser vitimado por sua conduta
profissional.
O problema de distinguir a lei para certos segmentos encontrou guarida na aprovação do projeto de lei 150/06 no Senado Federal, no início de abril de 2009. Tal projeto trata da
apreciação das organizações criminosas atuantes em determinadas áreas que enseja pena diferenciada, mais dura, e engloba
como mais nocivo o crime contra a administração pública.
A completa aprovação dessa lei abre pressupostos importantes para a modificação de alguns tipos penais, sobretudo quando cometidos contra a administração pública ou seus
agentes, no caso em tela, os policias militares.
Não é de hoje que se discute a possibilidade de aumento de pena para o crime cometido nas circunstâncias descritas
acima, mas efetivamente nada saiu da retórica. Um dos maiores problemas é a falta de articulação das corporações, que necessita de representatividade parlamentar para a garantia de
ações benéficas aos militares em geral, bem como o interesse
na apreciação de matérias afeitas ao tema.
Dentro do contexto legal, não é impossível, pois muitas
categorias possuem legislação específica, a fim de exemplificar,
podemos dizer que existe o estupro caracterizado no código penal e o mesmo fato citado no Estatuto da Criança e do AdolesSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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cente, com pena mais dura. Outro exemplo é a lesão corporal,
que se encontra inserida no mesmo código penal, mas também
tem interpretação diversa na lei conhecida por Maria da Penha.
Dessa forma, a edição de uma lei específica que contemple uma maior severidade às penas por crimes cometidos contra as forças regulares de segurança do estado não parece impossível, muito pelo contrário, mostra-se tangível e passível de
aprovação pelas câmaras nacionais, mas na prática, nenhum
legislador tratou de encaminhar um projeto de lei que verse
sobre os crimes cometidos contra os agentes das forças de segurança pública.
Além da impunidade, que contribui para a continuidade
do crime, o ataque às forças do estado imprime na marginalidade um sentimento de soberania, o mesmo desfrutado pelos chefes do tráfico quando rotulam a favela que atuam como
“sua”, para citar a realidade carioca vivenciada nos dias de hoje.
A manutenção desse tipo de delito na vala comum é que potencializa a ação contra os policiais militares, para tratar do caso
em estudo.
Sobre essa diferenciação entre o crime praticado contra a
administração e seus agentes, o fato emblemático foi o ataque
do PCC, que forçou a adoção de um pacote anti-PCC, como foi
chamado. Marroco (2006) escreveu a respeito:
Começa a gestação no âmbito da sociedade de novas leis
para a tipificação penal do crime organizado - terrorismo
criminal - e receptação qualificada que atinge advogados
que aceitam pagamentos feitos com “dinheiro sujo”. O relator da CPI, deputado Paulo Pimenta, não detalhou como
serão definidas as organizações criminosas, mas disse que
os casos de terrorismo precisam ser diferenciados do rol
de crimes políticos. Duas semanas depois, a Apamagis - associação que reúne os magistrados paulistas - entregou ao
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governador Cláudio Lembo um anteprojeto que prevê mais
rigor da lei no combate ao crime. O “pacote anti-PCC” cria
novos dispositivos no Código Penal. Um deles fixa reclusão
de seis a 12 anos a quem integrar organizações criminosas
de qualquer tipo agindo contra o estado.

O viés jurídico é, no meu entender, que a lei seja modificada a fim de atender ao agente e não ao marginal, o rigor deve
ser palavra de ordem, em casos de crimes cometidos contra
os agentes, notadamente os policiais militares, encarregados
constitucionalmente do policiamento ostensivo das ruas.
Metodologicamente o cunho da pesquisa foi caracterizada como quantitativa descritiva. Os sujeitos contemplados se
caracterizam por serem policiais militares da ativa, sem diferenciação entre idade, sexo, religião ou qualquer outra vertente,
escolhidos por amostragem em meio a todos os que transitaram
no quartel do 5º Batalhão Policial Militar na data da pesquisa,
indicada em seu resultado. A técnica se deu por meio de questionário padrão, sendo fechado, com cinco respostas objetivas
e uma subjetiva com opinião, dirigido aos cidadãos citados no
texto. O resultado apontou 37 questionários respondidos.

13 ANALISANDO OS RESULTADOS
Como já citado inicialmente, o quartel do 5º Batalhão Policial Militar foi escolhido por várias vertentes, entre elas, o fato
de ser listado como centro administrativo do CPC e CPI que
concentra um grande fluxo de transeuntes das mais variadas
OPM’s.
Essa amplitude pode indicar que a pesquisa, mesmo restrita ao quartel do 5º Batalhão Policial Militar, contém dados
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de policiais militares de todos os outros quartéis da cidade de
Fortaleza, o que certamente enriquece a pesquisa.
O questionário foi aplicado em policiais militares no
quartel do 5º Batalhão Policial Militar no dia 2 de abril de 2009
(quintafeira), no horário de 09h00 às 11h00. Primeiramente
vamos citar a dificuldade de conseguir pessoas com tempo disponível para responder o questionário, mesmo com o pesquisador preenchendo todas as perguntas. Esse fator tempo tem
se mostrado cada vez mais preocupante nas sociedades atuais,
“tempo é dinheiro” diz a boutade popular.
Outra das maiores dificuldades enfrentadas na pesquisa
foi o fato de que os milicianos entrevistados se ressentiam em
respondêla por receio em serem advertidos ou admoestados
por superiores.
Quando informados que o questionário era sem identificação, ainda assim alguns optaram por não consignar suas
respostas.
Foram respondidos 37 questionários, indistintamente
entre homens e mulheres, bem como em organização policial
militar (OPM) de trabalho. Mesmo sendo irrisória em termos
de comparação com a população total indicada no efetivo da
Polícia Militar do Ceará, a pesquisa indica uma pluralidade de
resposta, demonstrando que o público não foi oriundo de uma
amostra viciada.
A seguir apresentaremos a pesquisa, seus questionamentos, representação gráfica percentual e considerações sobre as
respostas.
Questão 1 – Tomando por base o ano de 2008, você foi
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vítima de algum tipo de crime?
a). Sim
b). Não

O resultado revela a grande incidência de crimes cometidos contra os policiais militares. Segundo a pesquisa, 84% dos
entrevistados garantiram que já foram vítimas de algum tipo
de crime no ano de 2008.
O elevado índice reflete uma das peculiaridades da vida
policial militar, que diferentemente da vida dos civis, implica
numa maior proximidade com a violência e consequentemente
a maior exposição à alguma conduta de risco. Observadas as
peculiaridades, ainda se observa que o resultado é alto mesmo
para a amostra.
Isso demonstra, entre outras coisas, que a marginalidade
deixou de temer a polícia. A polícia de repressão dos idos anos
de ditadura foi paulatinamente perdendo suas credenciais repressivas em detrimento de uma conduta mais voltada para os
direitos humanos, fragilizando as corporações e por decorrência o policial militar, que agora enfrenta a violência de outro
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ângulo.
Esse novo ângulo de enfrentamento prevê a intervenção
das organizações de defesa dos direitos humanos como coadjuvante no processo de enfraquecimento das corporações e da
conduta policial repressiva. Um código penal ineficiente e brando também contribui para a prática criminosa decorrente da
natureza humana, ao contrário dos apontamentos sugeridos
de que o crime puramente é um fenômeno social, ele também
é fruto da condição humana do indivíduo.
Questão 2 – Se afirmativo, explicite qual tipo:

Mesmo deixando a resposta em aberto, sem questionário fechado, as respostas dos milicianos giraram em torno de
três vertentes: acidentes de trânsito, desacato e agressão. Aqui
vale ressaltar que da amostra total de 37 entrevistados, 31 afirmaram ter sido vítima de algum tipo de crime, reduzindo a
amostra nesse quesito a 31 entrevistados.
Verificando o gráfico, observa-se que o desacato constitui
o maior índice, com 68% dos atos delituosos praticados contra
o policial militar. Contudo, fica fácil verificar que o crime de desacato se reveste de uma característica especial, por ser um ato
contra a administração pública e não direcionado ao indivíduo
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em si.

Como bem delineado pelo código penal, o crime de desacato se insere nos crimes contra a administração pública, não
há o que se discutir quanto a natureza jurídica desse ato delituoso.
Isso indica a falência e o descrédito nas instituições de
segurança. Em tempos de repressão, o crime de desacato era
praticado por uns poucos incrédulos que exageravam no consumo de álcool. Hoje, encontra alimento na branda punição,
bem como na certeza de que a nova interpretação penal, a lei
dos crimes de menor potencial ofensivo, o trata como um ato
supérfluo às vistas dos julgadores.
Outro aspecto relevante se mostra no fato de que os policiais militares entrevistados elencaram o acidente de trânsito
como crime. Em sede de direito, o fato constitui sim conduta
delituosa, mas na prática, excetuando a prática de direção perigosa, o ato não passa de uma fatalidade.
O próprio código de trânsito dispõe que os crimes praticados por condutor e veículo automotor são, em sede de direito,
culposos. Isso significa que no entender do legislador, ninguém
em sã consciência acelera seu carro para atropelar um transeunte, ou colide por livre e espontânea vontade. Daí os fatos
ocorridos caracterizados como acidente de trânsito serem, na
maioria das vezes, fatalidades ou casualidades.
Os acidentes somaram 16% dos casos. O resultado preocupante, contudo, refere-se aos 16% de casos onde houve
agressão do policial militar
Questão 3 – Qual a medida adotada após a realização da
conduta criminosa da qual você foi vítima?
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a). Flagrante
b). TCO
c). Termo de retratação
d). Acordo amigável
e). Não tomou nenhuma atitude

Reafirmando os resultados anteriores, a resposta ao quesito 3 indicou que em 32% dos casos em que o policial militar
foi vítima de algum tipo de violência a medida adotada pela autoridade policial foi a confecção do Termo de Retratação, ferramenta jurídica pela qual o acusado se arrepende formalmente
do ato praticado.
A coerência está no fato de que o desacato ter sido listado
como o crime de maior incidência, e as soluções previstas legalmente para esse tipo de delito são: o Termo Circunstanciado
de Ocorrência – TCO e o termo de retratação. Justamente esses
dois formam um total de 61% das soluções apontadas pelos
entrevistados.
O resultado de 23% de casos em que houve a prisão em
flagrante também encontra coerência na somatória entre os
crimes de trânsito, estes punidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, e as agressões, que dependendo da intensidade vão do
Editora Via Dourada

Estanislau Ferreira Bié | 95

TCO ao flagrante delito.
Analisando o resultado mais detalhadamente surge um
fato preocupante, residente nos 10% de casos onde não foi tomada atitude alguma. Todos sabemos que a inércia diante desses casos nutre verdadeiro sentimento de impunidade no marginal e o impulsiona a cometer novos delitos, parafraseando a
teoria de Hobbes para a natureza humana da violência.
O motivo dessa falta de atitude não foi alvo da pesquisa,
portanto não sabemos se foi por causa do policial militar vítima
ou da autoridade policial, ou mesmo ainda do próprio criminoso que se evadiu do local não possibilitando sua identificação.
Questão 4 – Excetuando o fato que descreveu anteriormente, você já foi vítima de algum tipo de crime por sua conduta pessoal, sem relações com sua vida profissional?
a). Sim
b). Não

.

A importância desse quesito foi mostra que os policiais
militares da amostra foram alvo de crimes, os mais diversos,
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mas por sua situação de agente das forças de segurança do estado e não por sua conduta particular.
Enquanto apenas 8% dos entrevistados tiveram problemas na sua vida particular, 84% da mesma amostra afirmou
que foi vítima de algum tipo de crime, contabilizando, 76% de
casos acontecidos na vida profissional ou em decorrência dela.
Essas discrepâncias entre os percentuais mostram o
quanto o policial militar está submetido às condutas de risco e
consequentemente ao fato de se tornar vítima, como falado do
bojo do trabalho, não por sua conduta ou vida pessoal, mas por
sua simples condição de agente público.
Questão 5 – O crime do qual foi vítima deixou algum tipo
de sequela?
a). Sim, sequela física
.b). Sim, sequela psicológica
c). Não

Outro quesito que mostrou um importante resultado
para a pesquisa em tela mostra que dentre os policiais militaEditora Via Dourada

Estanislau Ferreira Bié | 97

res vítimas de atividades delituosas, nada menos que 57% dos
entrevistados vítimas ficaram com algum tipo de sequela, seja
ela física ou psicológica.
Os militares de hoje se distanciaram da figura romântica
dos filmes de ação citados anteriormente, como seres humanos, são suscetíveis de atos de violência que deixam sequelas.
A distorção da realidade existente nos quartéis militares
de hoje nos mostra que a concepção de militar, do homem militar, indica um ser à prova de tudo, imune à ameaças e dotado
de incrível capacidade de sobreviver a qualquer coisa. Na prática, o militar de hoje é formado basicamente por indivíduos
que buscam a segurança de um emprego público, com família,
que sente, sofre e chora como qualquer outro, talvez até mais
sentimental devido aos instantes de ignorância militar a que é
submetido diariamente.
Baseado nessa descrição, os 38% que afirmaram ter sequelas psicológicas seriam os incompreendidos na caserna.
A agressão foi “basicamente contra a minha condição social”,
muitos disseram, mostrando o quanto de importam com sua
autoimagem, “disseram coisas que destruíram minha autoestima”, complementaram.
Mas deve-se também citar que os 19% que “sofreram na
pele” as agressões sofridas, muitos informaram extensivamente que o fato foi decorrente de acidente de trânsito, apenas um
dos entrevistados informou que a agressão física foi por disparo de arma de fogo.
Contrariamente ao sentimento de que são poucos os casos em que a sequela partiu de uma agressão supostamente
praticada por marginais, deve realçar o fato de que entre 2005
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14

98 |Reflexões sobre segurança pública sob o viés da ciência
e 2008, nada menos que 50 militares cearenses perderam suas
vidas no teatro de operações, estes, infelizmente, não puderam
participar da pesquisa.
Questão 6 – No caso desse fato em que você foi vítima, a
Corporação deu algum tipo de apoio?
a). Sim
b). Não

Outro quesito que demonstra a importância da pesquisa, simplesmente 76% da amostra, quando vítima de conduta
delituosa por parte de terceiros não teve nenhum apoio da corporação.
Ora, se 76% da amostra garantiu que foi vítima de algum
tipo de crime por causa da sua condição profissional, causa no
mínimo estranheza o alto percentual de casos onde a vítima
não teve apoio por parte de corporação. Em tese, a corporação
estaria deixando à mercê das circunstâncias os policiais militares vitimados, sabendo que estão sofrendo a agressão basicamente por serem da instituição.
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Essa conduta corporativa não é entendida ao se analisar
os resultados da pesquisa, não se concebe uma entidade que
expõe seu principal recurso, o humano, às condutas de risco e
depois não provê ajuda nos casos em que a exposição deixou
sequelas.
O principal viés disso é a falta de políticas internas de valorização do policial militar, onde compreendido apenas como
um número na longa lista de integrantes da Polícia Militar do
Ceará.

14 CONCLUSÃO
Diante de tudo o que foi exposto nesse trabalho monográfico, a intenção foi tratar o fato de que os policiais militares,
agentes das forças se segurança do estado, são alvos das condutas violentas por inúmeros fatores.
Primeiramente foi analisado o fato de que a violência
praticada se encontra inserida no patamar racional, ou seja, é
praticada pelo homem, contra o homem, pela quebra de alguma convenção social. Essa violência decorre de vários fatores,
notadamente os sociais, e engloba todos os aspectos da vida
moderna, como a desigualdade, a corrupção, a impunidade, a
lei falha, entre outras coisas.
Ao tratar do crime contra o policial em si, foi verificado que se caracteriza como uma segmentação delituosa, pois
o agente da segurança pública é vitimado não por suas convicções pessoais ou estilo de vida, mas sim pelo simples fato de
representar o poder repressor do estado.
Essa segmentação tornou-se notória no ano de 2006 duSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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rante os ataques do Primeiro Comando da Capital – PCC, que
foi centralizado nas instituições da segurança pública, como
forma de intimidação e demonstração de poder.
A segmentação da violência ocorre em todo o Brasil,
mesmo nos casos isolados vê-se que o ato praticado não tinha
destinação ao indivíduo, mas ao papel que ele representa na
sociedade. Dessa forma, o crime se conceitua como ato contra
a administração pública, em determinadas condutas típicas, e
a vítima pode ser formada por dois entes, um físico, que recebe
o ato, e outro jurídico, a administração pública, que é a ameaçada.
Ao conceituar tudo isso, tratei de reunir dados que indicasse que o problema também ocorre nas searas fortalezenses,
e obtive êxito em compilar informações sobre os homicídios
ocorridos contra policiais militares nos anos de 2006, 2007 e
2008. Os textos indicaram justamente que a violência era segmentada, destinada contra os agentes da segurança, sem indicações de individualidade.
Diante dos fatos analisados, passei a identificar alguns
fatos que pudessem indicar o motivo pelo qual os policiais militares estavam sendo vitimados. Verifiquei três aspectos principais: a deficiência no treinamento, o aspecto geral da tropa e
o viés jurídico.
A deficiência no treinamento já é algo público e notório,
desde o ingresso na corporação, o policial militar tem sido tratado com desídia pelo poder público, pois é malformado. As
disciplinas não refletem a realidade do país no tocante ao combate à criminalidade e os instrutores, por vezes, são inabilitados
para desempenhar o papel de multiplicador de conhecimento.
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O resultado disso é são policiais que agem por instinto
nas ocorrências, favorecendo à causalidade por não aplicarem
os preceitos científicos, que não conhecem.
O aspecto da tropa engloba muitos elementos, como o
baixo salário, o armamento defasado e, sobretudo, a disparidade de conhecimento dentro da corporação. O viés jurídico
indica que a lei branda beneficia o marginal, e como não há diferenciação entre o crime cometido contra o cidadão e o agente
da segurança pública, salvo nos casos previstos em lei, a situação tende a ser de marginais enfrentando a polícia cada vez
mais.
Como forma de ratificar minhas observações, a pesquisa
de campo indicou justamente os fatos que foram estudados,
como a segmentação do crime, a falta de apoio corporativo aos
vitimados e ainda a inércia de algumas autoridades policiais
diante de um crime cometido contra as forças de segurança do
estado.
As propostas tratam justamente de corrigir os três pontos citados, com a adoção de treinamento constante da tropa,
nivelamento de conhecimento, adoção de armamento compatível e acompanhamento individual do policial militar.
O fato mais importante, contudo, é a adoção de uma lei
específica que torna a pena mais rígida contra a prática de delitos contra a administração pública e seus agentes, principalmente o policial militar, que está incumbido do policiamento
ostensivo. Essa proposta certamente teria grande repercussão,
pois o marginal teria que medir seus atos contra a repressão
policial para não ser enquadrado em outros dispositivos jurídicos mais duros.
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A ideia é diminuir o número de policiais vitimados, que se
encontra num nível crítico. A cooperação entre a administração
pública e os entes legislativos pode dar fim à prática de incluir
o policial militar em qualquer ação em que seja necessária sua
intervenção e tratá-lo como um indivíduo que simplesmente
cumpre o seu papel.
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CAPÍTULO 3
A ATUAÇÃO DA TROPA DE CHOQUE A CAVALO
NO CONTROLE DE DISTÚRBIOS CIVIS
Weyve Coelho do Nascimento
1 INTRODUÇÃO
A palavra cavalo origina-se no sânscrito “AKVA”, que tem
o significado de lutar em vantagem. A cavalaria está relacionada as forças terrestres de combate, bem como para o reconhecimento e ações de choque. Antigamente nas batalhas o homem
usava plataformas empurradas a mão, logo essa ideia passaria
para a utilização de animais como forma de locomoção o que
passou a decidir batalhas ao redor do mundo. Com a sua formação em carga se protagonizando em vários combates, sua
função é agir em amplas frentes realizando manobras ofensivas de forma avassaladora .
Nos dias atuais a tropa a cavalo não mais é utilizada na
frente de batalha como antigamete. No entanto, são empregadas formações similares com o auxílio de veículos blindados
fazendo o mesmo papel. A cavalaria tradicional sobreviveu até
meados da primeira guerra mundial, sendo a maioria das tropas desmontadas e empregadas como infantaria. Na segunda
grande guerra mundial alguns países ainda utilizavam tropas a
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cavalo em grande escala como: a Alemanha, Polônia e Rússia.
Atualmente a cavalaria é utilizada por alguns exércitos
de forma, essencialmente, cerimonial atuando em desfiles e
escoltas de autoridades, bem como é usada pelas polícias de
vários países no controle de aglomerações de pessoas visando
a ordem pública interna. No Brasil, a arma de cavalaria é empregada pelo exército na atuação em Operações de Garantia
da Lei e da Ordem (GLO) e pelas policias militares dos estados
tendo duas funções: o Policiamento Ostensivo Geral (POG) e o
Controle de Distúrbios Civis (CDC) que implica o trabalho ostensivo nas praças, bairros, pontos turísticos, orla marítima e o
emprego em operações de controle de manifestações realizada
em estádios de futebol, passeatas e de forma especial na dispersão de pessoas.
A delimitação da problematização deste estudo surge
com sentido de estudar e aprofundar o conhecimento na área
de tropa montada da polícia militar vindo com a seguinte pergunta: Qual a importância da tropa hipomóvel da polícia militar no controle de distúrbios civis?
Este estudo tem como objetivo investigar e compreender
a atuação da tropa de choque a cavalo no controle de distúrbios
civis. A partir deste objeto de estudo será descritos um pouco
da história da tropa hipomóvel no mundo e no Brasil, Investigar as fomas, técnicas e táticas utilizadas pela tropa de cavalaria da polícia militar no controle de manifestações bem como
os materiais de proteção do homem/cavalo.
A escolha do tema justifica-se pela importância da cavalaria para a defesa da sociedade e por ser operador de seguranSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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ça pública. A tropa montada é de fundamental importância por
atuar no controle de manifestações e também ser empregada
de forma preventiva, assim, impedindo delitos antes de acontecer. A ostensividade se dá pelo conjunto formado por homem/
cavalo, destacando-se pela imponência e tamanho do animal
somada a seu montador devidamente fardado e armado. O
referido tema torna-se importante por estudar uma área não
muito conhecida para o meio acadêmico e por poder ajudar
operadores da área no que diz respeito a tropa montada tendo
como foco passar o conhecimento de doutrinas atualizadas.

2 DESENVOLVIMENTO
2.1 BREVE HISTÓRIA DA CAVALARIA NO
MUNDO
Na medida que as geleiras recuavam, por volta de 500
mil anos atrás, a Europa tornou-se mais atraente aos hominídeos. Conforme o clima melhorava, também melhoravam os
suprimentos de alimentos: a vida animal passou por mudanças
significativas e novas espécies de cervos, bovinos, rinocerontes
e cavalos foram surgindo. A domesticação do cavalo surgiu por
volta de (6 mil a.C.), quando expandiram os primeiros grupos
humanos quando estes estavam se sedentarizando. A utilização
do equino era cara no entanto, acelerava as jornadas fazendo
com que as regiões colonizadass fossem mais frequentes (GOUCHER c WALTON, 2011).
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Brasil (1999) afirma que, desde a antiguidade existia
uma ideia de que o homem deveria atingir uma vantagem em
relação a forma de lutar contra um oponente no combate corpo a corpo. Antigamente esta vantagem era obtida quando o
soldado subia em uma plataforma elevada empurrada por outros guerreiros. Posteriormente esta técnica seria usada com os
carros de guerra puxados por elefantes, camelos ou cavalos. É
provável que o combatente montado tenha surgido por volta
do (Sec X a.C.), e ao final do (Sec I d.C.), os carros de guera haviam desaparecido dando vez ao cavalo como força de choque
em quase todos os exércitos, devido a sua grande capacidade de
deslocamento a grandes distâncias e por terreno variado.
Com o surgimento de novas tecnologias e o passar dos
anos, não mais se fez necessário o uso da cavalaria a frente
de batalha. As táticas e formações feitas com o animal seriam
substituídas e reaproveitadas pelos veículos blindados e motorizados aumentando o poder de fogo e mobilidade tendo grande poder de choque e destruição das forças inimigas (BRASIL,
1999). A cavalaria ainda foi utilizada como tropa operacional
de combate na primeira guerra mundial por vários países e na
segunda grande guerra mundia por nações como: Alemanha,
Rússia e Polônia (JUKES, 1970)

2.2 HISTÓRIA DA CAVALARIA NO BRASIL
No Brasil, os primeiros registros do homem a cavalo deu-se nas guerras contra as nações indígenas na Bahia e Espirito
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Santo no século XVI. No século XVII existiu nas capitanias do
nordeste as chamadas companhias de cavalaria de milícias com
a função de dar proteção aos governadores, com algumas se
destacando na restauração pernambucana, na guerra contra os
holandeses que haviam tomado pernambuco. (Estado maior do
exército,1999).
Já no século XVIII com o interesse da politica indo para o
sul do país, tendo como ponto de vista tanto aspectos internacionais como nacionais, surge na capitania de Minas Gerais uma
importância para a coroa, pois era iniciado o ciclo dos garimpos
de diamantes. Nesta cidade foram criados a Cavalaria Auxiliar e
os Dragões, tropa regular e disciplinada sendo encarregada dos
serviços de guarda, registros, patrulhas e em caso de guerra
assumiria o papel de defesa. (Estado maior do exército,1999).
Com as companhias criadas em Minas gerais surge o
Regimento de cavalaria de Vila Rica. No Rio Grande do Sul por
volta de 1736 são criados o Regimento de dragões, o Regimento
de Cavalaria Auxiliar e o Esquadrão de Voluntários em 1770.
Varias capitania criam as suas companhias como: São paulo,
Rio de Janeiro, Piauí, Cuiabá e Goiás. Com a vinda da família
real para o Brasil o exército torna-se mais eficiente com a criação de várias companhias e esquadrões, há um relato de que
em uma batalha da independência ocorreu que: na frente de
batalha foi dado ordem para que um corneteiro tocasse a retirada, desobedecendo tocou: “cavalaria avançar “o que causou
confusão e desordem nas linhas portuguesas garantindo a vitória Brasileira. (Estado maior do exército,1999).
Outro fato de total relevância para a cavalaria BrasileiEditora Via Dourada
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ra foi a guerra da tríplice aliança (1865-1870). Com a invasão
do território do mato grosso pelo exército paraguaio iniciou-se
um conflito de grandes proporções envolvendo vários países da
América do sul, esta batalha terminaria com a morte do presidente do Paraguai Francisco Solano Lopes. (GAZOLA,2017).
No final do império, em 1888, a cavalaria passaria por
uma reorganização com surgimento da República. Em 1918, a
pos a primeira guerra mundia, passaria por inovações com conhecimentos de guerra e sua preparação adquiridos da França.
Já na segunda guerra mundial a cavalaria tradicional se tornaria a cavalaria motorizada, motomecanizada e com carros de
combate. (Estado maior do Exército,1999)
Nos dias atuais a tropa montada é utilizada nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), tanto na execução do patrulhamento urbano e rural quanto em missões de
controle de distúrbios civis, sendo considerado fundamental no
cumprimento da missão. (MENDES,2017).
É de total importância para a defesa interna do nosso
país visto sua relevância no tocante a Controle de Distúrbios
civis. Diz Tolentino (2010), a polícia montada tem como função
atuar na pacificação da sociedade e ,se necessário, reprimir atos
que violem a ordem protegendo as pessoas de acordo com a
constituição.

2.3 ESPECIFICAÇÕES GERAIS
A tropa montada, através do conjunto chamado PM/Ca-
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valo, atua estrategicamente inibindo e desestimulando o confronto direto. O porte físico do solípede somados ao policial
milita montado devidamente fardado e armado causa sentimento se superioridade e imponência refletindo em um efeito
psicológico positivo ocasionando prevenção a atos ilícitos. A cavalaria agindo com as suas unidades de choque pode alcançar
desenvoltura e flexibilidade operacionais, podendo fazer frente
às mais diversas e variadas situações de distúrbios civis, dando
uma resposta pronta e imediata visando o reestabelecimento
da ordem pública. Para tal emprego deve ser feito um levantamento adequado e preciso das peculiaridades do movimento,
da localidade, acesso, vias de escoamento, agressividade e tática dos manifestantes. (Manual de controle de distúrbios civis,
1997)
A cavalaria de guarda é empregada, prioritariamente, em
operações de Defesa Interna, nas Ações de Defesa Territorial, no Cerimonial Militar e nas missões de Representação
da Força Terrestre. Quando da ativação da estrutura militar
de guerra, poderá ser empregada na segurança de áreas de
retaguarda de grandes comandos operacionais ou administrativos localizados na zona de combate (ZC) ou zona de administração (Z Adm), na defesa de instalações e de pontos
sensíveis, na segurança de vias de circulação, no controle
de populações e em apoio às operações de assuntos civis. O
Regimento de Cavalaria de Guarda é a tropa apta a realizar
missões de Operações de Apoio a Órgãos Governamentais
(AOG), tendo em vista as suas características de mobilidaEditora Via Dourada
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de, flexibilidade e rapidez, bem como atuar em terreno variado em um grande raio de ação empregando um poder
repressivo apoiado em uma plataforma superior de combate.(SILVA, 2017)

2.4 CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
• Ostensividade e campo de visão: por estar sob um plano mai elevado em relação ao homem a pé se obtêm
uma melhor visão.
• Efeito psicológico: transmitindo por parte uma imprevisibilidade do animal, as pessoas sentem-se fragilizadas diante do animal respeitando sua atuação tanto
preventiva como repressiva.
• Poder Repressivo: devido ao porte físico, força e poder
repressivo do solípede, pois apenas a sua aproximação é capaz de evitar confrontos. Na dispersão, que é o
principal objetivo da tropa hipomóvel deve-se explorar ao máximo o poder intimidador e desencorajador.
• Mobilidade, flexibilidade e facilidade na transposição
de obstáculos: a facilidade do animal em transpor
obstáculos e transitar em locais de difícil acesso, bem
como a sua velocidade, apresenta uma grande vantagem para a tropa a cavalo. Por exemplo: no acompanhamento de manifestações em terreno rural ou até
mesmo em área urbana seria uma missão simples.
• Economia de efetivo: conforme estudos realizados o
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emprego da cavalaria fica na proporção de um militar
montado para cada 10 (dez) militares a pé. Estas proporções justificam-se pelas características já mencionadas acima sendo extremamente efetiva a sua atuação.
• Excelência como elemento de choque: O emprego
da tropa hipomóvel tem atuado como braço estratégico dos comandantes nas operações de controle de
distúrbios civis, pois no contexto atual o emprego do
conjunto homem/Pm é fundamental no que se refere
a grandes tumultos. A tropa de choque convencional
necessita do apoio da cavalaria como um recurso diferenciado para que consiga fazer frente às diferentes
situações que podem ocorrer nos distúrbios civis. As
características anteriores comprovam o diferencial da
tropa montada e quando a tropa está formada estes
benefícios ficam multiplicados. (MENDES, 2017).
A Atividade de Controle de Distúrbios Civis é um dos componentes indispensáveis do Estado Democrático, já que a
Democracia é, por natureza, o equilíbrio conquistado entre
componentes mais ou menos antagônicos, como por exemplo: o prevalecimento da vontade da maioria e o respeito
à vontade das minorias; ou a relação entre a soberania do
Estado e os direitos da cidadania. A unidade de Controle
de Distúrbios Civis é elemento tão indispensável ao equilíbrio democrático quanto o próprio voto. A existência de
tropa especializada, profissional e legalista é, acima de tudo,
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uma garantia para a sociedade. Sua atuação deve portar-se rigorosamente dentro dos limites da lei, como Polícia de
Preservação da Ordem Pública ou auxiliadora a Justiça, no
cumprimento dos mandados judiciais, e como força absolutamente imparcial, executando função própria do Estado,
jamais comprometida com interesse pessoais dos litigantes.
(Manual de controle de distúrbios civis.1997)

2.5 LOCAIS DE EMPREGO
O policiamento montado será empregado em missões
próprias de Policiamento Ostensivo Geral (POG) “SEMPRE A
CAVALO” ou em Operações de Controle de Distúrbios Civis
(CDC) em variados terrenos e locais: zona urbana (essencialmente), zona urbanizada (eventualmente), zona não urbana e
zona rural. Estas zonas podem abranger centros comerciais,
centros industriais, centros residenciais e centros de concentração popular. (Manual de controle de distúrbios civis, 1997).

2.6 ANDADURA E DISTÂNCIA PERCORRIDA
• Ao passo: é a andadura normal de patrulhamento
montado seu descolamento é de 6 km por hora trabalhada.
• Ao trote: sua velocidade é pouco mais elevada em relação ao passo, desloca-se em media de 13 km por hora
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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trabalhada. No entanto, estas duas pormas de deslocamento podem ser alternadas no patrulhamento.
• Ao galope: esta é a andadura de maior velocidade podendo ser usada somente em casos de emergência,
seu deslocamento é de 10 km por hora trabalhada.
Em razão das distâncias e andaduras regulamentadas
torna-se eficaz que a tropa hipomóvel quando empregada próximo a sua sede possa fazer deslocamento no máximo a 6 km
de distância, somente podendo ultrapassar esse limite em casos de extrema necessidade. Para deslocamentos maiores será
usado o transporte motorizado. (Manual de controle de distúrbio civis,1997).

2.7 EQUIPAMENTOS
ARMAMENTOS

DE

PROTEÇÃO

E

Os equipamentos de uso individual do homem podem
ser ajustados de acordo com a necessidade e os meios disponíveis. (manual de controle de distúrbios civis, 1997)
Existem vários equipamentos de proteção que são utilizados pelos militares montados quando em operações de controle de distúrbios civis, mas deverão, essencialmente, proteger
a cabeça, o tronco e os membros de maneira que garanta a sua
integridade física e um mínimo aceitável de mobilidade. (MENDES, 2017)
O pelotão de choque tem as suas peculiaridades, uma vez
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que o cavalo também precisa de material de proteção. (SILVA,
2017)
Materiais:
Para proteção do cavaleiro
Colete tático
Cotoveleiras, Joelheiras e caneleiras
Capacete de choque com viseira
Transportador de munição química
Luvas de proteção
Camelback

Para proteção do cavalo
Proteção Ocelar (olhos/cabeça)
Proteção de fronte e chanfro (cabeça)
Peitoral
Ferraduras de borracha e clolches
Mantas de proteção

(SILVA, 2017)

Para Mendes (2017), ainda existe a necessidade de serem
utilizadas como proteção do cavalo as boleteiras (patas de trás)
e caneleiras (patas da frente).
São utilizados armamentos caracterizados como letais e
não letais:
Letais
Pistola
Calibre 12
Espada

(SILVA, 2017)

Não Letais
Bastão/tonfa
Calibre 12
Granadas não letais
Spray de pimenta
Pistola Taser

2.8 COMPOSIÇÃO BÁSICA DE CDC
O pelotão Hipo é formado por 24 conjuntos (2 grupos
de homem/cavalo) ou 18 conjuntos (3 esquadras de homem/
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cavalo). A doutrina varia bastante no entanto, ambos são comandados por um tenente e tem como auxiliar um sargento.
Já o grupo é composto por 12 homens (2 esquadras de homem
cavalo) e a esquadra é formada por 6 conjuntos de homem/
cavalo, ambos tendo como comandante um sargento. É importante salientar que a esquadra é a menor fração constituída e
dificilmente vai agir sozinha. (MENDES, 2017)

2.9 PRINCIPAIS FORMAÇÕES DA TROPA
HIPOMÓVEL (DISPOSITIVOS)
Coluna por 3:

Quando em deslocamento e na ação do controle
de distúrbios civis
Coluna por 2:
Quanto transitando em vias de trafego intenso
Coluna por 1:
Quando em vias de trânsito intenso e em estradas
Formação em batalha: Formação mai completa usada em controle de
distúrbios civis. O grupo fica em linha com duas
fileiras.
Formação em linha:
Constitui uma formação mais ampla usada em
controle de distúrbios civis, onde o grupo ou pelotão fica todo em fileira visando a condução da
massa para vias de escoamento.
Formação em cunha: Semelhante a formação em linha, sendo que os
componentes ficarão a retaguarda e na diagonal
uns dos outros formando um desenho similar a
uma seta.
Escalão a direita/es- A posição é semelhante a formação em linha, senquerda:
do que os policiais ficam a retaguarda direita/
esquerda uns dos outros com a frente para o objetivo.
(Manual de controle de distúrbios civis, 1997)

2.10 OBJETIVO TÁTICO DA TROPA MONTADA
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Estando isolada ou com apoio da tropa pé, para cumprir
a missão de dispersar a multidão pelo choque e varredura da
área a ser desimpedida poderá ser dos seguintes tipos:
I. Barrar a investida de uma turba;
II. Atacar a turba par dispersá-la pela varredura de uma
área;
III. Atacar, executando a varredura e divisão da massa;
IV. Atacar, executar a varredura e o desvio da massa para
um ponto ou direção determinada;
Quando os dispositivos normais não conseguem dispersar as massas usa-se um ataque a cavalo chamado “CARGA”.
Para tal manobra é necessário verificar as condições do terreno, se existem vias de escoamento a retaguarda dos manifestantes para a dispersão, pois o pânico poderá tomar a multidão
e pessoas podem morrer pisoteadas ou imprensadas e ainda
servindo de fator psicológico a favor da manifestação. O escoamento em vários sentidos ocasionarão a divisão enfraquecendo
as massas. A referida manobra poderá ser uma demonstração
de força em uma distância de 50 a 100 metros da multidão,
caso não resolva segue com a carga resultando na dispersão
ou a perseguição de manifestantes ousados. E importante que
o cavaleiro não se separe da tropa, pois agindo sozinho tornar-se-á presa fácil para a massa. A vantagem da tropa montada
reside de trabalhar em conjunto e não de forma isolada. (Manual de polícia montada.1991)
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2.11 LIMITAÇÕES DA TROPA MONTADA
Em virtude da sensibilidade do sistema digestivo do animal, ha uma restrição quanto a alimentação. Quando em operações longas é necessário que o cavalo saia de ação por um período de 4 horas para que possa alimentar-se. Esse fator também
limita o emprego da tropa em missões estáticas prolongadas,
podendo ser feito uma adaptação na dieta. Para minimizar a
questão pode ser aumentado a concentração de feno ou pasto
na dieta readaptando os horários e a substituição da tropa para
continuar a missão.(SILVA.2017)
Para as características físicas do animal é mais cômodo
estar em constante movimento do que parado com um homem
montado. As situações estáticas que o militar não pode apear
podem limitar o tempo de permanência do solípede nas operações.(SILVA,2017)
No que se refere a contenção ou prisão na atuação em
controle de distúrbios civis, a tropa a cavalo fica bem limitada não sendo viável apear do animal para conter pessoas, pois
pode haver riscos de agressões por parte de manifestantes. O
emprego da viatura de apoio ou o policiamento a pé serão encarregados de fazer tais procedimentos.(Autor do texto)
O emprego em interior de prédios dificulta a ação pois
corredores e locais apertados impedem do animal de dar meia
volta caso necessário. Ruas pavimentadas são extremamente
perigosas em virtude do piso escorregadio, existência de tampas de boeiros e de degraus como meio fio. Nesses locais é mais
aconselhável colocar frações compactadas e unidas com andaEditora Via Dourada

Weyve Coelho do Nascimento |121

duras moderadas.(SILVA,2017)
Ainda existem as seguintes limitações: ações em ambientes de montanha e selva; necessidade de ação conjunta com a
tropa a pé; necessidade de apoio de transporte para atuar a
longas distâncias; descanso para os cavalos; necessidade de um
local para os animais permanecerem quando atuando em longa duração.(SILVA,2017)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante das informações estudadas referente aos diversos
autores e manuais como por exemplo: (Manual de polícia Montada. 1991) e o (Manual de controle de distúrbios civis. 1997),
afirmam que a tropa hipomóvel da polícia militar é altamente
especializada para a atuação em controle de distúrbios civis.
Sua unidade operacional é formada por um conjunto chamado
de homem/cavalo. Estas unidades somadas formarão os esquadrões, pelotões, grupos, esquadras e pequenas frações podendo
agir por meio de formações táticas em equipe para o controle
manifestações ou de formas ostensiva no policiamento normal
a cavalo.
A cavalaria tem como características a sua grande mobilidade e capacidade de choque, podendo atuar tanto em zonas rurais com urbanas. Tem como missão a atuação em ações
repressivas ou preventivas dependendo da situação em cada
operação. A sua principal função é o controle ou dispersão de
massas, aglomerações, turbas e manifestações sendo estas organizadas, desorganizadas, pacificas ou não pacificas. Pode re-
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alizar o policiamento ostensivo normal de forma ostensiva e
preventiva.
É importante analisar que a tropa montada no controle
de distúrbios é de total importância para a corporação polícia
militar, pois implica várias vantagens como economia de
efetivo já que um homem montado vale para dez policiais a
pé, economia na parte bélica, economia em munição não letal,
combustível, viaturas e etc. O policial trabalhando a cavalo
também é muito importante para a defesa da sociedade pois
a imponência do animal somada ao policial montado causam
um grande impacto psicológico nas pessoas, assim prevenindo
delitos pela sua ostensividade nas ruas.
Segundo o manual técnico de equitação (2017), a cavalaria hipomóvel é empregada com prioridade em Operações de
Garantia da Lei e da Ordem (GLO), nas ações de defesa territorial, em cerimonias militares e nas missões de representação
da força terrestre. Para analise comparativa as características
utilizadas no exército e na polícia militar são semelhantes com
poucas diferenças, o que relata a complementação de doutrinas
e teorias para o tema e objetivos estudados.

4 CONCLUSÃO
Com a atualização das tecnologias em diversas áreas do
meio militar e da defesa, a cavalaria tornou-se inviável para a
atuação na frente de batalha em guerras como era a tempos
atrás, pois antigamente a tropa montada era uma arma que
definia conflitos de grandes proporções. Porem, para a defesa
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interna no que diz respeito a controle e dispersão de multidões
esta tropa torna-se essencial.
As formações táticas usadas em controle de distúrbios
civis são fundamentais para a defesa da sociedade, agindo sem
causar danos a integridade física das pessoas pois, muitas vezes
apenas a ação de presença de uma simples fração já é capaz de
resolver conflitos e prevenir crimes pelo efeito psicológico causado pelo animal.
Como toda tropa, tem as suas limitações, no entanto,
podem ser superadas por uma tropa bem treinada e equipada
com moral elevado.
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CAPÍTULO 4
LEI 10.826/03: O ESTATUTO DO DESARMAMENTO E A (IN) EFICÁCIA DE SUA APLICAÇÃO NA
REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE
José Eurivan Pereira Costa1
1 INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem como tema “Lei 10.826/03:O
estatuto do desarmamento e a (in) eficácia de sua aplicação
na redução da criminalidade”, com a finalidade de apresentar
as principais mudanças na referido ao Estatuto e as mudanças que a nova lei anticrime lei 13.964/ 2019traz referentes aos
crimes de posse e porte de armas de fogo de uso restrito, ainda ,demonstrando pontos na legislação e as divergências entre
doutrinadores e juristas acerca do tema, e as novas mudanças
em seu contexto geral.
A problemática se deu a partir do seguinte questionamento: Quais as novas mudanças que o pacote anticrime o
novo decreto lei 9.874/19 fez no Estatuto do desarmamento, o
que ocasionou sua ineficácia e quais os principais fatores que
fazem com que a referida legislação não alcance seus objetivos.
A escolha do tema dá-se em decorrência do interesse pro1
Bacharel em Direito pela Centro Universitário Estácio do Ceará, Funcionario Publico Estadual
( Policial Militar). Pós graduando em Direito e Processual pela FAVENI.
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fissional, além de toda controvérsia causada pelo estatuto dom
desarmamento, no qual se destacou por seus pontos polêmicos
e responsável por inúmeros debates devido a seu elevado grau
de importância para a sociedade.
Com o objetivo de apurar o que ocasionou a ineficácia
da atual legislação concernente ao Estatuto do desarmamento,
procurando elucidar os principais fatores que obstam o alcance
do seu propósito. Para tal, foi necessário pesquisas bibliográficas com diferentes doutrinadores e autoridades em segurança
pública, tais como Fernando Capez, Benedito Barbosa, entre
outros, bem como em sites jurídicos, trazendo diversas informações relevantes e atuais sobre o assunto.
Com objetivo geral: discorrer sobre a contextualização da
legislação de armas de fogo, analisar os requisitos para aquisição de armas de fogo, e discorrer sobre as atuais controvérsias
sobre armas fogo de uso restrito e as de uso permitido determinadas pelo exército.
Para uma melhor exposição do tema, a presente pesquisa
científica foi dividida em três seções:
• A primeira tem como propósito expor toda a contextualização da legislação que dispõe o estatuto do desarmamento, no que tange a lei de armas no Brasil,
começando desde os primeiros decretos, como o de
nº 24.602 de 1934, passando pela lei nº 10.826 de
2003, até os atuais decretos 9.847/19 e lei 13.964/19,
no qual regulamenta o estatuto do desarmamento no
momento atual.
• Na segunda seção disponho sobre os requisitos para
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aquisição, destacando que mesmo abrangendo todos
os requisitos para o porte de arma de fogo de uso
permitido o portador não poderá conduzi-la em todo
ambiente, tem que privar-se de expor em certos ambientes, tais como em locais públicos, igrejas, escolas, clubes, agências bancárias ou outros locais onde
haja aglomeração de pessoas em virtude de eventos
de qualquer natureza, disponho ainda sobre os crimes
previstos; posse e porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido, posse e porte de arma de fogo de uso restrito, bem como o SINARM (Sistema nacional de armas).
Já na terceira e última seção discorro sobre a ineficácia
do estatuto quanto a redução da criminalidade e falta de controle na distribuição de armas de fogo, onde cito que apesar do
estatuto está em pleno vigor os índices de mortes por armas
de fogo nunca foram tão altos e assim denota-se a ineficácia do
Estatuto do Desarmamento, pois entende-se que o mesmo não
tem controle na distribuição de armas de fogo e munição no
qual são adquiridas de forma ilegal, assim causando um grande
mal para sociedade, no qual trago gráficos e dados atuais para
melhor compreensão.

2 CONTEXTUALIDADE DA LEGISLAÇÃO DE ARMAS DE FOGO NO BRASIL
A distribuição de armas de fogo de forma irregular semEditora Via Dourada
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pre foi um problema constante e bastante debatido no meio
jurídico, prova disse é que só neste ano a lei 10.826/03 teve diversas regulamentações, no qual vou discorrer no decorrer do
trabalho científico, nesse contexto
Segundo Flávio Quintela2 (2015) em sua obra “Mentiram pra mim sobre o desarmamento” destaca que o decreto
n° 24.602/1934 foi um dos primeiros decretos a regularizar
os tipos de armas e munições, sancionado pelo ex presidente
do Brasil Getúlio Vargas, no qual definia os tipos de armas e
quem poderia usa-las, além de trazer algumas restrições quanto a horários de utilizações em locais públicos, sendo revogado
em 28 de janeiro de 1965, mais tarde, em 1983, pelo Decreto n°
88.113/1983 no definia Fiscalização de Produtos Controlados.
decreto 2.848, de 07 de dezembro de 1940, não trazia em
seu rol quais condições para coibir ou liberar o uso das armas de fogo para civis, citava apenas as possíveis causas
atenuantes e agravantes, ou seja, causas de aumento e diminuição de penas, não descrevia nada sobre a liberação
como poderia ser proibido o uso de armas de fogo por civis.3

Segundo Flávio Quintela4 (2015) o decreto nº 3.688/1941,
conhecido como a lei das contravenções Penais, definia os crimes e as penas para o uso e a fabricação de armas de fogo e
munições proibidos, com o intuito de coibir o comercio irregu2
QUINTELA, Flavio; BENE, Barbosa. Mentiram para mim sobre o desarmamento. Campinas:
Vide Editorial, 2015
3
Op.cit.
4
QUINTELA, Flavio; BENE, Barbosa. Mentiram para mim sobre o desarmamento. Campinas:
Vide Editorial, 2015
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lar e desenfreado na distribuição de armas de fogo e munições,
por organizações criminosas, assim sendo um dos decretos
com maior eficácia em combate ao acesso a arma de fogo de
forma irregular, nesse contexto
Atualmente a lei n° 10.826 de 22 de dezembro de 20035
é a principal lei no controle de armas e distribuição de armas,
mas recentemente houve várias modificações em seu texto, no
qual é regulamentada por outros decretos. Neste sentido: O primeiro decreto a trazer mudanças n° 9.844/19 de 25 de junho
de 2019, não demorou muito e esse decreto é regulamentado
por outro, o decreto n° 9.845/19, mas recentemente o estatuto
do desarmamento sofreu nova regulamentação pelo o decreto
n° 9.8476 de 25 de junho de 2019, decreto 10.030/197,e pela lei
n° 13.964/ 20198 que atualmente regulamenta o estatuto, onde
em seu texto traz mudanças quanto aos artigo 14, 15, 16, 17, 18,
19 e 20 do estatuto, no qual aumentou as penas para porte e
posse ilegal de armas de fogo e munições de uso restrito.

2.1 PONTOS RELEVANTES DO ESTATUTO DO
5
BRASIL, LEI No 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003. Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e
dá outras providências. Brasília, 22 de dezembro de 2003; 182o da Independência e 115o da República.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm>. Acesso em: 21 julho. 2020
6
BRASIL, DECRETO Nº 9.785, DE 7 DE MAIO DE 2019, DOU (diário oficial da união) < disponível em>http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-118358419>acesso em: 10 de agosto de 2020
7
BRASIL, DECRETO Nº 10.030, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019, disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10030.htm> acesso em 1 de setembro de
2020
8
BRASIL, LEI Nº 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019, disponível em> http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art9> acesso em 18 de setembro de 2020
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DESARMAMENTO
Ao destacar os principais pontos do estatuto do desarmamento não podemos esquecer que o legislador criou o estatuto
do desarmamento, através de um projeto lei nº 1.555/2003, que
atualmente está em vigor por ter sido aprovado pelo Congresso
e sancionado pelo Ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que
tem como nomenclatura lei n° 10.826/03 com intuito de coibir
o comércio, fabricação, exportação de armas de fogo por civis
de forma irregular e de reduzir a violência.
Segundo Benedito Barbosa9 (2017) é claro que o Estatuto
do Desarmamento teve seu fracasso na redução da criminalidade
e da violência, os homicídios com arma de fogo aumentaram.
Passou nem perto de ser eficaz para melhorar a segurança
pública no País. A pesar de termos um referendo em 2005 no
qual a maioria das pessoas escolheu manter o comércio legal
de armas de fogo. Portanto, escolheu-se manter o direito de a
pessoa, se quiser, ter legalmente uma arma de fogo para sua
defesa. Enquanto isso a legislação continua a mesma, uma lei
que restringi o direito do cidadão, na realidade a situação do
estatuto é uma questão de respeito à liberdade individual e às
escolhas pessoais do cidadão o que a gente vê cada vez menos
acontecer no Brasil.
Segundo Akemi Nitahara10é notório que desde os anos
de 1980 existiu uma “verdadeira corrida armamentista” tendo
9
BENEDITO, Barbosa, 2017, disponível em> https://www.jornalopcao.com.
br/reportagens/o-estatuto-do-desarmamento-fracassou-na-reducao-da-criminalidade-106894/> acesso em 18 de setembro de 2020
10
NITAHARA, Akemi, disponível em>https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-06/armas-de-fogo-sao-causa-da-morte-de-71-dos-homicidios-no-brasil> acesso em 23 de
setembro de 2020
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como motivação a estagnação econômica, no qual levou Estado
a falha na segurança para a população, não podemos negar que
o Brasil nos últimos tempos tem sido um dos pais com grandes
índices de mortes por armas de fogo, outrossim, no Brasil Segundo o pesquisador do FBSP David Marques, no site oficial do
Ipea dispõe que poderia ter ainda mais homicídios caso a lei
10.826/03 não estivesse em vigor, além disso, em 2016 foram
62.517 mortes por armas de fogo, equivalente a uma taxa de
30,3 em cada 100 mil habitantes, deduz-se que esse índice foi o
mais alta da história.
Recentemente o novo decreto n° 9.847/19 fez uma regulamentação importante no estatuto do desarmamento quanto
a estabelecer regras e procedimentos para a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e
de munição, ademais, trouxe novas alterações no Sinarm (sistema nacional de armas), nesse contexto
Decreto lei 9.847/19 CAPÍTULO II DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ARMAS DE FOGO Seção I Do Sistema Nacional
de ArmasArt. 3º, § 2º Serão cadastrados no Sinarm - os
armeiros em atividade no País e as respectivas licenças para
o exercício da atividade profissional; II - os produtores, os
atacadistas, os varejistas, os exportadores e os importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e munições;
III - os instrutores de armamento e de tiro credenciados
para a aplicação de teste de capacidade técnica, ainda que
digam respeito a arma de fogo de uso restrito; e IV - os psicólogos credenciados para a aplicação do exame de aptidão
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psicológica a que se refere o inciso III do caput do art. 4º da
Lei nº 10.826, de 2003.§ 3º Serão cadastradas no Sinarm
as armas de fogo :I - importadas, produzidas e comercializadas no País, de uso permitido ou restrito, exceto aquelas
pertencentes às Forças Armadas e Auxiliares, ao Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da República e
à Agência Brasileira de Inteligência; II - apreendidas, ainda
que não constem dos cadastros do Sinarm ou do Sigma,
incluídas aquelas vinculadas a procedimentos policiais e judiciais; III - institucionais, observado o disposto no inciso I,
constantes de cadastros próprios :a) da Polícia Federal ;b)
da Polícia Rodoviária Federal ;c) da Força Nacional de Segurança Pública; d) do Departamento Penitenciário Nacional
;e) das polícias civis dos Estados e do Distrito Federal11

Compreende-se que Sinarm (sistema nacional de armas)
tem como finalidade realizar os cadastros as armas de fogo e
munições que circulam no território Brasileiro, mesmo aquelas
que não são fabricadas no Brasilarmas e munições importadas.

3 REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO (POSSE E PORTE)
DECRETO Nº 9.847/2019
As mudanças que o decreto n° 9.847/1912 e a Lei n°

11
BRASIL, DECRETO Nº 9.847, DE 25 DE JUNHO DE 2019, estatuto do desarmamento, disponívelem<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20192022/2019/Decreto/D9847.htm#art60>acesso em: 02 de setembro de 2020
12
BRASIL, DECRETO Nº 9.847, DE 25 DE JUNHO DE 2019, estatuto do desarmamento, disponívelem<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20192022/2019/Decreto/D9847.htm#art60>aces-
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13.964/ 2019 trouxe muitas controvérsia no meio jurídico e social, pois com essa mudanças veio a “facilidade” para o civil
adquirir armas de fogo e munição legalmente, assim é importante destacar os requisitos para aquisição e posicionamentos
de juristas sobre essas mudanças histórica no Estatuto do Desarmamento, nesse contexto
Para Benedito Barbosa13, acredito que a questão de se
comentar sobre o estatuto é mostrar que se trata de algo organizado e sério, há várias discussões no Congresso Nacional.
Acredito que deveriam ter colocado o estatuto em pauta a muito tempo, coisa que durante muitos anos não aconteceu. Deveriam ter mudanças severas, essas poucas alterações com o novo
decreto não passam nem perto do que poderia ser modificado.
Para Ana Pompeu14 o estatuto sofreu uma grande mudança principalmente no que concerne à liberação do porte e
posse de arma de fogo e munições para civis, apesar que o civil
deverá preencher todos os requisitos previstos em lei, ao facilitar o porte de armas de fogo para civis acredita-se que gerara
uma grande preocupação na área de segurança pública, desta
forma a questão do estatuto é mais uma visão política, sempre houve e sempre haverá debates constantes, mas ele vê com
desconfiança, temos que analisar cada medida e ver o que cada
uma delas podem ocasionar para a sociedade.
Segundo Benedito Barbosa15 mesmo abrangendo todos
so em: 02 de setembro de 2020
13
BENE, Barbosa, BENEDITO, MUDANÇAS NO ESTATUTO DO DESARMANETO, online, insatisfação no controle de armas, e novas mudanças no estatuto do desarmamento<disponível:em>http://
www.flaviorocha.com.br/entrevista-bene-barbosa/>acesso em:15 de agosto de 2019
14
POMPEU, Ana, CONJUR. Jair Bolsonaro assina decreto que flexibiliza a posse de armas de
fogo por civis. Data de publicação: 15 de janeiro de 2019. Disponível em: < https://www.conjur.com.
br/2019-jan-15/jair-bolsonaro-assina-decreto-flexibiliza-posse-armas>. Acesso em: 27 julho. 2020
15
BENE, Barbosa, BENEDITO, MUDANÇAS NO ESTATUTO DO DESARMANETO, online, insatis-
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os requisitos para o porte de arma de fogo de uso permitido
o portador não poderá conduzi-la em todo ambiente, tem que
privar-se de expor em certos ambientes, tais como em locais
públicos, igrejas, escolas, clubes, agências bancárias ou outros
locais onde haja aglomeração de pessoas em virtude de eventos
de qualquer natureza. A licença para o porte de arma de fogo é
pessoal, intransferível e revogável a qualquer tempo pela autoridade concedente, por ato justificado, podendo ser suspensa a
qualquer tempo, nesse contexto
os requisitos para aquisição do porte de arma de fogo, com
base decreto n° 9.847 de 25 de junho de 2019 que regulamenta a lei10.82de dezembro de 2003, no qual em seus Art.
12 define requisitos para fins de aquisição de arma de fogo
de uso permitido e de emissão do Certificado de Registro
de Arma de Fogo, cita que o interessado deve ter, no mínimo, vinte e cinco anos de idade, apresentar documento de
identificação pessoal, comprovar a idoneidade moral, inexistência de inquérito policial ou processo criminal, apresentar documento comprobatório de ocupação lícita , residência fixa, comprova capacidade técnica para o manuseio
da arma de fogo, comprovar a aptidão psicológica para o
manuseio de arma de fogo, e o principal atestada em laudo
conclusivo fornecido por psicólogo credenciado pela Polícia
Federal, mas de certa forma não houve grandes mudanças,
acreditava que seria um pouco mais favorável para que o cidadão de bem fizesse a aquisição, para mim foi como jogas-

fação no controle de armas, e novas mudanças no estatuto do desarmamento<disponível:em>http://
www.flaviorocha.com.br/entrevista-bene-barbosa/>acesso em:15 de agosto de 2019
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se um balde de agua fria, como sempre o estado nos priva
de exerce nosso direito à autodefesa.16

Através do decreto n° 9.847/1917pode os requisitos quanto a registro de armas de fogo, desta que terá que ser registrada
no Sinarm qualquer tipo de arma, independentemente de ser
nacional ou importada, a baixo trarei os principais artigos referente ao registro de armas de fogo, nesse contexto
O decreto lei n° 9.847/19 que regulamenta Lei nº 10.826,
de 22 de dezembro de 2003 em seu Art. 1º traz a seguinte
narração ,com o objetivo de estabelecer regras e procedimentos para a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a
comercialização de armas de fogo e de munição e de dispor
sobre a estruturação do Sistema Nacional de Armas - Sinarm e do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas –
Sigma, o artigo 5° do estatuto do desarmamento o certificado do registro das armas de fogo tem validade em todo
território nacional e autoriza o proprietário a usar somente
no interior de sua residência, e no artigo 4° inciso 1° e 2°
diz que a emissão do certificado pode ser feita pela internet
com validade de 90 dias, mas em seu inciso 2° diz que a revalidação deve ser feita pelo órgão da polícia federal.18

De acordo com Decreto 9.84719 (2019) onde narra em

16
BRASIL, DECRETO Nº 9.847, DE 25 DE JUNHO DE 2019, estatuto do desarmamento, disponívelem<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20192022/2019/Decreto/D9847.htm#art60>acesso em: 02 de setembro de 2020

17
Op.cit.
18
BRASIL, DECRETO Nº 9.847, DE 25 DE JUNHO DE 2019, estatuto do desarmamento, disponívelem<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20192022/2019/Decreto/D9847.htm#art60>acesso em: 02 de setembro de 2020
19
Op.cit.
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seu artigo 12 define quem poderá solicitar o porte de armas de
fogo, no qual destaca os residentes em áreas rurais, maiores de
25 (vinte e cinco) anos que comprovem depender do emprego
de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar, na categoria caçador para subsistência, ademais,
De acordo com Decreto 9.84720 (2019) fica no rol para
aquisição do posse e porte o presidente do tribunal ou o chefe do Ministério Público, militares das Forças Armadas, Guardas Municipais (Municípios com mais de 500 mil habitantes),
Agentes operacionais, Polícia do Congresso Nacional, Guarda
dos portos, Guardas prisionais e escoltas de presos, Empresas
de Segurança Privada e Transporte de Valores, Atiradores, Colecionadores e Caçadores registrados no Comando do Exército
trata-se de porte impróprio, válido somente no exercício da atividade desportista, colecionamento e caça, Agentes de Segurança dos Tribunais do Poder Judiciário e dos Ministérios Públicos da União e dos Estados.

3.1 PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO E SUAS CONTROVÉRSIAS
Um dos maiores problemas que o Estatuto do Desarmamento enfrenta é a falta de controle na distribuição de armas
de fogo e munições, pois diariamente vendidas armas de fogo
de forma irregular, outrossim, “configura-se crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido aquele que porta a arma,
20

Op.cit.
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para qualquer local sem autorização ou em discordância coma
a lei”21,nesse contexto
Conceitua-se a partir desse raciocínio é mais fácil definir
quando irá configurar o crime de posse irregular ou porte ilegal de arma de fogo de calibre de uso permitido. Por
exemplo, a simples ação de guardar uma arma de fogo no
interior do quarto de uma residência ou mesmo em uma
gaveta do escritório de seu trabalho você sendo proprietário, configura o crime de posse irregular, e a conduta de
sair com uma arma de fogo dissimulada na cintura ou ainda, um garçom que guarda a arma de fogo em uma gaveta
do restaurante onde trabalha, que configuram a conduta de
portar.22

Recentemente a Lei 13.964/1923 denominada por “pacote anticrime” veio a regulamentar o estatuto do desarmamento Lei 10.826/0324, o “pacote anticrime” dispõe em seu
sobre crimes hediondos tentados e consumados, no qual faz
a devidas alterações no estatuto, previstono art. 16 da Lei no
21
CINIELLO, Bruno, de direito penal e processo penal do curso Exponencial, disponível em>https://www.exponencialconcursos.com.br/lei-1082603-os-crimes-de-posse-irregular-e-porte-ilegal-de-arma-de-fogo-de-calibre-de-uso-permitido-e-de-posse-e-porte-ilegal-de-arma-de-fogo-de-calibre-de-uso-restrito-como-diferencia-los> Acesso em: 14 agosto. 2020.

22
CINIELLO, Bruno, de direito penal e processo penal do curso Exponencial, disponível em>https://www.exponencialconcursos.com.br/lei-1082603-os-crimes-de-posse-irregular-e-porte-ilegal-de-arma-de-fogo-de-calibre-de-uso-permitido-e-de-posse-e-porte-ilegal-de-arma-de-fogo-de-calibre-de-uso-restrito-como-diferencia-los> Acesso em: 14 agosto. 2020.
23
BRASIL, LEI Nº 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019, disponível em> http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art9> acesso em 18 de setembro de 2020
24
BRASIL, LEI No 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003. Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e
dá outras providências. Brasília, 22 de dezembro de 2003; 182o da Independência e 115o da República.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm>. Acesso em: 21 julho. 2020
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10.826/2003, deixando mais rigorosas as penas para os crimes
de posse e porte de armas de fogo e munições de uso restrito,
nesse contexto
Art. 16. Possuir, emprestar , deter, fornecer , portar,
receber, ter em depósito, transportar, adquirir, ceder, ainda
que gratuitamente, remeter, empregar, manter sob sua
guarda ou ocultar armas de fogo, acessórios ou munições
de uso restrito, sem autorizações e em desacordo com
determinações legal ou regulamentar: § 2º Se as conduta
descrita no caput e no § 1º deste artigo que envolvem armas
de fogo de uso proibido, as pena é de reclusão, de 4 (quatro)
a 12 (doze) anos.25

Segundo Flávio D`urso26portar arma de fogo em desacordo com a lei configura crime de porte ilegal de arma de fogo
gerando assim diversas sanções para o infrator, lembrando que
caso for pego arma de fogo de uso restrito a pena será maior,
e recentemente o legislador fez novas alterações onde em seu
novo decreto 9.84727 ele destaca que uma das armas que antes era de uso restrito agora passa a ser de uso comum para
aqueles que tem o porte que no caso é a .40 e a 9mm, como foi
determinado pelo decreto e exposto pelo exército em um rol
descritivos das possíveis armas que antes era de uso restrito e
25
Op.cit.
26
D` Urso, Luiz Flavio Borges, Pacote anticrime endureceu o estatuto do desarmamento, disponível em>https://www.migalhas.com.br/depeso/320963/pacote-anticrime-endureceu-o-estatuto-do-desarmamento> acesso em 24 de agosto de 2020
27
BRASIL, DECRETO Nº 9.847, DE 25 DE JUNHO DE 2019, estatuto do desarmamento, disponívelem<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20192022/2019/Decreto/D9847.htm#art60>acesso em: 02 de setembro de 2020
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agora passa a ser de uso permitido, nesse contexto
Artigo 17. Pena - reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e
multa. § 2º mesma pena quem vende arma de fogo ou
entregar, acessórios ou munições, sem autorização ou em
desacordo coma lei e com a determinação regulamentar ou
legal, Pena - reclusão, de 8 (oito) a 16 (dezesseis) anos, e
multa.Parágrafo único. vender ou entregar armas de fogo,
acessórios ou munições, em operações de importações, sem
autorização das autoridades competentes, a agentes policial
disfarçados, quando presentes elemento probatório razoável das condutas criminais preexistentes.28

Segundo Flávio D`urso29raspar a numeração, suprimida trata-se apenas de crime de perigo abstrato, o mesmo autor cita diversas jurisprudência com julgamentos diferentes,
e são considerados como crime abstrato pois não apresenta
risco, fica claro que o motivo da Lei é punir com mais rigor a
posse ou porte de armas de fogo de uso restrito.
a posse irregular de arma de fogo de uso permitido – presume-se que o fato ocorra no interior da própria residência
do agente ou em sua dependência, encontrado no interior
de sua residência possuindo uma arma de fogo, não incorre
no crime previsto no artigo 12 (Possuir ou manter sob sua
28
BRASIL, LEI Nº 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019, disponível em> http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art9> acesso em 18 de setembro de 2020
29
D` Urso, Luiz Flavio Borges, Pacote anticrime endureceu o estatuto do desarmamento, disponível em>https://www.migalhas.com.br/depeso/320963/pacote-anticrime-endureceu-o-estatuto-do-desarmamento> acesso em 24 de agosto de 2020
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guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou,
ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou
o responsável legal do estabelecimento ou empresa Pena –
detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.30

Segundo Bruno Ciniello31estatuto do desarmamento destaca os possíveis crimes em seu artigo 14 onde destaca que levar consigo, deter, adquirir de forma irregular, fornecer, comercializar, receber, guarda em depósito, transportar, emprestar, ainda que gratuitamente, empregar, manter sob guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido Art. 14. ceder, deter, fornecer, receber, Portar, ter em depósito, adquirir, transportar, ou ainda que gratuitamente, remeter, emprestar, empregar, manter sob sua guarda ou ainda ocultar
armas de fogo, acessórios ou munições, de uso permitido,
sem autorizações e em discordância com as determinações
legais: Pena – reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Parágrafo
único. O crime é inafiançável, salvo quando a arma (s) de
30
BLUME,
Bruno
André,
disponível
em:
https://www.politize.com.
br/o-estatuto-do-desarmamento-deve-ser-revisto/#:~:text=O%20Estatuto%20do%20Desarmamento%20surgiu,de%20conflitos%20armados%20mundo%20afora.> Acesso em: 30 agosto 2020
31
CINIELLO, Bruno, de direito penal e processo penal do curso Exponencial, disponível em>https://www.exponencialconcursos.com.br/lei-1082603-os-crimes-de-posse-irregular-e-porte-ilegal-de-arma-de-fogo-de-calibre-de-uso-permitido-e-de-posse-e-porte-ilegal-de-arma-de-fogo-de-calibre-de-uso-restrito-como-diferencia-los> Acesso em: 14 agosto. 2020.
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fogo estiver registrada (s) em nome do agente.32

Para aqueles que acreditam que a posse e o porte
de arma de fogo de uso restrito geravam apenas uma simples
sanção, estão enganados, pois de acordo com Lei 13.497/2017
onde o uso irregular configurava crime hediondo, para alguns
doutrinadores trata-se de um crime abstrato, porém, o legislador voltou a modificar o rol das armas de uso restrito através
de novo decreto 9.847 de 25 de junho de 2019. Neste sentido:
Segundo a lei 10.826 (2003) onde em seu art. 16 do Estatuto contém, ainda, um parágrafo com condutas equiparadas,
mas que, na realidade, não têm – ou não precisam ter – direta relação com aquelas das quais derivam. São elas: I – suprimir ou alterar marca,[...] ; II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma
de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar
ou de qualquer modo induzir a erro policial, perito ou juiz;
III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato [...] IV
– portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma
de fogo,[...] ;V – Vender, entregar ou fornecer, ainda que
gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e VI – produzir, recarregar
ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer
forma, munição ou explosivo. 33

32
BRASIL, LEI 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003. Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá
outras providências. Brasília, 22 de dezembro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm>. Acesso em: 21 agosto
de 2020
33
BRASIL, LEI 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003. Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá
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Para Rogério Sanches34são crimes hediondos os crimes de genocídio previsto nos arts. 1o a 3° da Lei no 2.889, de
1o. de outubro de 1956, e de posse ou porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito, de acordo com o art. 16 da Lei no 10.826/
2003, todos tentados ou consumados, o artigo 16 se o indivíduo
apenas modificar as características da arma já configura crime
hediondo, então por mais que se tenha posse ou porte de arma
de fogo de uso permitido na qual a numeração se encontra
raspada já configura crime hediondo, é um pouco controverso.
A posse irregular de arma de fogo de uso permitido nada
mais é que o simples fato de possuir uma arma no interior
de sua residência sem a autorização legal, mesmo que não
faça uso dela em locais públicos, De toma forma destaca-se que mesmo o uso de armas de fogo no interior de sua
residência ou dependência desta, ou ainda, no seu local de
trabalho, desde que seja o responsável ou titular legal do
estabelecimento ou empresa” verifica-se um risco menos
acentuado a incolumidade publica cuja finalidade foi que
a posse da arma esteja associada à proteção do imóvel da
residência ou do local de trabalho ,por outro lado mesmo o
sujeito possuindo o certificado de registro da arma de uso
permitido não poderá portá-la ou transportá-la, pois estará
cometendo crime de acordo com o art.14 do Estatuto.35

outras providências. Brasília, 22 de dezembro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm>. Acesso em: 21 agosto
de 2020
34
CUNHA, Rogério Sanches. Lei 13.497/17: Torna hediondo o crime de posse ou porte de arma
de fogo de uso restrito. Meu Site Jurídico, out. 2017. Disponível em: <http://meusitejuridico.com.
br/2017/10/28/lei-13-49717-torna-hediondo-o-crime-de-posse-ou-porte-de-arma-de-fogo-de-uso-restrito>. Acesso em: 28 junho. 2020
35
CINIELLO, Bruno, de direito penal e processo penal do curso Exponencial, disponível em>h-
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Para Rogério Sanches36o artigo 16 retrata-se de um crime hediondo, porém, existem diversos doutrinadores que defendem a inconformidade do artigo, pois aparentemente o
artigo 16 da lei referida nos traz uma insegurança quanto a
determinados pontos, pois como já foi citado acima o simples
fato de porta uma arma mesmo desmuniciada ou não, é crime,
neste contexto a jurisprudência acima onde o supremo tribunal federal mas uma vez fala que tratar-se de crime abstrato,
então fica esse debate entre o artigo e as instancias maiores,
nesse contexto
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO. 1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. 2.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1. A alegação
de que inexistem indícios de autoria no tocante ao delito
de tráfico de entorpecentes não pode ser examinada pelo
Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência vedada no
âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vettps://www.exponencialconcursos.com.br/lei-1082603-os-crimes-de-posse-irregular-e-porte-ilegal-de-arma-de-fogo-de-calibre-de-uso-permitido-e-de-posse-e-porte-ilegal-de-arma-de-fogo-de-calibre-de-uso-restrito-como-diferencia-los> Acesso em: 14 agosto. 2020.
36
CUNHA, Rogério Sanches. Lei 13.497/17: Torna hediondo o crime de posse ou porte de arma
de fogo de uso restrito. Meu Site Jurídico, out. 2017. Disponível em: <http://meusitejuridico.com.
br/2017/10/28/lei-13-49717-torna-hediondo-o-crime-de-posse-ou-porte-de-arma-de-fogo-de-uso-restrito>. Acesso em: 28 junho. 2020
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zes. 2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a
liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes da
confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertais,
sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso
se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
3. Na espécie, a segregação preventiva do recorrente encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado
de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
apreensão de 755g (setecentos e cinquenta e cinco gramas)
de maconha, arma de fogo e dezenas de munições. Portanto, a custódia cautelar está justificada na necessidade de garantia da ordem pública ante a gravidade efetiva do delito.
4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ - RHC:
95374 MG 2018/0044781-5, Relator: Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)37

Segundo Gilmar Mendes38para obter condenação pela
contravenção, a acusação deve demonstrar que seria necessária a licença para porte da arma em questão. Não há previsão
na legislação acerca da necessidade de licença de autoridade
pública para porte de arma branca. Norma penal em bran37
BRASIL, RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, disponível em>http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1851040> acesso em 20 de agosto de 2020
38
MENDES, Gilmar ministro, supremo tribunal federal crimes armas de fogo<disponível,2017em>http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12157091>acesso
em: 14 de setembro de 2020
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co, sem o devido complemento. Sua aplicação, até que surja
a devida regulamentação, resta paralisada, Dado provimento
ao recurso a fim de julgar improcedente a representação para
apuração de ato infracional.

4 A INEFICÁCIA DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
No Brasil mesmo depois da lei n° 10.826/0339 entrar em
vigor pode se ver sua ineficácia quanto ao controle na distribuição de armas de fogo e a redução da criminalidade, entende-se
que o objetivo do “estatuto do desarmamento” era justamente
esse, reduzir a criminalidade, porém, não lhe faltam críticas,
estão estampados em todos os meios de comunicação, assunto bastante comentado entre doutrinadores renomados, e por
fim, vem esse novo decreto de n° 9.847/1940, porém, é notório
que não houve redução de mortes por armas de fogo, mesmo o
estatuto estando em pleno vigor, nesse contexto
A violência, em todas as suas facetas, é um mal social. Também nós, que defendemos o direito à legítima defesa, compartilhamos do sonho de extirpá-lo totalmente. A diferença
entre nós e os autoproclamados pacifistas é que sabemos
que a cultura da paz está muito distante no tempo: é coisa
para daqui a alguns séculos. No momento, e nas décadas
39
BRASIL, LEI 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003 Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm>. Acesso em: 21 agosto de 2020
40
BRASIL, DECRETO Nº 9.847, DE 25 DE JUNHO DE 2019, estatuto do desarmamento, disponívelem<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20192022/2019/Decreto/D9847.htm#art60>acesso em: 02 de setembro de 2020
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em que viverão nossos filhos e netos, a paz e a liberdade só
poderão ser asseguradas por gente de bem, armada até os
dentes.41

Para ilustrar nosso estudo segue abaixo o gráfico 01:

Vale ressaltar que nos “meados das últimas décadas a
violência e as mortes por armas de fogo tem aumentado cada
vez mais, assim comprovando que o Brasil é um dos países
mais violentos do mundo, ademais, estatuto nunca consegui
inibir a distribuição de armas fogo e munições adquiridas de
forma irregular”42, assim, como anuncia nas mídias sociais que
o crime organizado cresce cada vez mais e adquirindo de forma
41
BENE, Barbosa, BENEDITO, MUDANÇAS NO ESTATUTO DO DESARMANETO, online, insatisfação no controle de armas, e novas mudanças no estatuto do desarmamento<disponível:em>http://www.flaviorocha.com.br/entrevista-bene-barbosa/>acesso em:15 de agosto de 2019
42
MOURA, Rodrigo Sérgio Ferreira de, Controle de armas de fogo no Brasil, criminalidade e autodefesa, disponível em: file:///C:/Users/leidi/Downloads/19238-Texto%20do%20artigo-32520-1-10-20181115.pdf> acesso em12 de agosto de 2020
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irregular armas de fogo de alta potência, no qual são utilizadas
para pratica crimes contra a sociedade, nesse contexto
Mostra-se através do gráfico43 acima, que apesar do estatuto está em pleno vigor os índices de mortes por armas de
fogo nunca foram tão autos e a sim denota-se a ineficácia do
Estatuto do Desarmamento, pois entende-se que o mesmo não
tem controle na distribuição de armas de fogo e munição no
qual são adquiridas de forma ilegal, assim causando um grande
mal para sociedade, BRASIL, IBGE,taxa de homicídios no brasil
e régios por armas de fogo, disponível em>www.ipea.gov.br ›
atlas violência › artigos › armas-de-fog> acesso em 20 de agosto de 2020.
Este gráfico nos mostra que apesar do estatuto ter sido
criado especialmente para reduzir a criminalidade e as mortes por armas de fogo, não é exatamente isso que ocorreu no
decorrer dos anos, entre 2007 a 2017 os índices de morte por
armas de fogo aumentaram no Brasil, assim, a ineficácia da lei
e a falta de segurança no qual vivemos nos deixa a mercê da
criminalidade.
Segundo Benedito Barbosa44 nos mostra que o problema
não é só na ineficácia do Estatuto e sim da profunda desigualdade econômica e social, a inoperância do sistema de segurança
pública, a grande presença de mercados ilícitose facções criminosas e o grandes números de armas de fogo espalhadas pelo
Brasil afora faz com que o auto índice de mortes aumentem
43
BRASIL, IBGE, taxa de homicídios no brasil e régios por armas de fogo, disponível em>www.
ipea.gov.br › atlas violência › artigos › armas-de-fog> acesso em 20 de agosto de 2020
44
BENE, Barbosa, BENEDITO, MUDANÇAS NO ESTATUTO DO DESARMANETO, online, insatisfação no controle de armas, e novas mudanças no estatuto do desarmamento<disponível:em>http://
www.flaviorocha.com.br/entrevista-bene-barbosa/>acesso em:15 de agosto de 2019

Editora Via Dourada

José Eurivan Pereira Costa | 149

mais a cada ano, a falta de controle na distribuição de armas
de fogo e munições no Brasil, deixa o Estatuto incapacidade de
atingir sua objetivo, assim fica difícil o Estado retira essa armas
conseguidas de forma irregular das mãos dos criminosos, assim a sociedade fica à mercê da própria sorte, no qual não tem
qualquer mecanismo de proteção.

5 CONCLUSÃO
Diante de todo exposto a presente pesquisa científica
chega a seu fim demonstrando que a atual legislação desarmamentista, falha em seu propósito no que tange a redução da
criminalidade envolvendo armas de fogo, fica nítido que a lei
de nº 10.826/03 “Estatuto do desarmamento” está sendo ineficiente nesta finalidade, todos os dados e números estatísticos
demonstrados nesta pesquisa evidenciam que a mortalidade
por armas de fogo não diminuiu, infelizmente em algumas regiões do país nós vemos um efeito contrário ao que é proposto.
Conclui-se também que mesmo após todas as mudanças
com os decretos n° 9.844/19 de 25 de junho de 2019, decreto
n° 9.845/19, o decreto n° 9.847 de 25 de junho de 2019, decreto
10.030/19 , e pela lei n° 13.964/ 2019, ainda é notório a ineficácia do tão conhecido Estatuto do Desarmamento.
Desta forma, como é sabido que Segurança Pública é tutelada pelo Estado e não pelo cidadão comum, mas diante de
uma notória ineficiência governamental no que tange a políticas de segurança pública, a sociedade fica órfã nesse quesito e
anseia por meios legais para que possa ter esse direito constiSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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tucional sendo exercido.
O que se defende nesta pesquisa não é a comercialização
livre de armas, munições e afins, deveras, concordamos com a
restrição e fiscalização de armas de fogo de maneira ponderada,
para que todo cidadão depois de um minucioso cumprimento
de quesitos exigidos pelo estatuto seja considerado apto e possa
exercer seu direito.
Diante disto, podemos concluir que a lei nº 10.826/2003
“Estatuto do Desarmamento” não cumpre seu maior propósito, que é a total retirada das armas de fogo das mãos de pessoas que vivem às margens da lei, praticando crimes e delitos
contra sociedade, que apesar do estatuto está em pleno vigor
os índices de mortes por armas de fogo nunca foram tão altos
e assim denota-se a ineficácia do Estatuto do Desarmamento,
pois entende-se que o mesmo não tem controle na distribuição
de armas de fogo e munição no qual são adquiridas de forma
ilegal, assim causando um grande mal para sociedade.

REFERENCIAS
BRASIL. Constituição (1988) Constituição da República
Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro
Gráfico, 1988.Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em
20jun. 2020
BRASIL. DECRETO-LEI N° 5.123, DE 1 DE JULHO DE 2004.
Regulamenta a Lei no 10.826, de 22 de dezembro
de 2003, que dispõe sobre registro, posse e
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o
Sistema Nacional de Armas - SINARM e define crimes.
Editora Via Dourada

José Eurivan Pereira Costa | 151

Brasília, 1º de julho de 2004; 183º da Independência e
116º da República. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5123.
htm>. Acesso em: 20 jun. 2020
BRASIL. DECRETO Nº 9.785, DE 7 DE MAIO DE 2019. DOU
(diário oficial da união)< disponível em>http://www.
in.gov.br/web/dou/-/retificacao-118358419>acesso em:
10 de agosto de 2020
BRASIL. DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE
1940. Código Penal. Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1940;
119º da Independência e 52º da República. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/
Del2848.htm>. Acesso em: 25 de Agos. 2020.
BRASIL. DECRETO Nº 10.030, DE 30 DE SETEMBRO DE
2019, estatuto do desarmamento, disponível lem<http://
www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.030-de-30de-setembro-de-2019-219207086>acesso em: 10 de
setembro de 2020
BRASIL. LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984. Institui
a Lei de Execução Penal. Brasília, 11 de julho de 1984;
163º da Independência e 96º da República. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.
htm>. Acesso em: 17 jul. 2020
BRASIL. Lei 9.437, de 20 de fevereiro de 1997. Institui
o Sistema Nacional de Armas – SINARM, estabelece
condições para o registro e para o porte de arma de fogo,
define crimes e dá outras providências. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 27 set. 1995.
Disponível em <https://www.planalto.gov.br> Acesso
em 18 AGOS. 2020.
BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei
3722/12. p. 8, 2012. Disponível em:
http://
w w w. c a m a r a . g o v. b r / p r o p o s i c o e s We b / p r o p _
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14

152 |Reflexões sobre segurança pública sob o viés da ciência
mostrarintegra;jsessionid=B72AFA84A1905B9A5D
0826212F0C4DDE.proposicoesWeb2?
Conter=986560&filename=PL+3722/2012> Acesso em:
30 AGOST. 2020.
BRASIL. Lei 3.688, de 03 de outubro de 1941. Lei das
Contravenções Penais. Diário Oficial da República
Federativa do Brasil. Brasília, DF, 13 out. 1941. Disponível
em <http://www.planalto.gov.br> Acesso em 17 agosto.
2020
BRASIL. LEI Nº 13.497, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017. Altera
a Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o crime
de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
no rol dos crimes hediondos. Brasília, 26 de outubro
de 2017; 196o da Independência e 129o da República.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2015-2018/2017/Lei/L13497.htm>. Acesso em: 15 jun.
2020
BRASIL. Lei no 13.654/2018 e os crimes de furto e roubo.
Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/
decret/1930-1939/decreto-24602-6-julho-1934-503043publicacaooriginal-1-pe.html.> acesso em 14 de agosto de
2020. Acesso em: 15 jun. 2020.
BRASIL. LEI No 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003.
Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas
de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas –
Sinarm, define crimes e dá outras providências. Brasília,
22 de dezembro de 2003; 182o da Independência e 115o
da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm>. Acesso em: 21
julho. 2020
BRASIL. DECRETO Nº 9.785, DE 7 DE MAIO DE 2019. DOU
(diário oficial da união) < disponível em>http://www.
in.gov.br/web/dou/-/retificacao-118358419>acesso em:
10 de agosto de 2020.
Editora Via Dourada

José Eurivan Pereira Costa | 153

BRASIL. DECRETO Nº 9.847, DE 25 DE JUNHO DE 2019.
estatuto do desarmamento. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20192022/2019/
Decreto/D9847.htm#art60>acesso em: 02 de setembro
de 2020.
BRASIL. IBGE, Taxa de homicídios no Brasil e régidos por
armas de fogo. Disponível em:>www.ipea.gov.br › atlas
violência › artigos › armas-de-fog> acesso em 20 de
agosto de 2020.
BENE. Barbosa, BENEDITO. MUDANÇAS NO ESTATUTO DO
DESARMANETO. Online, insatisfação no controle de
armas, e novas mudanças no estatuto do desarmamento.
Disponível
em:
http://www.flaviorocha.com.br/
entrevista-bene-barbosa/>acesso em:15 de agosto de
2019.
BRASIL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. Disponível
em:
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=TP&docID=1851040> acesso em 20 de agosto
de 2020.
BRASIL. LEI Nº 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art9> acesso em
18 de setembro de 2020.
BRUNNO CINIELLO. Direito penal e processo penal do
curso Exponencial. Disponível em: https://www.
exponencialconcursos.com.br/lei-1082603-os-crimesde-posse-irregular-e-porte-ilegal-de-arma-de-fogo-decalibre-de-uso-permitido-e-de-posse-e-porte-ilegalde-arma-de-fogo-de-calibre-de-uso-restrito-comodiferencia-los> Acesso em: 14 agosto. 2020.
CAPEZ, Fernando. Estatuto do desarmamento: comentários
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14

154 |Reflexões sobre segurança pública sob o viés da ciência
à lei 10.826, de 22-12-2003. São Paulo: 2005.
CERQUEIRA, Daniel. Pesquisador (coordenador) (Ipea). ATLAS
DA VIOLENCIA. Data de publicação. 2018. Disponível em:
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/
relatorio_institucional/180604_atlas_da_violencia_2018.
pdf>. Acesso em: 20 jun. 2020.
CINIELLO, Bruno de. Direito penal e processo penal do
curso Exponencial. Disponível em: https://www.
exponencialconcursos.com.br/lei-1082603-os-crimesde-posse-irregular-e-porte-ilegal-de-arma-de-fogo-decalibre-de-uso-permitido-e-de-posse-e-porte-ilegalde-arma-de-fogo-de-calibre-de-uso-restrito-comodiferencia-los> Acesso em: 14 agosto. 2020.
D` Urso, Luiz Flavio Borges. Pacote anticrime endureceu o
estatuto do desarmamento. Disponível em: https://
www.migalhas.com.br/depeso/320963/pacoteanticrime-endureceu-o-estatuto-do-desarmamento>
acesso em 24 de agosto de 2020.
CUNHA, Rogério Sanches. Lei 13.497/17: Torna hediondo o
crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito.
Meu Site Jurídico, out. 2017. Disponível em: <http://
meusitejuridico.com.br/2017/10/28/lei-13-49717-tornahediondo-o-crime-de-posse-ou-porte-de-arma-de-fogode-uso-restrito>. Acesso em: 28 junho. 2020
MENDES, Gilmar. Ministro do Supremo Tribunal
Federal. Crimes armas de fogo. Disponível em:
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=TP&docID=12157091>. Acesso em: 14 de
setembro de 2020
Quintela , Flavio e Barbosa, Bene. MENTIRAM PARA MIM
SOBRE O DESARMAMENTO [recurso eletrônico] /
Campinas, SP: Vide Editorial, 2015.
Editora Via Dourada

José Eurivan Pereira Costa | 155

MOURA, Rodrigo Sérgio Ferreira de. Controle de armas de
fogo no Brasil, criminalidade e autodefesa. Disponível
em: file:///C:/Users/leidi/Downloads/19238-Texto%20
do%20artigo-32520-1-10-20181115.pdf> acesso em12 de
agosto de 2020
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte
geral: parte especial. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2005.
SINARM. Sistema nacional de arma. Disponível em: http://
www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2019/04/policiafederal-lanca-novo-sistema-nacional-de-armas> acesso
em: 10 de setembro 2020.

Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14

CAPÍTULO 5
ATIVIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DESEMPENHADA NA CIOPS PELOS POLICIAIS MILITARES DO NÚCLEO DO DESPACHO, DESENCADEADOR DE STRESS NOS PROFISSIONAIS
Felipe Tadeu Beserra de Oliveira1
1 INTRODUÇÃO
A Segurança no Estado do Ceará, necessitava de modernização, por isso houve por parte do Governo do Ceará a criação
em 1997 da nova estrutura da Secretaria de Segurança. Sendo
responsável por controlar e integrar as ações da Polícia Civil,
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Institutos de Polícia
Científica (Médico Legal, Criminalística e Identificação) e
da Corregedoria Geral dos Órgãos de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. Porém, com o passar dos anos, houveram
muitas mudanças significativas, que hoje deu a atual estrutura.
Através do Diário Oficial do Estado do Ceará o governo
decreta:
DOE: SERIE 2 ANO X Nº 132 13.07.2007
Art.1º. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social
(SSPDS), criada pela Lei nº12.691, de 16 de maio de 1997,
modificada pelas Leis nº12.734, de 02 de outubro de 1997,
1
Bacharel em Teologia, Graduando Serviço Social, Diretor Biopsicossocial ACSMCE e Policial
Militar. E-mail: felipetbo@hotmail.com
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nº12.815, de 17 de junho de 1998, nº13.297, de 07 de março
de 2003, e nº13.875, de 07 de fevereiro de 2007, e reestruturada de acordo com o Decreto nº28.635, de 08 de fevereiro
de 2007, constitui órgão da Administração Direta Estadual,
de natureza substantiva, regendose por este Regulamento,
pelas normas internas e a legislação pertinente em vigor.
Tendo como missão implementar políticas eficazes de segurança pública em benefício da coletividade, fundamentalmente por meio de estratégias de prevenção e combate à
violência e à criminalidade. (CEARÁ, 2007)

No ano de 2018 a CIOPS possui os seguintes órgão vinculados,

Fonte: CIOPS - Site da SSPDS (2018 ).

As competências da CIOPS são,
Art.43. À Coordenação Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) compete:
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Coordenar, planejar, dirigir, promover, executar e controlar
as atividades de atendimento operacional às chamadas de
emergência e ocorrências da área da segurança pública e
defesa social integrando os serviços afins executados pela
PMCE, CBMCE, PCCE e Institutos de Criminalística, Médico
Legal e de Identificação, na operacionalização de missões,
entre outras possibilidades, de:
a) Pronto emprego ou atividades de rotina; b) patrulhamentos; c) busca e resgate; d) combate a incêndios urbanos
e florestais. II. concentrar os recursos e rotinas administrativas vinculadas às suas atividades, visando à gestão compartilhada de meios materiais e humanos e de informações,
buscando-se a eficiência, eficácia e efetividade das ações
operacionais de segurança pública e defesa social; III. Exercer o controle administrativo e operacional sobre as viaturas e guarnições postas à disposição do sistema de atendimento do CIOPS, durante os turnos de serviço para os quais
tenham sido escalados pelas instituições a que pertencem;
IV. Atender às soluções das autoridades e do público em geral, acionando os meios adequados disponíveis; V. acusar e
registrar a entrada e saída de viaturas no serviço, mantendo permanentemente atualizado o quadro de viaturas para
operação de segurança, bem como avaliar as necessidades
ou a conveniência do recolhimento de alguma unidade móvel; VI. Autorizar, quando as circunstâncias exigirem, que
viaturas operacionais ultrapassem o máximo de velocidade
permitida, no atendimento das ocorrências de sua competência; VII. Assegurar o acesso da população aos serviços
de Segurança Pública disponíveis na CIOPS; VIII. Subsidiar
o Titular da Pasta na elaboração e consecução da política
estadual de Segurança Pública e Defesa Social; IX. Manter
cordial intercâmbio com a mídia proporcionando condições
de fácil acesso aos registros de ocorrências, dentro das diretrizes específicas estabelecidas pela Assessoria de Comunicação Social da Secretaria; X. operacionalizar os serviços
de vídeo-monitoramento da área de responsabilidade do
CIOPS, mantendo níveis de qualidade objetiva quantificável
que conduzam às finalidades do serviço; XI. Subsidiar o Coordenado da CIOPS na definição de normas e procedimentos necessários atendimento operacional dos diversos tipos
de ocorrências, objetivando o aperfeiçoamento técnico dos
trabalhos respectivos; XII. Coligir informações relativas às
atividades desenvolvidas no contexto do CIOPS, visando a
subsidiar os processos de planejamento operacional e a tomada de decisões no âmbito da segurança pública, orientando mecanismos para otimizar a qualidade do atendimento
às demandas operacionais, no que se refere à presteza das
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informações e confiabilidade nas estatísticas; XIII. Manter
arquivo, para consulta imediata, das ordens emanadas dos
escalões superiores, dos planos e demais documentos em
vigor que se refiram ao atendimento de ocorrências e ao
policiamento na área geográfica de sua atribuição, além
dos outros julgados necessários; XIV. Estabelecer normas
e controlar os processos de operação, manutenção e reparo
dos equipamentos e material sob sua responsabilidade; XV.
Propor, junto à CODECAP, a execução de programas de treinamento do pessoal da CIOPS; XVI. Incentivar o intercâmbio técnico do interesso da CIOPS com entidades públicas e
privadas afins; XVII. Acompanhar, em comum acordo com
a Coordenação Integrada de Telemática, o desenvolvimento
do sistema de Telecomunicações e Radiocomunicações do
âmbito da CIOPS; XVIII. Exercer outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas ou delegadas.
Art.51. Ao Núcleo de Despacho (NUDESP) compete:
I. Otimizar os serviços de telemática, de ocorrências, ações
ou operações, para os operadores diretos de estações fixas,
móveis ou portáteis, bem como, para aqueles profissionais
das PMCE, PCCE e do CBMCE envolvidos diretamente no
processo de atendimento da CIOPS; II. Executar as atividades de gerenciamento e execução dos serviços de atendimento operacionais da PMCE, CBMCE, PCCE e Guarda
Municipal, que estão devidamente conectados à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS); III.
Gerenciar o pessoal e as escalas de serviço do efetivo do despacho; IV. Possibilitar o preciso conhecimento da missão,
do local, situação e identificação imediata da unidade mais
próxima da ocorrência, como também, o melhor percurso
até seu destino; V. exercer o monitoramento e controle das
unidades móveis operacionais conectadas à CIOPS, objetivando a boa prestação de serviços em prol da sociedade; VI.
Exercer outras atividades correlatas ou que lhe venham a
ser atribuídas ou delegadas. (CEARÁ,2007).

Destacamos mais especificamente o Policial Militar,
como despachante do núcleo de despacho da CIOPS. Por que
apresentaremos a dúvida da investigação: “quais os efeitos da
atividade de despachante PM na CIOPS no desencadeamento
de stress nos profissionais de segurança? ”. Também teremos
como objetivos específicos: O fluxo de atendimento de ocorrênEditora Via Dourada
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cias da CIOPS.
• Despacho
• Analisar as rotinas de atendimento ao público e despacho de ocorrências;
• Avaliar a carga de responsabilidade decorrente da atividade de despacho de ocorrências.
A metodologicamente a pesquisa é considerada uma investigação descritiva, onde levaremos ao conhecimento da sociedade cientifica os efeitos do desencadeamento de stress nos
despachantes do núcleo de despacho da CIOPS. A literatura
acadêmica sobre essa temática abordada, se torna muito ímpar, por que é muito restrito as informações, utilizaremos os
dados já apresentados na impressa estadual (Diário Oficial do
Estado), Site (SSPDS) e outras publicações acadêmicas. Através
disso, analisaremos as trajetórias do início até os dias atuais.

2 DESENVOLVIMENTO
Para compreender os efeitos causadores de stress, será
necessário aprofundar-nos causas que associam essa doença. Mostraremos agora o fluxo de despacho de ocorrências da
CIOPS.

2.1 DESPACHO
É o setor responsável pelo despacho de viaturas para
atender solicitações emergenciais, sendo equipado com modernos aparelhos de alta tecnologia, no mesmo nível dos órgãos de
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segurança dos países do primeiro mundo. Atualmente o CIOPS
conta com 15 (quinze) Grupos de Despacho (GD) distribuídos
entre os órgãos da seguinte forma: 2 (dois) da Polícia Civil, 2
(dois) do Corpo de Bombeiro Militar e 11 (onze) da Polícia Militar, além de 3 (três) Controladores de Turno, respectivamente de cada órgão, sendo profissionais capacitados e altamente
treinados para a atividade.
Figura 02 – Setor de despacho da CIOPS

Fonte: CIOPS - Site da SSPDS (2018 ).

O Operador de Despacho tem ao seu dispor 2 (dois) monitores de computador integrado ao mesmo sistema, sendo um
responsável pelo geoprocessamento, o que lhe permite visualizar o mapa digitalizado da cidade de Fortaleza e o outro com a
finalidade de controle das solicitações e despacho de unidades
móveis, dando ao operador a capacidade de monitorar com total precisão todos os movimentos das viaturas existentes em
sua área de supervisão, o que é possível através da utilização do
sistema GPS “Global Position Sistem”, possibilitando o melhor
controle de sua frota, bem como, o conhecimento da localizaEditora Via Dourada
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ção e situação de cada ocorrência, podendo ainda identificar
de imediato a unidade móvel mais próxima de uma solicitação,
conduzindo-a pelo melhor percurso ao seu destino, proporcionando maior rapidez no atendimento, consequentemente aumentando o nível de qualidade.
O despachante ao apresentar-se para cumprir seu turno
de trabalho tem por obrigação se conectar ao sistema, através
de sua senha pessoal e intransferível, bem como, cobrar e agilizar a conexão de todas as unidades móveis sob seu controle,
procedimento que o integra para usufruir dos diversos recursos que o sistema “I/CAD DISPATCH” oferece, ficando a sua
disposição ferramentas importantes de pesquisa para o envio
de informações de suma importância às unidades móveis para
conclusão de sua missão, como o SEAD (Secretaria da Administração), INFOSEG (Informação de Segurança) e recentemente
o SIP (Sistema de Informações Policiais), que tem por objetivo
automatizar as atividades operacionais e gerenciais da Polícia
Civil, propiciando integração com os outros órgãos de segurança através da disponibilização imediata de informações.
Também é de competência do despachante:
Após receber o serviço de seu antecessor, o despachante
deve se conectar ao sistema, bem como, cobrar e agilizar a
conexão de todas as unidades móveis sob seu controle;
Inteirar-se de todas as ocorrências graves e pendentes deixadas pelo seu antecessor, para dar prosseguimento nas
ações, tendo em vista assegurar o perfeito cumprimento da
missão;
Manter-se atualizado quanto aos planos e ordens emanadas
da autoridade superior, zelando quanto à sua fiel execução;
Após receber o serviço de seu antecessor, o despachante
deve se conectar ao sistema, bem como, cobrar e agilizar a
conexão de todas as unidades móveis sob seu controle;
Inteirar-se de todas as ocorrências graves e pendentes deixadas pelo seu antecessor, para dar prosseguimento nas
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ações, tendo em vista assegurar o perfeito cumprimento da
missão;
Manter-se atualizado quanto aos planos e ordens emanadas
da autoridade superior, zelando quanto à sua fiel execução;
Controlar o deslocamento de unidades móveis para o S-49
(refeição), nunca deixando menos de 50% em condições de
atender ocorrências;
O despachante solicitará das Unidades Operacionais a informação acerca das composições e viaturas que entraram
ou que estão prontas para assumirem o serviço, devendo
controlara rendição das unidades móveis de sua área;
Monitorar suas unidades móveis operacionais, utilizando
sempre o mapa digitalizado, não permitindo que as mesmas
fiquem paradas ou estacionadas nos pátios das Unidades
Operacionais, Delegacias ou afins, além do prazo necessário
para o procedimento em S-13 (ocorrência), S-35 (rendição)
e S-49 (refeição), salvo em caso de autorização Superior, o
que deverá ser imediatamente informado ao seu respectivo
Controlador de Turno;
Durante ocorrências de grande porte e de considerada repercussão, colher o máximo de informações possíveis para
serem repassadas aos demais despachantes, não esquecendo de após tomar as providências iniciais, cientificar ao
Controlador de Turno;
Evitar que viaturas operacionais, que estão sob coordenação e fiscalização da CIOPS, executem serviços administrativos. Em casos excepcionais, repassar para o Controlador
de Turno. (SERGIPE, 2015).

3 ANALISAR AS ROTINAS DE ATENDIMENTO
AO PÚBLICO E DESPACHO DE OCORRÊNCIAS
A atividade fim, do despachante é muito complexa. Ele
tem de ser o mais profissional possível, deixando a razão seja
balanceada pela emoção. Com esse equilíbrio, acontece o êxito
na atividade de despacho de ocorrência, onde o número é muito elevado. Vejamos agora, os indicadores de criminalidade do
ano 2017.
Quadro 01: Crimes Violentos Letais e Intencionais – CVLI
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MÊS

CVLI

JAN A DEZ
Total

5.133

OCORRIDO
EM UNIDADE
PRISIONAL
38

INTERVENÇÃO POLICIAL*

161

Fonte: SIP/CIOPS/CPI/PEFOCE/AAESC/SSPDS ”Site da SSPDS-Estatística” 2017.

Quadro 02: Apreensão de Entorpecentes
MÊS
COCAÍNA
CRACK
JAN A DEZ
Total
350,00
183,77

MACONHA
6.746,56

Fonte: SIP/CIOPS/CPI/PEFOCE/AAESC/SSPDS ”Site da SSPDS-Estatística” 2017.
Quadro 03: Crimes sexuais, CVP 1, Apreensão de Armas de Fogo, CVP 2, Furto

DESCRIÇÃO

JAN A DEZ

Crimes Sexuais
Crimes Violentos Contra o
Patrimônio – CVP 1°
Apreensão de Armas de Fogo
Crimes Violentos Contra o
Patrimônio – CVP 2°
FURTO

1.807
63.203
6.969
2.994
13.216

Fonte: SIP/CIOPS/CPI/PEFOCE/AAESC/SSPDS ”Site da SSPDS-Estatística” 2017.

Todos esses indicadores de criminalidades, são operacionalizados (despachados) pelo núcleo de despacho da CIOPS.
Com isso, percebemos a magnitude, bem com a complexidade
da atividade fim, desempenhada pelo PM.

4 A CARGA DE RESPONSABILIDADE DECORRENTE DA ATIVIDADE DE DESPACHO DE OCORRÊNCIAS
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Segundo Taylor, no amo de 1987.
É comum ouvir que vítimas são pessoas diretamente afetadas por uma situação de desastre ou de alguma forma por
uma situação de emergência, quando na realidade há uma
taxonomia do nível de vítimas, que vão variar de acordo
com a proximidade das pessoas com o evento. Para Taylor
(2006), as vítimas podem ser classificadas:
Vítimas de primeiro Grau: são as pessoas que sofrem os
impactos diretos do desastre com perdas materiais e danos
físicos;
Vítimas de segundo grau: são os familiares diretos e amigos
das vítimas de primeiro grau;
Vítimas de terceiro grau: são os integrantes das equipes de
primeira resposta: policiais, equipe do SAMU, bombeiros,
médicos, psicólogos, profissionais da Defesa Civil,
voluntários e outros. Esta equipe dos primeiros auxílios
são as chamadas vítimas ocultas. Muitos não sabem que,
também, são vítimas do revés, porém no calor da ocorrência
chegam até a perder a vida;
Vítimas de quarto grau: é a comunidade envolvida no desastre;
Vítimas de quinto grau: são as pessoas que tomam
conhecimento do desastre, geralmente, pelos meios de
comunicação;
Vítimas de sexto grau: são as pessoas que deveriam estar,
mas que por diversos motivos não estavam no lugar
do evento. Um bom exemplo deste tipo de vítima são os
acidentes aéreos. Alguns passageiros deixam de embarcar
porque têm medo de avião, e quando sabem do acidente,
tornam-se vítimas da tragédia. São entrevistados pela
mídia, a família se solidariza com o evento e sofrem o drama
do sinistro ocasionando traumas ainda maiores de andar de
avião. (TAYLOR, 1987).

Com isso, também destacaremos os Policiais Militares
que estão com stress devido ao atendimento de emergências.
Para os autores Paschoal e Tamayo, 2004,
Particularmente, pode-se perceber que o estresse no trabalho vem crescendo muito na literatura cientifica nos
últimos anos. Uma razão para esse aumento, diz respeito
ao impacto negativo do estresse ocupacional na vida dos
trabalhadores e no funcionamento geral das organizações.
(PASCHOAL E TAMAYO, 2004).
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A saúde mental desses Policiais Militares se torna de risco devido à complexidade da tomada de decisão, feita por esses
profissionais de segurança.
O despachante é também um profissional de telemática
como veremos agora a descrição das atividades do Profissional
de Telemática SEGUNDO PINHEIRO, 2005:
• O profissional em telemática deve ser capaz de compor equipes de projetos multidisciplinares e estar apto
para:
• Elaborar e implantar projetos lógicos e físicos de redes locais de computadores e redes de comunicação
de longa distância;
• Prover a conectividade entre sistemas heterogêneos;
• Diagnosticar e solucionar problemas relacionados à
comunicação de dados;
• Especificar e implementar soluções de rede, envolvendo definições de topologias, equipamentos, arquiteturas e protocolos de comunicação, observando as normas e padrões vigentes;
• Desenvolver protótipos de sistemas embarcados, móveis, telecomandados, e de comunicação de dados, entre outros;
• Aceitar e certificar projetos de redes de comunicação
em geral;
O escopo das atividades desse profissional também inclui o
levantamento de necessidades, dimensionamento, especificação técnica e avaliação de equipamentos de informática,
tais como computadores, dispositivos de comunicação remotos, roteadores, concentradores, interfaces e outros dispositivos de conexão à rede, além é claro, da especificação
técnica e avaliação de softwares, tais como sistemas operaSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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cionais de rede, protocolos de comunicação, servidores de
comunicação, aplicações cliente/servidor, sistemas gerenciadores de bancos de dados e outras soluções. (PINHEIRO,
2005).

Diante desse mais novo atributo ao despachante, vemos
mais uma vez a importância desse profissional de segurança
que é responsável pela comunicação das equipes de urgências
e emergências. Temos que entender que não é um simples direcionar, mas ser responsável pelo bom e mal êxito da palavra
de ordem dada, pois poderá ser umas simples ocorrências e
tornar-se uma séria ocorrência com muitas sequelas. São essas
palavras direcionadas que afetam os operadores do despacho,
porque a eles, são atribuídas uma carga de reponsabilidades
muito grandes, como mencionado anteriormente.

5 CONCLUSÃO
Constata-se que a CIOPS do Ceará se tornou referência
para os outros entes da federação brasileira, haja vista o alto nível de operacionalização, integração, cooperação, comunicação
dentre os Órgãos de Segurança Pública do Brasil. Os investimentos na edificação, restruturação e operacionalização combinado com as tecnologias da informação vem contribuído de
maneira significativa no tempo resposta no atendimento das
ocorrências. O pioneirismo da CIOPS só foi possível por dois
motivos: os investimentos por parte do governo do estado na
última década e o profissionalismo dos operadores de segurança comprometidos com a causa.
Com base na pesquisa, constatamos que os Policiais Militares que trabalham na CIPOS exercem uma atividade de risco,
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devido ao nível de stress e pela complexidade das tomadas de
decisões que é peculiar da atividade. Verificamos ainda que se
faz necessário um investimento constante na qualidade de vida
e no treinamento continuo desses profissionais.
O acúmulo de ocorrências geradas no Núcleo de Despacho da CIOPS pelos policiais militares os tornam vítimas em 3º
grau (Taylor - 1987), e por consequência, são mais susceptíveis
ao adoecimento devido ao excessivo número de atendimento
em seu turno de trabalho. Desta feita, podemos afirmar que de
maneira direta o PM é uma vítima no atendimento das chamadas de urgência e emergência.
Os dados estatísticos apresentados na pesquisa tiveram
como base apenas o ano de 2017, necessitando assim de outros
indicadores de criminalidade. Vale salientar que na literatura
são raras as citações a respeito do tema, desta maneira, recomendamos novas pesquisas para avaliar o nível de stress que
são submetidos os despachantes que trabalhão na CIOPS do
estado do Ceará.
Para os profissionais que ali trabalham, uma medida que
reduziria significativamente o nível de stress seria a implantação de cabines acústicas em todo ambiente. Isso associada
a uma política de melhoramento da qualidade de vida, como:
terapias individuais e coletivas, Semana de Prevenção a Acidentes de Trabalho (SIPAT) e capacitações direcionadas a atividade
fim dos despachos. Os princípios básicos da saúde psicossocial
dos despachantes devem ser priorizados, pois, o importante é
o “Homem”.
Esperamos que os resultados da pesquisa sirvam de
“Norte” para a melhoria da qualidade de vida dos profissionais
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança do Estado do Ceará.
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CAPÍTULO 6
REFLEXOS DO ARTIGO 28 DA NOVA LEI DE
DROGAS SOBRE O CONSUMO PARA
USO PESSOAL
Antônio Sérgio Costa Lima1
1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objeto de estudo o artigo
28, da lei 11.343/06, que trata da conduta do usuário de possuir
droga destinada ao consumo pessoal. O referido artigo substitui o artigo 16 da lei 6368/76 que apenava o porte de drogas
para uso próprio com detenção. Esse artigo continha o modelo Norte Americano que pregava abstinência zero e de acordo
essa visão as drogas constitui um problema policial e particularmente militar (Flávio, 2006).
Segundo Silva (2009), o legislador não adotou nenhum
modelo Mundial e a respeito do artigo continua dizendo:
Aboliu o modelo, que prega a abstinência e a tolerância zero.
Não seguiu a tendência dos liberais ingleses que pregam o
modelo liberal radical, que, baseado nos clássicos pensamentos de Stuart Mill, que enfatiza a necessidade de liberar
totalmente a droga, sobretudo frente ao usuário. Também
não adotou o modelo europeu da “redução de danos “, que
segue uma estratégia que não se coaduna com a abstinência ou mesmo tolerância zero dos norteamericanos. Sendo
assim, pergunta-se: sob a ótica do direito penal brasileiro, o
usuário de droga é um delinquente, criminoso ou uma vítima protegida pelo direito sancionado? (SILVA,2009, p.14).
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2 MODIFICAÇÕES NA FIGURA DO USUÁRIO
Com relação ao usuário de drogas, a nova lei, apresentou algumas modificações como: 1. Criou duas figuras típicas:
transportar e ter em depósito; 2. Substituiu a expressão substância entorpecente ou que determine dependência física ou
psíquica por drogas; 3. Não mais existe a previsão da pena privativa de liberdade para o usuário; 4. Passou a prever as penas
de advertência, prestação de serviços à comunidade e medida
educativa; 5. Tipificou a conduta daquele que, para consumo
pessoal, semeia, cultiva e colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de
causar dependência física ou psíquica.
A nova lei criou duas novas figuras típicas que são transportar e ter em depósito. Transportar pressupõe o emprego de
algum meio de transporte, pois se a droga for levada junto ao
agente, a conduta será a de “trazer consigo”. Trata-se delito instantâneo, que se consuma no momento em que o agente leva
a droga por um meio ou de locomoção qualquer. Essa figura
típica também foi introduzida pela nova lei. Ter em depósito: é
reter a coisa à sua disposição, ou seja, manter a substância para
si mesmo.
Um destaque da nova lei é a substituição da terminologia do termo “drogas”, que no lugar de expressões “substâncias
entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica”, usadas pela Lei 6.368 /76 e também produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica, pelo órgão competente do Ministério da Saúde, mostrado
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no artigo 8º da lei nº 10.4092002, ambas revogadas pela lei
11.343/2006.
Segundo Luiz Flávio Gomes “Drogas, de acordo com o
conceito legal, são substâncias capazes de causar dependência,
e que estejam especificados em lei ou relacionadas em listas
atualizadas, de forma periódica, pelo poder executivo da união
(parágrafo único do artigo 1º). Trata-se de uma norma penal
em branco” (Flávio,2006).
O artigo 66, da lei 11.343, faz um esclarecimento do 1º
parágrafo dessa mesma lei do que sejam drogas dos e terminologia: “denomina-se drogas substanciais entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da portaria
SVS/S Nº 344, de 12 de maio de 1998”.
É importante a atualização indicada neste parágrafo devido o aparecimento de novas drogas ou do melhoramento dos
existentes, devido as constantes pesquisas científicas.
Outro aspecto é a não previsibilidade da pena privativa
da liberdade para o usuário; Flavio (2008) explica esse fato no
texto seguinte:
Ora se legalmente –no Brasil –“Crim” é a infração penal
punida com reclusão ou detenção (quer isolada, cumulativa
ou alternativamente com multa), não há dúvida que a posse
de droga para consumo pessoal (com a nova lei) deixou de
ser “crime” do ponto de vista formal porque as sanções impostas para essa conduta (advertência, prestação de serviço
à comunidade e comparecimento a programas educativos
–artigo 28) não conduzem a nenhum tipo de prisão (FLÁVIO,2008, p. 121).

A nova lei passou a prever as penas de advertência, prestação de serviços à comunidade e medidas educativas. De acordo com Flavio Gomes as penas aplicadas de forma isolada ou
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cumulativa para isso o juiz deve o seguinte:
... o fato, o agente de fato assim como o grau de sua reprovabilidade (culpabilidade). Em relação ao fato importa
sua gravidade, local, circunstâncias, natureza e quantidade
de droga. Quanto ao agente do fato impede levar em consideração sua primariedade ou reincidência personalidade.
Por último no que diz respeito à culpabilidade, impõem-se
atentar para o nível de reprovação do agente do fato (capacidade de se motivar de acordo coma norma e poder de agir
de modo diverso).

A pena de advertência, segundo Bizzoto, poderá ser dada
em forma de transação preliminar em duas questões importantes:

“... A primeira é que o envolvido não está a aceitar o acordo penal, podendo negar-se aos esclarecimentos em favor
de sua ampla defesa. A segunda questão é que, na hipótese do acordo, deixa-se claro que não há a cominação de
pena, pois esta implica todo o devido processo penal. Caso
a advertência seja cominada com uma sentença para as necessárias informações objetivas sobre os efeitos das drogas.
(BIZZOTTO, RODRIGUES,2007).

Os mesmos autores salientam que a advertência sobre os
efeitos das drogas não pode ser encarada pelo juiz e pelo promotor como uma oportunidade de pregações morais.

3 DESCRIMINALIZAÇÃO OU DESPENALIZAÇÃO
Segundo Flávio em Lei de drogas comentada (2008),
descriminalizar significa pelo menos três coisas: a) Retirar o
caráter criminoso do fato, mas não retirar do campo do direito
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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penal (Transforma o “crime” numa infração penal sui generis;
é a descriminalização formal). b) A que elimina o caráter criminoso do fato e o transforma num ilícito civil e administrativo. c)
A que afasta o caráter criminoso do fato e o legaliza totalmente (nisso consiste a chamada descriminalização substancial). O
posicionamento de Luiz Flávio é o seguinte:
A lei 11.343 /2006 (Art.28), de acordo com nossa opinião,
aboliu o caráter “criminoso” da posse de drogas para consumo pessoal. Esse fato deixou de ser legalmente considerado “crime” (embora continue sendo um ilícito sui generis,
um ato contrário ao direito). Houve, portanto, descriminalização “formal”, mas não legalização da droga (ou descriminalização substancial) (FLÁVIO, 2008, p.121).

Para Marcão (2007), apesar de haver lucidez nas ponderações acima transcritas, há um convencimento que não ocorreu descriminalização e passa a narrar o motivo da seguinte
forma:
É certo que o art. 1º da lei de introdução ao código penal
brasileiro é bastante objetivo e esclarecedor naquilo que
pretender informar, contudo, é preciso ter em conta que o
código penal brasileiro é de 1940 e, portanto, elaborado sob
o domínio de tempos em que nem mesmo as denominadas
“penas alternativas” se encontravam na parte geral do código penal de 1984(Lei nº 7209, de 13-07-1984), e menos
ainda com status que passaram a ser tratadas com o advento da Lei 9.714/98. O direito penal daquela época era outro,
bem diferente do que agora se busca lapidar, e bem por isso
a definição fechada e já desatualizada do art.1º da lei de não
resolve a questão, segundo entendemos (MARCÃO, 2007,
p.59).

De acordo com os comentários de Bizzoto et all (2007), o
art.28, não houve descriminalização legislativa, mas sim uma
despenalização de conduta ligadas ao consumo de droga. Segundo ele, a constituição no seu artigo 5º, inciso XLVI, previu
uma série de penas. Para Silva (2006), não houve no artigo 28,
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da nova lei, nem despenalização e nem descriminalização, mas
o que ele explica no trecho abaixo:
Em primeiro lugar, não poderíamos falar em descriminalização, uma vez que a conduta esta inserta no capítulo III,
que trata dos crimes e das penas. Em segundo lugar, despenalizar nada, mas é que minimizar a resposta penal, evitando a pena de prisão ou aplicando-a brandamente.

De acordo com a nova lei cremos ter ocorrido novatio legis in mellius, ou seja, a nova lei é mais branda que a anterior...

4 A MODIFICAÇÃO DA NOVA LEI DE DROGAS
COMO UM DOS FATORES DE AUMENTO DA CRIMINALIDADE NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
O presente trabalho mostra a conduta do usuário que
não sofrem, de acordo com o artigo 28 da nova lei, a pena de
privação de liberdade. Apresenta índice de crimes correlatos
ao uso de drogas que vem aumentando, significativamente, no
município de Maringá. A metodologia utilizada no desenvolvimento deste estudo foi a descritiva e teve como interesse descrever, analisar e interpretar os dados fornecidos por entidades
de segurança e saúde pública. Conclui-se que a modificação da
lei contribui de forma direta para o aumento da criminalidade
na sociedade brasileira, da qual faz parte o município de Maringá, e que os órgãos públicos possuem dificuldades para combater tais delitos, pois mesmo trabalhando com vários programas
de prevenção, não conseguem dar uma resposta satisfatória à
sociedade, em razão de estarem se tornando obsoletos os mecanismos de prevenção em função do novo texto legal.
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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Fonte: Cartório da Polícia Civil de Maringá.

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Os dados estatísticos apresentados no quadro1, foram retirados dos órgãos de segurança e Saúde Pública, os quais estão
diretamente envolvidos no combate as drogas.
Como pode ser observado houve um aumento muito
grande quanto o encaminhamento de usuários de drogas e
confecção de termos circunstanciados, junto a delegacia de Maringá –PR. Aumentando em várias vezes o número de termos
circunstanciados em relação ao ano de 2006, ano que houve a
modificação na lei de drogas. Essas informações estão registradas no livro de registro de TCIS, localizado na 9ª SDP (Subdivisão de Polícia de Maringá), onde usuários que foram flagrados
portando drogas, tiveram lavrado um termo circunstanciado
encaminhado ao poder judiciário para providências cabíveis,
ficando tal indivíduo a mercê da justiça.

Fonte: Seção de planejamento do 4º batalhão da Polícia Militar.
Editora Via Dourada

Antônio Sérgio Costa Lima | 179

Os delitos no quadro 2, são crimes que diretamente ou
indiretamente estão ligados ao consumo de drogas. Tais delitos
modificam a característica de uma sociedade, como pode ser
comprovada através do histórico de Maringá-PR, onde era considerada uma das cidades mais segura o Brasil para se viver, ou
seja, comentava-se que não havia crime nesta cidade.
Em contra-senso ao que se divulga sobre a cidade de Maringá –PR, existem crimes sim, bem como violência urbana, os
quais não são divulgados pelos meios de comunicação. É lógico
que na cidade de Maringá-PR, não ocorre uma quantidade de
crimes como nas grandes capitais e cidade de médio porte, mas
a tendência é elevar essa quantidade de delitos com o passar do
tempo.
Segundo André Luiz Moreira um dos fatores que influenciou a multiplicação do aumento do número de usuários de drogas foi o advento da modificação da Lei 11.343/2006, nova lei
das drogas, que seu artigo 28, deixa de aplicar a pena privativa
de liberdade , e com essa nova conduta da legislação, indiretamente acabou por incentivar ou motivar o uso de drogas, tendo
como consequência o aumento dos índices de criminalidade no
Município de Maringá-PR, tudo isso em decorrência da legislação e vigor.

6 OS REFLEXOS DA NOVA LEI DAS DROGAS NA
ATUAÇÃO DAS POLICIAIS ESTADUAIS
A pesquisa apresentada neste artigo tem como foco principal validara crença de que a s policias estaduais deixaram de
atender as ocorrências relacionadas ao consumo de drogas, em
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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face do abrandamento das sanções impostas aos usuários, dedicando maior esforço ao combate ao tráfico ilícito. Os resultados obtidos mostraram que, nos Estados do Espírito Santo
e Pernambuco (universo pesquisado), as policiais continuam
atendendo a essas ocorrências, utilizando os mesmos procedimentos na lei revogada.

7 METODOLOGIA
Para utilização desta pesquisa, foram coletadas informações junto a Secretarias Estaduais de Segurança Pública e
Defesa Social, Polícias Militares e Civis e Poder Judiciário dos
Estados de Pernambuco e Espirito Santo.
Em Pernambuco, os dados coletados na Polícia Militar
referem-se as ocorrências atendidas, em todo o Estado, desde
2005, e registradas de acordo com as naturezas descrias pela
nota de instrução nº 2ªEM-002/94(Quadro 3).

Fonte: Diretoria geral de polícia de Pernambuco

8 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
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O primeiro indicador utilizado foi o número e ocorrências
policiais de tráfico e condutas alusivas ao consumo de drogas,
atendidas pela Polícia Militar, em todo o Estado de Pernambuco, tomando como espaço temporal o período entre janeiro de
2005 e setembro de 2007. A estratégia adotada neste caso foi a
de comparar o número de ocorrências registradas no mês à média mensal, desconsiderando-se as duas situações de destaque.
Observou-se que, após a vigência da nova lei, vem ocorrendo
uma discreta diminuição do número de ocorrências relacionadas ao consumo de drogas, mantendo-se as de tráfico estáveis,
considerando a média mensal de 65,35 e 59,61 ocorrências para
o consumo e o tráfico, respectivamente (Gráfico 1).

Fonte: Diretoria geral de polícia de Pernambuco

No estado do Espírito Santo, observa-se um incremento tanto no número de ocorrências envolvendo o tráfico quanto nas condutas delitivas relacionadas ao consumo de drogas
(Gráfico 2), atendidas pelo CIODES, no período de janeiro 2005
a setembro de 2007. É oportuno salientar que esse fato acompanha o aumento no número geral de atendimentos realizados pelo Centro, ou seja, as ocorrências relacionadas as drogas
cresceram proporcionalmente ao número de atendimentos em
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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geral.

Fonte: Ciodes/SESP/ES.

9 CONCLUSÕES
Após análise dos lados, foi possível concluir que, em um
ano de vigência da nova lei de drogas, as policias dos Estados
do Espírito Santo e de Pernambuco continuam dedicando-se ao
combate de todas as modalidades penais relacionadas às drogas, sejam as condutas que caracterizam o tráfico ilícito, sejam
aquelas relativas ao consumo.
A crença de que as policias estaduais passariam a ignorar as condutas alusivas ao consumo de drogas, em razão da
despenalização sofrida, dedicando maior esforço operacional
ao combate de tráfico, foi desfeita, considerando o período e os
Estados da Federação analisados.
No entanto, em relação às polícias estaduais, o período
de um ano de vigência da lei foi suficiente para verificar que
a hipótese inicial, de que as polícias deixariam de atender às
ocorrências alusivas ao consumo de drogas, ao menos no tocante aos Estados de Pernambuco e do Espírito Santo, restou
infirmada.
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Considerações sobre os trabalhos analisados. Pela análise das duas pesquisas destacadas pode-se comprovar algumas
mudanças na sociedade após a aprovação, da nova lei, mostradas em questões com estudos de casos bem definidos e com
domínio do assunto.
Sem dúvida a análise do primeiro caso na cidade de Maringá, mostra que ao deixar de se aplicar a pena privativa de
liberdade, isso influenciou ou motivou o uso de drogas, tendo
como consequência o aumento dos índices de uso de drogas,
tendo como consequência o aumento dos índices de criminalidades, talvez em decorrência da má interpretação da legislação
em vigor. Será que seria o caso de não conhecimento da legislação ou não aplicação efetiva das chamadas penas alternativas?
O segundo estudo mostra um certo descaso das policias
estaduais ao atendimento às ocorrências ao consumo os usuários de drogas o que iria influenciar muito na questão de uma
polícia preventiva.
Esses casos foram retratados e expostos através de tabelas e gráficos bem simples de entender.
A Lei 11.343/06 veio com a finalidade de atuar na prevenção da violência do uso indevido de drogas e atenção ao
usuário de drogas, com objetivo de construir a dignidade do
indivíduo, mas não ocorreu isso como pode ser verificado, os
casos de consumo de droga têm aumentado a cada dia, e consequentemente o aumento de crimes na sociedade.
O presente estudo demonstrou que as medidas sócioseducativas existem, mas infelizmente elas são ineficazes, pois
não tem conseguido uma solução concreta e adequada ao usuário de droga.
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CAPÍTULO 7
POLICIA COMUNITÁRIA: UTILIZAÇÃO DE POLICAIS MILITARES EM ATIVIDADES VOLTADAS
PARA EDUCAÇÃO DE CRIANÇA
E ADOLESCENTES EM ARÉAS DE RISCO
Lauro Alves Pereira Neto
1 INTRODUÇÃO
No Brasil, nos últimos tempos a segurança pública tem
ocupado posição de destaque nas agendas governamentais em
todos os níveis da federação, ao contrário do que acontecia no
início da década de 1990, quando a violência era um fenômeno
típico das capitais e suas regiões metropolitanas. Como explicações para essa situação têm-se o aumento das taxas de criminalidade, de forma exponencial, nas duas últimas décadas,
concomitante com a degradação institucional das instituições
responsáveis pela ordem (SOARES, 2003).
Como a segurança pública se constitui enquanto área
que afeta diretamente a vida dos indivíduos, principalmente,
as mais pobres, impôs-se com mais peso a necessidade de consideração das opiniões desses indivíduos na construção de suas
políticas. Esse fenômeno foi acentuado em razão, principalmente, do crescimento da criminalidade e da violência, ao lonEditora Via Dourada
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go da última década. Com isso, as políticas de segurança pública passaram a se constituir, em razão da pressão da população,
preocupação central não apenas dos governos estaduais, nível
em que as organizações encarregadas da prevenção e repressão
de delitos encontram-se institucionalizadas, como também do
ente federal e municipal (SOARES, 2003).
A necessidade de mudanças no sistema policial brasileiro
tem sido o assunto predominante no debate sobre as questões
de segurança da sociedade. Sugerem se alterações de toda ordem, de correções parciais até a constituição de um novo modelo policial. Normalmente, os diagnósticos e as propostas debatidos publicamente carecem de fundamentação não resistindo
sequer a um teste de confrontação com modelos similares existentes, que apresentam resultados positivos em alguns locais e,
negativos, em outros. Mesmo a discussão sobre a característica
militar ou civil da polícia do Brasil, não é sustentada nos exemplos dos organismos existentes.
No país, a preocupação com a segurança pública e a atividade policial é recente. Outra razão importante é que as Polícias resultam do contexto social em que atuam, por serem integradas por cidadãos oriundos da própria sociedade. Consciente
ou inconscientemente, a maioria dos especialistas, intelectuais,
policiais e políticos, fazem análise ruim das questões policiais
excluindo a Polícia do seu sistema maior - a sociedade. Prejudicam ou inviabilizam, assim, o encontro de soluções consistentes, por considerarem que a violência, a arbitrariedade e a
corrupção policial, por exemplo, não tenham qualquer relação
com o que acontece no seio das comunidades.
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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Este enfoque tem permitido diagnósticos equivocados e,
conseqüentemente, soluções erradas. Fala-se muito em construir uma nova polícia, com novos policiais. Mas, a nova polícia
também será composta por cidadãos brasileiros, oriundos da
mesma sociedade que forneceu os policiais que constituíram os
atuais organismos, tão criticados.
Durante muito tempo considerou-se que as questões de
segurança pública eram assuntos a serem tratados somente por
policiais. Estes, de forma auto-suficiente pensavam saber o que
era certo ou errado para a coletividade. O organismo policial
construiu em torno de si um isolamento significativo, fazendo
com que muitos profissionais perdessem o sentido da realidade
social, enfraquecessem sua capacidade de avaliação, chegando
inclusive a julgar que poderiam fazer justiça internamente. Isso
limitou a interação sociedade - polícia, permitiu que o organismo se tornasse desconhecido da sua própria comunidade, possibilitou o desconhecimento da diversidade da sociedade, bem
como favoreceu a perda do referencial de que a polícia é criada
para servir.
Como principais estratégias de enfrentamento e prevenção à criminalidade, a Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP enfatiza, entre outras a compra de equipamentos
para todos os órgãos integrantes do sistema de justiça criminal; o treinamento e reciclagem de policiais a fim de reduzir as
mortes provocadas por eles; a disseminação de guardas municipais para a proteção do patrimônio municipal; a abertura de
novas vagas no sistema penitenciário como forma de garantir
que criminosos de elevada periculosidade permaneçam presos;
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a expansão da cobertura da defensoria pública para melhoria
do acesso à justiça e, por conseguinte, redução do número de
delitos que não solucionados pelo sistema de justiça criminal;
a melhoria do programa de atendimento a testemunhas como
forma de aumentar a elucidação de crimes; o aumento do controle externo da atividade policial como forma de garantir que
os delitos cometidos pelos agentes de segurança pública não
fiquem impunes; o desarmamento e controle de armas com o
intuito de reduzir o número de homicídios perpetrados anualmente, posto que, 75% dessas ocorrências são causadas por
armas de fogo (BRASIL, 2003).

2 POLÍCIA COMUNITÁRIA
Conceito de polícia comunitário para melhor compreender. Trojanowick e bucqqueroux (1999, pp. 4-5), definiram-na
como:
Uma filosofia e uma estratégia organizacional que proporciona uma nova parceria entre população e polícia, baseado na premissa de que a polícia e a comunidade devem
trabalhar juntas para identificar e resolver problemas contemporâneos, como crimes e as drogas que desmoralizam
e desencadeiam uma serie de ilicitudes, que mageiam a decadência dos bairros e comunidades tendo como objetivo
melhorar a qualidade geral de vida.

De acordo com Ferreira (1995, p. 58):
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A polícia Comunitária vem a resgatar a confiança perdida no desgaste sofrido pela segurança pública ao longo do
tempo, tem como parceiro primordial a comunidade, onde
responsabilidades são divididas, entre ambos, criando assim um vínculo de confiança.

Na dimensão de sua organização, a polícia comunitária pressupõe a aproximação dos comandos policiais locais,
a descentralização operacional, uma visão mais complexa do
profissional sobre a polícia, e os agentes envolventes, tendo a
participação efetiva da comunidade na detecção de problemas
e busca de soluções. A Polícia Comunitária mostra uma visão
educadora e sociológica de segurança pública, envolvendo a comunidade e realizando analises conjunturais sobre a situação
da área envolvida.
No aspecto operacional, a polícia comunitária remete um
novo conceito de se fazer segurança. Os comandos policiais discutem com as lideranças comunitárias, em reuniões, problemas
e possíveis soluções. Essa interação acontece em áreas de risco,
onde a incidência de criminalidade é crescente. O programa
de Polícia Comunitária contempla o envolvimento de todos os
agentes de segurança pública e privada em determinada área,
no combate a criminalidade, como o tráfico ilícito de drogas,
suas ações devem coibir o número de usuários ou compradores.
A nova concepção de segurança reconhece a importância
da investigação e do patrulhamento no cotidiano das comunidades, esse trabalho deve ser delimitado a cada comunidade,
tendo atenção diferenciada dos órgãos e programas de prevenEditora Via Dourada
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ção específicos para situações diagnosticadas.
Sendo de fundamental importância o Policiamento Comunitário continua o compromisso de se operar em função do
cidadão e da sociedade, tratando-se de uma nova política de
se fazer segurança, participativa, coletiva e compatível com os
anseios da comunidade e necessidade do estado, por intermédio no qual o agente “policial” cria um vinculo de amizade com
o cidadão atuando de forma mais humanas nas necessidades
diagnosticadas na comunidade.
Os policiais envolvidos diretamente no Policiamento Comunitário precisam ter um comprometimento com o objetivo
de alcançar, para tal, deve trabalhar de forma descentralizada
possuindo autonomia para sanar problemas comunitários de
forma que proporcionam um ambiente de paz.
À medida que a comunidade demanda especialista,
os policiais comunitários devem ser liberados do
isolamento da radiopatrulha e das chamadas pelo rádio,
de modo que possam manter contato diário, direto e pessoal com as pessoas a que servem, em uma área definida de
patrulhamento. Em longo prazo, todos os policiais devem
praticar a abordagem do policiamento comunitário.(TROJANOWICK; BUCQUEROUX, 1994 p.11)

O objetivo central é o e concretizar um tipo de policiamento que seja apoiado em parcerias entre polícia e comunidade, voltado para a melhoria da segurança pública e da qualidade de vida da população local, por intermédio da resolução de
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problemas que contribuam para o aumento da criminalidade.
O novo método de trabalho busca uma relação sólida entre instituições de segurança e lideranças comunitárias, tendo
por finalidade o incentivo e a participação tanto de policiais
como da comunidade no processo de prevenção criminal, fincar o agente, fazendo com que a segurança e a educação sejam
parceiras na recuperação vivencial da comunidade, estendendo-se ainda, ao desenvolvimento de campanhas educativas, ao
estreitamento de laços de entendimento e ao aumento da cooperação dentre várias lideranças. Atualmente não se obtém
sucesso sem parceiras para sanar problemas diagnosticados,
no programa.
A implantação e a efetividade do referido trabalho estão
ligadas diretamente no engajamento de seus integrantes, que
vai do agente de cargos superiores, até a base do policiamento, que são os comandados, subalternos, as praças de polícia
militar, soldado, cabo e sargentos que possuem cursos, graduações, especializações ou aptidões como: karaté, judô, capoeira que possam contribuir para desenvolvimento e aplicação do
seguinte trabalho.
Melhorar a qualificação policial é entender que a educação desses agentes, é de extrema importância para que o policiamento viva em constantes melhorias, a educação deve ser,
portanto, continua e permanente e que acompanhe as mudanças sociais. Para que se invista em qualidade de serviço, é preciso que se faça um levantamento uma pesquisa em que se apure
o grau de satisfação dos envolvidos.
O policial já qualificado tende a tratar o cliente “cidadão”
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de forma educada e atenciosa de forma espontânea e natural.
A formação profissional deve ser estendida para que se aspire
à qualidade do serviço, mudando postura, comportamento que
a educação venha a colaborar com atividade. A idéia central da
polícia Comunitária consiste na aproximação dos profissionais
de segurança com a comunidade onde atuam especialmente
com lideranças locais, a exemplo do padre, pastor, advogado,
médico, comerciante, enfim criar um vinculo de amizade mútuo, recíproco de confiança.

3 POLICIA COMUNITÁRIA COMPARADA: NO
MUNDO, BRASIL E CEARÁ
A Polícia Comunitária no Canadá teve seus primeiros
passos, aproximadamente há 20 anos, quando o descrédito e a
insatisfação da instituição, obrigou as autoridades a adotarem
providências para reverter o descontentamento que consumia
e margeava o povo canadense.
A implantação do novo conceito policial durou oito anos,
desencadeando medidas administrativas, operacionais e principalmente a educação dos policiais mudando a filosofia de trabalho dos policiais.
As cidades são divididas em distritos policiais e os distritos em pequenas vizinhanças. Transmitindo a população uma
sensação de segurança de que polícia está sempre próxima. O
policial comunitário deve conhecer as pessoas e os problemas
do bairro, a população e empresas fazem parceiras com a polícia, doando prédios, serviços e equipamentos.
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A divisão territorial está ligada a questões geográficas
e aos tipos de crimes em determinadas regiões. Quando uma
modalidade criminosa chama atenção, os policiais fazem cursos a respeito e são treinados para enfrentar e solucionar os
problemas resultantes da ação criminosa detectada.
No serviço policial o agente visita casas, empresas, comércios para criar um vinculo de amizade, quando um problema é identificado os órgão envolvidos se unem para solucionar
o problema mais breve possível. Há inúmeros fatores causadores, da criminalidade alguns simples de solucionar como: iluminação de praças, iluminação das ruas em que ocorrem crimes ou atos ilícitos, urbanização e atividades sócio-educativas
que venham a ocupar o tempo ocioso daqueles que estão em
risco ou evidência para a criminalidade.

3.1
PRINCÍPIOS
DE
OPERACIONALIDADE

ATUAÇÃO

E

A comunidade participa das ações da polícia, acreditando
no poder conjunto que possibilita e facilita o desenvolvimento
do trabalho policial, a participação do trabalho voluntário e o
incentivo a participação, as pessoas são estimuladas a colaborarem com a polícia para fornecerem informações que venham
a solucionar crimes.
As informações que a policia recebe são sigilosas, preserva o informante, existe um estado de consciência de que o sucesso depende do trabalho exclusivamente do trabalho do poliEditora Via Dourada
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cial na rua. No Canadá é importante demonstrar que a policia
está sempre presente, se aproximando do cidadão mesmo que
o mesmo não o solicite, criando laços de confiança e amizade.
Os órgãos policiais ministram cursos e palestra em um
processo de aperfeiçoamento das relações comunidade polícia,
que não é vista como uma tropa uniformizada, mais como integrantes da sociedade local.

3.2 ATIVIDADE POLICIAL
O policial acaba não necessitando da força física, e se orgulha em receber sorrisos e também distribuí-los. A participação é a palavra chave na relação polícia-cidadão; o policia
se aproxima sem ser procurado, devendo ser útil e prestativo
orientando jovens e adolescentes. A polícia canadense criou um
conjunto musical, chamado “trovão Azul”, que percorre todo
país orientando jovens sobre as drogas, esses tipos de ações
fizeram com que os estudantes se aproximassem dos policiais
acabando a imagem inócua e obscura a instituição tinha.
Do trabalho com a juventude resultou um vídeo de desenho animado, pelo qual foram repassadas regras de segurança.

3.3 ORGANIZAÇÃO POLICIAL
POLÍCIA COMUNITÁRIA COMPARADA: NO MUNSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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DO, NO BRASIL E NO CEARÁ
No mundo
Canadá
A Polícia Comunitária no Canadá teve seus primeiros
passos há, aproximadamente, 20 anos, quando o descrédito na
instituição policial obrigou as autoridades e a população a adotarem providências para a reversão do quadro de insatisfação.
A implantação durou oito anos e demandou medidas de
natureza administrativa, operacional, mas, principalmente, a
mudança na filosofia de trabalho com nova educação de todos
os policiais.

Base territorial
As cidades são divididas em distritos policiais e os distritos em pequenas vizinhanças. Transmite-se à população a
idéia de que a polícia está sempre perto e em muitos bairros o
policial circula de bicicleta.
O policial deve conhecer as pessoas e todos os problemas
do bairro. A população e as empresas fazem parceria com a polícia, doando prédios e equipamentos, fora o aperfeiçoamento
dos serviços.
A divisão territorial está ligada a questões geográficas e
aos tipos de crimes em determinadas regiões. Quando uma moEditora Via Dourada
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dalidade criminosa chama a atenção, os policiais fazem curso a
respeito e são treinados a enfrentar e solucionar os problemas
resultantes da ação criminosa detectada.
Na sua ronda, o policial visita casa e empresas e demonstra estar trabalhando por prazer. Quando um problema é identificado, o município, a população e a polícia se unem para solucioná-lo imediatamente. Exemplo: Em um bairro notou-se
que os orelhões (telefones) tradicionais serviam para esconder
drogas. A população informou a polícia e, em menos de 30 dias,
todas as cabinas telefônicas foram envidraçadas, ficaram transparentes, o que passou a impedir a ocultação das drogas. Outras providências que demonstram a participação da população
referem-se à iluminação de praças e ruas para evitar ambientes
que favoreçam o crime.
Para se ter uma idéia mais contundente da parceria polícia-população, os bancos da praça de um bairro foram divididos em três partes por braçadeiras, para evitar que mendigos
ou possíveis infratores da lei dormissem neles. Há um caso em
que foi instalado um posto policial num shopping, por causa de
furtos e depredações causadas por gangues juvenis.

A operacionalidade e princípios de atuação
A população participa de todas as decisões da polícia,
porque acredita-se que o poder vem junto com responsabilidade e que dividindo o poder com o cidadão, aumentam-se os
benefícios à segurança, à população e à polícia. A comunidade
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participa ainda com voluntários e atendentes nos postos policiais, o que libera o policial para os trabalhos de rua. Aposentados são encontrados normalmente em trabalhos gratuitos nas
repartições policiais. As pessoas são estimuladas a colaborar
com a polícia e as informações fornecidas por prostitutas e por
moradores de rua são valiosas.
As informações que a polícia recebe são sigilosas, que
preserva o informante. Há um estado de consciência de que
o sucesso da polícia depende do trabalho do policial de rua.
No Canadá é muito importante demonstrar que a polícia está
sempre presente e que se aproxima do cidadão mesmo sem ser
solicitada. A prevenção torna o trabalho mais importante.
A polícia ministra cursos para os cidadãos num processo
de aperfeiçoamento das relações com a comunidade. E ela é
vista não como um grupo que usa uniforme, mas como integrante da sociedade local e nacional.

A atividade dos policiais
O policial se orgulha de não usar a violência e sabe receber e distribuir sorrisos. A participação é a palavra chave na relação polícia-cidadão; o policial se aproxima sem ser chamado
procurando ser útil e orientando as pessoas. Também procura
atrair os jovens sabendo que eles gostam de música e de dança;
a polícia criou um conjunto musical, com policiais veteranos,
denominado “Trovão Azul” (azul é a cor da farda), que percorre
o país com mensagens contra drogas. São realizadas competiEditora Via Dourada
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ções de vôlei entre estudantes e policiais e é estimulada a troca
do vício pelo esporte.
Essa aproximação fez com que:
• Os estudantes solicitassem muito mais os policiais;
• Os policiais fossem levados a sério pelos jovens; e
• Os estudantes acreditassem que os policiais podem
ajudá-los.
Do trabalho com a juventude resultou também um vídeo
“desenho animado”, pelo qual são transmitidas regras de segurança às crianças. Na ação policial, sacar a arma é o último
recurso. Em casos da necessidade de atuação repressiva observa-se a seguinte seqüência:
• Advertência verbal (não resista é a polícia – levante as
mãos e se entregue);
• Em caso de resistência, utiliza-se SPRAY de pimenta
nos olhos e nariz;
• Chave de braço, comprimindo as laterais do pescoço,
para evitar asfixia e provocar submissão;
• Só atirar em último caso, com pontaria para imobilizar,
não para matar; e
• O uso de algemas é recomendado nos casos em que a
pessoa ao ser detida ofereça resistência ou possa ferir a
si próprio ou aos policiais. (DHNET, 2008, on line)
Os policiais são treinados constantemente, aprendem a
respeitar as leis escritas e não escritas. Na instrução são uti-
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lizadas situações reais, como por exemplo, casos de violência
familiar.

Agilidade da polícia e da justiça
A polícia orienta em caso de pequenas infrações, evitando prisões desnecessárias;
Em caso de prisão, o destino do preso é resolvido em 24
horas (permanecer preso ou liberado);
Para as primeiras 24 horas há um tipo de prisão com, no
máximo, cinco pessoas na cela e um telefone à disposição para
falar com o advogado;
Utilizam-se muito as penas alternativas, evitando-se a
prisão; e
Para prisões acima de 24 horas, existe instituição carcerária própria. (DHNET, 2008, on line).

A organização da polícia
Existem polícias federais, provinciais (estaduais) e municipais, num total de quase 800 instituições. Para a montagem
das polícias municipais é feita uma concorrência pública. A
Polícia Montada do Canadá coordena os trabalhos das polícias
canadenses estabelecendo normas padrões e treinamento em
todo o país. A estrutura policial é toda voltada ao emprego da
Polícia Comunitária. Existem polícias bem estruturadas dentro
do modelo de Polícia Comunitária (como as das cidades de CalEditora Via Dourada
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gary, Toronto e Vancouver) e outras que estão iniciando (como
Montreal e Quebec).

Japão
Possuindo características de um Estado moderno, com
um alto grau de participação social, muito diferente do modelo
brasileiro, o Japão possui um sistema de policiamento fardado
baseado na estrutura da Polícia Nacional Japonesa.
Desenvolve um dos processos mais antigos de policiamento comunitário no mundo (criado em 1879), montado
numa ampla rede de postos policiais, num total de 15.000 em
todo o país, denominados Kobans e Chuzaishos.
Para se ter uma avaliação da importância dada ao sistema de policiamento comunitário fardado no Japão, a partir de
1998, o efetivo policial passou a contar com 263.600 pessoas,
sendo:
• Agência Nacional de Polícia com 7.600 pessoas (1.400
policiais; 900 Guardas Imperiais e 5.300 funcionários
civis).
• 47 Províncias (como se fossem Estados) com 256.000
pessoas (226.000 policiais e 30.000 funcionários civis). (DHNET, 2008, on line).
Dos 226.000 policiais, cerca de 40% estão destinados
ao policiamento comunitário fardado, sendo que destes, 65%
estão prestando serviços nos Kobans e Chuzaishos, 20% no
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policiamento motorizado e 15% no serviço administrativo do
Sistema, incluindo o staff de comando, sistema de atendimento
e despacho de viaturas para ocorrências e comunicação como
um todo.

O policial japonês
O policial japonês, através de suas atitudes, demonstra
claramente sua formação cultural, ou seja, extremamente educado, polido e disciplinado, cumprindo integralmente suas obrigações com determinação e zelo. Possui, no mínimo, formação
de 2º grau ou, até mesmo, a universitária. Ele utiliza os mais
avançados recursos tecnológicos na área de comunicações e da
informática, o que aliado à sua formação técnica policial lhe
possibilita alcançar resultados positivos em seu serviço, agindo
na maior parte das vezes isoladamente.

JURAMENTO DO POLICIAL JAPONÊS
Como membro da Polícia, eu aqui prometo:
• Servir a nação e a sociedade com orgulho e um firme
sentido de missão.
• Prestar o devido respeito aos Direitos Humanos e realizar minhas obrigações com justiça e gentileza.
• Manter estreita disciplina e trabalhar com o máximo
de cooperação.
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• Desenvolver meu caráter e a capacidade para minha
auto-realização.
• Manter uma vida honesta e estável. (DHNET, 2008,
on line).

O policial comunitário
O Policiamento Comunitário é o centro das atividades
policiais de segurança no Japão. Como já exposto 40% do efetivo da polícia é destinado ao Policiamento Comunitário, os outros 60% estão exercendo suas funções em atividades administrativas, investigações criminais, segurança interna, escolas,
bombeiros, trânsito, informações e comunicações, bem como
na Guarda Imperial.
A importância dada ao Policiamento Comunitário pela
Polícia Japonesa a qual é seguida à risca, se deve a algumas premissas tidas como imprescindíveis:
a) A impossibilidade de investigar todos os crimes implica em investimento de recursos na prevenção de crimes e
acidentes, para aumentar a confiança da população nas leis e
na polícia;
b) Impedir o acontecimento de crimes e acidentes é muito mais importante do que prender criminosos e socorrer vítimas acidentadas;
c) A polícia deve ser levada onde está o problema, para
manter uma resposta imediata e efetiva aos incidentes criminosos individuais e às emergências, com o objetivo de explorar
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14

204 |Reflexões sobre segurança pública sob o viés da ciência
novas iniciativas preventivas, visando à resolução do problema
antes que eles ocorram ou se tornem graves. Para isso, descentralizar é a solução, sendo que os maiores e melhores recursos
da polícia devem estar alocados na linha de frente dos acontecimentos;
d) As atividades junto às diversas comunidades e o estreitamento de relações entre polícia e comunidade, além de incutir
no policial a certeza de ser um “mini-chefe” de polícia, descentralizado em patrulhamento constante, gozando de autonomia
e liberdade de trabalhar como solucionador dos problemas da
comunidade, também é a garantia de segurança e paz para a
comunidade e para o seu próprio trabalho. (DHNET, 2008, on
line).
Seguindo estas idéias básicas, a Polícia Japonesa
descentralizou territorialmente suas bases de segurança em
mais de 15.000 bases comunitárias de segurança, denominados
Kobans ou Chuzaishos, funcionando nas 24 horas do dia.
Os Kobans e os Chuzaishos são construídos pelas prefeituras
das cidades onde estão localizados, responsabilizando-se
também pela manutenção do prédio, pagamento da água, luz,
gás, etc. O critério para sua instalação e localização é puramente
técnico e é estabelecido pela polícia de tal forma que garanta o
atendimento cuidadoso e atencioso às pessoas que a procurem.
Estes postos policiais (Kobans e Chuzaishos) estão subordinados aos “Police Stations”.

Chuzaisho: instalação e funcionamento
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O policial é instalado numa casa, juntamente com sua
família. Esta casa, fornecida pela prefeitura, é considerada um
posto policial, existindo mais de 8.500 em todo o Japão; cada
Chuzaisho está vinculado diretamente a um “Police Station”
(Cia) do distrito policial onde atua.
O policial trabalha no horário de expediente, executando
suas rondas de farda. Na ausência do policial, sua esposa auxiliará em suas atividades, atendendo ao rádio, telefone, telex e
às pessoas, sem que, para isso, seja considerada funcionária do
Estado, mas essa sua atividade possibilita ao marido policial o
recebimento de uma vantagem salarial. Quanto aos gastos com
energia, água, gás e a manutenção do prédio ficam a cargo da
prefeitura da cidade onde o posto está localizado.

Koban: instalação e funcionamento
Os Kobans, em número superior a 6.500 em todo o Japão,
estão instalados em áreas de maior necessidade policial (critério
técnico). Os Kobans são construídos em dimensões racionais,
em dois ou mais pavimentos, com uma sala para o atendimento
ao público, com todos os recursos de comunicações e de
informática, além de compartimentos destinados ao alojamento
(com camas e armários), cozinha, dispensa e depósito de
materiais de escritório, segurança, primeiros socorros.
No Koban trabalham equipes compostas por três ou mais
policiais, conforme seu grau de importância, cobrindo às 24
horas do dia em sistema de rodízio por turnos de 8, 12 ou até
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mesmo 24 horas, o que é mais comum.
No interior de um Koban há sempre uma equipe de um ou
dois policiais para atendimento ao público e atender ao rádio e
ao telefax; os demais desenvolvem atividades de patrulhamento
a pé, de bicicleta ou mesmo de motocicletas, e são responsáveis
por uma pequena área e pelas visitas comunitárias, através das
quais sabem o número de residências, comércios, estrangeiros
residentes, enfim, um controle detalhado daquela pequena área,
uma vez que o controle das ocorrências é de responsabilidade
dos integrantes daquele Koban. (DHNET, 2008, on line).
Para todas as atividades desenvolvidas em um Koban
há horários específicos para o seu cumprimento, como por
exemplo, para o patrulhamento, entrevistas com a comunidade, preenchimento de relatórios policiais, refeições e descanso
no próprio Koban. Há também reuniões com a comunidade,
chamadas de Conselhos Comunitários (similar aos Conselhos
Comunitários de Segurança – CONSEGs). Os grupos se reúnem de duas a três vezes por ano, isto porque, enquanto um
ou mais problemas apresentados pela comunidade não forem
solucionados, não se discute novos problemas, para evitar que
um problema se acumule sobre outro e não se resolva nenhum.
Existem cerca de 2.000 policiais, aposentados ou ex-policiais (exonerados a pedido), contratados para trabalhar como
atendente nos Kobans. Eles trabalham 30 horas semanais recebendo o salário através de verba repassada pelo Governo Federal às Policiais Provinciais.
Quanto ao tempo de permanência de um policial comunitário em um mesmo Koban, este pode variar de dois a
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cinco anos, mas é extremamente importante o tempo mínimo
de permanência, para que haja, efetivamente, o engajamento
do policial num determinado setor específico da comunidade,
criando uma relação de proximidade, uma vez que pelos conhecimentos que possui do bairro e das pessoas que nele vivem ou
trabalham, pode ser o catalisador para o desenvolvimento de
soluções criativas que não se concentrem, especificamente, em
prender delinqüentes. Só assim, o policial pode reduzir o crime
e ir ao encontro das necessidades apropriadas da comunidade,
sendo conhecido e respeitado pelas suas atitudes.
Cada Koban é comandado por um “Assistant Police Inspector” ou por um “Police Sergeant”, conforme sua importância e cada equipe é comandada pelo mais antigo de polícia da
guarnição ou o mais graduado no respectivo turno.
Os Kobans se ligam diretamente aos “Police Station” recebendo deles as determinações e os acionamentos necessários
ou para eles encaminhando as ocorrências não resolvidas nos
locais, bem como a condução das partes.
As atividades num Koban são intensas e existe uma
rotina estabelecida, que varia de dia para dia e de acordo com
a situação:
• Atendimento às pessoas;
• Recebimento e transmissão de mensagens;
• Preenchimento de relatórios de serviço;
• Faxina e manutenção do material;
• Patrulhamento a pé, de bicicleta ou de motocicleta nas
áreas abrangidas pelo Koban;
• Visitas às residências, casas comerciais e escritórios de
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14

208 |Reflexões sobre segurança pública sob o viés da ciência
serviço; e - Visitas a pessoas idosas, escolas, etc. (DHNET, 2008, on line).

Colômbia
Tenente Coronel ORLANDO BARREIRO
Coordenador da Equipe de Gestão
Diretor Geral da Polícia Nacional da Colômbia
A Polícia Nacional da Colômbia há exatamente cinco anos,
sofreu problemas graves devido ao péssimo serviço que realizava e à corrupção de seus membros, motivo pelo qual quase foi
extinta. Diante do quadro que se apresentava, era necessário
processar mudanças urgentes. Essas mudanças foram coordenadas pelo chefe de governo da Colômbia.
Primeiramente, foi realizado um diagnóstico do problema da Polícia Nacional da Colômbia, buscando informações
junto ao cliente mais próximo: o cidadão.
Questionou-se ao cidadão usuário sobre como deveria
agir a polícia e qual o caminho a seguir pela nova polícia para
atender a um novo país. A pesquisa trouxe sete pontos que deveriam ser resolvidos:
1) Enfraquecimento dos valores morais da Polícia Nacional – Se todos os cidadãos possuem valores, a polícia também
deveria tê-los;
2) Deficiência da liderança – A polícia, antes, formava
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líderes comandantes, que se afastavam da comunidade. É necessário formar líderes capazes de realizar processos de gestão
voltados para as atividades que atendam ao cidadão;
3) Atividades diversificadas – A polícia cuidava de várias
coisas que nada tinham a ver com a atividade policial e deixava
de realizar as missões afetas à polícia;
4) Foco ineficiente – A abordagem da polícia era ineficiente. Administrava mal os talentos humanos e o policiamento
obedecia às regras dos comandantes, não se baseando na missão principal da polícia de proteção da comunidade;
5) Deficiência nos processos de treinamento – A academia e as escolas de formação estavam desviadas dos objetivos
da instituição, formando o homem na área jurídica. A missão
policial e o ensino policial eram secundários;
6) Sistema de avaliação e desempenho ineficaz – Obedecia a critérios pessoais, procuravam-se culpados e se aplicavam sanções e transferências. Atualmente, é importante saber
as causas do problema para que todos possam ter um planejamento estratégico. A partir do plano estratégico, a avaliação foi
facilitada e busca um controle de gestão sobre o que cada um
faz efetivamente, tanto o pessoal quanto os departamentos e a
própria Polícia Nacional como um todo; e
7) Afastamento da polícia da comunidade – Sendo a polícia responsável pela proteção da vida do cidadão, era um contra-senso, pois saía à rua para violentar os Direitos Humanos,
sistematicamente. (DHNET, 2008, on line).
Diante do quadro, chegou-se à seguinte conclusão: mu-
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damos ou seremos mudados.
Eram 103 anos da Polícia Nacional. A partir daí, iniciou-se um grande plano transparente, excluindo da instituição todos os corruptos e os que não tinham bom desempenho.
As demissões foram possíveis por meio de um sistema
outorgado pelo governo para que se processasse com apenas
um ato administrativo, sem burocracia das instigações preliminares tradicionais.
A pergunta seguinte foi como atacar o problema. Foi
montado um plano de transformações culturais e de melhoria.
Era um desafio para toda a polícia e para todo o país. Felizmente, contou-se com o apoio do governo, dos sindicatos e dos policiais. Disseram: “sim, é a minha instituição e eu quero outra
instituição e eu me comprometo a mudar”.
O programa se desenvolveu baseado em cinco projetos:
1) Participação do cidadão para a mudança, como base
fundamental do trabalho da polícia;
2) Multiplicação e potencialização do conhecimento e da
formação policial. Era necessário buscar os melhores policiais,
aqueles que tivessem vocação e talento para o trabalho policial
e para servir a comunidade;
3) Treinamento e informação que insiram uma nova cultura profissional, onde o homem aprenda a trabalhar em equipe e passe a planejar com o cidadão;
4) A polícia não deve se comprometer com aquilo que
ela não poderá cumprir e assim estabelecer uma nova cultura
de segurança para poder conviver harmoniosamente com a comunidade; e
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5) Desenvolvimento gerencial de integração com mais
treinamento para os comandantes em técnicas de gestão, e
menos milícia, buscando o desenvolvimento de capacidades e
trabalho em equipe. O que se quer é que estes líderes possam
avaliar com visão do todo o plano estratégico, sem esperar, no
caso de falha, uma nova avaliação ou resultado final, quando já
for tarde para correções. (DHNET, 2008, on line).
O líder neste novo modo de gerenciar deve mobilizar e
dinamizar a inteligência das pessoas para que todos possam
agir antecipadamente.

Participação cidadã para a mudança
É, na verdade, o embrião da Polícia Comunitária. Aplicase o princípio da transversalidade: todo policial treinado
para absorver a filosofia de Polícia Comunitária. Utilizam-se
as técnicas de pesquisa, que é essencial para o trabalho com
a comunidade. O modelo baseia-se em pesquisa nos modelos
implantados nos Estados Unidos, no Canadá, na França e na
Espanha, buscando a transformação cultural com realização de
convênios e consórcios. Foi feita uma parceria com o Conselho
Sindical, que desenvolveu eventos para melhorar a vida das
pessoas. A mídia e a comunidade foram convidadas para assinar
um protocolo de intenções com o compromisso de avaliar o
trabalho da polícia.
Outros programas:
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• Trabalho junto aos funcionários ligados a sindicatos
cuja incidência criminal era significativa, inserindo
ensinamentos sobre respeito, solidariedade, urbanidade e civismo;
• AMIGOS 80 – Programa cívico por meio de uma Fundação de pessoas que possuem bom poder econômico,
as quais contribuam para compra de armas, tecnologias e veículos para proteção das estradas;
• MÃES PELA VIDA – Recolhem as mães cujas filhas foram vítimas de violência;
• PLANO DE CONSCIÊNCIA CIDADÃ – Bom Samaritano – Um programa no rádio informa a comunidade
para que a polícia atenda somente aquilo que é caso
de polícia;
• PLANO DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES – Inclui treinamento às mulheres sobre assuntos gerais pertinentes;
• PLANO DOURADO – Funciona nos aeroportos para
proteção a turistas; e
• ADOÇÃO DE UM CICLO DE SEGURANÇA – Criado
em Bogotá, como uma nova cultura comunitária. Esse
ciclo participa das ações da Polícia Nacional: fonte de
segurança, escola de segurança, fontes de reclamações, polícia cívica, comitês de vigilância e redes de
segurança. (DHNET, 2008, on line).
O Plano de Governo quer unir o cidadão, as autoridades
e o setor produtivo para cumprir os programas, dando a todos
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a oportunidade de serem bons cidadãos no futuro.
O novo modelo pedagógico de Direitos Humanos para a
Força Pública da Colômbia irá revisar, verificar a problemática
e gerar dinâmicas de aprendizado de Direitos Humanos para
fortalecer a cultura institucional, visando articular as atividades de Direitos Humanos, orientar o ensino profissional e os
processos de integração com a comunidade. O objetivo é aplicar
o principio da transversalidade para que os Direitos Humanos
possam permear cada um dos membros da Polícia Nacional da
Colômbia.

No Brasil
São Paulo
A Polícia Militar do Estado de São Paulo considerada
uma das maiores Policias do nosso País, não apenas por ter
maior número de policiais na ativa, mais sim pelo seu potencial e por estar sempre inovando em tecnologia, ensinamentos,
treinamentos ou qualquer maio para melhorar na qualidade da
prestação de serviço à comunidade, sendo uma referencia para
muitas policias do Brasil.
Preocupada em dar atendimento com qualidade à sociedade paulista, a PMESP tem feito intercâmbio com outras policias do mundo, visando trazer o que há de melhor para atender
as demandas de segurança pública de seu Estado. Vários Oficiais e Praças daquela milícia viajaram para o Japão, Canadá,
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EUA, França, entre outros Países do mundo para estudarem a
filosofia de Polícia Comunitária.
Após estudar de forma exaustiva a filosofia de Polícia Comunitária. A Polícia Militar de São Paulo passou a difundi-la
no âmbito da Corporação, preparando o público interno com
cursos sobre a nova metodologia comunitária.
Embora se saiba que esta atividade de Polícia Comunitária tenha sido anteriormente exercida, mas somente em 1997
foi oficialmente autorizada a implantação da Polícia Comunitária, através da Diretriz da PM/3 nº 003/97, no Comando do
Coronel Ruy César Melo e do então Governador Mário Covas.
Visando a implantação do policiamento comunitário em
toda a PMESP, feita de forma concreta e transparente, foi criada em 30 de setembro de 1997, a Comissão de Assessoramento para a Implantação do Policiamento Comunitário (CAIPC),
composta por diversos órgãos, organizações e segmentos sociais, dentre eles a Coordenadoria dos Conselhos de Segurança
(CONSEG).
O Policiamento Comunitário além dos aspectos técnico-doutrinário, é desenvolvido de acordo com as metas e
diretrizes do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria
de Segurança Pública – SP. (DHNET, 2008, on line).

Rio de Janeiro
Podemos dizer que o primeiro grande esforço calcado em
um programa estruturado e formulado objetivamente, segundo
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uma concepção diferente da tradicional e incorporando princípios de uma Polícia voltada para as noções de serviço público
e de proteção à comunidade foi tentada no Rio de Janeiro pela
Polícia Militar, no período de 1984 a 1987.
A fundamentação que deu a decisão do Comando Geral
da PMERJ à época está refletida em “objetivo síntese” do Plano
Diretor da Corporação.
Promover, adaptando a estrutura Policial-Militar às exigências da Segurança Pública, o ajustamento comportamental
da Organização, dentro de uma nova concepção de ordem
pública, na qual a colaboração e a integração comunitária
sejam os novos e importantes referenciais, o que implica
um novo Policial e uma nova Polícia.

A filosofia de Polícia Comunitária teve uma resistência
muita grande pela PMERJ, oficiais e praças fizeram uma contestação ao modelo e pior do que resistirem foi fazerem corpo mole, pois teriam que se relacionar com as comunidades
de uma forma fraternal, seria necessário se conscientizar de
que eram seus servidores, e que existiam para protegê-las, e
não para “combatê-las”, assim teriam que ampliar o conceito
de comunidade, não bastando apenas o relacionamento com
os clubes de serviços, associações produtivas, clubes elegantes,
associações de moradores, com os pobres, com os representantes comunitários, com sindicatos dos trabalhadores. Isto tudo
fundiu a cabeça dos policiais militares do Rio de Janeiro.
Tudo isto piorou quando os meios de comunicação, as
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elites e a classe média condenaram a filosofia, para elas seria
mera “condescendência com a bandidagem”.
Em 1991 aquele esforço que foi iniciado em 1984 é retomado no Comando da Corporação do Coronel PM Cerqueira. Desta feita, os esforços são empreendidos com maior vigor,
com fundamentação teórica mais consistente. Havia o reconhecimento de que algo já havia sido feito, ainda que de forma
descoordenada, embora ainda alguns setores da PMERJ descordassem, não se tratava mais de algo desconhecido, percebe-se
uma progressiva adesão às idéias relacionadas com essa nova
forma de fazer Polícia.
Caso do Rio de Janeiro é atípico aos demais Estados da
Federação, sabemos que as mudanças trazem resistências, mais
não da forma como aconteceu no Rio de Janeiro, que acreditamos, necessitar de um estudo mais aprofundado para descobrir as verdadeiras causas do fracasso da filosofia de Polícia
Comunitária. (DHNET, 2008, on line).

No Ceará
Implantação da Filosofia de Polícia Comunitária:
Cronologia Conselhos Comunitários de Segurança CCDS
No Estado do Ceará, com a visão focada na filosofia de
Polícia Comunitária, em 1985, por iniciativa da Polícia Militar
em conseqüência da influencia do Modelo de Policiamento CoEditora Via Dourada
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munitário do Canadá, foram criados os Conselhos Comunitários de Segurança, que tinham como principal objetivo sedimentar a relação entre a sociedade e a Polícia Militar do Ceará.
A Filosofia de Polícia Comunitária, no Estado do Ceará
começou a ser difundido através da Polícia Militar e sua primeira experiência aconteceu quando estava no Comando da Corporação o Coronel Israel Cintra Austregésilo, no ano de 1987,
com a prática do Policiamento Comunitário em alguns bairros
da Capital cearense, porém, o projeto foi efêmero, não deu certo e nem foi continuado.

Novo projeto
Em 1993 a Polícia Militar do Ceará lança um novo projeto
de Polícia Comunitária nos bairros de Fortaleza, incentivando a
participação das lideranças comunitárias de forma mais intensificada. Esse projeto fracassou no ano de 1994, por problemas
de investimentos e ingerência político-partidária.

Sistema Integrado de Defesa Social – SINDES
O Estado do Ceará que foi pioneiro na integração das
policias, com o Sistema Integrado de Defesa Social – SINDES,
que visava desenvolver uma política de segurança pública, com
enfoque no fortalecimento da parceria da Polícia com a Comunidade, além de manter integradas as Instituições responsáveis
pela segurança pública na esfera estadual. Os Conselhos Co-
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munitários de Segurança mudaram de denominação, passando
a Conselhos Comunitários de Defesa Social, era então criada
uma Assessoria Comunitária na PMCE.

Comando Único
Em 16 de maio de 1997 foi criada a Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania, através da Lei nº 12.691/97,
verifica-se a instituição do comando único à frente da instituição policial cearense, principalmente através do seguinte artigo:
Art. 1º - Fica criada, no âmbito do Poder Executivo Estadual, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa da Cidadania,
integrante da Governadoria, à qual incube zelar pela ordem
pública e defesa da coletividade, no que diz respeito às atividades de segurança pública, coordenando, controlando e
integrando as ações da Polícia Civil, da Polícia Militar, do
Corpo de Bombeiros Militar e da Corregedoria-Geral dos
órgãos de Segurança Pública e Defesa da Cidadania.
[...]
§ 3º - Passam a integrar a estrutura organizacional da
Secretaria da Segurança Pública e Defesa da Cidadania o
Instituto de Identificação, o Instituto de Criminalística e o
Instituto Médico Legal, mantidas suas atuais atribuições.

A Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros
Editora Via Dourada

Lauro Alves Pereira Neto | 219

passam a ser chamadas de organizações vinculadas, com subordinação direta ao secretário da SSPDC, bem como os Institutos de Identificação, de Criminalística e o Médico Legal, as
chamadas “polícias técnicas”.

Defesa social
Tendo sido criada em 16 de maio de 1997, sob a denominação de Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania
– SSPDC, Através da Lei Estadual nº 12.691, esta Pasta recebeu
nova denominação em 07 de março de 2003, com o advento
da Lei Estadual nº 13.297, passando a se chamar Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS.
Com a extinção da então Secretaria da Segurança Pública (que controlava exclusivamente a Polícia Civil) e a correlata
criação dessa nova Pasta, o Poder Executivo Estadual objetivou
vincular na sua estrutura a coordenação, o controle e a integração das ações da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo
de Bombeiros Militar, dos Institutos de Polícia Científica e da
Corregedoria que passou a ser única, subordinada diretamente
ao Secretário.
Ao longo desse poucos anos de existência, a SSPDS vem,
paulatinamente, reestruturando o sistema de atuação das Polícias e do Corpo de Bombeiros, a fim de que, através de um
comando unificado, possam trabalhar em estreita colaboração, apoiando-se mutuamente, com o claro objetivo de melhor
aproveitarem os meios disponibilizados de forma integrada e
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em aproximada parceria com a comunidade.
Esse novo modelo de gestão proporcionou, dentre outras, as seguintes inovações:
• Criação de uma Corregedoria única para o sistema de
segurança pública, subordinada diretamente ao Secretário da Pasta;
• Subordinação dos institutos de polícia científica diretamente ao Secretário da Pasta;
• Implantação de uma rede telemática de comunicação
integrando as delegacias de polícia, as companhias
e batalhões PM, os institutos de polícia científica e a
Corregedoria Geral ao Sistema de Informações Policiais (Intranet);
• Implantação das Áreas Operacionais Integradas (antigos Distritos-Modelo), estando a Região Metropolitana de Fortaleza dividida em doze áreas integradas,
compostas de policiais civis, militares e de bombeiros;
• Implantação de quase novecentos Conselhos Comunitários de Defesa Social em todo o Estado, tendo como
objetivo fomentar uma sociedade participativa, dentro
de espírito de concidadania;
• Pleno exercício do conceito de polícia cidadã, com a
efetiva participação dos Conselhos Comunitários de
Defesa Social, interagindo diretamente com os profissionais de segurança pública nas suas localidades;
• Implantação de complexos integrados de segurança
pública, em que policiais civis e militares ocupam uma
mesma estrutura física (Companhia PM e Delegacia
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•

•

•

•

Distrital);
Implantação do Centro Integrado de Operações Policiais (CIOPS), seguramente o mais moderno centro
de comunicações policiais do País (central unificada
de despacho de viaturas, composta de policiais civis e
militares, bombeiros e peritos dos institutos de polícia
científica);
Implantação de Grupo Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), possuindo 04 helicópteros e composto
por policiais militares e civis e por bombeiros militares;
Implantação com apoio da Universidade Estadual do
Ceará de um Programa de Capacitação Continuada,
destinado a qualificar os profissionais de segurança
pública – o Campus Virtual de Segurança Pública;
Ingresso de praças PM e BM somente com o ensino
médio completo (seleção e formação em parceria com
a Universidade Estadual do Ceará).

Busca agora o Governo do Estado, através desta Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, não somente consolidar esses avanços, como, de forma planejada, inovar e aperfeiçoar cada vez mais, tendo como escopo a redução e controle
com rigor e efetividade da violência e da criminalidade no Estado do Ceará, utilizando-se dos modernos conceitos de gestão contemporânea, com ênfase na parceria comunitária com
as instituições co-responsáveis, direta ou indiretamente, pelas
ações que busquem a prevenção ou redução dos ilícitos penais,
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nas esferas federal, estadual e municipal.
Convidamos, pois, esse caro leitor a navegar em nossa
página eletrônica para que possa melhor conhecer as ações
pro-ativas no campo de Segurança Pública que vem sendo implementadas no Ceará com base no Plano de Governo para o
período 2003-2006.

Projeto Ronda do Quarteirão
Em 08 de agosto de 2007 surge uma proposta do Governo do Estado, para a redução dos índices de criminalidade e violência, ou seja, modificação do quadro da segurança pública no
Estado do Ceará. Essa proposta está inserida no lema “o grande
salto que o Ceará merece” e se consubstancia “numa iniciativa
reputada como importante para a melhoria do sistema de segurança pública do Estado, através de ações que maximizam
o aproveitamento dos meios disponíveis de forma integrada e
com a participação da sociedade”.

4 PROGRAMAS DE INCETIVO
Desenvolvido pelo Ministério da Justiça, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) marca
uma iniciativa inédita no enfrentamento à criminalidade no
país. O projeto articula políticas de segurança com ações sociais; prioriza a prevenção e busca atingir as causas que levam
à violência, sem abrir mão das estratégias de ordenamento soEditora Via Dourada
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cial e segurança pública.
Entre os principais eixos do Pronasci destacam-se a valorização dos profissionais de segurança pública; a reestruturação do sistema penitenciário; o combate à corrupção policial e
o envolvimento da comunidade na prevenção da violência. Para
o desenvolvimento do Programa, o governo federal investirá
R$ 6,707 bilhões até o fim de 2012.
Além dos profissionais de segurança pública, o Pronasci
tem também como público-alvo jovens de 15 a 24 anos à beira
da criminalidade, que se encontram ou já estiveram em conflito
com a lei; presos ou egressos do sistema prisional; e ainda os
reservistas, passíveis de serem atraídos pelo crime organizado
em função do aprendizado em manejo de armas adquirido durante o serviço militar.
Alguns estados que já contam com o Pronasci: Alagoas,
Acre, Bahia, Ceará, DF e Entorno, Espírito Santo, Maranhão,
Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe
A execução do Pronasci se dará por meio de mobilizações
policiais e comunitárias. A articulação entre os representantes
da sociedade civil e as diferentes forças de segurança – polícias
civil e militar, corpo de bombeiros, guarda municipal, secretaria de segurança pública – será realizada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipais (GGIM). O Pronasci será coordenado
por uma secretaria-executiva em nível federal e regionalmente
dirigido por uma equipe que atuará junto aos GGIM e tratará
da implementação das ações nos municípios.
Para garantir a realização das ações no país serão celeSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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brados convênios, contratos, acordos e consórcios com estados,
municípios, organizações não-governamentais e organismos
internacionais.
A instituição responsável pela avaliação e acompanhamento do Programa será a Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Além da verificação dos indicadores, ainda será feita a avaliação
do contexto econômico e social. O controle mais abrangente do
Programa contará com a participação da sociedade.

4.1 PROJETOS
O Pronasci é composto por 94 ações que envolvem a
União, estados, municípios e a própria comunidade. Alguns
destaques:

4.2 BOLSA FORMAÇÃO
Os profissionais de segurança pública receberão novos
estímulos para estudar e atuar junto às comunidades. Policiais
civis e militares, bombeiros, peritos e agentes penitenciários de
baixa renda terão acesso a uma bolsa de até R$ 400. Para ter
direito ao benefício, o policial terá que participar e ser aprovado
em cursos de capacitação promovidos, credenciados ou reconhecidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça.
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4.3 FORMAÇÃO POLICIAL
A qualificação das polícias inclui práticas de segurança-cidadã, como a utilização de tecnologias não letais; técnicas
de investigação; sistema de comando de incidentes; perícia balística; DNA forense; medicina legal; direitos humanos, entre
outros. Os cursos serão oferecidos pela Rede Nacional de Altos
Estudos em Segurança Pública (Renaesp), que envolve hoje 66
universidades brasileiras, entre públicas e particulares, e ainda
telecentros para educação a distância. A meta é chegar a 80
instituições parceiras em todo o país, em 2008.

4.4 MULHERES DA PAZ
O projeto capacitará mulheres líderes das comunidades
em temas como ética, direitos humanos e cidadania, para agirem como multiplicadoras do Programa, tendo como incumbência aproximar os jovens com os quais o Pronasci trabalhará.

4.5 PROTEJO
Jovens bolsistas em território de descoesão social agirão
como multiplicadores da filosofia passada a eles pelas Mulheres da Paz e pelas equipes multidisciplinares, a fim de atingir
outros rapazes, moças e suas famílias, contribuindo para o resgate da cidadania nas comunidades.
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4.6 SISTEMA PRISIONAL
A criação de mais de 40 mil vagas no sistema penitenciário
do país atenderá a públicos específicos. Os jovens entre 18 e
24 anos terão unidades prisionais diferenciadas. O objetivo do
governo federal é separá-los por faixa etária e natureza do delito e impedir aqueles que cometeram pequenas infrações de se
contaminarem pela influência dos líderes do crime organizado.
Além disso, as mulheres apenadas também terão assistência,
como berçário e enfermaria. A reestruturação do sistema prisional envolve ações que visam a qualificação de agentes penitenciários e a formação profissional de presos.

4.7 PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO PARA
PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA
A categoria também poderá contar com o Plano Nacional
de Habitação para Profissionais de Segurança Pública, com o
apoio da Caixa Econômica Federal. Serão disponibilizadas unidades populares para servidores de baixa renda, que recebam
até quatro salários mínimos e a cartas de crédito para a compra
da casa própria, no valor de até R$ 50 mil, para aqueles que
recebam até R$ 4,9 mil.

4.8 MINISTÉRIOS E SECRETARIAS PARCEIEditora Via Dourada
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RAS
Algumas ações previstas no Pronasci são fruto de parcerias
com ministérios e secretarias. O Pronasci agirá em conjunto
com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nas regiões em que houver obras de urbanização para recuperação de
espaços urbanos e melhoria da infra-estrutura nas comunidades. Outro exemplo é a parceria firmada com a Secretaria Nacional Anti-Drogas, da Presidência da República, que ampliará,
com o Pronasci, o atendimento do Viva Voz, projeto já existente
que visa orientar jovens e famílias em relação às drogas.

5 O QUE É PROERD
É um programa de caráter social preventivo, posto em
prática pela Polícia Militar, junto aos alunos do 5º ano que
encontram-se na faixa etária de 09 a 12 anos de idade e dos
adolescentes do 7º ano, na faixa etária de 12 a 14 anos de idade.
O programa é aplicado nas escolas da rede de ensino público
e privado, através do esforço cooperativo entre Polícia Militar,
Escola e família, oferecendo atividades educacionais em sala
de aula, que inserem em nossas crianças e adolescentes a
necessidade de desenvolver as suas potencialidades, ajudando
a preparar para o futuro uma geração consciente do exercício
de sua cidadania.
O PROERD também oferece um curso especifico à família, é desenvolvido em 5 (cinco) encontros, uma vez por semana, durante 2 (duas) horas. Tem como objetivo capacitar os
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pais a ajudarem os seus filhos a fazerem escolhas positivas. São
discutidas informações relacionadas com fatores de risco e proteção, rede de apoio, resolução de conflitos, técnicas de comunicação, entre outros.

5.1 HISTORICO
O PROERD tem por base, o projeto D. A. R. E. ( Drug
Abuse Resistance Education ) criado em 1983 nos Estados Unidos, hoje é desenvolvido em 58 países e desde 2002 em todos
os Estados do Brasil.
O PROERD chegou ao Brasil em 1992, através da PM do
Rio de Janeiro, e no Estado de São Paulo em 1993, através da
Academia de Polícia Militar do Barro Branco de onde o programa expandiu-se para os demais Estados.

5.2 APLICAÇÃO
O início do Programa na escola é precedido por uma reunião com pais e educadores, no sentido de divulgar o programa
e orientar o engajamento e a participação de todos no processo.
O policial deverá comparecer à escola fardado, uma vez
por semana, ao longo de um semestre, acompanhado do professor da turma, para ministrar as aulas aos estudantes. As aulas a serem ministradas estarão organizadas no livro do estudante, em 10 (dez) lições de 60 minutos.
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Além do livro do estudante a criança recebe um “kit” de
comunicação visual composto de 01 camiseta e 01 boné com
a logomarca do programa, os quais serão distribuídos no dia
da Formatura, juntamente com um certificado de conclusão do
curso, quando o aluno formando presta o compromisso diante
da Polícia, da Escola e da Família de resistir às drogas e à violência.

5.3 BENEFICIOS COMUNITÁRIOS
Os Policiais Militares especializados em orientar crianças sobre as drogas e a violência são exemplos de cidadania. A
presença do Policial PROERD na escola traz segurança a toda
comunidade escolar.
As informações transmitidas às crianças a respeito das
drogas e dos tipos de abordagens que estão sujeitas, atuam
como uma vacina, para que conscientizadas, possam dizer NÃO
às drogas.

6 APLICABILIDADE
Atualmente como se mostra a segurança pública, acreditamos que a mais eficiente forma de combate à criminalidade,
tanto em sua prevenção, quanto na sua repressão, esteja ligada
à integração Polícia/Comunidade, Mediante à grande demanda
de cursos ofertados atualmente por diversas instituições, constatei que há um número crescente de profissionais da segu-
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rança pública (policiais militares) com inúmeras aptidões, nas
mais variadas áreas, fato este, averiguado ao longo dos cinco
anos de corporação que me faço presente, que são comprovados em fichas pessoais postadas nas companhias, complementado em livros e artigos de segurança pública e educação.
Nesse tipo de atividade com policiais militares de forma
geral, esse serviço serviria de controle de prevenção, investigação e controle social de delitos aumentando a credibilidade
da polícia com a população. Descentralizando e personalizando serviços policiais, levando a ter oportunidade, liberdade e
possibilidade de lidar com a edificação da comunidade com a
solução de seus problemas, permitindo, assim, que cada comunidade se torne um lugar melhor, mais seguro para se viver e
trabalhar, conclui-se que a utilização desses profissionais seria
benéfica para a comunidade, no tocante, que a educação seria
o melhor caminho a ser ofertado no combate a criminalidade.
Muito se fala no combate a criminalidade, mas na prática
o que temos são diversas leis, projetos e ações todas voltadas a
combater o criminoso e não a criminalidade propriamente dita.
A escalada da violência nas grandes cidades brasileiras
vem se agravando sobremaneira ao longo dos anos, ocasionada
não somente pelo aumento da população, mas também pela
falta de uma política pública, direcionada ao segmento da infância e adolescência, voltada à construção de sua cidadania e
promotora de inclusão social, por meio de atuação sócio-educativa.
O principal instrumento a implantação de atividades esportivas, culturais e educativas, de fácil aceitação entre crianEditora Via Dourada
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ças e adolescentes, como meio de mudança no comportamento
que o projeto visa atender. Para isso coloca à disposição dos
interessados um local permanente e seguro, para desenvolver
atividade monitorada por policiais militares. Esta categoria foi
escolhida com o intuito de promover integração entre policia/
comunidade fazendo com que este segmento da segurança pública adquira credibilidade e aceitação tanto por parte dos policiais e da comunidade.
Criança e jovens terão acompanhamento após levantamento do perfil de cada, encaminhadas para atividades que serão ofertadas de acordo com a demanda de policiais militares
aptos para lecionar com os recursos que o Estado dispõe.
Em síntese, a pesquisa buscará o envolvimento de policiais qualificados no desenvolvimento sócio-educativo das comunidades, a fim de que utilize esses profissionais como multiplicadores da ordem social através da educação.
Essa pesquisa é de fundamental importância, para a segurança publica, não há estudos sobre tal assunto, a coleta de
dados estatísticos oficiais e o conhecimento empírico permitem
afirmar que o número de policiais aptos a lecionar, é de número considerável para por em prática o projeto.
Os profissionais de segurança pública “policiais militares”
teriam como incentivo para o desenvolvimento dessas atividades que seriam postadas em núcleos sócio-educativos compostos por tais, em bairros que passaram por triagem e foram detectados problemas sociais com jovens e adolescentes em áreas
de risco, esse incentivo seria a aplicação de suas habilidades
e o complemento indenizatório remunerado do serviço opera-
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cional IRSO. Esse serviço são escalas já aplicadas na PMCE de
seis horas consecutivas, ou quarenta e oito horas mensais que
complementam o serviço policial, seria uma forma de somar a
ação dos policiais comunitários diante dos cidadãos, quebrando
assim a imagem iconoclasta e obscura do policial militar que é
um problema antigo e contemporâneo sofrido pela sociedade.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que está em pauta é a questão da segurança pública. É
assunto de interesse público e coletivo e os meios de comunicação de massa são intermediadores importantes, sendo preciso
integrá-los de algum modo ao processo. Também pelo seu caráter de problema público relevante, a segurança possui grande
apelo. É necessário gerar referência para a população se informar sobre ações preventivas, o que fazer, como fazer.
O estudo evidencia, de fato, um ponto de inflexão quanto
à comunicação organizacional da PMCE, no que se refere ao
relacionamento específico com a comunidade. É nítida a preocupação com os aspectos desse relacionamento que podem
posicionar a imagem da corporação dentro dos princípios inovadores da filosofia de polícia comunitária. O que mais se destaca é o uso da PM como fonte de referência principal para os
assuntos ligados à prevenção e à participação comunitária na
solução de problemas de segurança pública.
No policiamento comunitário, a responsabilidade pela
manutenção da paz e a observância das leis e as garantias dos
direitos individuais e coletivos, não é somente tarefa de polícia.
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É necessário que a comunidade participe diretamente em busca desse sentido de cooperação mútua e confiança, procurando
resultados esperados.
Mesmo assim, embora sejam difundidos por este meio
alguns dos princípios e das formas de atuação de polícia comunitária, são pouco citados os termos “polícia comunitária”,
“policiamento comunitário”, “Consep” ou “Conselhos Comunitários de Segurança Pública”. Ou seja, mesmo que o público
possa reconhecer e aceitar tais princípios como relevantes, teriam pouca chance de relacioná-los a estes termos e também ao
funcionamento dos Conselhos.
A baixa menção aos Consep mostra um déficit em termos da demanda de alimentar o conhecimento cívico sobre
as instâncias e oportunidades de participação e deliberação
na solução de problemas de segurança pública. A polícia tem,
mesmo na cobertura factual, uma clara oportunidade que pode
ser aproveitada para, além de informar sobre a ação da polícia
diante de determinado fato, dizer também qual é o papel da
comunidade, como ela pode atuar, e o que essa ação tem a ver
com a filosofia de polícia comunitária, porque é importante que
se organizem os conselhos etc.
A visão de policiamento comunitário implica no aperfeiçoamento do policiamento ostensivo convencional com suas
características, princípios e variáveis, no qual o policial devidamente uniformizado mantém uma postura e compostura no
local de trabalho passando para a população uma sensação de
segurança e confiança, necessária para o estreitamento das relações entre policia e comunidade.
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CAPÍTULO 8
A IMPORTÂNCIA DA LIBRAS NA ABORDAGEM
POLICIAL A PESSOA SURDA
José Tupinambá Vieira de Sousa1
Maria Vandia Guedes Lima2
1 INTRODUÇÃO
O assunto Segurança pública é ainda um tema em construção dentro das políticas públicas brasileiras, aqui no estado
do Ceará estar a todo momento em construção e desenvolvimento na contratação de mais agentes de segurança e a valorização dada ao profissional. A saúde e principalmente a educação, por exemplo, são discutidos há muito tempo, e todo cidadão quer uma eficácia e qualidade no atendimento, por parte
desses profissionais que muitas vezes não são reconhecidos em
seu mister, intrinsicamente nas ruas.
A inclusão social está a todo vapor, seja na educação, saúde, e porquê não na segurança? A abordagem a pessoa está
garantido por parte desses profissionais por lei¹, e quando essa
pessoa é surda? Muitos relatos de uma abordagem sem a devida comunicação é comum por parte de quem à faz, o surdo
nesse momento, além de estar tentando e lutando por uma in1 Especialista em Arte, Educação, com ênfase em Música; Educação Física Escolar. Concludente do
Curso de pós-graduação de Libras e Educação para Surdos - Faculdade Padre DouradoPlus Arte e Educação. E-mail: tupimusic_fisic@hotmail.com
2 Mestra em Ciências da Educação. Professora, orientadora do Artigo da Faculdade Padre Dourado-Plus Arte e Educação. E-mail: profavandiaguedes@gmail.com
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clusão em sociedade, se depara a todo instante com essa falta
de treinamento especifico para com os mesmos.
Os meios que a polícia militar, ou seja, o policial militar
utiliza ostensivamente, para uma boa prestação de serviço, já
não estão sendo muito eficaz, na visão de uma pessoa surda,
na qual é abordada pelo mesmo, pois falta principalmente a comunicação direta, através da utilização da língua brasileira de
sinais (LIBRAS), pois hoje, ver-se uma sociedade mais exigente.
Na necessidade atual de uma comunicação mais eficiente
ao cidadão, e em especial a pessoa surda, percebe-se a necessidade na atualidade de levar aos profissionais da segurança
pública do Estado do Ceará, em contraponto, ao policial militar,
uma formação continuada e especializada dentro de uma doutrina humana e filosófica na capacitação dos referidos policiais
na Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.
Um momento recente em sobre a utilização da libras na
segurança, foi em relação ao evento esportivo mundial, a copa,
e foi um dos cursos definidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) para capacitar e adequar os profissionais da segurança pública nos estados que receberiam jogos
para a Copa do Mundo 2014, no atendimento a pessoa surda. E
ainda hoje, policiais militares, buscam aprimorar-se na inscrição do curso, mas o mesmo é online, e não oferece uma comunicação respeitando a cultura local.

2 SEGURANÇA PÚBLICA
Sabe-se que a violência é um assunto muito complexo,
e as estratégias utilizadas de policiamento ou de prestação de
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serviço na área da segurança pública hoje que funcionaram e
foram aplicadas no passado, não são mais eficientes. A meta a
ser atingida no combate a violência pretendida, o aumento na
sensação de segurança e bem-estar, não é alcançada durante
todo o ano.
A sociedade hoje do século XXI e o cidadão em si, estão
mais exigentes e conhecedores de seus direitos, tanto o grau
e a natureza do crime e o caráter dinâmico das comunidades
fazem com que a polícia busque métodos mais eficazes para
prestar o seu serviço com qualidade e rapidez.
O Governo atual do estado do Ceará e seus órgãos de
segurança como Policia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia
Civil, Perícia Forense, e demais secretarias que trabalham em
conjunto, passam através de suas ações cotidianas e operações
uma sensação de segurança e uma harmonia em sociedade, sabe-se que na mesma está aquelas pessoas que passam desapercebidas muitas vezes pela força de segurança, não pôr a mesma
fazer a exclusão, mas por não ter na formação inicial a inclusão
de mais uma comunicação, ou seja, o conhecimento teórico e
prático de sinais básicos em libras para um atendimento em
ocorrência, abordagem ou prestação de informação.
Muitas comunidades urbanas em todo o Brasil, e não é
diferente aqui no Estado do Ceará, enfrentam graves problemas e fatores que contribuem para toda essa violência, como
as drogas ilícitas, em destaque o crack a maconha e cocaína e
as drogas licitas, o cigarro, o álcool, dentre outras), a violência
física de possíveis facções, assassinatos, roubos e furtos.
De acordo com Lima, 2011;
Dito de outra forma, a Constituição Federal de 1988 avanEditora Via Dourada

José Tupinambá Vieira de Sousa; Maria Vandia Guedes Lima | 239
çou na proposição de um novo conceito de segurança pública, mas, ao que tudo indica, apenas em oposição ao de
segurança nacional, na tentativa instrumental de fornecer
ao Estado condições e requisitos democráticos de acesso à
justiça e garantia de direitos. Embora apresente um capítulo especificamente dedicado ao tema, o texto constitucional
tampouco chega a definir claramente o que entende por
“segurança pública”, delimitando em seu art. 144 tão somente quais são as instituições públicas encarregadas por
provê-la (LIMA, 2011, p. 34).

Parafraseando o que o autor acima citado vem a contribuir, o processo de transformação da nomenclatura e definição
real, de quem realmente seria feito a segurança no Brasil, externa com as Forças armadas principalmente nas nossas fronteiras, e internas com as forças de segurança pública de cada
estado, destacando assim as polícias civil e militar, seguindo
nessa mesma linha de raciocínio, as guardas municipais também estão inseridas nesse contexto constitucional.
No referido artigo da constituição, onde defini as cinco
policias legais, sem dúvidas, também relata que a segurança
pública é direito e responsabilidade de todos, hoje no cenário
atual de um novo governo eleito democraticamente, ver-se claramente uma preocupação e atuação mais enérgica e eficaz,
partido do Ministério de segurança até a tentativa de mudança
de políticas públicas mas contundentes, que possa surtir efeito
imediato para o que o cidadão tanto precisa para viver em sociedade sem medo.
E como é um direito de todos, as pessoas com deficiências, aqui destacando a pessoa com surdez e deficiência auditiva, também se encaixam nesse contexto, mas é preciso que haja
também um engajamento, cobrança e aproximação da própria
comunidade surda aos órgãos de segurança, aqui no estado do
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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Ceará não acontece tão reivindicação direta da comunidade
surda para sua participação nessa realidade.
O policial militar que não sabe sinais de comunicação em
libras, haja vista que não está em sua grade de formação profissional, quando se depara com esse cidadão ou cidadã surdo,
no entanto, oferece um apretesto, caneta e papel, para provocar e dar início a comunicação, que muitas das vezes torna-se
ineficaz, pois essa pessoa surda não sabe a escrita da língua
portuguesa.
Conforme Dias Neto, 2005;
As políticas de segurança pública não estão voltadas à mobilização das esferas públicas visando o enfrentamento racional e preventivo dos conflitos e das situações associadas,
direta ou indiretamente, ao sentimento de (in)segurança.
(DIAS NETO, 2005, p. 97).

Segundo o autor acima citado, os conflitos existentes hoje
na sociedade, também se dar pela falta de comunicação eficiente, não tendo essa contrapartida, as pessoas surdas que vivem
nas comunidades, sentem mais ainda a sensação de insegurança, como tê-la se o veículo do diálogo não tem o combustível
(LIBRAS) a língua brasileira de sinais adequado para seu funcionamento, a busca por esta sensação de segurança tambem é
direito da pessoa surda.
A falta da apresentação real do que está acontecendo na
sociedade, ainda é pouco, para que as pessoas surdas possam
entenderem, o que está acontecendo que nada está sendo feito,
as reportagem de cada programa policial aqui no estado do Ceará, em especial a grande cidade turística, que é Fortaleza, não
existe a preocupação do interprete de libras em seus programas, para mostrar também, que nós da polícia militar em desEditora Via Dourada
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taque, estamos sim, buscando cada vez mais aprimorar nossas
técnicas para o enfrentamento da marginalidade.

2.1 POLICIAMENTO COMUNITÁRIO
A violência policial militar é retratada muitas vezes por
pessoas surdas, que já foram abordadas de maneira grosseira a
seu modo de entendimento, primeiro por parte do policial que
não consegue se comunicar nitidamente em sua ação legal, e
segundo por truculência e despreparo emocional na hora da
abordagem em si, mas são casos isolados, pois a própria instituição não comunga com desvio de condutas.
De acordo com Porto, 2004;
A violência contida no ethos e na cultura organizacional
das instituições policiais brasileiras pode ser pensada como
uma expressão da violência que estrutura e regulamenta
as relações sociais, assim sendo, é violento o contexto no
interior do qual se envolve a ação policial, impregnada, ela
mesma, de valores que informam práticas sociais e culturais. (PORTO, 2004, p. 20).

A referida citação acima, vem retratar o pensamento de
violência policial militar através das vivência e atuação dentro
da sociedade por parte deste, uma vez representando uma instituição, e essa ação de violência é vista no momento que é realizada a abordagem, mas devemos ressaltar também, que a necessidade de uma voz ativa para que se possa neutralizar qualquer suspeito, é necessário dentro da legalidade, e que, muitas
pessoas, em destaque pessoas com deficiência, aqui retrata-se a
surdez, nunca passaram por esse procedimento, estranha certos procedimentos realizado pelo profissional.
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Para a redução dos níveis de violência policial sofrida por
pessoas com ou sem deficiência, para orientar e direcionar melhor este serviço público essencial para a sociedade em geral
à resolução e amenização dos problemas da sociedade, é criar
canais de interlocução e meios de comunicação direta da comunidade com a mesma, tornando-a sujeito ativo nos processos
de produção da política pública nesta área.
Segundo Dammert, 2013;
A confiança no sistema de justiça criminal, incluindo as polícias, é fundamental para a sustentação dos regimes democráticos e a manutenção do Estado de Direito. O monopólio
do uso da força, a presença cotidiana do Estado nos territórios, a relação direta com os cidadãos e a responsabilidade
sobre as “problemáticas emergenciais do cotidiano”, situam
as instituições policiais em um lugar central, servindo como
indicador da percepção geral, acerca da ação do Estado e do
desenvolvimento político de um país (DAMMERT, 2013, p.
23).

De acordo com a citação acima, a criação desse elo de
comunicação direto com a sociedade, com o povo em seu dia
a dia, vem fortalecer os laços de confiança que devem crescer,
conforme a comunicação direta entre as partes, a participação
ativa de uma polícia que veja os problemas sociais existentes
que contribui para o crescimento dessa violência.
O policiamento comunitário com essa aproximação da
sociedade local, faz com que haja uma confiabilidade maior das
pessoas que ali residem, fazendo indiretamente parte da segurança pública, e as pessoas surdas que alí moram, sinta-se com
esse sentimento de segurança que é repassada por uma polícia comunitária reformada de conhecimento técnicos, cultural
e conhecedora de uma educação inclusiva através da Língua
Brasileira de Sinais.
Editora Via Dourada

José Tupinambá Vieira de Sousa; Maria Vandia Guedes Lima | 243

Segundo Trojanowicz & Bucqueroux, 1994;
Polícia comunitária pode ser descrita como: Uma filosofia e
uma estratégia organizacional que proporcionam uma nova
parceria entre a população e a polícia. Baseia-se na premissa de que tanto a polícia quanto a comunidade devem trabalhar juntas para identificar, priorizar, e resolver problemas contemporâneos, tais como: crime, drogas, medo do
crime, desordens físicas e morais, e, em geral, a decadência
do bairro, com o objetivo de melhorar a qualidade geral da
vida da área. (TROJANOWICZ, Robert e BUCQUEROUX,
Bonnie, 1994, p.4, grifo nosso).

Conforme os autores acima citados, a desordem social
existente na comunidade local, que desencadear uma estatística geral de violência no estado e território federal, realmente
necessidade da participação ativa, da sociedade com a polícia.
Trocando idéias para uma aproximação mais eficaz e profissional com o cidadão, uma parceria de fiscalização positiva, com
sugestões críticas de melhoramento do serviço prestado.
Ainda com essa linha de pensamento, Ferreira, 1995. Fala
quê;
A polícia comunitária resgata a essência da arte de polícia,
pois apoia e é apoiada por toda a comunidade, acolhendo
expectativas de uma sociedade democrática e pluralista,
onde as responsabilidades, pelas mais estreita observância
das leis e da manutenção da paz, não incubem apenas a
polícia, mas também a todos os cidadãos. (FERREIRA, 1995,
p. 58).

A segurança pública em todo território da república federativa brasileira, está vivendo hoje, uma metamorfose constante de mudanças e aprimoramento em suas ações corriqueiras,
se anda ruim, é trocado seus comandantes e secretários, se vem
diminuindo o índice de criminalidade e aumento de apreensões
ilegais e prisões importantes, é a ação do governo por excelênSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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cia, em contra partida, a culpa cai também, no cidadão, pois
muitas das vezes, este não vem a contribuir através de ações
simples ou denúncias com ou sem sua identificação pessoal, ao
ato ilícito praticado seja por quem for.

3 LIBRAS
3.1 PRESSUPOSTOS LEGAIS DA SURDEZ E
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Conforme Brasil, 1988;
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: I. homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição; (BRASIL, 1988,
p.).

Percebe-se que, a própria constituição vem nos mostrar
o direito garantido também a pessoas surdas, quando em sua
enunciação coloca-se que todos temos os mesmos direitos, sendo assim, a pessoa surda tem total atenção jurídica embasada
na própria constituição e leis especificas a pessoas com deficiência.
Trata-se nitidamente que os direitos sociais estão garantidos no capítulo quinto, da Constituição Federal, em sintonia
com os direitos econômicos e são previstos os direitos à saúde
e seguridade social (Art. 35- 45); ao trabalho (Art. 46-55); às
crianças, adolescentes e jovens (art. 58-61); das famílias (Art.
Editora Via Dourada

José Tupinambá Vieira de Sousa; Maria Vandia Guedes Lima | 245

62-66); das pessoas adultas (Art. 67-69); das pessoas com deficiência (Art. 70-72). (BOLÍVIA, 2009).
Segundo Brasil, 2005;
“Considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de
experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras”.
(BRASIL, 2005)

O conhecimento especificado através de estudos, vem
mostrar toda a sociedade a característica principal e conceitual da pessoa surda e a luta destas, na busca de respeito, e da
sua comunicação, devendo ser visto os mesmos não como uma
pessoa com deficiência e olhares de “coitadinhos”, mas seres
humanos capazes de realizar qualquer tarefa profissional dentro e fora de sua comunidade e cultura.
A lei estabelecida do reconhecimento dessas pessoas com
deficiência auditiva, requer de nós pessoas ouvintes, a prática
constante do respeito, aprendendo sinais básicos de sua língua
materna, e proporcionado meios de interação a comunicação
com os mesmos, uma vez que, eles também tem que saber a
nossa língua portuguesa.
A referida lei estabelece também que os sistemas educacionais federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal
incluíssem nos curso de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em nível médio e superior, o ensino da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais, de acordo com
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ressalvando, apenas,
que ela não poderia substituir em hipótese alguma a modalidade escrita da língua portuguesa.
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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Segundo Gesser, 2009;
A língua brasileira de sinais, como toda língua humana,
também existe suas variações e diversidades e está ligada
intricadamente à fatores sociais de educação, idade, gênero,
raça e situação geográfica. Sendo assim, os surdos como os
ouvintes divergem nas interações, variam nos sinais, simples mencionar que um adulto surdo, por sua maturidade,
utiliza uma comunicação diferente da dos adolescentes, da
mesma forma encontraremos variações regionais, onde os
surdos do nordeste se comunicarão com de formas diferentes dos surdos do sul, por exemplo (GESSER, 2009).

Conforme mencionado acima, todo policial militar, em
destaque, da Polícia Militar do Estado do Ceará em cada viatura, deve-se pelo menos saber o básico em libras em cada estado, para que, mesmo com essa diversidade de sinais, devido ao
respeito de cada região, a pessoa surda, seja ela qual for independente de sua localidade, ser atendido ou abordado com uma
comunicação básica.
Segundo Schramm, 2008;
“Os grupos particularmente vulneráveis, ou literalmente vulnerados (ou afetados), não são capazes, por alguma
razão independente de suas vontades, de se defenderem
sozinhos pelas condições desfavoráveis em que vivem ou
devido ao abandono das instituições vigentes que não lhes
oferecem o suporte necessário para enfrentar sua condição
de afetados e tentar sair dela.” (SCHRAMM, 2008, p.16).

O sentimento de insegurança é geral em todas as classes sociais, independentemente de raça cor ou religião, voltando para as pessoas com deficiência, essas sim, requerem das
instituições públicas e privadas o seu direito de ir e vim sem
preocupação de serem afetados por estarem em uma condição
menos favorável de locomoção ou defesa pessoal.
O acesso à educação é fundamental na formação da pesEditora Via Dourada
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soa, fazendo parte do processo de humanização. É através do
processo educativo que a pessoa se desenvolve.
Devemos ter em mente que “A educação é um direito humano. É um direito humano em si e, como tal, fundamental
para a realização de uma outra série de direitos.” (SHILLING,
2008 p. 273).
Conforme a citação a cima, todos tem direito a educação,
e é através da mesma, que definimos o cidadão e seu status intelectual em sociedade, a busca do conhecimento básico, alerta
as pessoas a necessidade de cobrança de seus direitos e práticas de suas obrigações sociais. A educação inclusiva ganhou
destaque principalmente no âmbito escolar e toda sociedade,
no sentido de poder fazer a inclusão e proporcionar as pessoas
com deficiências, um lugar de igualdade para com as pessoas
ditas “normais”.
A Inclusão Social, então, deve ser vista como um processo em que, a sociedade, se modifica, se adapta, visando incluir
as pessoas com deficiência, e outros grupos excluídos, para que
esses sujeitos possam assumir seus papeis na sociedade. A prática da inclusão deve se basear na aceitação das diferenças e,
principalmente, na valorização de cada pessoa. (SASSAKI,1997,
p. 39-40).
Conforme Brasil, 2008;
A educação inclusiva possui bases fundamentadas em
ações políticas, culturais, sociais e pedagógicas em prol
da defesa do direito de todos os alunos aprenderem e
se desenvolverem juntos, independentemente de suas
diferenças e sem nenhum tipo de discriminação. (BRASIL,
2008).

Conforme os autores acima citados, a inclusão e a eduSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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cação inclusiva, parte do pressuposto da ação do indivíduo, ou
seja, a prática da teoria, buscar esses conhecimentos específicos para realmente fazer acontecer essa inclusão social, e através da educação inclusiva, a buscas de alternativas para efetivar
verdadeiramente a pessoa com deficiência em sociedade. Essa
inclusão será feita pelas instituições públicas voltadas para segurança, a partir do momento da conscientização da inclusão
da Língua Brasileira de Sinais, em suas grades de formações.

3.2 ABORDAGEM POLICIAL MILITAR, E A
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
Numa ação policial, um dos primeiros elementos de força a ser utilizado pelo policial, e em especial, o policial militar,
é a voz. Manifestação de comunicação realizada clara e incisiva
pode prevenir o uso da força física corporal, evitando a agravação de uma ocorrência policial. Porém, quando o suspeito é
uma pessoa surda, como deve agir o policial, sem o recurso da
verbalização disponível na maioria das situações?
Acredito fielmente em poucos sinais básicos de abordagem, pois em minha vida profissional, como policial militar, conhecedor e estudante da língua brasileira de sinais, o primeiro
momento ao contato com a pessoa surda é puramente visual,
em seguida com uma das mãos, o profissional de segurança,
utiliza-se das configurações de mão como: Pare,
Policia, Mãos na cabeça, Vire-se, abra as pernas. É realizado a busca pessoal por outro policial, e nada encontrado, a
pessoa surda irá virar-se novamente para o policial em libras,
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e mais uma vez é utilizado as configurações de: Identidade, ok
e obrigado.
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS foi instituída oficialmente no Brasil com o advento da Lei nº 10.436, de 24 de abril
de 2002, que a reconheceu como meio legal de comunicação e
expressão, como também aos recursos a ela associados. A lei
determinou que as empresas concessionárias dos serviços públicos garantissem formas institucionalizadas de apoiar o uso e
a sua difusão no país como meio de comunicação objetiva e de
utilização de corrente das comunidades surdas no Brasil.
Dessa forma conforme a lei em epigrafe, pode-se fazer a
alusão e interpretação do parágrafo anterior da seguinte forma, realmente é “obrigação” dos órgão de segurança, utilizar e
aplicar a libras nas abordagens do dia a dia em suas ações policiais, uma vez que esta instituição bem renomada, é pública,
fazendo assim acontecer o direito que reza a Lei.
A realização dessa ação de pronto atendimento com a
libras até mesmo uma informação pedida por qualquer pessoa
surda dentro de uma comunidade, visa também uma educação
aos que ali convivem, pois sabe-se que, a segurança pública é
sistêmica e envolve um conjunto de ações, interagindo diretamente com ações rápidas e de sucesso sem nenhuma forma de
discriminação junto a sociedade.
De acordo com Balestreri, 2003;
Atribui à figura policial um cunho pedagógico, chamados
por ele de “pedagogos da cidadania”, pois a postura profissional inspira principalmente gerações de crianças e jovens
a almejarem um dia a carreira policial, tal como acontece
com a figura do professor. (BALESTRRI, 2003, p. 10).
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alizadas em uma simples abordagem para o policial e corriqueira na comunidade, vem desmitificar e retirar muitas vezes
a imagem de uma polícia violenta e truculenta dentro daquela
localidade, em especial a classe econômica baixa.
Conforme o Código de Processo Penal, aventando sobre
meio de provas (Título VII), em seu capítulo XI, trata da busca
e apreensão e, através do artigo 240, parágrafo segundo, informa que a busca pessoal será realizada quando existir fundada
suspeita de que alguém oculte armas ou objetos relacionados a
atos criminosos, secundum legem, (BRASIL, 1941).
O artigo 244 (CPP), Código de Processo Penal, relata que,
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão
ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar.
A pessoa surda ou qualquer cidadão, não poderá se sentir constrangido e quando uma patrulha policial militar, o abordá-lo na rua e pedir para parar, pois será inicializado naquele
momento uma busca pessoal, relatos de conversa (através de
sinais) informal com os surdos, por sua vez, não estão acostumado com essa ação, pois alguns policiais ao verem que são
“deficientes”, não dão prosseguimento na busca, entretanto,
existem casos do surdo também ser um marginal.
Conforme o Decreto nº 5.626/2005 - determina que o
Poder Público, as empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos da administração pública federal direta e indireta devem garantir às pessoas surdas o tratamento diferenciado
por meio do uso e difusão de Libras e da tradução e interpreEditora Via Dourada
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tação de Libras-Língua Portuguesa, realizados por servidores
e empregados capacitados para essa função, bem como o acesso às tecnologias de informação, conforme prevê o Decreto
5.296/2004. (BRASIL, 2004).
Para polícia ostensiva que é a militar, o trabalho preventivo constante nas ruas de cada município do estrado do Ceará
e em todo o território federal, a busca pessoal é de suma importância sim, é deve-se ser utilizado sinais básicos para uma
abordagem inclusiva, pois impedimos muitos assaltos e crimes,
quando encontramos armas e drogas portadas e conduzidas
por pessoas que são ao contrário da constituição, ou seja, à
margem da lei criminalmente, com a aplicação direta da libras
feita pelo policial militar, a instituição que ele representa, estará fazendo assim, acontecer a real sensação e o sentimento de
segurança a pessoa surda, sua comunidade e a sociedade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Discutir sobre o conhecimento da Língua Brasileira de
Sinais na abordagem policial militar, como profissional de segurança pública, no contexto do trabalho, é uma tarefa difícil,
pelo fato de esta temática ser ainda pouco referida nas pesquisas acadêmicas realizadas dentro da área de segurança pública
e educacional, no Brasil. O objetivo principal da pesquisa foi
analisar a importância da libras na abordagem policial militar
a pessoa surda, dando a este cidadão e cidadã, o sentimento
de segurança pública realizada com eficácia e profissionalismo,
dentro da legalidade e legislação vigente, passadas mais de três
décadas, da promulgação da Constituição de 1988 e, por conseSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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guinte, da luta constante para construção de um Estado Democrático e de Direito, o Brasil tem muito a comemorar.
Nunca na história, a proteção dos direitos e garantias
fundamentais do cidadão estiveram tão proeminentes e normatizados numa Carta Constitucional e leis especificas para a
realização da inclusão das pessoas surdas em sociedade, neste
contexto, pode-se afirmar que os surdos como cidadãos brasileiros, merecem toda a atenção e mecanismos de criação para
uma comunicação efetiva.
O propósito deste trabalho foi apresentar a importância
da preparação dos órgãos de Segurança Pública para suprir as
necessidades de atendimento à comunidade detentora de uma
deficiência, especificamente os surdos, com intuito de indicar
que após capacitações definidas e organizadas por profissionais competentes favorecem, diminuem e minimizam os transtornos comunicativos presentes no cotidiano da polícia militar
em relação a abordagem, quando em situações que envolvam
interação com pessoas que não se comunicam através da linguagem oral.
Conclui-se que, apropriar-se de conhecimentos de uma
classe social, sua cultura, as formas de interação e expressão,
ajudam no entendimento do agir e comunicar, atitudes perceptíveis pela busca do novo, como é o caso da LIBRAS e a cultura
advinda dos surdos, salienta-se que, quanto mais o policial militar utilizar sinais básicos, souber e agregar esse conhecimento sobre o comportamento desta comunidade, mais facilitado
mantêm-se a socialização e a acessibilidade ao mundo que os
rodeia, principalmente em sociedade, levando em consideração
que também os profissionais de segurança pública podem ter
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o compromisso de propagar a necessidade de convívio mútuo
com os surdos e ainda possibilitar a inserção destes no rol de
discursões profissionais, voltadas para o desenvolvimento educacional e segurança, especificamente dos mesmos.
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CAPÍTULO 9
MULHERES ENCARCERADAS: POR TRÁS DAS
GRADES – QUAL É A REALIDADE E QUAIS SÃO
OS DESAFIOS DE SER MULHER NO SISTEMA
CARCERÁRIO BRASILEIRO?
Cibelle Barroso Calazans
Leandro de Souza Lima
1 INTRODUÇÃO
Existe no Brasil uma alta e preocupante crise de legitimidade do sistema penal. Por sistema penal compreende-se o
conjunto das instâncias que realizam o controle da criminalidade ou controle penal, como o Ministério Público, Sistema
Penitenciário, Justiça, Leis e a Polícia – e no Sistema Penitenciário que são encontrados os sintomas mais visíveis dessa crise
(Andrade, 1997). Má infraestrutura, falta de investimento, falta
de condições básicas e o descaso do poder público, são os principais motivos por trás desse cenário.
O sistema penitenciário brasileiro, em regra, é caracterizado por superlotação de celas, precariedade e insalubridade.
Assim, aduz Godoi (2015): “o aumento exponencial da população carcerária e das taxas de encarceramento caracterizam o
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que se designa ‘encarceramento em massa.’” (p. 20).
O Brasil é um dos maiores representantes do processo
de encarceramento em massa no mundo. Entre 2000 e 2016,
constatou-se o aumento de 157% da população presa em geral
e um crescimento de 700% da população feminina presa. Conforme as informações fornecidas pelo Levantamento Nacional
de Informações Penitenciárias – INFOPEN Mulheres, realizado
pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), ligado ao
Ministério da Justiça (MJ), em números absolutos, o Brasil tinha
em 2014 a quinta maior população de mulheres encarceradas
do mundo, ficando atrás dos Estados Unidos (205.400), China
(103.766), Rússia (53.304) e Tailândia (44.751) (Departamento
Penitenciário Nacional, 2014).
No período de junho de 2017, segundo dados fornecidas
pelo Departamento Penitenciário Nacional (2017), contabilizou-se o número de 37.828 mulheres privadas de liberdade,
das quais 59,9% foram de prisões por crime de tráfico de drogas e entorpecentes. Verifica-se, como se verá adiante, que as
informações sobre o encarceramento tornam evidente o perfil
da mulher privada de liberdade no Brasil: em sua maioria jovem, negra, mãe e com baixa escolaridade.
Isto posto, propõem-se, com o presente trabalho verificar as causas do crime por essa parcela e, consequentemente,
as causas do aumento de sua incidência; de que forma um ambiente hostil, o abandono por parte de seus familiares e companheiros e a ausência dos filhos, no caso das mulheres que são
mães, podem influenciar na ressocialização dessas detentas;
quais os reflexos da precariedade do sistema e da ineficiência
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da ação estatal como um todo para essa parcela feminina; como
garantir de forma concreta a efetividade da Lei de Execução
Penal, para assegurar os direitos básicos fundamentais e a reinserção social da mulher encarcerada.
Tem-se, portanto, como objetivo geral, analisar as condições, os desafios e a realidade de ser mulher no sistema carcerário brasileiro; observando os direitos que estão garantidos na
Lei de Execução Penal, n.º 7.210/84.
Para tal feito, a metodologia empregada, neste estudo,
será por meio de pesquisas bibliográficas, a saber: livros, artigos científicos, dissertações, revistas, dados estatísticos relacionados ao tema e disponíveis em meios eletrônicos, bem como
análise jurisprudencial e legislativa. Dessarte, os dados obtidos
contribuirão para maior entendimento no que se refere à temática na ciência jurídica. Este trabalho se classifica como exploratório, descritivo e qualitativo, sem utilizar-se de técnicas
estatísticas. Quanto aos objetivos, a pesquisa será exploratória.
No primeiro capítulo, apresenta-se uma breve análise da
criminalidade e da desigualdade existente no Brasil, partindo-se, inicialmente, da contextualização histórica da implementação de políticas neoliberais e do expressivo crescimento da
pobreza. Em seguida, será abordada a globalização e a entrada
da mulher no mercado de trabalho e, por fim, será analisado a
feminização da pobreza.
No segundo capítulo, observa-se como a mulher criminosa é tratada pela sociedade, aprofundando a temática nos
estudos criminológicos e como essa fora negligenciada, nos
poucos estudos por parte dos teóricos do crime. Em seguida,
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analisa-se o encarceramento exponencial feminino e, por último, observa-se a predominância dessa parcela sendo presa por
crime de tráfico de drogas e entorpecentes.
No terceiro capítulo, analisa-se o sistema carcerário feminino brasileiro à luz da Lei de Execução Penal, relatando a
violação dos direitos das mulheres no sistema penitenciário
brasileiro. Adiante, observa-se o abandono sofrido pela mulher
reclusa, diferentemente da população encarcerada masculina,
e como essa ausência social de seus filhos, familiares, companheiros e amigos pode interferir na ressocialização destas mulheres. Em seguida, será discutida a forma de enfrentamento
por parte do estado, demonstrando sua natureza punitiva ou
ressocializadora. Por fim, examina-se a importância das políticas públicas na ressocialização dessas mulheres.
O ponto principal desse trabalho é, pois, verificar a realidade por trás das grades do sistema carcerário brasileiro para a
parcela feminina, como forma de analisar, na prática, os direitos dispostos na Lei de Execução Penal, bem como demonstrar
de que forma o ambiente prisional é um espaço de violações
de direitos, de permissão de desigualdade social e violência.
Por conseguinte, constata-se que o atual cenário retratado pela
condição da mulher encarcerada no país é resultado do mais
evidente descaso, posto que a negligência e o desrespeito são
ainda mais gritantes no tocante às mulheres.

2 UMA BREVE ANÁLISE DA DESIGUALDADE E
DA CRIMINALIDADE EXISTENTES NO BRASIL
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A ligação entre desigualdade social e criminalidade já foi
objeto de estudo de diversos economistas. A desigualdade de
renda é um dos principais problemas decorrentes do capitalismo, apesar de alguns estudos não serem unânimes sobre a temática, trabalhos relacionando desigualdade social à violência
apontam para uma conexão cada vez mais recorrente. Diversos
trabalhos encontram indicadores de coeficientes positivos e relevantes para a desigualdade de renda ser um fato determinante de violência urbana, seja em diferentes épocas ou contextos.
(ANDRADE, RESENDE, 2011).
A desigualdade social é tida como a diferença econômica existente entre determinados grupos de pessoas dentro de
uma mesma sociedade. Em tese, a desigualdade social sempre
existirá uma vez que é utópico que cada um tenha exatamente a mesma quantidade de bens. Entretanto, essa desigualdade pode se tornar um grande problema quando a diferença de
renda é exorbitante, dando origem a fortes disparidades. A desigualdade no Brasil é resultado de um contexto histórico que
excluiu uma parcela significativa do acesso mínimo à dignidade
e à cidadania.
Para Prata (1994), o conceito de desigualdade corresponde à relação entre desenvolvimento e justiça social, estando interligado com a educação, a moradia, a distribuição de renda,
os serviços de saúde, o saneamento básico, o acesso a emprego,
os bens de consumo, como também com a influência social e o
poder de decisão. Segundo o autor, no Brasil:
O desenvolvimento tem sido marcado por desigualdades
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históricas ao longo do tempo entre nações, entre regiões
dentro de um mesmo país e entre grupos populacionais.
Esta história tem sido também um processo durante o qual
indivíduos, comunidades, grupos sociais interagem coletivamente com o objetivo de melhorar as suas condições de
vida, procurando conseqüentemente sobrepor-se à injustiça e às disparidades, encontrando as suas próprias estratégias de sobrevivência. (PRATA, 1994, p. 388).

Diferentes economistas como Thomas Piketty, Joseph E.
Stiglitz e Anthony B. Atkinson posicionam-se sobre a temática,
colocando a questão da distribuição no ponto central dos estudos do desenvolvimento capitalista, resistentes na confirmação
de que a discrepância social e econômica não é um reflexo de
um resultado natural ou inevitável do sistema. (DOMINGUES,
2016)
O regime econômico, no qual predomina a liberdade de
iniciativa econômica, não pode prevalecer num país onde milhões vivem em completa miséria e apenas um pequeno percentual da população, de forma privilegiada, aufere os benefícios do desenvolvimento econômico (BATISTA, 1989, p. 615).
Apesar de durante décadas, no Brasil, outras vertentes
sobre desenvolvimento terem sido negligenciadas, a Ciência
Econômica não se limitou exclusivamente ao estudo de juros,
câmbio e inflação, ela também se dedicou ao entendimento do
crime. Esta ciência se consolidou em sua compreensão nos últimos tempos, passando a incluir temas como educação, pobreza, desigualdade social e criminalidade. (SANTOS e KASSOUF,
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2008). Embora a preocupação dos economistas fosse o controle da inflação, as condições de vida dos brasileiros, na sua
maioria, ainda são consideradas precárias.
A criminalidade, em geral, tem sido tratada como um
problema complexo, ao mesmo tempo social, econômico e político. No Brasil, em específico, os índices de criminalidade e
violência superam a “normalidade”, levando em consideração
que o crime é um fato social pertencente a qualquer sociedade,
mudando apenas sua forma no decorrer do tempo. (TAVARES,
2016).
Costa (2004), argui que o crescimento da criminalidade não carece necessariamente do desejo dos mais pobres por
abundâncias desnecessárias, nem pelo excesso do que não podem comprar. Para o autor, o infrator usurpa do bem material
daquele que ele julga como privilegiado, na mesma proporção
que o cidadão não infrator toma posse de forma fantasiosa dos
corpos celebrizados. De modo que ambos querem reconhecimento, ascensão e um lugar social.
O fenômeno da violência, da marginalidade e da criminalidade constituem-se em
expressões advindas da questão social, preconizadora do
processo de exclusão e desigualdade. A fuga de milhões de excluídos em busca da existência digna, de consumir e de fazer
parte desta sociedade, cada vez mais individualista e excludente, aponta um aumento cada vez mais considerado das expressões da questão social. (TAQUES, 2007, p.1).
Por fim, será discutido no tópico subsequente o aprofundamento do crescimento da desigualdade e do expressivo cres-
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cimento da pobreza.

2.1 A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
NEOLIBERAIS E O EXPRESSIVO CRESCIMENTO
DA POBREZA
A década de 1990 caracterizou uma época de grandes
mudanças no país, novas questões foram postas, o que gerou
maior insegurança e precariedade no mercado de trabalho. Neste período foram feitas mudanças profundas na estrutura econômica do país, em que o processo de globalização econômico
foi orientado por regras chamadas de “Consenso de Washington” que instituiu diversas políticas neoliberais de um estado
mínimo para a sociedade e máximo para o mercado. Dessa forma, o neoliberalismo criou um conjunto de políticas econômicas e sociais o qual se fundamenta na participação mínima do
Estado no tocante à economia, diminuindo sua função no que
se refere à educação pública, à saúde, à moradia, à previdência.
(GAVAZZA, 2015).
O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o bem estar humano pode ser mais promovido liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais da
estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos a
propriedade privada, livres mercados e livre comércio. O
papel do Estado é criar e preservar uma estrutura instituEditora Via Dourada
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cional apropriada a essas práticas [...] (HARVEY, 2013, p.
12) (grifo do autor).

Inicialmente, urge que se entenda alguma das recomendações do Consenso de Washington, como por exemplo, a redução do papel dos Estados como empresários nas economias nacionais – privatização de estatais, redução dos gastos públicos,
estabelecendo assim um rígido controle a fim de beneficiar o
controle inflacionário, dessa forma tendo disciplina fiscal, bem
como a desregulamentação, ou seja, o relaxamento das leis
trabalhistas e econômicas a fim de favorecer a livre iniciativa.
(PERRY, 2009)
Em 1990, o Fundo Monetário Internacional (FMI) passou
a recomendar oficialmente a adoção de um conjunto formado por dez medidas econômicas voltadas para promover
o ajustamento econômico de países subdesenvolvidos que
passavam por dificuldades. Esse conjunto de medidas, formulado por economistas de instituições situadas em Washington (EUA) como o FMI, o Banco Mundial e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, foi fundamentado
em um texto do economista John Williamson, do International Institute for Economy, e por ele denominado de Consenso de Washington. (PERRY, 2009, p. 7).

O neoliberalismo é uma linha de pensamento que teve
origem no liberalismo, nasceu logo depois da II Guerra Mundial, na região da Europa e da América do Norte onde ordenava
o capitalismo, começando assim uma oposição teórica e política
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contra o Estado intervencionista e de bem-estar (AIRES, CASTRO, MARINHO, 2016). Ou seja, comprometendo as políticas
públicas de bem-estar social, tirando então a responsabilidade
do estado.
Adam Smith (1723-1790), considerado o principal representante do Liberalismo Econômico, adota o pensamento que
cada homem é capacitado a avaliar suas ações e aponta o papel da não intervenção demasiada do Estado sobre o mercado,
além de defender a livre concorrência econômica e a geração de
riqueza. (AIRES, CASTRO, MARINHO, 2016, p. 2).
O Brasil foi o último país da América Latina a efetivar um
plano neoliberal e, ainda que tivesse como parâmetro outros
países da América Latina, esse planejamento foi fundando-se
e consolidando-se no seu próprio processo de implementação,
em consequência do certame político entre várias classes e suas
frações. Dessa forma, não havia um plano neoliberal preexistente, finalizado, mas que foi implantado no seu curso, como
resultado da luta de classes. (FILGUEIRAS, 2006). “O neoliberalismo se expressou num programa político-econômico específico no Brasil, como resultado das disputas entre as distintas
frações de classes da burguesia e entre estas e as classes trabalhadoras.’’ (Ibid, p. 179)
Conforme Aires, Castro e Marinho (2016), no Brasil, o
neoliberalismo foi propagado no governo de Fernando Collor,
que iniciou o Plano Collor com fito de controlar a inflação, sendo o último país da América Latina a adotar e executar o projeto político neoliberal. Nesse momento ocorreu o início das
privatizações e várias empresas foram negociadas. Todavia, é
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no governo de Fernando Henrique Cardoso que o neoliberalismo adquire força.
A inovação do neoliberalismo em relação ao liberalismo
está no fato de que a ideologia neoliberal considera como necessária e elementar a intervenção do Estado na economia, de
maneira a aumentar o bem-estar social, o que difere de outras
doutrinas políticas que defendem que o Estado deve declarar
sua função de executor. Já no neoliberalismo o Estado assume
a função de regulador da economia, de formar e atuar para
reformar o ambiente de mercado, combatendo privilégios, de
modo a se basear no Direito à propriedade privada, na liberdade individual, na desobrigação do estado, no que tange à prática econômica da sociedade e na livre concorrência. (MARINHO,
CASTRO, AIRES, 2016).
O neoliberalismo não é apenas uma ideia de sistema de
separação ou concentração de capital, é um meio de dominação
e auto dominação social e pessoal, uma vez que o atual capitalismo é um moedor de carne e nós somos uma peça de acém
e para esse ser o resultado tem-se preparado estratégias que
atravessam todos os sistemas políticos, sociais, econômicos e
culturais. (Instituto Humanista Unisinos, 2018).
Após uma breve análise do conceito de neoliberalismo
e como se deu sua instalação na América latina, em específico
no Brasil, verifica-se que a partir da segunda década do século
XXI esses países vivenciaram um cenário de retrocesso para a
classe trabalhadora, como perdas de direto, desburocratização,
reforma administrativa, tributária, financeira, previdenciária
e globalização da economia. Dessarte, a sociedade passa a ter
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uma gama de trabalhadores desempregados em massa, nascendo então um desemprego estrutural.
O desemprego é uma realidade social, ele sempre esteve
presente no sistema capitalista, quando as crises capitalistas
aumentavam, a classe trabalhadora se ajustava conforme as
imposições desse processo. O capitalismo depende para o seu
funcionamento de um exército industrial de reserva, ou seja,
existe uma parte da população economicamente ativa que necessariamente está fora das relações de trabalho, isto significa
dizer, que existem trabalhadores que podem trabalhar, mas não
trabalham, usando assim esse meio de reserva para explorar
mais ainda aquele trabalhador que está empregado. Segundo
preceitua Marx: “[...]a acumulação capitalista sempre produz,
e na proporção de sua energia e de sua extensão, uma população trabalhadora supérflua relativamente, isto é, que ultrapassa as necessidades médias da expansão do capital, tornando-se,
desse modo, excedente.” (MARX, 1989, p. 731).
Conforme exposto inicialmente, as políticas neoliberais
surgiram com o advento do processo de globalização, onde
imperava o capitalismo. Verifica-se que essa política na contemporaneidade contribuiu para um aumento do desemprego
e praticamente para o desaparecimento do emprego, uma vez
que as relações de trabalho foram cada vez mais ficando precarizadas, pelas diferentes formas que se dão as relações de trabalho, como por exemplo, trabalhos temporários, sem carteira
assinada, etc.
Dizer que estamos vivendo em uma sociedade que tenha cunha neoliberal significa que cada vez mais o mercado
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foi tendo prioridade sobre a vida social, ou seja, as demandas
do mercado, as pressões e suas características sobrepõe-se às
necessidades sociais.
O atual aumento do desemprego é um processo social, não
tecnológico. Vem estimulado pela necessidade capitalista de
gerar reservas de desempregados, pressionar em direção
do barateamento dos salários, aumentar a taxa de mais-valia e assim restabelecer uma taxa de benefício ascendente
de longo prazo. A nova população flutuante, latente e estacionária de homens sem trabalho não é requisito da informática, mas do capital. (COGGIOLA, 1996, p.86)

Conforme define o IBGE, no Brasil, “o desemprego, de
forma simplificada, se refere às pessoas com idade para trabalhar (acima de 14 anos) que não estão trabalhando, mas estão
disponíveis e tentam encontrar trabalho. Assim, para alguém
ser considerado desempregado, não basta não possuir um emprego.” (IBGE, 2020, p. 1). O Brasil possui o índice de 11,8% de
taxa de desemprego, isso levando em consideração que, para
certos índices governamentais, mesmo quem está na rua, por
exemplo, vendendo água no sinal, ou limpando carros, é considerado como empregado, de modo que, trata-se de um conceito amplo e questionável.
A PNAD Contínua é a metodologia utilizada na pesquisa
que mostra quantos desempregados existem no Brasil, nela os
dados aparecem como “desocupação’’. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua:
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A pesquisa mostrou que em cinco anos (de 2014 para 2019) o contingente de desocupados passou de 6,7 para 12,6 milhões (aumentou em 5,9 milhões), ou seja,
quase dobrou (87,7%). Ressalta-se que 2014 foi o ano em que o mercado de trabalho brasileiro registrou os menores níveis de desocupação

desde o início

da série da pesquisa. No confronto do ano de 2019 com o
ano de 2018, verificou-se redução de 215 mil (- 1,7%) nesta
estimativa. (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
2020, p. 3).

Antunes e Pochmann (2006) afirmam que outrora a
condição de pobreza estava relacionada a uma parte inativa da
sociedade, como as crianças, doentes, idosos, portadores de necessidades especiais, etc. Dessa forma, ter ingresso à ocupação
no mercado de trabalho era quase o bastante para superar o
limite de pobreza absoluta. Ainda assim:
Com as alterações no comportamento da economia nacional, que passou pela abertura comercial, financeira e produtiva desde 1990, como fruto da adesão passiva e subordinada do Brasil à globalização neoliberal, a pobreza
sofreu uma importante inflexão, especialmente à parcela
da população inativa. Quando se toma como referência a
situação da pobreza segundo a condição de atividade da população, percebe-se que ela regrediu justamente nos segmentos inativos, com queda de 22,7% para os inativos com
mais de 10 anos de idade e de 20,3% para inativos de até
10 anos de idade. Entre 1989 e 2005, o desemprego passou
de 1,9 milhão de trabalhadores (3,0% da PEA) para 8,9 miEditora Via Dourada
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lhões (9,3% da PEA), bem como houve piora nas condições
e relações de trabalho. Por conta disso, alterou-se a composição da pobreza segundo condição de atividade. No Brasil
como um todo, os inativos perderam participação relativa
no total da população pobre (de 56,7% para 48%), enquanto os ativos aumentaram significativamente (de 43,3%
para 52%), sobretudo entre os desempregados. (Antunes,
Pochmann, 2006, p. 7 e 8) (grifo meu).

Nesse sentindo, é também o entendimento de Silva (2010,
p.3):
O entendimento é de que o sistema de produção capitalista,
centrado na expropriação e na exploração para garantir a
mais valia, e a repartição injusta e desigual da renda nacional entre as classes sociais são responsáveis pela instituição
de um processo excludente, gerador e reprodutor da pobreza, entendida enquanto fenômeno estrutural, complexo, de
natureza multidimensional, relativo, não podendo ser considerada como mera insuficiência de renda. É também desigualdade na distribuição da riqueza socialmente produzida;
é não acesso a serviços básicos; à informação; ao trabalho e
a uma renda digna; é não participação social e política. Esse
entendimento permite desvelar valores e concepções inspiradoras das políticas públicas de intervenção nas situações
de pobreza e as possibilidades de sua redução, superação ou
apenas regulação.
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Nesse cenário, verifica-se que a política neoliberal fez um
desmonte do Estado e do poder público, enfraquecendo as relações trabalhistas, o acesso a um sistema único de saúde de
qualidade, as escolas públicas, as estatais e a previdência social.
E é através da desregulamentação e desburocratização que o
caminho estará livre para a iniciativa privada se instalar. Até
quando a maioria que move o país aceitará ser explorado por
uma minoria dominante? No capitalismo o lucro extra nunca
será destinado para melhorar as vidas das massas, isso diminuiria o lucro dos mais ricos. “A consequência destas alterações
é que, se pensarmos a sociedade brasileira como uma pirâmide,
a composição de sua base seria pelos sujeitos com menor renda e ao topo da pirâmide uma menor parte da sociedade com
maior renda’’ (AIRES, MARINHO, CASTRO, 2016, p.12)

2.2 A GLOBALIZAÇÃO E A ENTRADA DA
MULHER NO MERCADO DE TRABALHO
A globalização é um fenômeno mundial, é um processo
de interdependência entre as nações, o qual gira em torna dos
fatores econômicos, sociais, culturais, políticos e ambientais.
É um amplificador de informações. Santos (1994, p.23)
preceitua:
A globalização constitui o estádio supremo da internacionalização, a amplificação em “sistema-mundo “de todos os
lugares e de todos os indivíduos, embora em graus diversos.
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Nesse sentido, com a unificação do planeta, a Terra torna-se
um só e único “mundo” e assiste-se a uma refundição da
“totalidade-terra.

A partir dos anos 90, com o final da Guerra Fria, o planeta viveu uma Nova Ordem Mundial. Ao falar em Nova Ordem
Mundial, fala-se no avanço do capitalismo a nível globalizado.
Para Santos (1994), a Nova Ordem mundial é baseada numa
competitividade sem limites morais. Para o autor, a tentativa de
criação de um único mundo sempre é falha e conduz a conflitos
visto que, tem-se buscado unificar e não unir.
Uma coisa é um sistema de relações, em benefício do maior
número, baseado nas possibilidades reais de um momento
histórico; outra coisa é um sistema de relações hierárquico,
construído para perpetuar um sub sistema de dominação
sobre outros subsistemas, em benefício de alguns. É esta
última coisa o que existe. (SANTOS, 1994, p. 23).

Nesse panorama, o entendimento de Silva é que:
No entanto, é nas sociedades periféricas do globo – principalmente na América Latina – que os efeitos desses ajustes têm sido considerados mais danosos. Em quase todos
os países dessa região, os anos 90 têm sido referenciados
como a década de triunfo do neoliberalismo e suas práticas
de enxugamento do Estado, abertura de comércio, privatizações de empresas públicas, e cortes nos gastos públicos
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sociais. O resultado desse conjunto de medidas, como se esperava, tem sido uma crescente desigualdade, e uma polarização das sociedades e o aumento dos índices de pobreza
da população.’’ (SILVA. 200, p. 129).

Historicamente a mulher sempre ocupou na sociedade
um lugar de submissão ao patriarcado. Entende-se por patriarcado, “uma formação social em que os homens detêm o poder,
ou ainda mais simplesmente o poder é dos homens “. Ele é assim, quase sinônimo de “dominação masculina” ou de “opressão das mulheres.” (DELPHY, 2009, p. 172). Esse conceito é ratificado por alguns filósofos:
[...] As mulheres são naturalmente mais fracas, apropriadas para a reprodução,
mas não para a vida pública. As mulheres devem ser educadas para agradar os
homens e serem

mães. Devem ser educadas na reclusão sexual

e castidade que legitimam a paternidade. Na família os
homens devem governar essas frívolas criaturas. Devem
aprender a estimular o desejo masculino e ao mesmo
tempo impedir a lascívia dos homens. A sedução é própria
de sua natureza; elas são desejosas de agradar, modestas,
tolerantes da injustiça, ardilosas, vãs e artistas em grau
menor. (ROUSSEAU apud NYE, 1995, p. 20)

Com a globalização e a consolidação do sistema capitalista, concomitante, deu-se o processo histórico da inserção das
mulheres no mercado de trabalho, com o desenvolvimento tecnológico grande parte da mão de obra feminina foram destinaEditora Via Dourada
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das às fábricas, de forma que os conceitos acerca da vulnerabilidade feminina passaram a ser questionados. Observa-se, conforme os dados, que a maior parte das primeiras fábricas instaladas no país era composta por mulheres e crianças (RAGO,
2006).
Com a ascensão do capitalismo existiu uma ideia de que
haveria uma emancipação feminina, uma vez que o capitalismo daria espaço para as mulheres se inserirem no mercado de
trabalho, de forma a sair do seu âmbito privado-doméstico e a
subsumir na esfera pública. Ocorre que o capitalismo de fato
abriu espaço para a mulher no mercado de trabalho, no entanto, as mulheres foram e são mais exploradas do que os homens
dentro desse sistema.
Dessarte, verifica-se um recorte de classe e de raça dentro do capitalismo, de modo que a exploração não é igual para
todos. De acordo com Seixas (1998):
A industrialização fortalece o capitalismo, constroem-se as
primeiras fábricas, nasce a classe operária e a classe média
atinge o apogeu. [...] Até 1914, o maior emprego individual
para as mulheres é o serviço doméstico, e a mulher operária é transformada em escrava do salário, mal paga e
recebendo menos que o homem pelo mesmo trabalho.
(SEIXAS, 1998, p. 69) (grifo meu).

Segundo Rago (2006), a escritora Patrícia Galvão foi uma
das poucas escritoras dos anos 30 a descrever em seu livro,
Parque Industrial, a dura realidade das operárias de sua época,
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os baixos salários, as exaustivas jornadas de trabalho, os maus-tratos de patrões e especialmente o assédio sexual enfrentado.
Rago (2006, p.484) afirma que:
As dificuldades aparecem desde logo, principalmente se
consideramos que o historiador trabalha com imagens diferenciadas, produzidas pelos documentos disponíveis. Frágeis e infelizes para os jornalistas, perigosas e “indesejáveis”
para os patrões, passivas e inconscientes para os militantes
políticos, perdidas e “degeneradas” para os médicos e juristas, as trabalhadoras eram percebidas de vários modos.

Rago (2006) explica que o governo brasileiro atraiu milhares de imigrantes europeus. Os documentos mostram que
italianas, espanholas, alemãs e portuguesas, compunham a
maior parte das operárias das fábricas instaladas no país. Em
1912, de um total de 1.775 operários, 1.340 eram mulheres. A
rotina de trabalho nas fábricas era exaustiva, variava de 10 a
14 horas diárias, as mulheres que faziam parte da classe operária não possuíam apenas aquele emprego, muitas eram costureiras e chegavam a trabalhar até 18 horas por dia, algumas
chegavam a se prostituir para completar o orçamento. Para a
indústria era um solo fértil para seus lucros – não pagavam determinados impostos bem como exploravam sutilmente uma
força de trabalho considerada de baixa resistência.
Heleieth Saffioti, que foi uma importante pensadora brasileira, em uma de suas obras, estuda sobre as mulheres na sociedade de classe e como se deu a inclusão da mulher no merEditora Via Dourada
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cado de trabalho. Saffioti (1976), afirma que as mulheres irão
servir no mercado de trabalho justamente como mão de obra
barata, tendo em vista que a mulher, desde séculos, foi alvo
de inferiorização social, sendo menos valorizada e tendo sua
renda como secundária dentro de casa. De acordo com Saffioti:
As desvantagens sociais de que gozavam os elementos do
sexo feminino permitem à sociedade capitalista em formação arrancar das mulheres o máximo de mais-valia absoluta através, simultaneamente, da intensificação do trabalho,
da extensão da jornada de trabalho e de salários mais baixos do que masculinos. (SAFFIOTI, 1976, p. 36).

Um ponto necessário a evidenciar dentro dessa exploração de mão de obra feminina é a questão de raça. Verifica-se
que as mulheres negras mesmo após a abolição dos escravos
não mudaram sua condição social, permaneceram em setores
ainda mais desqualificados, recebendo salários baixos e péssimo tratamento.
As mulheres negras eram apresentadas à sociedade
como destituídas, rudes, promíscuas, sem direito a cidadania.
Então além de preencher o mercado de trabalho livre com mão
de obra barata, a elite brasileira ainda buscava a formação do
“novo trabalhador brasileiro’’, buscando “o embranquecimento
e o fortalecimento da raça”. O governo se empenhou em suas
campanhas para que os imigrantes viessem principalmente dos
países da Europa e não da Ásia, nem da África. (RAGO, 2006).
Destarte, verifica-se que mesmo com o crescimento do
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capitalismo – o que forçou a abolição, e mesmo criando uma política de mão de obra assalariada, a população negra não estava
inclusa, o que resultou numa discrepância racial. (OLIVEIRA,
SANTOS, 2018). Consequentemente, quando se faz uma análise mais profunda, percebe-se que os negros, particularmente,
as mulheres negras, são as mais atingidos. Como resultado de
uma exploração racista, pode-se observar o gráfico abaixo:
Gráfico 1 Taxa de desemprego segundo sexo e cor/raça Brasil 1996/2003

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Quando se fala em trabalho é preciso falar sobre divisão sexual do trabalho, isso quer dizer que os homens exercem
um determinado tipo de trabalho e as mulheres outro. Em um
primeiro momento entende-se que os dois trabalhos se complementam, porém a realidade é outra. Os homens ficam com
o trabalho produtivo, ou seja, a esfera pública e às mulheres
é destinado o trabalho reprodutivo, ou seja, a esfera privada.
Dessa forma, não se trata de um trabalho complementar, tendo
em vista que o ofício exercido pelos homens será mais valoriEditora Via Dourada
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zado. O que ocorre não é uma divisão social complementar, é
uma divisão que leva em consideração uma ordem de gênero,
como se houvesse uma natureza masculina e uma feminina e
cada qual tivesse uma habilidade para exercer funções diferentes. Corroborando com esse pensamento, alude Rago (2006, p.
488):
Em geral, na divisão do trabalho, as mulheres ficavam com
as tarefas menos especializadas e mal remuneradas; os cargos de direção e de concepção, como os de mestre, contramestre e assistente, cabiam aos homens. Sem uma legislação trabalhista que pudesse proteger o trabalho feminino,
as reclamações das operárias contra as péssimas condições
de trabalho, contra a falta de higiene nas fábricas, contra
o controle disciplinar e contra o assédio sexual encontram
espaço na imprensa operária.

Todavia, se faz necessário entender que não foi o capitalismo que inventou a exploração sobre as mulheres, bem como
não foi ele o precursor do machismo, entretanto, dentro desse
sistema, encontre-se um ambiente propício para a exploração
do trabalho feminino, uma vez que a lógica capitalista é gozar
de uma mão de obra mais barata. (Saffioti, 1976).
Sousa-Lobo ratificando essa concepção destaca que:
A divisão sexual do trabalho é também uma construção
social e histórica. Se é certo que o capitalismo utiliza uma
estratégia de “dividir para reinar”, a configuração dessas
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divisões é construída socialmente através das relações de
classe, de raça, de gênero e das práticas sociais. O capitalismo na América Latina não criou a subordinação das mulheres, mas certamente as relações de produção e reprodução
social são aqui também sexuadas e assimétricas, marcadas
por uma hierarquia que subordina as mulheres e seus trabalhos. (Sousa-Lobo, 1991, p. 170).

Dessa forma, embora a mulher tenha saído do âmbito
privado para a esfera pública existe também a precarização nas
relações de produção. Precarização esta que se estende até os
dias de hoje, onde a remuneração é baixa, não há estabilidade
e, principalmente, a grande parcela feminina ainda se encontra
na informalidade.

2.3 FEMINIZAÇÃO DA POBREZA
As mulheres mudaram e contribuíram também para mudar o mundo, principalmente da segunda metade do século XX
até os dias atuais. O movimento de redefinição do papel feminino aconteceu maciçamente no mundo ocidental e o resultado
mais visível foi o aumento da participação feminina no mercado de trabalho, todavia, apesar dos avanços, alguns fatores ainda contribuem para que as mulheres sejam mais vulneráveis
à pobreza. E a medida que a proporção de lares chefiados por
mulheres cresce no Brasil, os estudos sobre o tema sugerem
que esse dado possa ter reflexo no contexto da pobreza e da
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exclusão social no país.
Consoante ao que foi exposto anteriormente, a partir da
década de 1990, com a implementação das políticas neoliberais,
isto é, de um estado mínimo para a sociedade e máximo para o
mercado, ou seja, uma redução no tocante a saúde, educação,
políticas públicas e assistência social, logo existiu, consequentemente, um expressivo crescimento da pobreza e de sua criminalização. Coexistente, deu-se o feito da feminização da pobreza, em que há mais mulheres pobres que são mães solteiras, ou
seja, chefes de família, responsáveis pelo sustento financeiro,
em situação de pobreza.
A socióloga Diane Pearce trouxe o conceito de feminização da pobreza, através de artigo publicado em 1978, no qual
tinha o propósito de mostrar o aumento de mulheres em situação de pobreza, bem como do crescimento de famílias chefiadas
por essas mulheres, nos Estados Unidos da América. Segundo
a socióloga, a partir do momento em que a mulher se torna a
única responsável pelo sustento da família se desenvolve o processo de feminização da pobreza. Destarte, entende-se que:
A discussão inicial sobre feminização da pobreza sempre foi fortemente voltada para a ideia de ocorrência de empobrecimento das famílias chefiadas por mulheres ou, mais exatamente, das famílias formadas por mulheres sem cônjuge. A
ideia implícita nesse tipo de definição é a de que a dissolução
de uniões e, em menor grau, a gravidez fora de uniões estáveis,
levariam as mulheres a viverem em famílias sem cônjuges. Do
ponto de vista da provisão de renda, essas famílias teriam a
desvantagem de contar com um adulto provedor a menos e,
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portanto, estariam mais vulneráveis à pobreza. A “feminização
da pobreza”, nesse caso, seria entendida não como uma elevação absoluta ou relativa da pobreza entre as pessoas de sexo feminino, mas como o aumento de uma “dimensão feminina” da
pobreza, relacionada à estrutura familiar. (COSTA et al., 2005,
p. 16).
No Brasil, a desigualdade de raça e gênero não é um fenômeno que atinge uma minoria, na realidade é um fato que
diz respeito a maior parte da população. A Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua – 2012 e 2013, no segundo trimestre de 2013, demonstrou um percentual maior de
mulheres com idade de trabalhar, representando 52,3% dessa
população. Entretanto, mesmo esse gênero apresentando um
maior percentual de idade apta a trabalhar, segundo os dados
fornecidos, constatou-se a predominância de homens. Fato este
confirmado em todas as regiões, sobretudo no Norte, onde os
homens indicavam 61,1% dos trabalhadores no segundo trimestre de 2013. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2013).
Essas desigualdades se expressam claramente nos indicadores de mercado de trabalho, como tem sido demonstrado
por vários estudos e pesquisas recentes. Como exposto anteriormente, na pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2013 embora o número de mulheres
apta a trabalhar se sobreponha aos dos homens, eles que representam a maior parte do mercado de trabalho. Tais índices nos
dias atuais ainda permanecem, com 52,6% da população feminina apta a trabalhar, mas com a predominância de homens,
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com 56,2% dos trabalhadores. (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2020).
Conforme o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(2003), existe uma tendência do crescimento de famílias chefiadas por mulheres. Em 1993, 18,8 % das famílias eram do
tipo mulher com ou sem filhos e unipessoal feminina, o que
pressupõe uma chefia feminina, em 2003, esse valor saltou
para 22,9 %.
Tabela 1 - Distribuição das famílias segundo tipo e raça/cor do chefe -Brasil
1993 e 2003

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Segundo demonstrado, as mulheres chefes de família tendem a ser as únicas responsáveis pela fonte de renda da família,
o que torna essas famílias mais vulneráveis e acaba por explorar ainda mais essas mulheres, as quais são responsáveis pela
manutenção econômica, como pelos afazeres domésticos, bem
como as que cuidam dos filhos. Em 2003, esse tipo de arranjo
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correspondia a 15% do total de famílias no Brasil, enquanto os
homens sozinhos responsáveis pelos filhos não ultrapassavam
2%.
Isto exposto, por meio da análise dos dados disponíveis e
das considerações apresentadas, pode-se constatar o aumento
dos lares chefiados unicamente por mulheres, ressaltando que
estas são as que têm menos ocupação no mercado de trabalho,
ainda que representem um percentual maior para aptidão do
trabalho, o que configura então, a feminização da pobreza. Fenômeno este que está ligado intrinsecamente ao aumento de
mulheres que se inserirem em labutas ilegais como forma de
obtenção de renda, como será analisado posteriormente.

3 A MULHER, A SOCIEDADE E A CRIMINALIDADE
A mulher desde a história da humanidade é discriminada devido ao seu sexo. A exceção foi na Espanha pré-romana,
onde se encontraram valiosos documentos de sociedades matriarcais, entretanto, via de regra, o mundo ocidental é patriarcal. Devido o seu tratamento de inferioridade, a mulher não tinha autoridade e capacidade política, liberdade, voz, tampouco
o reconhecimento de suas aptidões. Esse cenário teve reflexo
no Direito Penal e na Criminologia. O crime foi criado com relação mais intrínseca ao originador masculino e, em contrapartida, a mulher nem ao menos era avaliada como sujeito capaz
de praticar delitos – apenas quando eram conceituadas como
anormais psicologicamente, biologicamente ou fisiologicamenEditora Via Dourada
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te. (CEZIMBRA; TERRA, 2015).
Ao longo do processo histórico percebe-se que a mulher
“criminosa’’ não era vista da mesma forma do que o homem,
ainda sendo seus crimes entendidos como desvios psicológicos
e morais. O estudo quanto ao encarceramento feminino pouco se é difundido. A falta de análise histórica e criminológica
dos crimes cometidos por mulheres é fruto de uma centralidade nos delitos tidos como “femininos”, tendo em vista que as
teorias tradicionais masculinas compreendiam que os baixos
índices de criminalidade feminina se baseavam na sua suposta fragilidade, passividade e inferioridade. (Lima L.R., Pacheco
R.A.S., 2017).
No tocante à criminalidade feminina, historicamente,
essa sempre foi negligenciada, seja com poucos estudos por
parte dos teóricos do crime, seja com a relativa escassez de conteúdo sobre encarceramento feminino no âmbito acadêmico,
ou ainda pelo Estado, através de insuficientes políticas públicas
efetivas voltadas às “mulheres criminosas”.
No âmbito do crime, este sempre foi considerado como
uma atividade de cunho masculino e sua realização por mulheres sempre foi atribuída àquelas que fogem a sua “natureza”,
que possuem um organismo mais masculinizado do que as mulheres “normais”. E quando essas cometiam crimes, estes eram
relacionados ao sexo, à prostituição, ao aborto, ao infanticídio
ou aos crimes passionais. Buglione (1998, p. 8) considera que:
a análise da criminalidade feminina sempre se limitou ao
que se pode chamar de ‘delitos de gênero’, como infanticídio
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(art. 123 Código Penal), aborto (art. 124 CP), homicídios
passionais (art.121 CP), exposição ou abandono de recém-nascido para ocultar desonra própria (art. 134 CP), furto
(art. 155 CP), além da ideia de que a conduta criminosa estivesse estritamente relacionada com os delitos dos companheiros ou maridos, ou seja, há poucos estudos, referências
e políticas criminais direcionadas às mulheres. (grifo meu)

Essa perspectiva advém de uma sociedade machista e patriarcal. Segundo Borges e Netto (2013), a mulher na sociedade
brasileira não só padece a discriminação pela sua cor e classe,
como também suporta discriminação a intrínseca do seu gênero.
Dessarte, a prática de crimes por mulheres sempre foi
vista com algum tipo de diferença em relação aos padrões considerados válidos para homens, sendo assim fruto de estereótipos, reflexo de uma sociedade patriarcal, mesmo quando o
cenário é o da criminalidade. Almeida (2001) observa que negar esta capacidade de uma mulher cometer uma ação pública, mesmo sendo uma violência, é uma forma de submetê-la a
ordem do âmbito doméstico, de mantê-la sob a ordem moral
criada por homens de que o espaço da mulher é o da casa e não
o da rua.
O resultado dessa desigualdade enfrentada por essas
mulheres é a dupla condenação:
pela infração cometida e pela função social desviada que
lhe é destinada, conforme a sociedade a impõe. Corroborando
com esse pensamento, Moura (2005) aponta:
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Outro aspecto refere-se ao sentimento de culpa que as presas arrastam além da condenação, não pelo ato infracional
em si, pois não julgam o tráfico de drogas como crime, mas
sim em função da própria reclusão que as afasta da família
e pela crença de que prisão não é lugar de mulher. Assim,
sentem-se duplamente castigadas: pela ruptura com a
vida familiar e transgressão ao mandato social de gênero. (2005, p. 102) (grifo meu). ...............................................

Isto posto, o objetivo do presente capítulo é analisar alguns estudos criminológicos, no tocante à criminalidade feminina, como também verificar por qual delito a mulher é mais
penalizada, tendo em vista que, historicamente, essa sempre
foi negligenciada, seja com poucos estudos por parte dos teóricos do crime, seja com a relativa escassez de conteúdo sobre
encarceramento feminino no âmbito acadêmico, ou ainda pelo
Estado através de insuficientes políticas públicas efetivas voltadas às “mulheres criminosas’’.

3.1 A EVOLUÇÃO DA CRIMINOLOGIA E OS
ESTUDOS CRIMINOLÓGICOS FEMININOS
A criminologia é uma área com diversas transformações
e várias são suas vertentes. É uma ciência empírica, ou seja,
baseada na observação e na experiência, e interdisciplinar, pois
soma o conhecimento de várias ciências, como a sociologia, filosofia, psicologia, direito e medicina. É um conjunto de conheSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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cimentos que estudam o fenômeno e as causas da criminalidade, a personalidade de quem cometeu o delito e a forma de
ressocializar o delinquente. Para Zaffaroni (1988), “a principal
característica das teorias criminológicas é focar no comportamento criminoso e buscar explicações, eventualmente expandindo-se para o sistema penal, do ponto de vista de sua eficácia
preventiva” (p. 6).
Segundo Santos (2020), algumas contribuições no estudo da criminologia foram feitas em meados de 1900. A saber,
contribuições dos estudos sobre gênero, classe, estudos sobre
raças, sobre a condição específica da vítima e do condenado,
dos ambientes sociais, da família, entre outros. A partir dessa conjuntura surgem as mais diversas contribuições teóricas,
como a criminologia que possui uma base marxista, de materialismo histórico, assim como uma criminologia realista, ou as
teorias que as inovações da criminologia pós-moderna trouxeram. Para a autora essas contribuições são extremamente divergentes e vastas entre si, não se tratando apenas de uma contribuição teórica, mas sim de contribuições que transformam a
própria política criminal.
Nesse sentido, aduz Penteado Filho (2020) que desde os
primórdios até os dias atuais a criminologia passou por alterações significativas na sua finalidade de estudo. No passado ela
se destinava apenas ao estudo do crime (Beccaria), mudando
para verificação do delinquente (Escola Positiva) e foi apenas
na década de 50 que os estudos das vítimas e dos meios de
controle social alcançaram projeção, havendo então uma ampliação de seu objeto de estudo.
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Entretanto, quanto aos estudos sobre criminalidade feminina, como dito no primeiro momento, a criminologia pouco
tratava da temática. Não era comum discursar sobre mulheres
em praticamente nenhuma área de estudo. A mulher aparecia
mais como vítima de violência do que como autora de delitos, e
a manifestação dos baixos índices quando comparada à masculina foi um fator definitivo que resultou num descaso histórico
dos estudos sobre a mulher transgressora.
Faz-se necessário observar como as distintas correntes
criminológicas vêm investigando a criminalidade feminina no
decorrer da história, todavia, devida a extensão que aborda a
temática, faremos um recorte no qual está disciplina seja apresentada com a finalidade de atender a proposta deste capítulo.
Conforme Penteado Filho (2020) a criminologia advém
de um profundo avanço marcado por atritos teóricos incongruentes conhecidos como “disputa de escolas’’. Assim, a narrativa se divide em três momentos: clássico, positivista e crítico.
No tocante a Escola Clássica, esta surgiu em meados do
século XVIII, emergindo do Iluminismo, do discurso humanitário, com pensamento liberal. Teve como seus precursores Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Os princípios primordiais dessa
escola eram: O crime não é uma ação, mas sim uma infração; A
punibilidade é fundamentada no livre-arbítrio; A pena deve ter
especificidade de retribuição pela culpa do criminoso de forma
a evitar o delito e restabelecer a ordem social. (FILHO, 2020).
Desse modo, para esta Escola a pena era determinada como
resposta pelo mal causado à sociedade e como forma de precaução da criminalidade por meio da intimidação dos sujeitos.
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Nas palavras do autor: “Assim, para a Escola Clássica,
a responsabilidade criminal do delinquente leva em conta sua
responsabilidade moral e se sustenta pelo libre-arbítrio, este
inerente ao ser humano.’’ (FILHO, 2020, p.). Isto posto, nesse
discurso, não tinha relevância para o estudo o sujeito criminoso. Conceitua-se que o destaque concedido por este movimento
foi na ilicitude do ato do crime.
No que se refere a Escola Positivista, a Criminologia Positivista tem suas raízes no paradigma etiológico, no início do
século XIX na Europa, dividida em três fases: antropológica
(Lombroso), sociológica (Ferri) e jurídica (Garófalo). Conforme Ribeiro (2010): “A segurança nas relações jurídicas era mais
importante neste momento para objetivos econômicos burgueses do que as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade estabelecidas pela revolução francesa.’’ (p. 953).
Para o autor, a sociedade era um ente independente e
fundamental assim como um sistema biológico, sendo essencial a preservação da ordem para regular a sociedade e originar
progresso, removendo os indivíduos sociais “anormais’’ que
causassem qualquer tipo de desordem. (RIBEIRO, 2010). Destarte, aponta o autor:
Para a escola positivista, o indivíduo não deveria ser isolado
da totalidade natural e social que determina os seus comportamentos. O criminoso não é o indivíduo que, por sua
livre vontade, viola o pacto social, mas sim porque foi determinado, através de um conjunto de fatores “anormais”, a
violar a ordem. (RIBEIRO, 2010, p. 953).
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Portanto, o ponto a ser estudado era o indivíduo criminoso, e não o crime em si. Consoante com Mendes (2014), os
autores adeptos do paradigma etiológico não acreditavam no
livre arbítrio humano, uma vez que a disposição para cometer
crimes estava determinada por fatores biológicos, psicológicos
e sociais (p.38).
Esse paradigma seguiu nos estudos sobre criminalidade feminina. Cesare Lombroso, em conjunto com Ferrero, em
1882, analisou as mulheres transgressoras, em sua obra La
Donna Delinquente, conforme os estudos que ele havia efetuado
com os homens. Para Lombroso, a mulher era fisiologicamente
passiva e mais obediente às normas do que o homem. Entretanto, destaca que a mulher não concordava com os preceitos
morais, isto é, eram frias, calculistas, sedutoras e malévolas. E
essas características as impulsionavam instintivamente ao delito ou à prostituição. (MENDES, 2014).
A conduta de delitos e a prática criminosa não é exclusividade de nenhum gênero específico. A percepção de gênero
durante a construção social de base patriarcal cria uma posição
social feminina de inferioridade.
Conforme Aduz Mendes (2014), a mulher vista como
“normal’’ tinha sua sexualidade subordinada à maternidade,
colocando seus filhos como prioridade absoluta, em contrapartida, as mulheres criminosas se caracterizavam justamente
pelo oposto – uma vez que estas não hesitavam em abandonar
seus filhos. Os estudos de Lombroso reafirmavam os estereótipos relacionados à beleza feminina. Para o autor, a beleza
tinha um papel fundamental para estabelecer suas tendências
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criminosas.
Ainda segundo Mendes (2014): “por outro lado, ainda
segundo Lombroso, outro tipo de criminosa seria aquela com
características físicas e comportamentais masculinas. Ela seria
perigosa por sua similitude com o homem e por ter rompido
com o padrão de comportamento tradicional feminino.’’ (p. 4).
Isto posto, conclui-se que em nenhum momento o crime feminino deixou de ser visto como uma conduta de amoralidade,
ou ligado de alguma forma ao homem, o que reassume velhos
estereótipos sexistas relacionados à criminalidade feminina.
Passamos agora para uma breve análise da Criminologia
Crítica. Essa aparece em contrapartida ao determinismo biológico estabelecido pelo modelo etiológico da Criminologia Clássica. Para Carvalho (2015), o fortalecimento da Criminologia
Crítica se deu a partir da década de 70 do último século, representando a passagem de uma perspectiva micro para um entendimento macrocriminológico, no ponto central das ciências
criminais. Nesse seguimento, dois antecedentes teóricos propiciaram significativas revoluções nos estudos criminológicos: o
labeling approach (criminologia da reação social) e as teorias
do conflito.
De acordo com Mendes (2014), as principais indagações
desse novo marco epistemológico desprendem-se do foco do
delito e do criminoso para analisar o sistema de controle social,
e do que daí resulta. Dessarte:
As teorias criminológicas da reação social e as compreendidas no movimento da “criminologia crítica” - como se verá
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- deslocaram o foco de análise do fenômeno criminal, do
sujeito criminalizado para o sistema penal e os processos
de criminalização que dele fazem parte e, mais em geral,
para todo o sistema da reação social ao desvio. (BARATTA,
2002, p. 49)

Para Mendes (2014), tem-se como elemento fundamental para o pensamento criminológico crítico a consolidação do
capitalismo como modo de produção central, sendo este o fator
determinante para um novo significado do cárcere. O desenvolvimento do capitalismo ocasionou a criação das primeiras
instituições designadas ao encarceramento dos pobres – o que
não difere da atualidade, pois o capitalismo também estabelece
o funcionamento seletivo do sistema de justiça criminal.
Ainda conforme a autora, a inclusão dos estudos de gênero na área da criminologia se consolidou na década de 80 com
o desenvolvimento feminista da criminologia crítica, frisando
a interpretação do sistema de justiça criminal como também
uma manifestação do poder patriarcal. Com isso, ocasionou a
abertura às indagações sobre como o sistema de justiça criminal trata a mulher.
Desse modo, foi apresentada de forma breve, uma análise geral da criminologia, a partir de suas origens até os dias que
correm, com o objetivo de expor como a mulher apresenta-se
nessa conjuntura na referência dos paradigmas criminológicos
etiológico e da reação social. Nesse sentido, a criminologia se
transformou com a transição do paradigma etiológico para o
paradigma da reação social, levantando indagações inovadoras
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com o fito de transformação social.
Isto posto, a década de 70 foi um marco de mudanças
e de grandes avanços, como o movimento negro liderado por
Martin Luther King, o movimento por direitos civis e, nessa
vertente, outro movimento ganhou alcance: o movimento de
libertação feminina – momento em que, por conseguinte, os
estudos feministas chegaram ao âmbito acadêmico. Simultaneamente, com a expansão da participação feminina no mercado
de trabalho, após a Segunda Guerra Mundial, o sexo feminino
adentrou ambientes que outrora pertenciam quase de modo
exclusivo ao sexo masculino, desse modo, abrangendo as faculdades e os cursos de pós-graduação. Nesse panorama:
Entretanto foi somente na metade do século XX que o estudo do sexo masculino, como representação da totalidade humana, passou a ser questionado pela ação política e
acadêmica do Feminismo, denunciando que o apagamento
científico das mulheres colaborava com a manutenção das
relações de desigualdade de gênero, surgindo daí um novo
modo de pensar a ciência (CHAIL E PASSOS, 2016, p. 133).

Destarte, a segunda onda feminista marca a supracitada
década, quando houve uma retomada de força de uma série de
estudos de gênero iniciados nos anos de 1940. Segundo Alves
e Alves (2013), o movimento feminista sugere que as mulheres
mudem a si mesmas e ao mundo, manifestando-se através da
arte, da política ou da teoria, em ações coletivas, individuais e
existências. Deste modo, postula a igualdade política e social
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entre homens e mulheres, não se trata de algum tipo de superioridade do sexo feminino e sim da igualdade entre os sexos.
Conforme Cezimbra e Terra (2015), foi através destes movimentos que surgiram os protestos feministas nos estudos da
criminologia e do direito penal. O conceito de gênero auxiliou
para relacionar a situação da mulher como vítima e precursora
de crimes com base no cenário social no qual estão inseridas.
A militância política provou um “fazer científico’’ nas
universidades. As manifestações de pesquisadoras, docentes e
estudantes projetou uma divisão no meio acadêmico, especialmente no campo das ciências humanas e sociais, originando
uma nova epistemologia dirigida às “perspectivas parciais”, ou
seja, a urgência de enxergar da perspectiva dos subjugados,
numa imparcialidade que permite a crítica, a contestação e a
desconstrução. (CHAIL E PASSOS, 2016). Aponta os autores:
“Desta forma as mulheres, antes silenciadas, tomaram os espaços acadêmicos como sujeitos e objetos de estudo, produzindo,
além de um campo de saber específico, que se tornou conhecido como ‘Estudos Feministas’, uma nova forma de pensar e
representar o mundo.” (CHAIL E PASSOS, 2016, p.134).
A criminologia feminista colaborou de forma significativa e essencial para se alcançar o fenômeno da criminalidade
feminina, tornando-se a maior contribuição oferecida pela inserção do paradigma de gênero no entendimento da relação da
mulher com o sistema punitivo.
Portanto, o entendimento da criminalização feminina demanda a compreensão das diversas formas em que as mulheres
sofrem opressões, seja pelas relações de gênero, raça ou classe,
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inseridas em um âmbito inteiro de soberania capitalista, racista
e patriarcal. O padrão de gênero contesta o sistema prisional e
todo sujeito inserido neste. O estudo criminológico feminista,
por discutir pautas relativas às bases sociais e às relações de
hierarquia, contribui para o entendimento do crescimento da
população carcerária dos últimos tempos, de modo a examinar
como as transformações sociais e políticas refletem nas mulheres de maneira a colaborar para o aprisionamento destas.

3.2 O ENCARCERAMENTO EXPONENCIAL
FEMININO
O crescimento quantitativo de indivíduos presos no Brasil, inseridos em um contexto relativamente globalizado de encarceramento, é possível ser verificado por meio de dados estatísticos gerados em esfera nacional e internacional, conforme
será demonstrado. Como assevera Fernandes (2015): “o cárcere
segue ocupando posição central no sistema formal de controle
e seus números são muito significativos’’ (p.123), de forma a
revelar a força progressiva de uma política criminal ofensiva
e excludente, apontada, principalmente, pela objeção de direitos e pela seletividade, à parcela mais vulnerável da sociedade.
(FERNANDES, 2015).
É possível analisar na tabela abaixo, que entre os anos
2000 e 2014, o Brasil somava uma população carcerária de
579.781, correspondendo à 37.380 mulheres e 542.401 homens.
Contudo, enquanto o crescimento da população carcerária
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masculina foi de 220,2%, o aumento da população carcerária
feminina alcançou a margem de 567,4%.
Tabela 2 - Evolução da população prisional por sistema. Brasil. 2000 a 2014

Fonte: (INFOPEN/SENASP, 2014)

Este quadro atenta para a evolução do encarceramento
feminino em nosso país. O Brasil tinha, conforme o Departamento Penitenciário Nacional (2014), a quinta maior população
prisional feminina do mundo, ficando atrás dos Estados Unidos
(205.400 mulheres presas), China (103.766), Rússia (53.304) e
Tailândia (44.751). Em 2016, o número de mulheres encarceradas cresceu, contabilizando 44.700 pessoas, passando a ocupar
a quarta posição no ranking mundial, ficando atrás apenas dos
Estados Unidos, China e Rússia (ICPS, 2017).
Embora seja reconhecido que o percentual de mulheres
privadas de liberdade seja bem menor que o de homens, o gênero tem se tornado uma nova variável de alternativa penal,
posto que o número de mulheres que estão sendo aprisionadas
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tem crescido surpreendentemente no Brasil e em outras partes
do mundo. Assim aponta o Departamento Penitenciário Nacional (2014): “o encarceramento de mulheres merece destaque,
tendo em vista a forte vinculação do sistema penal brasileiro a
uma matriz histórica patriarcal.’’ (p.5).
Isto posto, esses dados têm suscitado algumas questões
importantes: quem são essas mulheres? Elas recebem visitas?
Como elas vivem? Afinal, seus direitos estão assegurados, conforme a Lei de Execução Penal n.º 7.210/84?
Conforme os dados fornecidos pelo Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN Mulheres
(2017), no período de junho de 2017, existiam 37.828 mulheres
privadas de liberdade no Brasil. Observa-se que, em relação ao
número total de vagas, existe um déficit total de 5.991 vagas,
concluindo uma taxa de ocupação de 118,8% presas no Brasil.
Assim, pode-se afirmar que o crescimento da população carcerária é um fenômeno global, que se expandiu nas últimas décadas, produto de modificações intensas na finalidade da prisão
como meio de controle e administração da criminalidade.
Tabela 3 – Mulheres Privadas de liberdade no Brasil

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen,
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junho /2017; IBGE, 2017. * Dados referentes a dezembro de 2016.

Vale salientar que o Departamento Penitenciário Nacional é: “um órgão executivo subordinado ao Ministério da Justiça
e Segurança Pública e tem como principal objetivo acompanhar
e controlar a aplicação das diretrizes da Política Penitenciária
Nacional e da Lei de Execução Penal’’(Departamento Penitenciário Nacional, 2017, p. 5). Dentro desse cenário, o INFOPEN
corresponde a um sistema de dados estatístico do sistema penitenciário brasileiro que atua desde 2004, resumindo informações acerca dos estabelecimentos penais e da população prisional. Neste viés, o Departamento Penitenciário Nacional iniciou
uma análise com os dados referentes à população penitenciária
feminina: o INFOPEN MULHERES, no qual descreve o perfil
das mulheres privadas de liberdade no Brasil, como também
dos estabelecimentos prisionais em que se encontram. (Departamento Penitenciário Nacional, 2020).
É através dessas informações que averiguamos que os dados sobre o encarceramento no Brasil tornam explícito o perfil
da mulher privada de liberdade no país: predominantemente,
jovem, negra, mãe e com baixa escolaridade. Senão, vejamos:
No tocante à faixa etária das mulheres encarceradas no
Brasil, conclui-se que a maior parte é formada por jovens. A
saber: 25,22% possuem entre 18 a 24 anos, seguido de 22,66%
entre 35 a 49 anos e 22,11% entre 25 a 29 anos. Adicionado ao
total de reclusas até 29 anos de idade contabilizam 47,33% da
população carcerária (DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2017).
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Gráfico 2 - Faixa etária das mulheres privadas de liberdade no Brasil

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen,
junho/2017

No que se refere à etnia e raça das detentas, o relatório penitenciário do Infopen Mulheres (2017) demonstra que:
48,04% das mulheres privadas de liberdade são de cor/etnia
pardas, 35,59% da população carcerária de cor/etnia branca
e 15,51% de cor/etnia preta. Totalizando, as mulheres presas
de cor/etnia pretas e pardas culminam 63,55% da população
carcerária nacional.
Gráfico 3–Etnia/ cor das mulheres privadas de liberdade e da população
total

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen,
junho/2017
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Ainda conforme o Departamento Penitenciário Nacional
(2017), no tocante ao número de filhos que as mulheres presas possuem: 28,9% possuem um filho, 28,7% possuem dois
filhos, 21,7% possuem três filhos e, por fim, 11,01% possuem
mais de quatro filhos.

Gráfico 4 - Número total de filhos daqueles que estão presos no Sistema
Penitenciário

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen,
junho/2017

Quanto ao grau de escolaridade, verifica-se que, 44,42%
possuem o Ensino Fundamental Incompleto; 15,27% com Ensino Médio Incompleto; e 14,48% com Ensino Médio Completo. A porcentagem de custodiadas que possuem Ensino Superior Completo é de 1,46% das presas. (DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2017).
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Gráfico 5 - Escolaridade das mulheres privadas de liberdade no Brasil

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen,
junho/2017

No que tange à frequência dos crimes tentados/consumados, verifica-se que o crime de tráfico de drogas é o dominante
pela maior parte das prisões, resultando um total de 59,9%
dos casos. Em seguida, temos o crime de roubo, totalizando
12,90% das prisões efetuadas, e furto, com 7,80% dos casos
(DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2017).
Gráfico 6 - Distribuição dos crimes tentados/consumados entre os registros
das mulheres privadas de liberdade, por tipo penal

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen,
junho/2017
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Gráfico 7 - Evolução da distribuição dos crimes tentados/consumados entre
os registros das mulheres privadas de liberdade, por tipo penal, entre 2005
e 2017

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen,
junho/2017

Ainda no gráfico disponibilizado pelo Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN Mulheres
(2017), no tocante à série histórica feminina dos tipos penais consumados/tentados em todo o Brasil, referente aos anos de 2005
e 2017, indica-se que o crime de tráfico de drogas permaneceu
no decorrer destes anos como o principal responsável pelo
encarceramento de mulheres no país. Sendo responsável por,
aproximadamente, 59,6% das prisões femininas anualmente.
Destarte, após uma breve análise nos dados fornecidos,
podemos concluir que o perfil da mulher encarcerada é predominantemente: mulheres negras, jovens, solteiras, mães chefes
de família, com o grau de escolaridade incompleto e com o crime de tráfico de drogas preponderante.
É possível afirmar, observando os dados da população
carcerária, que são utilizadas características físicas, sociais e
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econômicas, para selecionar os indivíduos delituosos de forma
preconceituosa e desigual. Existe uma seletividade no sistema
penal que atravessa as prisões do Brasil, a qual é refletida nos
números que caracterizam a população prisional do país. Seletividade essa que retrata as respostas que a democracia branca
tem oferecido às incontáveis manifestações da questão social.
Verifica-se que a seletividade em nosso país tem cor e
essa não se dilui em meio a outros fatores que a ela se integram.
O Estado aponta para a criminalização e punição generalizada
da população negra e pobre como solução para a inexistência
de políticas públicas voltadas para a marca histórica da desigualdade social existente no Brasil.
Os dados evidenciados acima nos autorizam a afirmar
que sexo, “raça” e classe constituem a categoria mulher encarcerada. As expressões classe e “raça” revelam uma influência
nas condições de vida dos sujeitos. Observa-se que os grupos
sociais mais vulneráveis historicamente possuem entradas negadas ou limitadas ao trabalho e à educação, como produto de
uma lógica capitalista e, conforme estudado no primeiro capítulo, são mais passíveis à punição do sistema de justiça.

3.3 MULHERES NO TRÁFICO
Conforme exposto no tópico anterior, o Brasil é, nos dias
atuais, o 4º país com maior população carcerária feminina do
mundo (BRASIL, 2018). Identifica-se que a parcela feminina
encarcerada, em sua maioria, responde por crimes sem violênEditora Via Dourada
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cia, relacionados predominantemente ao tráfico de drogas.
O contexto brasileiro do encarceramento de mulheres
representa os dados gerais: mulheres com baixa renda, desempregadas ou no trabalho informal, mães responsáveis pelo sustento do lar, negras ou pardas e de baixa escolaridade. O perfil
da mulher presa representa a situação de vulnerabilidade econômica e social na qual situam-se as mulheres, centro da seletividade penal. Para Souza (2018):
A pecúnia social é uma das principais causas de delinquência de mulheres, estas sendo chefes de família, mães solteiras, sobrecarregadas com o sustento dos filhos e muitas
vezes da própria família também, sem estudos suficientes
para obter um bom emprego, acabam recorrendo ao meio
do crime para sustento familiar ou como meio de complementação de renda. (p. 22) (grifo meu)

Essas mulheres, em sua maioria, não tiveram acesso ao
mercado de trabalho formal antes de estarem na prisão. Segundo relato de Antunes (2015), concedido para a CPI do Sistema
Carcerário Brasileiro: “60% da população nos presídios femininos é composta por “traficantes” (que são, eventualmente,
mulheres de pequenos delinquentes tentando ajudar no orçamento doméstico e que não precisariam estar presas).’’ (p.75).
Desse modo, conforme demonstrado no capítulo anterior, em um contexto em que há mais mulheres pobres que são
mães solteiras e responsáveis pelo sustento financeiro, compreende-se que a desigualdade social e de gênero pode ser con-
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siderada fator de risco para a entrada feminina em atividades
trabalhistas fora da lei. Assim:
[...] com o contexto de dupla ou até tripla jornada, baixa remuneração, e vínculos empregatícios precários, é evidente
que estas mulheres, principalmente aquelas que pertencem
à classe trabalhadora, buscam formas de auferir renda para
suprir suas necessidades mais básicas, bem como a de seus
filhos. Desta forma, estas mulheres são absorvidas de forma enviesada pela criminalidade. (SILVA, 2017, p. 109)

Se faz necessário salientar que, conforme demonstrado
pelo DEPEN (2017), em segundo lugar, encontram-se os crimes
referentes a roubo e furto, totalizando o percentual de 12,90%,
assim, ratificando que tanto no crime de tráfico de drogas como
nos crimes patrimoniais, ocorre o elemento socioeconômico.
Dessa forma, verifica-se que a desigualdade social em que estão
inseridas essas mulheres, de classe mais desfavorecidas, está
relacionado ao processo de criminalização, o que acaba por demonstrar a seletividade penal discriminatória. Corroborando
com esse pensamento, Espinoza (2004, p. 126), alude:
Os dados descritos reforçam a certeza de que a mulher reclusa integra as estatísticas da marginalidade e exclusão:
a maioria é não branca, tem filhos, apresenta escolaridade
incipiente e conduta delitiva, que se caracteriza pela menor
gravidade, vinculação com o patrimônio e reduzida participação na distribuição de poder, salvo contadas exceções.
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Esse quadro sustenta a associação da prisão à desigualdade
social, à discriminação e à seletividade do sistema de justiça
penal, que acaba punindo os mais vulneráveis, sob categorias de raça, renda e gênero.

Dessa forma, de acordo com Del Olmo (1996), as mulheres encontram na criminalidade um ensejo de ascensão social,
de acrescentar sua renda e de estar em casa se fazendo presente
na educação dos filhos. De modo que o tráfico de drogas se torna uma oportunidade de continuar executando as funções sociais determinadas pela sociedade patriarcal simultaneamente
ao ganho financeiro.
Para Barcinski (2012), a entrada de jovens de faixas mais
pobres brasileiras no tráfico de drogas caracteriza uma estratégia de saída da invisibilidade social. Esses indivíduos são excluídos de um sistema social que não identifica sua existência
no dia a dia, seja como consumidores ou em suas necessidades
básicas, de trabalho, educação e proteção, de forma a escolherem por atividades ilícitas para se tornarem visíveis. Conforme
menciona a autora, seja para: “causar medo nas pessoas, através da associação com facções criminosas e da ostentação de
armas ou tornar-se parte das estatísticas acerca da violência
urbana são formas de adquirir visibilidade, mesmo que carregada de conotações e sentimentos negativos.’’ (Barcinski, 2012,
p. 53.)
No entanto, vale evidenciar que aqui não se busca justificar a entrada dessas mulheres em atividades ilícitas, como
forma de sustento, contudo, busca-se tentar compreender o
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contexto da extrema desigualdade e maior vulnerabilidade no
tocante a renda e ao emprego em que estas se encontram.
Nesse cenário, observa-se outro fator que contribui para
a entrada da mulher no crime de tráfico de drogas: suas relações afetivas. Conforme Ramos (2012), o encarceramento da
maioria das mulheres está associado ao envolvimento com um
homem, seja marido, filho, ou algum membro da família. Diferentes são os contextos, por exemplo, seja no flagrante que
prendeu seu companheiro e está se fazia presente no momento,
ou à sucessão do marido na administração dos negócios. Nas
palavras da autora: “quem lida com a realidade carcerária sabe
que a maioria das mulheres presas por tráfico referência um
homem, seja aquele que pediu a ela que levasse a droga, seja
porque o marido foi preso ou morto ou porque precisou ser sucedido na administração da ‘boca de fumo’ ou dos negócios’’ (p.
90). Desse modo, muitas mulheres responsabilizam-se dessa
atividade ilícita, como forma de manutenção de suas famílias.
Isto posto, falar em política de drogas é falar em mulheres, uma vez que a Guerra às Drogas e as políticas proibicionistas e punitivistas brasileiras, oriundas do molde norteamericano, colaboraram para o crescimento exponencial da população
carcerária, incluindo a feminina. Segundo Souza e Silva (2019),
a atual política de drogas foi motivada no apogeu das buscas
políticas contra grupos minoritários nos Estados Unidos no século XIX, como os imigrantes mexicanos e chineses – o que não
difere da atualidade. As políticas proibicionistas não se baseiam
na perseguição da substância entorpecente em si, mas, sim, na
classe marginalizada que dela faz uso. A política criminal, na
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prática, ao vincular a imagem de inimigo ao traficante e usuário de droga, legitima um confronto armado contra uma criminalidade elitista. Corroborando com esse pensamento, aduz
Souza (2018): “A política de guerra às drogas é uma política de
controle social, que desde sua origem, é marcada pelo moralismo e pela seletividade da repressão com prática de políticas
punitivistas’’(p. 24).
Conforme preceitua a autora, a política proibicionista
de drogas interfere diretamente no crescimento da população
carcerária, bem como na violação de garantias dos direitos individuais daqueles que cometeram crime de tráfico de drogas.
Segundo a autora, alguns pontos merecem destaques: as penas
de quem cometem transgressões referentes a drogas, quando
comparadas a outros crimes mais graves, como homicídio, são
desproporcionais; outro fato que merece ressalva é que a lei
não diferencia nos delitos um grande traficante de um pequeno
traficante, ou de uma mula no tráfico – o que ocasiona o aumento da população carcerária. (SOUZA, 2018). Nas palavras
da autora: “O aumento da população carcerária no Brasil se
deu de forma mais alarmante após 2006, em conjunto com o
surgimento da lei de drogas, o que indica o perfil punitivista
em relação à política internacional de drogas, impondo sanções
privativas de liberdade nesses casos.’’ (SOUZA, 2018, p. 25).
Consoante com Cortina (2015), em um primeiro momento, o tráfico de drogas é um crime cometido com o objetivo
de ganhar dinheiro ou qualquer outra vantagem econômica,
por exemplo, quando a compra da droga é para uso pessoal.
Todavia, estudos recentes demonstram outras motivações para
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o crescimento da participação das mulheres no tráfico de drogas, não se explicando apenas pela perspectiva de que basicamente são presas por conduzir drogas para seus parceiros ou
membros de suas famílias que estão em situação de cárcere,
não obstante que isso seja também um fato. Para algumas dessas mulheres, contudo, o envolvimento no crime é uma decorrência da opção pessoal para adquirir poder e respeito em suas
comunidades.
No entanto, Souza e Silva (2019) ressaltam que o número
de mulheres presas por crime de tráfico de drogas na América
Latina aumentou, que a principal justificativa que as fez envolver-se no mercado de drogas ilícitas foi as dificuldades da
inserção no mercado formal de trabalho, além da necessidade
urgente de recursos mínimos existenciais necessários para a
dignidade de seus filhos. Assim de modo sintético:
O tráfico de drogas é uma fonte de renda que supera o salário mínimo desses países e, na maioria dos casos, é a única forma de renda que essas mulheres podem ter acesso.
Portanto, o aumento das mulheres no tráfico de drogas é
também consequência de um processo conhecido como feminização da pobreza. (SOUZA e SILVA, 2019, p. 6).

Isto posto, a guerra às drogas, como já supracitado, é
uma guerra contra as mulheres pobres. O cenário atual de aprisionamento de mulheres no Brasil comprova de forma explícita
a seletividade da instituição penal. Não se pode negar que o
modelo atual proibicionista nunca teve a ver com a proteção
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do direito à saúde. Drogas consideradas lícitas como tabaco e
álcool já foram comprovadas mais danosas e não estiveram no
alvo de políticas repressivas.
Diante do exposto, verifica-se como a política de guerra
às drogas influencia minuciosamente no encarceramento feminino, sendo este o delito de maior incidência. Diferentes são
as razões que encaminham as mulheres a cometer tal crime,
tais como o crescimento do número de famílias chefiadas por
mulheres, que passam a ver no comercio de ilícitos uma forma
de sustentar sua família, bem como o envolvimento de seus
familiares ou companheiros na rede do tráfico. Assim, segundo aduz Baratta (2002), a burguesia possui a preocupação em
culpabilizar os sujeitos pela incidência de crimes e não os reconhece como consequência da estrutura social. O tráfico de
drogas percorre por todas as classes sociais, entretanto a punição se revela exclusivamente contra a classe mais empobrecida,
estabelecida nas comunidades mais vulneráveis, com poucos
recursos econômicos.

4 O SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO À LUZ
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
Neste capítulo, pretende-se analisar quais são os desafios e a realidade por trás das grades, no sistema penitenciário
brasileiro, enfrentados pela parcela feminina. Faz-se necessário
verificar o processo carcerário e suas consequências. Urge que
se discuta o que a lei assevera e propõe, e como essa insuficiência ou mesmo a inexistência em concreto – pois existe uma

Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14

312 |Reflexões sobre segurança pública sob o viés da ciência
diferença ostensiva entre a teoria e a prática – é sentida mais
ainda por essa parcela feminina.
Pretende-se também, consequentemente, demonstrar a
violação do Estado diante de tais situações, embora a Constituição Federal e as leis brasileiras sejam tidas como umas das
mais desenvolvidas em matérias humanitárias. Na prática, no
entanto, estas são frequentemente negligenciadas, de forma
que a condição em que estas mulheres vivem é flagrantemente
inconstitucional, vivenciando um cenário que, se não fossem
no contexto punitivo, seriam consideradas desumanas e análogas à tortura.

4.1
A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DAS
MULHERES NO SISTEMA PENITENCIÁRIO
BRASILEIRO
Em números absolutos, o Brasil apresenta uma das maiores populações carcerárias do mundo, com mais de 746 mil
pessoas presas, conforme registrado no Relatório do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN) de
dezembro de 2019 (DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2019). O sistema prisional brasileiro está saturado,
com suas unidades superlotadas e o número de presos não param de crescer. Má infraestrutura, falta de investimento, falta
de condições básicas, descaso do poder público são os principais motivos por trás desse cenário. Dentro dessa esfera, a poEditora Via Dourada
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pulação carcerária feminina no Brasil vem crescendo em ritmo
preocupante, lotando as prisões em todos os estados da Federação. Corroborando com esse entendimento, Leal (1998, p. 98)
revela as condições alarmantes em que se encontra a maioria
das prisões brasileiras:
[...] como falamos em relação à integridade física e moral
nas prisões onde as pessoas vivem insalubres e doentes;
Onde o lixo e os detritos se acumulam ao ar livre, nas ruas
e nas galerias, exalam um odor insuportável, onde as células individuais às vezes são privadas de instalações sanitárias, onde as células escuras confinam por longos períodos,
sem banhos de sol, sem direito de visita, abriga cerca de 30
homens, onde alimentos e tratamento médico e odontológico são muito precários e a violência sexual atinge os níveis
alarmantes.

No Brasil, existem 37.828 mulheres privadas de liberdade (DEPEN, 2017). A temática acerca da condição da mulher
presa no cárcere brasileiro é de extrema relevância, contudo, a
literatura sobre o tema não dá a devida importância. Conforme
mencionado, trata-se de um tema pouco discutido em livros, a
própria jurisprudência analisa a situação da mulher presa quase que única e exclusivamente no caso da prisão domiciliar, e
não existe um debate mais amplo sobre as políticas em relação
às mulheres encarceradas.
A legislação trata da mulher presa, basicamente, no caso
da gestante, lactante e mãe. Também ressalta a dignidade des-
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tinado ao papel materno da mulher presa, todavia, esse direcionamento ainda não é o suficiente, uma vez que existem diversas
mulheres que estão presas e não são mães, tampouco almejam
isso; elas não são gestantes, muito menos lactantes e sequer
são mães. É imprescindível que a legislação tenha tal cuidado,
por exemplo, em relação à saúde dessas mulheres, sendo mães
ou não. Estas presas sofrem com a falta de higiene e com a falta
de fornecimento de saúde. Para Cury e Menegaz:
Ao adentrar no sistema prisional, a mulher é deixada em
total descaso e abandono, tanto por parte da família, como
pelo Estado, que ao instituir um cárcere não pensou em
suas particularidades, bem como promove poucas políticas públicas de ressocialização e assistência à egressa. Com
isso, gera maior vulnerabilidade de reincidência, e, consequentemente um total fracasso da pretendida reinserção
social. (CURY e MENEGAZ, 2017, p. 1).

No Brasil, foi apenas em 1940 que decorreram os primeiros passos para manter as mulheres sentenciadas na prisão. Foi
criado em 1941, em São Paulo, o presídio de mulheres junto ao
Complexo do Carandiru e que, após alguns anos, tornou-se a
Penitenciária Feminina da Capital. No ano seguinte, foi criada
a Penitenciária das Mulheres. No que diz respeito à história das
prisões, pouco se tem conhecimento sobre o universo prisional
feminino, uma vez que o sistema punitivo é pensado por homens e feito para a realidade de homens, pois em termos quantitativos o número de homens é maior do que o de mulheres.
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Entretanto, esse fato não justifica a falta de políticas específicas,
voltadas para a atenção à mulher no cárcere.
(CARVALHO e FREITAS, 2016).
Destaca-se que, atualmente, conforme o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), apenas 6,97%, dentre todos os presídios no território brasileiro são destinados apenas
à detenção de mulheres (BRASIL, 2017). O Estado se dispõe,
ao menos em teoria, a garantir igualdade e dignidade para todos, certificando os direitos fundamentais em todos os campos
da sociedade. Contudo, na prática, os fatos indicam diferentes
conclusões. Segundo Borges:
O tratamento para mulheres presas é pior que o dispensado
ao homem, que também sofre com as precárias condições
na prisão, mas a desigualdade de tratamento é decorrente de questões culturais e com direitos ao tratamento condizente com as suas particularidades e necessidades. Em
nossa Constituição Federal possui um princípio na qual regula tais necessidades, é o princípio da individualização da
penal, conforme o artigo 5º, inciso XLVIII, segundo o qual
“...a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de
acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado (BORGES, 2005, p. 87).

Nesse cenário, a superpopulação carcerária é um problema que viola explicitamente os direitos humanos, de forma que
podemos dizer que “falta ar” nas prisões do Brasil. O cenário
de superlotação gera uma espécie de sentimento animalesco, o
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ser humano acaba perdendo sua identidade como ser racional
e passar a se ver como uma coisa, um objeto.
Essa superlotação retrata a incapacidade do Estado em
administrar suas prisões, originando diversos problemas.
Quando se fala em um número maior de vagas dentro dos presídios, pois ainda que o indivíduo seja condenado e preso, seus
direitos são assegurados pela Constituição Federal e pela Lei de
Execução Penal, não se restringe apenas ao número dos estabelecimentos propriamente dito, se refere a uma demanda maior
de comida, de água, de assistência jurídica, do assistente social,
do psicólogo, da assistência médica e etc.
Devendo dessa forma, aquele indivíduo detentor de direitos, usufruir de condições para uma existência digna, zelando por sua vida, saúde e integridade física e moral. Assim, o indivíduo não pode ser tratado como meio, mas como fim, como
pessoa, impondo limitação à quantidade e à qualidade da pena
e, consequentemente, o respeito à vida e à proibição de penas
cruéis ou degradantes incluídos o rigor desnecessário e as privações indevidas impostas aos condenados (SOUZA, 2013).
Isto Posto, a Lei de Execução Penal n.º 7.210/84, trouxe
uma série de garantias e assistência ao preso, que se fosse corretamente aplicada, durante o cumprimento da pena o preso
teria seus direitos assegurados, bem como a ressocialização de
fato seria efetiva. Conforme Santos (1998, p. 13), “a Execução
Penal tem por finalidades básicas tanto o cumprimento efetivo
da sentença condenatória como a recuperação do sentenciado
e o seu retorno à convivência social.’’
Os artigos 10 e 11, da lei 7.210/84, apontam direitos que
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são garantidos aos presos legalmente: “A assistência ao preso
e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo
único. A assistência estende-se ao egresso. A assistência será:
I - material; II - à saúde; III - jurídica; IV educacional; V - social;
VI – religiosa.’’ (BRASIL, 1984, s.p.).
Contudo a realidade por trás das grades está muito longe
de atingir o que dispõe a lei. Se não, vejamos, de acordo com
o relatório da CPI do Sistema Carcerário, já foram ignorados
todos esses direitos, quando da CPI de 2007 e por ela relatados:
Nos estabelecimentos penais inspecionados pela CPI, em
muitos deles, os presos não têm acesso a água e, quando
o têm, o Estado não lhes disponibiliza água corrente e
de boa qualidade. Igualmente, não são tomadas medidas
suficientes para assegurar que a água fornecida seja limpa. Em muitos estabelecimentos, os presos bebem em
canos improvisados, sujos, por onde a água escorre. Em
outros, os presos armazenam água em garrafas de refrigerantes, em face da falta constante do líquido precioso. Em
vários presídios, presos em celas superlotadas passam dias
sem tomar banho por falta de água. Em outros, a água é
controlada e disponibilizada 2 ou 3 vezes ao dia. Muitos estabelecimentos penais são desprovidos de banheiros e pias
dentro das celas e dormitórios ou próximos a esses. Quando tais instalações existem, comprometem a privacidade
do preso. Não raras vezes os banheiros estão localizados
em outras áreas, e nem sempre os presos têm acesso ou
Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14

318 |Reflexões sobre segurança pública sob o viés da ciência
permissão para utilizá-los. O mesmo ocorre para as instalações destinadas a banho. O Estado também não oferece
aos presos artigos necessários à sua higiene pessoal, como
sabonete, dentifrício, escova de dente e toalhas. Nesse caso,
os detentos são obrigados a adquiri-los no próprio estabelecimento penal, nos locais destinados à sua venda, ou no
mercado paralelo explorado clandestinamente na unidade
prisional (BRASIL, 2009, p. 195). (Grifo meu).

Diante do exposto, a violação de direitos garantidos na Lei
de Execução Penal é sentida ainda mais pela parcela feminina,
uma vez que a mulher possui necessidades biológicas distintas
do homem, devendo receber, consequentemente, recursos adequados para tais necessidades e individualidades, como efetivação do princípio Constitucional da individualização da pena,
conforme inc. XLVIII, art. 5º da Constituição Federal/88: “a
pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo
com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado”. (BRASIL, 1988).
Nas últimas quatro décadas, a Câmara dos Deputados
teve quatro Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) sobre
o sistema carcerário. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem
por escopo:
investigar a realidade do Sistema Carcerário Brasileiro, com
destaque para a superlotação dos presídios, custos sociais e
econômicos desses estabelecimentos, a permanência de encarcerados que já cumpriram a pena, a violência dentro das
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instituições do sistema carcerário, corrupção, crime organizado e suas ramificações nos presídios e buscar soluções
para o efetivo cumprimento da Lei de Execução Penal – LEP.
(CPI do Sistema Carcerário 2009, p.4)

De acordo com a CPI do Sistema Carcerário (2009), no
Brasil, dos 508 estabelecimentos penais com mulheres, apenas
58 são exclusivamente femininos e 450 para homens e mulheres. Apenas 27,45% dos estabelecimentos possuem estrutura
específica para gestantes, 19,61% dispõem de berçários e apenas 16,13% mantêm creches.
A Lei de Execução Penal, em seu o artigo 89, estabelece:
“a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores
de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver
presa’’. (BRASIL, 1984). Entretanto, a CPI relatou as condições
subumanas na qual as crianças recém-nascidas se encontram
na maioria dos presídios, como no caso de Recife, na Colônia
Bom Pastor, onde um bebê de somente 6 dias dormia no chão,
em cela mofada e superlotada, apenas sobre panos estendidos
diretamente na laje. (CPI DO SISTEMA CARCERÁRIO, 2009).
São raras as unidades prisionais que possuem berçários
e creches para os recém-nascidos. As crianças que nascem dentro do cárcere permanecem sem a devida assistência durante
período não estabelecido na legislação, ficando à mercê dos regulamentos locais e dos diretores. (CPI DO SISTEMA CARCERÁRIO, 2009). É lastimável que bebês e crianças tenham seus
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desenvolvimentos primários prejudicados pelo descaso estatal.
A situação é ainda pior no que se refere à falta de vagas nesses locais. O procedimento realizado é o de enviar as lactantes
para berçários improvisados nas penitenciárias, onde elas podem ficar com os filhos e amamentá-los, mas não têm acesso
aos cuidados médicos específicos. Assim, estas mulheres que
cumprem pena em locais impróprios precisam sujeitar os recém-nascidos às mesmas condições desumanas em que vivem
(QUEIROZ, 2015).
Nesse cenário, Vieira e Veronese aduzem:
[...] há as unidades prisionais que não dispõem de médicos
ginecologistas, mesas para ginecologia, esterilizadores de
instrumentos ginecológicos nem remédios, dentre outras
deficiências, o que significa que as consultas pré-natais ou
têm de ser feitas fora do estabelecimento penal, ou quando
feitas ali, padecem de precariedade de recursos e da deficiência de equipamentos e instrumentos médicos (VIEIRA;
VERONESE, 2015, p. 169).

Ainda segundo as informações da CPI do Sistema Carcerário (2009), os dados fornecidos pelo DEPEN, em seu relatório
“Mulheres Encarceradas – Diagnóstico nacional”, onde aponta
que 92,16% das mulheres encarceradas são sujeitas a exames
de prevenção de câncer ginecológico, são desmentidos pela visita às prisões e a conversas com as detentas, a saber: “em menos
de um quarto dos estabelecimentos que visitamos, elas declararam fazer exames do tipo Papanicolau; na maioria dos casos, o
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dito encaminhamento ao SUS nunca vem, especialmente com a
desculpa da falta de escoltas para levar as prisioneiras aos hospitais’’ (CPI DO SISTEMA CARCERÁRIO, 2009, p. 284).
Vários casos de violação da dignidade da pessoa humana
são relatados pela CPI do Sistema Carcerário (2009). Foram
acompanhados casos em que as presas com câncer de mama
ou outros casos graves de saúde, eram simplesmente deixadas
à morte, sem assistência e atendimento. No estado do Pará, a
CPI investigou um caso que repercutiu por todos os jornais do
país. A adolescente de apenas 15 anos, Lidiany, foi presa por
mais de 30 dias, na Cadeia Pública de Abaetetuba, com aproximadamente 20 homens, sendo torturada e estuprada várias
vezes, perante as autoridades que administravam a unidade.
A adolescente foi “salva’’ pelo Conselho Tutelar local, depois
sofrer as mais diversas e constantes violências sexuais e psicológicas. Segundo o Relatório:
O Caso Lidiany, porém, não é único. A CPI acompanhou
em outros Estados situações semelhantes, e, pior, muitas
vezes as autoridades responsáveis tratam a questão como
de somenos importância. Ouvimos de diversos delegados,
promotores, agentes penitenciários e até juízes que “quando não tem onde prender mulher, a gente coloca com os homens, mesmo... Fazer o quê?”. (CPI do Sistema Carcerário
2009, p. 284). (Grifo do autor)

Outro caso também relatado pela CPI:
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“o último Estado visitado foi o Pará, na semana passada,
onde a CPI está tomando depoimentos de todos os citados
e envolvidos no caso da prisão da jovem em uma cela com
mais de 20 homens. E, nessa visita, Sra. Ministra, que realizamos no Estado do Pará, em que estivemos inclusive na
Colônia Penal de Belém, detectamos outros casos semelhantes ao daquela jovem. Encontramos mais 2 detentas, uma
já havia tirado 5 meses de cadeia com mais 38 homens, no
Estado do Pará – esta inclusive engravidou de um dos presos e teve um filho –, e uma outra detenta que ficou presa
por 6 meses, já tirou cadeia acho que 2 vezes e tem 2 filhos
de presidiários. Ela não sabe nem quem é o pai, porque
teve de fazer sexo com outras pessoas também, dentro
do sistema prisional”. (CPI do Sistema Carcerário 2009, p.
285). (Grifo meu)

As mulheres são forçadas a se adaptar ao sistema completamente masculino que é o penitenciário. Vários são os atentados aos direitos destas mulheres. Segundo Siqueira e Andrecioli (2019), seus direitos previstos em legislação específica e
na Constituição Federal são evidentemente violados de forma
incontestável, uma vez que ocorre crime contra à integridade
psicofísica, à higiene básica e à saúde. Por exemplo, muitas destas mulheres não recebem do Estado produtos fundamentais
para a higiene, como absorvente, pasta dental, papel higiênico.
“A saúde das aprisionadas fica em jogo diante da ausência de
material adequado de higiene, umidade e falta de circulação
de ar nas celas, tendo em vista que tudo isso corrobora para o
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aparecimento de doenças.’’ (SIQUEIRA E ANDRECIOLI, 2019,
p. 476).
Essa violação também é traduzida pela senhora Luciana
Zaffalon Cardoso, da Pastoral Carcerária de São Paulo:
Ainda em condições carcerárias, a gente passa por um grave problema, que é o acesso a produtos de higiene. A gente
está cansada de ver mulheres presas que não têm acesso
nem a papel higiênico, tampouco a absorvente íntimo. E
são mulheres que passam o mês juntando miolo de pão
para usar como absorvente, muitas vezes, e outras mazelas
dessa mesma tristeza. (CPI do Sistema Carcerário 2009, p.
286).

Isto posto, o presente tópico buscou expor as condições
do ambiente prisional em que estas mulheres se encontram.
Ratificando as necessidades básicas para qualquer pessoa e,
em especial, para as mulheres, que são frequentemente negligenciadas. Seja quanto ao acesso precário a produtos de higiene pessoal, como absorventes higiênicos, que em sua grande
maioria acabam e, segundo relatos, as detentas acabam usando
miolo de pão como absorventes, proliferando bactérias e fungos
estranhos à saúde íntima, além disso, soma-se ao acesso precário a serviços de saúdes ginecológicas e reprodutivas, como o
exame de papanicolau, mamografia e falta de recolhimento de
material cervical, os quais estão garantidos na Lei de Execução
Penal, como também a situação precária de gerar uma criança dentro da prisão, visto que as condições para a realização
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do pré-natal da presa gestante é de difícil acesso, considerando
ainda que algumas não possuem nenhuma assistência médica
durante o pré-natal, parto e pós-parto.
Essa é a realidade negada nas pesquisas oficiais. Os dados precisam ser exatos e seguros, de acordo com a realidade,
para que o Poder executivo encontre soluções para enfrentar a
realidade a qual se encontram essas mulheres e não que retrate
uma condição ideal que não existe. (CPI DO SISTEMA CARCERÁRIO, 2009).

4.2 O ABANDONO SOFRIDO PELA MULHER
RECLUSA
Como já visto nos capítulos anteriores, a mulher criminosa é vista como alguém que transgrediu a lei em dois níveis.
Ela transgrediu a lei penal e rompeu também com a ordem da
família. Não é esperado que a mulher cometa um crime, e essa
mulher vai ser tratada com muito mais rigor quando comparado ao homem.
Poucas mulheres em condição de cárcere conseguem
manter os vínculos familiares após a prisão. Para Varella (2017),
o tamanho das filas em dias de visita é uma das maiores diferenças entre as cadeias femininas e masculinas, uma vez que
nos presídios masculinos se observa as extensas filas que se
formam, até desde o dia anterior, em algumas situações. Enquanto nos presídios femininos, as filas sequer existem, pois
as visitas são poucas e quase nenhuma dessas mulheres recebe
Editora Via Dourada

Cibelle Barroso Calazans | 325

visitas. A CPI do Sistema Carcerário (2009) aponta que 86%
dos presos homens recebe visitas da família e apenas 37,94%
das presas recebem visitas sociais
[...] A sociedade é capaz de encarar com alguma complacência a prisão de um parente homem, mas a da mulher
envergonha a família inteira. Enquanto estiver preso, o homem contará com a visita de uma mulher, seja a mãe, esposa, namorada, prima ou vizinha, esteja ele num presídio de
São Paulo ou a centenas de quilômetros. A mulher é esquecida. (VARELLA, 2017 p. 38).

Para as mulheres, a vivência do confinamento penal revela-se de forma dramática, os relatos de revolta, solidão, tristeza e abandono são os mais frequentes. O crescimento do encarceramento feminino gera efeito de diversas ordens, salienta-se entre os principais: a perda ou o enfraquecimento das
relações familiares, principalmente no cenário “filhos e mães
presas’’. Mudanças nos lares são constantemente reportadas
pelas mulheres reclusas, entre elas: a apreensão com a entrada
ou permanência no crime de filhos ou familiares, o desdobramento da responsabilidade dos filhos mais velhos que passam
a cuidar da casa e dos irmãos mais novos; a ruptura do vínculo
com os familiares em função do sofrimento e constrangimento
causados aos mesmos; o abandono por parte de seus maridos
ou companheiros. (SANTOS et al., 2009).
Essa realidade se deve, comumente, ao impacto causado
nas famílias pela prisão da mulher, e consequentemente seus
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familiares as abandonam por vergonha por aquela mulher ser
a única responsável pelo sustento financeiro, faltando recursos
financeiros aos parentes para que cheguem até as penitenciárias, pois, em muitos casos, os presídios são de difícil acesso
para essas famílias.
A Lei de Execução Penal, em seu art. 41, dispõem que é
assegurado o direito de visita em dias determinados, entretanto, segundo registrado no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN Mulheres de junho de 2017, a
maior parte das unidades no Brasil não possui local adequado
para realização da visita social e, quando se trata de visita íntima, esse cenário é ainda pior.
Até 1999, era garantido apenas aos homens o direito à
visita íntima, a partir do
Programa de Visita Íntima para Mulheres Presas, instituído pela Resolução nº 01/99 do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária (CNPCP), esse fato mudou. Contudo,
vale ressaltar que nem todos os presídios femininos do país
cumprem com esse direito legal. A justificativa alegada para
tal descaso consiste na inexistência de estrutura física adequada, espaço e segurança ao atendimento do pedido. (FRANÇA,
2014). De acordo com a autora:
As pesquisas mostram, e a que resultou na Tese de Doutorado, intitulada Prisão, tráfico e maternidade: um estudo
sobre mulheres encarceradas, que a visita íntima representa para as mulheres um momento de resgate da privacidade, direito usurpado de inúmeras pessoas pela prisão, enEditora Via Dourada
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quanto forem mantidas na condição de presas. (FRANÇA,
2014, p. 221).

Em uma análise comparativa entre os estabelecimentos
masculinos e femininos, é possível examinar que foram realizadas, em média, 4,55 visitas sociais por preso no decorrer do
primeiro semestre de 2017. As unidades femininas têm essa
média reduzida para 4,45 visitas por presa, e nas unidades mistas a média de visitas recebidas semestralmente é ainda menor,
de 2,63% por custodiada (DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO
NACIONAL,
2017). Para Fernandes e Hirdes (2006): “a família é essencial para manter o equilíbrio psicológico durante o tempo de
prisão, pois é à família e aos filhos que os apenados atribuem
toda a força para lutar e encarar todas as dificuldades’’ (p.420).
Nesse cenário, até que ponto essa ausência social com
seus companheiros, filhos, familiares e amigos podem influenciar na ressocialização dessas detentas? São escassas as publicações, especialmente nas ciências da saúde e jurídica, que tratem questões referentes ao abandono familiar e à saúde da mulher presa. A privação da liberdade se torna a menor das penas,
uma vez que a mulher chega a ser duplamente castigada, tendo
o desamparo como o pior dos seus castigos. Lemgruber (1999)
preceitua que a mulher transgressora não é considerada digna
de respeito e atenção, problema este mundial, sendo algo cultural, pois a expectativa de uma sociedade machista e patriarcal
é que a mulher seja dócil e respeite as normas da família e ao
cometer um crime, ela rompe com a sociedade duas vezes e é
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castigada duplamente.
A prisão para a mulher é um espaço discriminador e opressivo, que se expressa na aberta desigualdade do tratamento que recebe, no sentido diferente que a prisão tem para
elas, nas conseqüências para sua família, na forma como
o Judiciário reage em face do desvio e na concepção que a
sociedade atribui ao desvio. Por isso, a prisão estigmatiza
muito mais as mulheres do que os homens. (CASTILHO,
2007, p.38)

4.2 A FORMA DE ENFRENTAMENTO POR
PARTE DO ESTADO: CUNHO PUNITIVO OU
RESSOCIALIZADOR?
A Lei de Execução Penal n.º 7.210/84 ordena o cumprimento das penas no Brasil. Tem como fito: “efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições
para a harmônica integração social do condenado e do internado.’’ (BRASIL, 1984, s.p.).
Nesse sentido
A Execução Penal deve promover a integração social do
condenado ou do internado, já que adota a teoria mista ou
eclética, segundo a qual a sanção penal judicialmente imposta busca a aplicação da pena de caráter retributivo, sem
descuidar da imprescindível socialização ou ressocialização,
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com vistas à reinserção social do condenado. Objetiva-se,
por meio da execução, punir e humanizar (MARCÃO 2005,
p.1).

Salienta-se que a liberdade é uma particularidade instintiva do ser humano, este não nasceu para ficar preso. Assim,
segundo assevera Guilherme de Souza Nucci (2014, p. 29), “deve-se ressaltar constituir a liberdade a regra, no Brasil; a prisão
a exceção.” Entretanto, a conduta de delitos, como transgressão
de uma norma social, é uma realidade que existe desde as primeiras eras na história da humanidade e nunca será dizimada.
Com a intenção de relacionar-se em harmonia na sociedade é
indispensável a criação de normas.
Nesse viés, o Direito penal tem por escopo nortear as relações sociais em seus aspectos mais pertinentes para garantir
a ordem jurídica no Estado democrático. Consoante com o autor Nucci, o Direito Penal é considerado:
[...] o ramo do ordenamento jurídico que se ocupa dos mais
graves conflitos existentes, devendo ser utilizado como a
última opção do legislador para fazer valer as regras legalmente impostas a toda comunidade, utilizando-se da pena
como meio de sanção, bem como servindo igualmente para
impor limites à atuação punitiva estatal, evitando abusos
e intromissões indevidas na esfera de liberdade individual.
(NUCCI, 2009, p. 61)

Dessarte, partir da concepção da figura do Estado e do
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contrato social, pertence a este o exercício do jus puniendi, ou o
direito de punir, de modo que o Estado tem obrigação de executar a pena em concordância com os princípios constitucionais
e, sobretudo, dar à sanção o caráter adotado pelo ordenamento
jurídico. Para Fernando Capez:
O Estado, única entidade dotada de poder soberano, é o titular exclusivo do direito de punir (para alguns, poder-dever de punir). Mesmo no caso da ação penal exclusivamente
privada, o Estado somente delega ao ofendido a legitimidade para dar início ao processo, isto é, confere-lhe o jus persequendi in judicio, conservando consigo a exclusividade do
jus puniendi. (CAPEZ, 2012, p. 45)

Contudo, conforme apresentado em uma breve exposição de fatos, o sistema carcerário brasileiro enfrenta uma crise,
suas falhas são explícitas, o Estado cumpre o seu papel de punir,
mas não adota medidas efetivas para fazer concretizar o normativo da Lei de Execução Penal. A falta de interesse político,
concomitante com o preconceito de uma sociedade estigmatizada em querer “prender os ladrões’’, resulta numa violação de
dignidade e numa taxa de reincidência cada vez maior desses
indivíduos. Para Mirabete (1992, p. 39):
Há uma convicção quase unânime entre os que militam no
exercício da aplicação do direito de que a Lei de Execução
Penal é inexequível em muitos de seus dispositivos e que,
por falta de estrutura adequada, pouca coisa será alteEditora Via Dourada
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rada na prática quanto ao cumprimento das penas privativas de liberdade e na aplicação da lei com relação às medidas alternativas previstas na nova legislação. Embora se
reconheça que os mandamentos da LEP sejam louváveis e
acompanhem o desenvolvimento dos estudos a respeito da
matéria, estão eles distanciados e separados por um grande abismo da realidade nacional, o que a transformará, em
muitos aspectos, em letra morta pelo descumprimento e
total desconsideração dos governantes quando não pela ausência dos recursos materiais e humanos necessários à sua
efetiva implantação.

Essa crise é evidenciada por Bitencourt (2004, p. 104) ao
declarar que:
Atualmente predomina uma atitude pessimista, que já não
tem muitas esperanças sobre os resultados que se possa
conseguir com a prisão tradicional. A crítica tem sido tão
persistente que se pode afirmar, sem exagero, que a prisão
está em crise. Essa crise abrange também o objetivo ressocializador da pena privativa de liberdade, visto que grande
parte das críticas e questionamento que se fazem à prisão
refere-se à impossibilidade – absoluta ou relativa – de obter
algum efeito positivo sobre o apenado.

O Brasil é o terceiro país com a maior população carcerária do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da
China. (Revista Consultor Jurídico, 2017). O sistema carcerário
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está acima de sua capacidade, as unidades operam com o dobro
e, em alguns casos, até com o triplo da capacidade. A função e
o modo de execução das penas é pauta de discussão desde que
foram instauradas as normas carcerárias. Os presídios no Brasil são verdadeiros armazém de pessoas, tornando sua função
basilar de efetivar a pena e ressocializar o preso, para que este
seja reinserido na sociedade, ineficaz. (FAGUNDES; TEIXEIRA;
CARNEIRO, 2017).
Além da má infraestrutura proporcionada pelo Estado e
o sistema carcerário ferir seriamente os direitos humanos dos
detentos, não existe segurança dentro das prisões brasileiras,
as penitenciárias hoje são dominadas por facções criminosas,
onde o tráfico de drogas se faz presente, além das ameaças
constantes de rebeliões. (FAGUNDES; TEIXEIRA; CARNEIRO,
2017). Corroborando com esse pensamento, o Ministro Luís
Roberto Barroso (2017, online): expõe:
Um dos grandes problemas que as drogas têm gerado no
Brasil é a prisão de milhares de jovens, com frequência primários e de bons antecedentes, que são jogados no sistema
penitenciário. Pessoas que não são perigosas quando entram, mas que se tornaram perigosas quando saem.

Para Fagundes, Teixeira e Carneiro (2017), o intuito da
ressocialização é dispor ao encarcerado ou ao internado ações
que proporcionem dignidade, tratamento humanizado, preservando a autoestima e a honra, de maneira que isso seja um amparo ao processo reabilitativo, assim reconquistando os valores
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humanos, visando reintegrá-lo à sociedade, impulsionando-o a
não cometer delitos novamente, viabilizando então a assistência material, educacional, à saúde, assistência jurídica, social e
religiosa, direcionando-o para assistência psicológica, projetos
de profissionalização, incentivando então para um futuro fora
dos muros do presídio.
Dessa forma, quando falamos em reinserção, ressocialização, inclusão dessas pessoas, dessas mulheres, estamos falando no Estado investir em políticas públicas, em educação,
no trabalho, na saúde desses indivíduos, na cultura, na arte, os
tratando como detentores de direitos, uma vez que estas estão
privadas de sua liberdade e não de sua dignidade.
ZACARIAS (2006, p. 61) ressalta que:
O trabalho é importante na conquista de valores morais e
materiais, a instalação de cursos profissionalizantes possibilita a resolução de dois problemas, um cultural e outro
profissional. Muda o cenário de que a grande maioria dos
presos não possui formação e acabam por enveredar, por
falta de opção, na criminalidade e facilitam a sua inserção
no mercado de trabalho, uma vez cumprida a pena.

Nesse sentido, Sant’Anna (2014, p. 59) preceitua que
“acreditamos que a educação deva ser vista como um direito
básico e universal’’. Assim, sua função deve ser pensada para
além do cumprimento de um papel normatizador, deve ser encarada como um dos fatores que possam contribuir para que o
apenado ou egresso do cárcere repense no seu papel enquanto
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sujeito social e busque novos caminhos através de uma reflexão crítica que possibilite se posicionar de formas diferentes, as
quais o levaram a práticas transgressivas e à reclusão.
Segundo Bittencourt:
Do ponto de vista do Direito Penal, não se pode atribuir
às disciplinas penais a responsabilidade exclusiva de conseguir a completa ressocialização do delinquente, ignorando
a existência de outros programas e meios de controle social
de que o Estado e a sociedade devem dispor com objetivo
ressocializador, como é a família, a escola a igreja etc. A readaptação social abrange uma problemática que transcende
o aspecto puramente penal e penitenciário. (BITENCOURT,
2011, p. 143)

Diante do exposto, verifica-se que os fatores estruturais,
reforçados pelas condições insalubres da prisão, como a má alimentação, a falta de higiene, o uso de drogas, ocasionam saída
dessas pessoas dali numa condição ainda mais degradante do
que chegaram, sendo atingidas moralmente e fisicamente, tendo sua saúde fragilizada. Conforme aduz Laboissière (2018),
a chances de contrair doenças como a tuberculose é 28 vezes
maior que alguém em liberdade. E ao retornar a sociedade, já
debilitado por negligência do Estado, encontra barreiras significativas na inserção no mercado de trabalho assim como para
a sua reinserção social, o que acaba resultando na reincidência
de crimes praticados. Ainda que não seja uma justificativa para
tal fato, faz-se necessário compreender o contexto social e ecoEditora Via Dourada
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nômico para este fenômeno.
Dessa forma, verifica-se que a omissão do Estado tem
suas consequências na vida do egresso e consequentemente
para a sociedade, tendo em vista que a taxa de reincidência no
Brasil é de 70% (IPEA, 2015). Por conseguinte, fica o questionamento se a norma vigente, que regula as condições para a
harmônica integração social do condenado, respeita os direitos
humanos fundamentais garantidos pela nossa Constituição Federal.

4.4 A IMPORTÂNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
NA RESSOCIALIZAÇÃO
Conforme demonstrado anteriormente, o Estado não é
capaz de garantir a segurança do indivíduo preso, uma vez que,
teoricamente, quando o sujeito é preso, ele passar a ter a tutela
do Estado, ou seja, ele que é responsável por mantê-lo em condições de segurança, prestando assistência material, jurídica,
religiosa, social e de saúde. Para Mirabete (2007, p. 63): “se a
reabilitação social constitui a finalidade precípua do sistema de
execução penal, é evidente que os presos devem ter direitos aos
serviços de assistência, que para isso devem ser-lhes obrigatoriamente oferecidos, como dever do Estado”.
A pena tem como finalidade a punição e a ressocialização, para que o indivíduo não reincida. Por ressocialização,
compreende-se a conduta de readaptar, reeducar e ressocializar o condenado, objetivando prepará-lo novamente a viver em
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sociedade. Conforme o ordenamento jurídico, Santos (1995, p.
193) afirma que a ressocialização “[...] é a reintegração do delinquente na sociedade, presumivelmente recuperado.’’ Contudo, a ressocialização se dá por meio de políticas públicas, as
quais se revelam absolutamente ineficientes.
A situação atual dos presídios é lastimável, o Estado trata
a saúde dos presos com total descaso. Um ambiente hostil onde
não se perde apenas a liberdade, mas sim a dignidade, quando
subordinados a situações humilhantes, manifestando insulto a
Constituição Federal, no seu artigo, 5º, inciso III, que diz: “ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano
ou degradante”. (BRASIL, 1984).
Quando nos referimos às mulheres apenadas, o cenário
é ainda pior, uma vez que o sistema carcerário foi feito por homens e para homens. Para Santos (2020, s.p): “Conhecer quem
são os nossos presos, saber de onde vieram e como chegaram
até ali é fundamental para dar efetividade às políticas públicas.”
Nesse contexto, estudos apontam que: [...] as mulheres encarceradas possuem condições específicas de vulnerabilidade e demandam atenção especial do Estado, que tem o dever de dar
maior estima a essa situação, o que lamentavelmente não vem
sendo observado (OLIVEIRA; SANTOS, 2012, p. 237).
Para Miyamoto e Krohling (2012), as políticas públicas
de ressocialização da mulher reclusa devem possibilitar a sua
entrada no mercado de trabalho em atividades e competências
que possam de fato oportunizar a sua emancipação social. Assim, a inserção dessas mulheres só será alcançada com a inclusão social digna dessas pessoas, isto significa, quando o Estado
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conseguir absorver suas necessidades por saúde, educação e
trabalho. Corroborando com esse pensamento, CUNHA(2010,
p. 176) assevera:
[...] a educação deve se integrar a uma política séria de qualificação profissional e trabalho no cárcere. As atividades
de trabalho e educação na prisão não podem ser encaradas como mais uma ocupação para a reeducanda cumprir
seu tempo de pena mais tranquila, mas deve fazer parte de
um projeto consistente de resgate da dignidade humana e
possibilidade de novos sonhos e rumos, quando do cumprimento desta pena. A ação educativa como meio para a
ressocialização deve resgatar a dignidade humana das mulheres presas, permitindo a atividade criadora e a construção da autonomia.

Outro fator importante é o fortalecimento dos vínculos familiares sempre que for possível. Nas palavras de NETO
(2012, p.44):
Os familiares que mostram atitudes de apoio e incentivo
aos parentes presos conseguem motivá-los ao a cumprir
de forma correta todo processo de recuperação no tempo
previsto. Já quando a família estigmatiza o indivíduo encarcerado, lhe faltando com a assistência e os cuidados necessários, as complicações e o abandono da responsabilidade
se tornam mais frequentes. Fazendo com que o prisioneiro
vivencie uma mistura de sensações como culpa, desprezo,
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revolta, o deixando desmotivado e sem razão para continuar existindo.

Dessa forma, demonstra a necessidade do Estado em desenvolver projetos com a finalidade de fortalecer os vínculos familiares, objetivando restabelecer essas mulheres em seu ambiente familiar, como também desenvolver projetos específicos
para mãe encarcerada.
Isto posto, se faz necessário verificar a urgência de políticas públicas voltadas nas condições específicas das mulheres
encarceradas, a saber: a maternidade, a prudência referente à
saúde íntima da mulher, como exames ginecológicos e obstétricos, o acompanhamento devido pré e pós-parto. De forma
que a lei vigente possa ser de fato cumprida, de maneira que
tornem digna a passagem dessas mulheres nos presídios e que
estas possam ser reinseridas na sociedade na prática, e não se
tornem apenas números estatísticos no mundo do crime.

5 CONCLUSÃO
O presente trabalho monográfico propôs abordar quais
são os desafios e a realidade de ser mulher no sistema carcerário brasileiro, analisando os direitos, que estão garantidos na
Lei de Execução Penal n.º 7.210 de 1984. Direitos estes que são
fundamentais para a dignidade da pessoa humana e que, entretanto, não correspondem à realidade enfrentada pela população carcerária feminina.
A negligência da temática tem sucedido como um dos
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diferentes modos de violência que as mulheres em condição
de cárcere têm padecido, isto é, a condenação pelo gênero, pela
invisibilidade histórica e pelo delito. Destarte, como forma
de compreender o contexto social, político e econômico mais
abrangente, que leva ao crescimento exponencial dos números de encarceramento de mulheres no Brasil, primeiramente,
buscou-se verificar o crescimento da desigualdade existente no
país e sua relação com o expressivo crescimento da pobreza.
A desigualdade no Brasil é consequência de um processo
histórico, que constata o desmonte do estado social e de políticas sociais que são extintas ou reduzidas, excluindo mais do
que a metade da população do acesso a condições mínimas de
cidadania e dignidade – uma vez que apenas um pequeno percentual da população possui os benefícios do desenvolvimento
econômico.
Dessa forma, observa-se que, com a implementação de
políticas neoliberais, isto é, de um combate, principalmente, à
política de bem-estar social e à máxima intervenção do Estado
na economia, enfraqueceu-se a assistência social, a educação, a
saúde, como também se deu a máxima desregulamentação da
força de trabalho, a diminuição de renda, etc., e, consequentemente, houve um significativo aumento da pobreza e de sua
criminalização.
Desse modo, alguns fatores contribuem para que as mulheres sejam mais vulneráveis à pobreza, sendo este fenômeno
denominado como feminização da pobreza, em que há mais
mulheres que são mães solteiras, responsáveis pelo sustento
do lar, de maneira que estas são duplamente exploradas e doSérie Segurança pública, direito e justiça brasileira: volume 14
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minadas. Fenômeno este que está relacionado ao aumento de
mulheres inseridas na esfera criminal, como forma de aquisição de renda.
Assim, foi constatado que, apesar de representar índices menores, quando comparados à participação masculina,
esse cenário vem se modificando, com números percentuais de
aprisionamento de mulheres ultrapassando os números masculinos. Desse modo, buscou-se refletir sobre a contextualização histórica, pois, a história da criminalidade feminina, desde
os primórdios, foi tratada com descaso por parte dos teóricos
do crime, quer seja com poucos estudos voltados ao crime praticados por mulheres ou com a relativa escassez de conteúdo
sobre encarceramento feminino.
Nesse cenário, evidenciou-se que as mulheres têm sido
presas principalmente por crimes de tráfico de drogas e que a
Guerra às Drogas foi um coeficiente fundamental para o encarceramento em massa na atualidade, uma vez que esta guerra é
seletiva e tem classe e raça.
Diante de tal conjuntura exposta, traz-se à tona a necessidade de verificar qual o tratamento destinado a essas mulheres por parte do Estado e da sociedade, afinal, quem luta
por essas mulheres? Este trabalho busca, principalmente, gerar reflexão e despertar um novo olhar para o tema. Tentou-se
entender como a instituição prisão é um lugar por excelência
de violações de direitos que abre portas para a violência e para
a desigualdade social, diante de um ambiente hostil de invisibilidade e abandono em que estão inseridas as mulheres em
situação de cárcere.
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Quando se trata de um tema acerca de mulheres encarceradas, diversas circunstâncias observadas devem ser abordadas, como o acesso precário a produtos de higiene pessoal,
a falta de assistência médica específica para exames de câncer
de mama, papanicolau, bem como da condição das mães reclusas e seus filhos, considerando ainda que algumas gestantes
não possuem nenhuma assistência médica durante o pré-natal,
parto e pós-parto, como também, a manutenção de vínculos
familiares e afetivos.
Dessa forma, a escolha do tema deve-se à sua grande
observação e evolução em razão do ambiente de descaso, perplexidade e violência contra os direitos mínimos existenciais
dentro dos presídios femininos brasileiros, bem como a falta de
estudos nessa área. Assim, é indispensável a execução de políticas públicas específicas para essas mulheres. O Estado não
pode mais se omitir em face de tal realidade e dos exercícios de
sua função, conforme estabelece a Lei de Execução Penal, uma
vez que o indivíduo ao ser preso está privado de sua liberdade
e não de sua dignidade. Não se trata apenas de prender “criminosos’’, mas sim de reinseri-los em nossa sociedade, oportunizando, dentro e fora das grades, emprego, educação, saúde e
moradia, tornando digno o percurso dessas mulheres no nosso
atual sistema carcerário e não fazer com que essa passagem
dentro dos presídios resulte no oposto: escolas do crime.
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