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EPÍGRAFE 

Pai Nosso de Um Presidiário1 

Pai nosso que estais nos céus 
Olhai por nós que somos réus 

Venha a nós a liberdade 
Assim na terra como no céu 

Estende sobre nós o Teu Santo Véu 
O pão nosso de cada dia, daí-nos hoje, Senhor 

Reparte conosco um pouco do pão do Teu Amor 
Perdoa a nossa maldade 

Assim como nós perdoamos a hipocrisia da sociedade 
Não nos deixeis cair em outra contravenção 

Para que não voltemos a sofrer tanta humilhação 
Senhor, em nossa ausência, proteja nossos lares 

Enxuga as lágrimas de nossos famílíares, 
Oh Pai! Confiamos em Ti e na Tua justiça, também 

Pois tu é o juiz dos juízes, para sempre 
AMÉM 

1 1 Autor: Um presidiário - Augusto Batista, do Setor de Custódia Hildebrando de 

Souza - Ponta Grossa - PR, reproduzido por MACHADO (2000, p. 297) 
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RESUMO 

KIKUCHI, J.C.H. - Gerência de segurança no sistema 

penitenciário, aborda a situação da Penitenciária Central do Estado, 

em intervenção policial militar desde meados de julho do ano de 

2001, logo após a rebelião comandada pelo Primeiro Comando do 

Paraná, facção criminosa congênere ao Primeiro Comando da 

Capital, do vizinho Estado de São Paulo, ou braço paranaense do 

Crime Organizado, conforme apurado em estudo de caso feito em 

2002 por LUBIAN, que discorreu sobre a rebelião e a intervenção da 

PMPR, como parte de sua missão residual. A abordagem 

situacionista da presente monografia discorre sucintamente sobre a 

parte legal, pois essa foi ,exaustivamente ,vista na Monografia de 

LUBIAN, 2002, investigando com rigor as circunstâncias que mantém 

a PMPR na gerência de segurança do sistema penitenciário e a 

atuação interna de policiais-militares em funções análogas as de 

agente penitenciário. A comparação com outros estados e a 

pesquisa de campo foram os métodos básicos de investigação para 

uma descrição "ipso facto" atual, beneficiada com os acontecimentos 

novembrinos quando o modelo escolhido pela administração anterior, 

que abdicou de agentes penitenciários profissionais e vocacionados, 

para serem substituídos por policiais-militares ou agentes 

"terceirizados", precipitando mais uma rebelião, essa trágica com a 

morte de duas pessoas, justamente na unidade de segurança 

máxima, Penitenciária Estadual de Piraquara, inaugurada ao final de 

2002, e cuja gerência e funcionamento é fruto da terceirização. 

Assim como a presença de policiais-militares no interior dos presídios 

se deu em causa de uma rebelião, a sua retirada pode também o ser, 

conforme relato das autoridades entrevistadas na presente 

monografia. 

Palavras Chaves: Policiamentos Ostensivo de Guardas, Segurança 

Penitenciária, Rebeliões Carcerárias. 



1 INTRODUÇÃO 

As principais bases que os Estados têm, sejam novos, velhos ou mistos, são boas leis e boas 
armas. E como não pode existir boas leis onde não há armas boas, e onde há boas armas convém 

que existam boas leis, referir-me-ei apenas às armas. 
Maquiavel 

Em 2002 o Major Amauri Lubian elaborou um trabalho monográfico 

que teve como tema: ATIVIDADE ROTINEIRA DO POLICIAMENTO 

OSTENSIVO/PMPR INTERNAMENTE NA PENITENCIÁRIA CENTRAL 

DO ESTADO: ESTUDO DE CASO, em que em resumo nas 

Considerações Finais afirma: 

O estudo de caso da presente monografia se fundamenta na indagação se a Polícia 
Militar, tem a devida competência para, rotineiramente prestar serviço de Policiamento 
Ostensivo nas dependências internas da Penitenciária Central do Estado, pois é uma 
atividade essencialmente atípica aos ordenamentos jurídicos existentes. 

É relevante destacar que a presença da polícia militar no interior da PCE inicialmente 
trouxe uma repressão maior nas facções, haja vista que, diminuiu as atuações 
criminosas, como vendas de celas, tráfico de drogas, celulares, vendas de gêneros 
alimentícios do próprio Estado (carne), mortes de presos contrários à facção, disputas 
entre facções, e outros 

A presença da PM dentro dos presídios pode ser contestada por organismos 
internacionais de defesa dos Direitos Humanos; 

Os policiais militares que fazem a guarda interna podem ser feitos reféns, e isso 
conforme foi visto no capítulo li é um agravante para a solução da crise, a presença de 
policial como refém. 

Quando a Polícia Militar realiza atendimento atípico, ela prejudica o Sistema de Defesa 
Social, porque diminui a capacidade de cumprimento de sua missão constitucional de 
prevenção. 

Fazer do excepcional algo rotineiro, é deveras temerário, pois ante nova crise quem 
socorrerá a PMPR? 

É cômodo para o DEPEN e simpáticos a autoridade política; 

Dificulta a ressocialização do interno; 

Demonstra a presente monografia que o Estado tem capacidade para o enfrentamento 
de situações de risco no interior do Sistema Prisional; e que existe ilegalidade na 
aplicação rotineira de efetivos da PMPR nas atividades internas da PCE. {LUBIAN, 
2002, p. 3) 

Conforme já levantado no Estudo de caso citado é empregada no 

interior da PCE, quase uma centena de policiais-militares, provindos de 

diversas Unidades Operacionais, principalmente originários do Comando 

do Policiamento da Capital. 

Sabendo-se que a PMPR está atuando diretamente no sistema 



2 

penitenciário, com policiais no interior da PCE e indiretamente nas 

rebeliões, revoltas e tentativas de fuga, pergunta-se qual a 

responsabilidade da PM e como pode ela ajudar na correta condução 

desse importante subsistema da segurança pública? 

Pretende-se demonstrar alternativas ao emprego de efetivos da 

PMPR. 

Com objetivo de estudar como a PMPR atua na gerência de 

segurança no sistema penitenciário, busca-se especificamente: 

• Analisar a legalidade e conveniência da aplicação rotineira de 

efetivos da PMPR nas atividades internas da PCE. 

• Analisar por que se mantêm os efetivos da PMPR dentro da 

PCE. 

Com a hipótese de que o Sistema Penitenciário do Paraná é 

competente para a sua própria gerência e operacionalização, a presente 

monografia apresenta como introdução, a Rebelião de Julho de 2001, e 

suas nefastas conseqüências; demonstra-se o método utilizado no 

segundo capítulo e como desenvolvimento se faz revisão da literatura, 

Tendo por guia a legislação pertinente, segue-se com a situação do 

Sistema Penitenciário Brasileiro, sua evolução e suas mazelas, 

demonstrando-se que os percalços encontrados na Penitenciária Central 

do Estado do Paraná, não são casos isolados. No quarto capítulo, se faz 

a discussão da pesquisa de campo agrupando as idéias semelhantes e se 

extraindo a síntese do autos sobre as respostas. Nas considerações 

finais, a confirmação plena da hipótese de que o Departamento 

Penitenciário do Paraná é capaz de realizar a gerência do sistema e a 

guarda interna, mantendo-se a PMPR para a guarda externa, escoltas e 

apoio nas emergências, principalmente, no gerenciamento de crises. 



2 METODOLOGIA 

A ciência? Ao fim e ao cabo, o que é ela senão uma longa e sistemática curiosidade? 
André Maurois 1885 -1967 Ensaísta francês 

Para se atingir os objetivos, foi necessário coletar dados através de 

entrevista nos níveis decisório estratégico e executor tanto do sistema 

prisional quanto do policiamento ostensivo, mormente o de guarda, bem 

como sua posição diante da situação apresentada. 

As entrevistas foram respondidas pelas autoridades abaixo: 

1 - Juiz da Vara de Execuções Penais 

2 - Diretor-Geral da Secretária de Justiça 

3 - Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da Justiça e 

Cidadania, 

4 - Cmt do Policiamento da Capital; 

5 - Cmt do Batalhão de Polícia de Guardas. 

As entrevistas foram aplicadas às autoridades acima, com as 

mesmas perguntas para os públicos interno e externo (Sistema prisional e 

de Segurança Pública). 

2.1.1 Roteiro das Entrevistas 

Qual a responsabilidade da PMPR em face do gerenciamento de 

segurança no Sistema Penitenciário? 

Qual a legalidade da intervenção da PMPR dentro da PCE? 

Qual a legalidade da permanência de efetivos da PMPR dentro da 

PCE? 

Qual a conveniência e necessidade? 

Como a PMPR pode ajudar na· condução do sistema prisional, 

especificamente no interior dos estabelecimentos prisionais? 

Qual a melhor alternativa: retirar a PMPR de dentro da PCE, ou 

colocá-la dentro das demais unidades prisionais? 



• 
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2.2 CRONOGRAMA DE TRABALHO MONOGRÁFICO 

Considerada a disponibilidade de tempo para a execução de 

pesquisa, foi estabelecido o seguinte Cronograma: 

Desenvolvimento do T.T.C. Jul Ago Set Out Nov 
Elaboração do Anteprojeto X 
Defesa do Anteprojeto X 
Revisão de Literatura X 
Elaboração do Projeto X . ··--:~ •· ·~ 
Defesa do Projeto X '• 

li'. < 

Execucão do Projeto X ~~:. 

Realizacão das entrevistas X 

1\: Análise e Discussão dos Dados 
Conclusão e Sugestão 
Revisão do Texto ;.·.~.;!,.: X 
Reorganização, Correção e definição do .- li .. X 
texto, sob os pontos de vista da 
ortografia, gramática e metodologia 
Avaliacão da Monografia pela Disciplina X 
Revisão da Monografia 
Reoroducão 
Entrega da Monografia à Coordenação 
do Curso. 
e Encadernação da Monografia 

Dez 

X 
X 
X 

X 



3 DESENVOLVIMENTO 

Nenhuma empresa sobreviverá se depender de gênios para administrá-la. Ela precisa 
ser capaz de ser conduzida por seres humanos medianos. Peter Drucker - Escritor 

americano 

3.1 LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ A RESPONSABILIDADE PELA 

SEGURANÇA PÚBLICA 

Em relação à lei maior e às leis específicas da PMPR, LUBIAN, 

2002 caracteriza que a Constituição Estadual, em cumprimento à 

Constituição da República Federativa do Brasil, definiu os órgãos de 

segurança pública, os quais serão os responsáveis pela execução da 

preservação da ordem pública e segurança da comunidade. 

Em seu artigo 42, incumbe à Polícia Militar a execução da Polícia 

Ostensiva, a preservação da ordem pública, estando na Lei de 

Organização Básica, lei 677 4/76 a obrigação de execução da guarda 

externa dos presídios. 

3.1.1 Lei de Execução Penal no Brasil 

As tentativas para regular a execução da pena no Brasil são 

relativamente recentes, houve um tentativa em 1933, com a apresentação 

do chamado "Projeto de Código Penitenciário da República". Em 1951, o 

Deputado Carvalho Neto apresentou na Câmara Federal um projeto que 

dispunha sobre normas gerais de Regime Penitenciário, que aprovado foi 

transformado na Lei nº 3.27 4, de 02 de outubro de 1957. 

Sua eficácia, no entanto, tomou-se pouco abrangente, 

especialmente por não prever sanções para o descumprimento dos 

princípios a das regras contidas nesse diploma legal, tornando-se, então, 

letra morta no ordenamento jurídico do país. 

No mesmo ano de 57, outro projeto tratando sobre a execução da 

pena era apresentado ao Ministro da Justiça, que por várias razões 
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deixou de tramitar. 

Em 1963, Roberto Lira apresentou proposta de Lei para regular 

este tema, que também não encontrou eco em face da eclosão do 

movimento político de 64. 

Em 1979, Benjamim Moraes, apresentou anteprojeto de lei, que 

após submetido a uma comissão de avaliação, não foi aprovado. 

No ano de 1981, através de uma comissão instituída pelo Ministro 

da Justiça, foi elaborado novo projeto para a execução da pena no Brasil, 

que submetido à comissão revisora, foi aprovado sem grandes 

modificações, transformando-se na atual Lei nº 7.210 de Execução Penal 

(LEP), de 11 de julho de 1984, que entrou em vigor em 13 de janeiro de 

1985, em concomitância com a Lei da reforma da parte geral do Código 

Penal. 

Diz a Lei de Execução Penal em seu artigo primeiro: "A execução 

penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão 

criminal a proporcionar condições para harmonia, integração social do 

condenado a do internado." Esse artigo reúne as duas grandes 

finalidades da Lei de Execução Penal, quais sejam, a correta efetivação 

dos mandamentos inseridos na sentença ou decisão criminal, e a 

necessidade de instrumentalizar a reinserção do recluso ao convívio 

social. Contempla, portanto, este artigo que o apenado deverá ter durante 

a sua estada no estabelecimento prisional, acesso à assistência do 

Estado para sua ressocialização. 

Excertos de interesse na Lei de Execução Penal: 

Art. 3° - Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos 
pela sentença ou pela lei. 

Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou 
política. 

Art. 10 -A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o 
crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. 

Art. 17 - A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação 
profissional do preso e do internado. 

Art. 28 - O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, 
terá finalidade educativa e produtiva. 
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Art. 76 - O Quadro do Pessoal Penitenciário será organizado em diferentes categorias 
funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições 
relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e às 
demais funções. 

Art. 77 - A escolha do pessoal administrativo, especializado, de instrução técnica e de 
vigilância atenderá a vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do 
candidato. 

Art. 80 - Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade, composto, no 
mínimo, por um representante de associação comercial ou industrial, um advogado 
indicado pela seção da Ordem dos Advogados do Brasil e um assistente social 
escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. 

Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo, ficará a critério do juiz 
da execução a escolha dos integrantes do Conselho. 

Art. 81 - Incumbe ao Conselho da Comunidade: 

1 - visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca; 

li - entrevistar presos; 

Ili - apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário; 

IV - diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao 
preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. 

Art. 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura a 
finalidade .. Parágrafo único - O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 
determinará o limite máximo da capacidade do estabelecimento, atendendo a sua 
natureza a peculiaridade. 

Art. 203 §4° - O descumprimento injustificado dos deveres estabelecidos para as 
unidades federativas implicará na suspensão de qualquer ajuda financeira a elas 
destinada pela União, para atender às despesas de execução das penas e medidas de 
segurança. (BRASIL, 1985) 

3.2 SITUAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO 

Segundo a HRW, Human Rights Watch, maior ONG dos Direitos 

Humanos no Brasil, em seu relatório atualizado em outubro de 2003, 

disponível na internet: 

Com cerca de 170.000 detentos agrupados em cerca de 512 pnsoes, milhares de 
delegacias e vários outros estabelecimentos.o Brasil administra um dos dez maiores 
sistemas penais do mundo. No entanto, seu índice de encarceramento--isto é, a razão 
preso-população--é relativamente moderada. Com uma taxa aproximada de 108 presos 
por 100.000 habitantes, o Brasil encarcera menos pessoas per capita que muitos outros 
países da região e, de longe, bem menos do que os Estados Unidos. 

Como este relatório descreve, a realidade no Brasil passa longe das descrições da lei. 
Primeiro, o sistema penal do país sofre a falta de uma infra-estrutura física necessária 
para garantir o cumprimento da lei. Em muitos estados, por exemplo, as casas dos 
albergados simplesmente não existem; em outros, falta capacidade suficiente para 
atender o número de detentos. Colônias agrícolas são igualmente raras. De fato, como 
será descrito de forma pormenorizada abaixo, não existem vagas suficientes nos 
presídios para suportar o número de novos detentos, forçando muitos presos 
condenados a permanecerem em delegacias durante anos. 



8 

Os estabelecimentos penais brasileiros espalham-se por todo o país mas estão mais 
concentrados nos arredores das zonas urbanas e regiões mais populosas. São Paulo, o 
estado mais populoso do Brasil, tem de longe a maior população carcerária. De fato, só 
o estado de São Paulo mantêm cerca de 40% dos presos do país, uma população 
carcerária maior do que a da maioria dos países latino-americanos. Outros estados com 
significativas populações carcerárias são o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul, Paraná e Paraíba. 

Oito dos vinte e seis estados do Brasil, por outro lado, mantêm cada um menos do que 
mil presos. Dentre esses estão vários com os mais baixos índices de encarceramento; 
em outras palavras, suas pequenas populações carcerárias não apenas refletem seus 
menores números de habitantes como também que se prende uma proporção menor de 
pessoas. Alagoas, por exemplo, possui um índice de encarceramento de 17.8 presos 
por 100.000 habitantes em 1995--o menor índice do Brasil--daí, o estado só mantinha 
478 pessoas confinadas, muito embora fique entre os estados brasileiros de população 
de médio porte. 

O Brasil, na verdade, não possui um sistema penal e sim muitos. Como nos Estados 
Unidos e outros países, embora diferentemente da maioria dos países latino
americanos, as prisões, cadeias e centros de detenção no Brasil são administrados 
pelos governos estaduais. Isto é, cada um dos vinte e seis governos estaduais, assim 
como o governo do Distrito Federal, administra um conjunto separado de 
estabelecimentos penais com uma estrutura organizacional distinta, polícias 
independentes e, em alguns casos, leis de execução penal suplementares. A 
independência da qual os estados gozam ao estabelecer a política penal reflete na 
ampla variedade entre eles em assuntos tão diversos como os níveis de superlotação, 
custo mensal por preso e salários dos agentes carcerários. 

A estrutura estadual dos sistemas penais não segue um modelo rígido. Mais 
freqüentemente, o poder executivo estadual, que é liderado pelo governador, administra 
o sistema prisional através de sua Secretaria de Justiça, enquanto sua Secretaria de 
Segurança Pública, órgão encarregado das polícias, geralmente gerencia as delegacias 
de polícia. (Estabelecimentos denominados de cadeias públicas ou cadeiões podem 
recair sobre qualquer uma das secretarias.) No entanto, são muitas as exceções a esse 
modelo. No estado de São Paulo, de forma mais notável, o sistema prisional tem sua 
própria secretaria, como recomendado pela LEP. No estado do Amazonas, por outro 
lado, até recentemente, tanto os presídios quanto as delegacias estavam sob o controle 
da Secretaria de Segurança Pública. 

3.3 DENÚNCIAS CONTRA O SISTEMA CARCERÁRIO 

Conforme previsto por Lubian, 2002, p. 34 o emprego de policiais 

militares para a guarda interna de presídios é objeto de denúncia por 

parte de ONG defensora dos Direitos Humanos, a própria HRW: 

Desde o momento em que são detidos até serem libertados, os presos brasileiros 
enfrentam uma violência oficial crônica e muitas vezes extrema. Particularmente no 
período que se segue às rebeliões nos presídios, os detentos sofrem abusos físicos 
horríveis. Mal remunerados e carentes de treinamento adequado, os agentes 
penitenciários rápida e freqüentemente recorrem aos espancamentos ao invés das 
punições autorizadas e previstas na LEP. Ainda assim, as mais altas instâncias de 
brutalidade, incluindo a execução sumária de prisioneiros, são cometidas pela Polícias 
Civil e Militar ao invés dos guardas. [ ... ] 
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Reconhecendo a importante responsabilidade confiada aos guardas das prisões, que 
devem evitar preventivamente fugas e manter a ordem entre os prisioneiros, enquanto 
proporcionam segurança e bem estar a todos os internos, as Regras Mínimas contêm 
várias cláusulas obrigando a cuidadosa seleção dos guardas, que deverão ser 
apropriadamente treinados e adequadamente remunerados. É ressaltado, na explicação 
destas medidas, que o correto funcionamento das prisões depende dos guardas, 
notadamente de sua "integridade, humanidade, capacidade profissional e aptidão 
pessoal para o trabalho na prisão". 

Em muitos estados os agentes penitenciários, contratados e treinados pelas Secretarias 
de Justiça, fornecem pessoal às prisões, enquanto policiais civis realizam este trabalho 
nas carceragens das delegacias de polícia. Em outras palavras, uma vez que o preso 
tenha sido transferido para o sistema penitenciário, ele deveria ficar longe do jugo da 
polícia. 

Não obstante, a Polícia Militar estadual, que é sujeita ao controle civil e, portanto, detém 
um nome um tanto quanto impróprio, tem de fato um papel importante nas 
penitenciárias. A principal atribuição da polícia militar é garantir a segurança externa da 
penitenciária através da guarda constante nas guaritas e outras estruturas de 
observação que circundam as instalações. Eles também são geralmente chamados para 
apoiar o pessoal da prisão no abrandamento de conflitos, prevenir fugas e lidar com 
outras perturbações internas à prisão. 

Em certos estados, além disto, a polícia é formalmente empregada dentro das prisões. 
O exemplo mais extremo de controle policial do sistema penitenciário é verificado no Rio 
Grande do Norte, um pequeno estado nordestino, com uma população carcerária 
relativamente pequena. Quando visitamos o estado, em dezembro de 1997, as prisões 
estavam inteiramente sob a administração da Polícia Militar. Um porta voz da Secretaria 
do Interior, Justiça e Cidadania, que dirige o sistema penitenciário, disse que o estado 
jamais empregou corpos civis no pessoal das prisões, embora estivesse planejando 
contratar alguns em breve. 

O Rio Grande do Sul entregou o controle de cinco de suas prisões, as mais inviáveis, à 
Brigada Militar do estado. Após muitos anos de contínuas perturbações, culminando 
com uma crise dramática envolvendo a tomada de reféns e a fuga de presos notórios, a 
Brigada Militar foi autorizada a tomar as prisões em 25 de julho de 1995. A autorização 
era limitada a um período de seis meses, mas tem sido renovada a cada vez que está 
prestes a vencer. Quando a Human Rights Watch visitou estas prisões, a Brigada Militar 
estava confiante que seu mandato seria prorrogado desta forma indefinidamente; na 
realidade, eles aparentavam estar muito bem acomodados em suas funções de 
administradores da prisão. 

Enquanto grande parte dos observadores, e até alguns prisioneiros, concordam que a 
Brigada Militar do Rio Grande do Sul representou uma melhora em relação aos 
corruptos e abusivos agentes penitenciários que eles substituíram, sua presença nas 
prisões é acusada de constituir violação às garantias da constituição estadual, que limita 
suas funções na prisão a unicamente garantir segurança externa. Quando consultado 
sobre este assunto, o chefe da Força Tarefa, força militar das prisões, respondeu 
simplesmente "nós não nos envolvemos em questões constitucionais", embora ele 
tenha concordado que a função nas prisões não é usual. 

No Ceará, outro estado visitado pela Human Rights Watch, a Polícia Militar foi 
encarregada de manter a segurança interna das prisões estaduais. Ainda assim, temos 
informações insuficientes para concluir que o Brasil está assistindo a uma sistemática 
"militarização" de suas prisões, como ocorreu em outros países da América Latina. Não 
obstante, estamos preocupados com o grau de controle da polícia militar sobre o 
sistema penitenciário, que viola normas internacionais que determinam que as prisões 
sejam mantidas por um corpo de profissionais civis. (2003, www.hrw.org) 
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3.4 MAZELAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

O emprego da Polícia no sistema penitenciário não é a única 

mazela, conforme FARIAS JÚNIOR, 1995, p. 52; desde há muito o 

sistema penitenciário brasileiro realimenta a criminalidade e a violência, 

cada vez com mais vigor: 

• a pena e, em especial, a pena de prisão 

A pena é vingança, a pena é castigo, a pena é retribuição de um 

mal por outro mal, enfim, a pena é fator criminógeno. Para o autor, a pena 

não é uma mazela da justiça criminal, mas ela passa a ser mazela da 

justiça uma vez que é esta que a aplica. 

De acordo com FARIAS JÚNIOR2
, a vingança sempre foi e é ainda 

até hoje o móvel da reação à ofensa. Essa reação, com caráter de 

vingança, é das mais desastrosas para a sociedade. Ela é desastrosa 

porque, além de atacar só o efeito e não as causas, ela é causa 

desencadeante de fatores criminógenos diversos, como vamos analisar e 

concluir. Entretanto, os penalistas, sem se aprofundarem numa 

percuciente análise, querem ilusoriamente, que ela seja inibidora da 

criminalidade, para que ela exerça sobre o criminoso a sua intimidação e 

a sua emenda. Mas isso não ocorre. 

A História Universal da Penologia informa que todos os tipos de penas, castigos, 
suplícios, reprimendas e ofensas com dosagem que foram desde exposições do 
criminoso à irrisão e à execração pública, até as torturas mais cruéis e terríficas com o 
réu ainda vivo, como furar-lhe os olhos, cortar, lacerar e queimar carnes, quebrar ossos, 
arrancar membro, cortar o ventre e colocar as vísceras à mostra, matar aos poucos 
através de exposição do corpo nu a picadas de abelhas e outros insetos, através de 
crucificação, através da forca, através de fuzilamento, cadeira elétrica, injeções letais, 
guilhotina, com execuções ostensivas para que todos sentissem a dor, o sofrimento, 
etc., e para que a execução servisse de exemplo, sobrevindo, depois da Revolução 
Francesa a mais nefasta de todas as penas, que é a pena de prisão, ficando 
sobejamente demonstrado que a pena nunca inibiu a impulsividade criminal, nunca 
intimidou, nunca emendou o criminoso, nem nunca serviu de escarmento ao homem 
determinado ao crime.(FARIAS JÚNIOR, 1995, p. 56) 

Para FARIAS JÚNIOR, qualquer que seja a pena ela é 

criminógena, mas por sua natureza estrutural, organizacional e filosófica, 

2 João Farias Júnior, Professor de Criminologia nas Faculdades de Direito de 
Curitiba e Pontifícia Universidade Católica, prestou assessoria a Vara de execuções 
Penais e ao Sistema Penitenciário do Paraná. 
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a pena de prisão é, como já disse, a mais nefasta e desastrosa de todas 

as penas, como explica o criminoprevencionista: 

A pena tem três momento ou instâncias: o momento da cominação, 

o momento da aplicação e o momento da execução. 

O momento da cominação se dá quando se encontra na lei; o 

momento da aplicação se dá quando o Juiz passa a pena do abstrato (da 

lei) para o concreto, isto é, quando o Juiz, por sentença, condena o réu, 

aplica concretamente a pena e, por fim, o momento de execução se dá 

pelo efetivo cumprimento da pena aplicada, mas ela em nenhum 

momento intimida. 

Para o autor, o que deve ser eliminado, como excrescência 

maléfica, é a norma penal, e substituída por uma norma crimino

recuperacional que contenha, não as penas, mas as regras de uma nova 

sistemática, que é a sistemática recuperacional. 

No título Mazelas do Sistema Prisional, da obra referenciada, 

FARIAS JÚNIOR, aponta e comenta cada uma das mazelas que afligiam 

o sistema prisional brasileiro em 1995, e que não são diferentes das 

atuais: 

• A ociosidade 

A ociosidade é a regra; o trabalho, uma rara exceção; 

• o trabalho escravo. 

Dos poucos que trabalham, grande parte nada recebe, e os que 

percebem alguma remuneração, esta é tão irrisória que se pode 

considerar como nenhuma. 

• a superlotação. 

Todas as unidades prisionais estão superabarrotadas. 

• a macro-comunidade 

As prisões não limitam o número de presos em função da possível 

individualização e tratamento. É uma herança dos grandes sistemas 

penitenciários surgidos no fim do século XVIII e século XIX, como o 

pensilvânico, o auburniano, o panótico e outros. 

Num sistema de macro-comunidade não há condições de se 
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• a promiscuidade. 
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Todos os tipos de presos, desde os inocentes até os mais 

perigosos facínoras, são lançados de cambulhada na mais eslarrecedora 

e virulenta promiscuidade. 

• formação de grupos mafiosos. 

Nos grupos mafiosos há sempre um líder e três tipos de agentes: O 

agente reverencial - aquele que entra para o grupo porque admira e 

reverencia o líder; o agente mercenário - aquele que entra para o grupo 

porque com o apoio corporativista é mais fácil de traficar, bancar jogo, 

furtar e exercer outras formas de conseguir dinheiro fácil; o agente coato 

- aquele que, sendo considerado confiável pela direção e funcionários do 

estabelecimento, é forçado, sob diversas formas de ameaças, a ingressar 

no grupo pela facilidade que tem de levar informações e material de 

interesse do comando do grupo. 

• a lei do silêncio 

Pela qual ninguém vê nada, ninguém ouve ou sabe de nada. A 

violação a essa lei é infração da qual o infrator paga com a vida. 

• dominadores e dominados 

Além dos grupos mafiosos, há aqueles que, por força do poder 

suasório que possuem, conseguem um domínio entre os presos e entre 

os dirigentes da prisão. Dificilmente um líder ou um dominador sofre 

punição, uma vez que nunca é pilhado com estoque, maconha, produto 

de roubo, etc., pois isso sempre está com um dominado ou agente de 

grupo, que, sob ameaça de morte, assume a responsabilidade da infração 

no lugar do líder ou dominador. 

• a corrupção, um poderoso aliado dos presos 

Aliado, principalmente dos líderes, dos dominadores e dos mais 

endinheirados. O dinheiro ou vantagens são oferecidos aos guardas ou 

funcionários das prisões e é muito comum a aceitação para a consecução 

de privilégios e facilidades de entrada de armas, tóxicos material para 

jogos de azar, etc. 
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• armas, tóxico e bebidas alcoólicas 

As armas e as bebidas ,ou são fabricadas na própria prisão com 

material carreado normalmente pelo agente coato, ou são importadas com 

auxílio da corrupção, e as drogas têm seu ingresso facilitado pela 

corrupção por meios ardilosos diversos. 

• crucial problema sexual 

A abstinência sexual força o preso a se tornar um pederasta ativo 

ou passivo e a descambar para outras formas de perversões sexuais. O 

passivo, em geral, é gerado por coações ou curras ou nos grupos 

mafiosos ou pelos dominadores. 

• tráfico de "pi ás" ou de "maricas". 

É uma das mais nefandas mazelas. Muitos presos currados e 

violentados transformam-se em mulheres de líderes ou dominadores, que 

fazem deles uso durante certo tempo e depois traficam, variando o preço 

de acordo com a idade, aparência ou conformação do preso. Esses 

jovens passam a ser chamados de "piás" ou "maricas" ou simplesmente 

"mulheres". 

• jogo de azar 

O jogo de azar é normalmente explorado pelos agentes 

mercenários usando principalmente o chamado jogo do bichinho, no qual 

a probalidade de ganho é sempre do banqueiro. Aos domingos e em 

outros dias determinados, os visitantes vão às prisões e deixam dinheiro e 

presentes aos presos e é comum esses presos perderem tudo em tais 

jogos. 

• as fugas das prisões 

Há quase mil fugas das prisões do Brasil, por ano, em números 

variáveis e, em geral, os que fogem são os mais perigosos. Quanto 

esforço, quanto dinheiro despendido e quanta insegurança. 

• os motins e sublevações nas prisões 

São movimentos de insurgência, não raro com grande número de 

mortos, reféns, fugas e vultosos prejuízos para o Estado. 

• as greves nas prisões. 
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São movimentos de insurgência, tendo como motivos, da mesma 

forma que nos motins e sublevações, maus tratos, insuficiência alimentar 

e outros desmandos .administrativos. 

• a ameaça velada 

É anônima e mais terrífica, inquietante e angustiante forma de 

imprimir pavor, não só contra internos, mas também contra funcionários e 

dirigentes. São bilhetinhos que surgem nas celas, nos desvãos, nos locais 

de trabalho dos funcionários e dirigentes prisionais, causando pânico em 

todos. 

• clima de tensão e de crise é uma constante nas prisões 

Internamente, há a falta de confiabilidade recíproca entre os 

presos. Há também a falta de confiabilidade nos presos por parte dos 

dirigentes prisionais, tudo acrescido pelas ameaças constantes, ameaças 

de morte, muitos presos pedindo SEGURO (o local próprio para manter 

sob proteção os presos ameaçados), não se conseguindo apurar 

culpados em razão da lei do silêncio, e ainda pela crise consistente em 

falta de verbas, falta de recursos e as agitações que fazem das prisões 

barris de pólvora. 

• a violência de presos contra presos 

As mortes, tentativas de morte, e lesões corporais são rotineiras 

nas prisões. A solidariedade é algo difícil de se encontrar. Os motivos dos 

crimes praticados vão desde os mais fúteis até os relacionados com a 

pederastia, o tráfico de entorpecentes ou conflitos de grupos mafiosos, 

mas apurar responsabilidades é tarefa difícil devido à lei do silêncio, e 

quem paga normalmente é um inocente que assume a culpa no lugar do 

culpado. 

• a violência de gestores e guardas contra presos 

A violência contra presos começa nas Delegacias como marco 

inicial da prisonização ou criminalização institucional, e termina nos 

estabelecimentos penais. É, portanto, um projeto de assimilação de 

influxos deletérios e que vai recrudescendo e capacitando cada vez mais 

para o crime. É por isso que 85% dos egressos das prisões voltam ao 
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crime. Além disso, em sociedade, passam a constituir-se em focos 

criminógenos a influenciar todos os seus circunstantes. Quantos 

criminosos cada um desses egressos fabrica? 

Freqüentes vezes encontrei, nas minhas andanças por delegacias e prisões por todo o 
Brasil, salas destinadas a inquisições e torturas. Quando funcionei na administração da 
Penitenciária Central do Estado do Paraná, uma certa noite, 32 guardas e 15 policiais 
militares, ao fazerem uma revista numa determinada galeria onde estavam 58 presos 
dos mais perigosos e ferozes, a certa altura resolveram transformar a revista em sessão 
de tortura. Foi um massacre. Quatro dias depois, um dos torturados recebeu alvará de 
soltura e foi direto ao Secretário de Justiça. Instaurada a sindicância, os presos 
denunciaram as constantes torturas que vinham sofrendo em uma determinada sala, 
que nós, gestores, desconhecíamos. Os 32 guardas foram expulsos e os policiais 
punidos, mas isso de nada resolve. O que resolve é uma reforma radical. (FARIAS 
JÚNIOR, p. 63) 

• privilégios e discriminações 

A prisão é um teatro onde os presos são hábeis e astutos atores da 

mais vasta gama tipológica, que vai desde os mais ostensivos vigaristas, 

até os mais descarados e cínicos dissimuladores e simuladores. Além 

disso, há os ricos, como bicheiros do Rio de Janeiro, que estão presos e 

fazem das prisões hotéis de cinco estrelas . 

• a falta de capacidade administrativa para o mister 

O que tem que se fazer é uma reforma radical, porque a estrutura 

organizacional e a filosofia operacional são imprestáveis como até aqui já 

está sobejamente demonstrado. Na sistemática que preconizo, o gestor 

de instituição recuperacional passa por uma escola, porque lidar com 

delinqüentes com o fim de transformá-los e resgatar a sua dignidade 

exige capacidade específica, diversa daquela exigida para lidar com 

empregados de uma empresa. Hoje, a gestão prisional é (argo em 

comissão, em que o seu titular não tem nenhuma capacidade para 

exercer o cargo com alguma eficiência). 

• a temporariedade da gestão 

Para o exercício do cargo não se exige curso específico e, por 
outro lado, sendo o cargo em comissão, o gestor pode ser demitido "ad 
nutum". Assim, não sendo o cargo em carreira, é difícil qualquer 
eficiência. Ao cair um gestor do 1 ou 2 escalão do Estado, cai o Diretor 
do Estabelecimento Prisional. 
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• disparidade de verbas nas dotações orçamentarias 

O Brasil possui Estados ricos, pobres e paupérrimos, e como os 

sistemas penitenciários são estaduais, os recursos orçamentários são 

díspares, os Estados mais carentes nada fazem por seus presos 

enquanto que os Estados pródigos em verba podem dotar os seus 

sistemas de melhores condições assistenciais. 

• a rotatividade dos presos impede qualquer tentativa de recuperação 

As penas de prisão têm seus espaços temporais definidos nas 

sentenças prolatadas pelos juizes. 

Desde o século XIX que se questiona sobre a pena determinada 

em sua duração, indagando-se sobre o fim recuperacional da pena. Se a 

pena tivesse por meta a recuperação do delinqüente, o tempo de duração 

deveria ser só o suficiente para essa recuperação. Recuperado, o 

delinqüente, não haveria razão para sua permanência na prisão. Em vista 

da pena ser por tempo determinado e cada preso ter pena diferente, há 

uma rotatividade muito grande: 1 O, 20, 30, 40 entrando e saindo cada dia, 

conforme a capacidade populacional da prisão. Isso impede que, sequer, 

se cogite em recuperar preso. Dir-se-ia que, se é esse o obstáculo, basta 

que se adote a pena indeterminada. Também não resolveria porque, dada 

a gigantesca carga da mazelas, a prisão continuaria sendo imprestável 

para a recuperação. 

• pelo sistema prisional, as metas formais têm que se sobrepor às 

informais 

As metas formais são justamente pena, punições regulamentares e 

medidas administrativas destinadas a manter a ordem e a disciplina no 

estabelecimento prisional. A manutenção do indivíduo preso para o 

cumprimento da pena ou para cumprimento de ordem judicial é a primeira 

meta e a manutenção da ordem através de punições e de um regime 

totalitário, é outra. Estas duas metas tem que se sobrepor às metas 

prevenção e recuperação. 

Se o preso fugir, se o preso, em razão de benefício liberatório ou 

de cumprimento de pena, voltar ao crime, como ocorre com 85ó/o deles, 
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onde está a prevenção (da reincidência)? E se 85% deles voltam ao crime 

é porque não há recuperação. As metas formais têm que se sobrepor a 

tudo. 

• punir é castigar, e castigar e recuperar não se compatibilizam 

Nas próprias metas formais: pena, punição disciplinar e 

manutenção do indivíduo preso através de um regime totalitário e 

estigmatizador já evidenciam o castigo (é o pagamento pelo crime em 

moeda de sofrimento) e os penalistas ilusoriamente entendem que se 

pode corrigir castigando. Os processos levam dois, cinco, dez ou mais 

anos para chegarem à sentença. Só o percurso através da polícia e da 

justiça criminal, mesmo não "estando" o indivíduo preso já é uma "via 

crucis" sofrida, quanto mais num antro de degradação e degenerescência 

que é a prisão, o que leva o indivíduo a abrigar dentro de si um estado de 

repulsa, de indignação e de esvaziamento do conteúdo moral em seu 

caráter. Ao invés de haver um processo de construção, há um processo 

de destruição do indivíduo. 

• regime totalitário 

A prisão implica num sistema por natureza totalitário, ao qual o 

preso deve obediência cega, em razão das metas formais, sendo 

incontestável a autoridade do gestor administrativo. Democratizar a prisão 

para abrir espaço à recuperação equivale a suprimi-la, porque seria 

alterá-la em sua própria essência. 

• custo da prisão sem produção, sem recuperação, sem retorno 

econômico e sem benefício social 

Um preso custa em média seis salários mínimos por mês, isto sem 

contar que a polícia existe em razão do delinqüente, que a justiça criminal 

existe em razão do delinqüente, e que o sistema prisional existe pela 

mesma razão. Se fôssemos computar todos os custos que a criminalidade 

acarreta, teríamos uma soma incomensurável sem nenhum retorno 

econômico. Para propiciar benefício social? Não. Os malefícios sociais 

são desastrosos. 

• descrédito, suas razões e as verberações conseqüentes 
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Não obstante a luta ferrenha, e cruenta que se trava entre os 

soldados da sociedade e os beligerantes da criminalidade, a guerra 

fratricida é triste, inglória e desastrosa para a sociedade, luta odiosa e 

sanguinária, desonrosa e torpe, funesta e desapiedada, na qual os 

ilusórios êxitos dos ataques aos efeitos, do arrojo desses soldados, das 

mortes e ferimentos que sofrem e da prisão de alguns poucos criminosos, 

são insignificantes ante os triunfos da insídia, dos males da corrupção, da 

ganância desenfreada, da produção e tráfico de drogas, das evasões e 

seqüestros das riquezas brasileiras, das mutilações e dilapidações do 

patrimônio, das lesões à integridade física, das mortes, da violência 

sexual e outras lesões contra milhões de pessoas. Como a criminalidade 

recrudesce e a sociedade se sente desprotegida e insegura, sobrevêm o 

descrédito expresso nas seguintes manifestações: a) o aparecimento de 

grupos de extermínio e dos "justiceiros", principalmente nos maiores 

centros populacionais do Brasil; b) o ânimo de extermínio da polícia; c) os 

sistemáticos linchamentos; d) o desejo de pena de morte; e) o sentimento 

de que há uma justiça para miseráveis e ignorantes e uma justiça para 

ricos, banqueiros do bicho, corruptos e criminosos do colarinho branco em 

geral; f) a morosidade processual na justiça criminal e de execução penal 

e a debilidade da justiça gratuita; g) as mazelas da sistemática penal já 

referidas; h) a formação de uma força parapolicial de guardas e vigilantes 

privados, hoje com milhões de componentes, alcançando um contingente 

maior do que a soma das tropas das Forças Armadas e dos componentes 

das polícias militares, civis, federais, rodoviárias federais e ferroviárias 

federais; i) o contingente cada vez maior de portadores de armas; j) os 

constantes movimentos de protestos nos centros populacionais e nas 

rodovias, com espantosas paralisações de trânsito; 1) o sentimento de 

indignação e de revolta do povo pela desídia e saques do dinheiro público 

perpetrados pelos seus próprios representantes políticos. Tudo isso se 

deve à imprestabilidade e à inadequabilidade da sistemática penal. 
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3.5 SISTEMA PRISIONAL DO RIO GRANDE DO SUL 

Segundo ANDRADE, 1999, p. 63, no Estado do Rio Grande do Sul, 

a Superintendência dos Serviços Penitenciários, Órgão eminentemente 

voltado para a busca da ressocialização do apenado, distingue-se dos 

demais sistemas do país por ser um regime penitenciário, e não 

carcerário, onde a principal diferença reside no fato de o regime carcerário 

voltar-se apenas para a guarda do preso, sem a preocupação de 

reintegrá-lo na sociedade, enquanto que o regime penitenciário volta-se 

para a recuperação do indivíduo apenado visando sua adaptação na 

sociedade. E para promover a ressocialização do preso buscou no 

trabalho prisional seu principal instrumento. 

Visando adequar-se à filosofia de execução das penas, baseadas 

nos princípios estabelecidos pela ONU, através das "Regras mínimas para 

o tratamento de reclusos", o Estado do Rio Grande do Sul deu o primeiro 

passo através da criação da SUSEPE que tem por incumbência planejar e 

executar a política penitenciária do Estado, vindo a substituir os extintos 

Departamento dos Institutos Penais. Comissão de Reaparelheamento 

Penitenciário e Serviço Social Penitenciário, que até então eram os 

responsáveis pelo tratamento dos apenados daquele Estado. 

3.6 SISTEMA PRISIONAL DO PARANÁ 

3.6.1 História e Competências do Departamento Penitenciário 

O Site oficial do governo do Paraná informa que quando do 

surgimento das Cadeias Públicas e da primeira Penitenciária em 1909, a 

Secretaria de Estado dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública 

e a Chefatura de Polícia eram os órgãos responsáveis pelas Cadeias e 

Penitenciária do Estado. 

Em 1954, a Lei 1767 de 17 de fevereiro criou o Departamento de 

Estabelecimentos Penais do Estado - DEPE. A partir de 9 de julho de 

1962, através do Decreto 4615, foi criada a Secretaria da Segurança 
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Pública, passando o DEPE a subordinar-se a essas, e a responsabilizar

se pelas penitenciárias, prisões, escolas de recuperação, colônias, 

sanatórios e manicômios penais. 

Em 1971, seguindo o disposto no artigo 150 da Emenda 

Constitucional 3 de 29/05/1971 e do Decreto 698 de 19/08/1971, o DEPE 

retornou à jurisdição da Secretaria do Interior e Justiça. 

A denominação DEPE durou até 1975, quando passou a chamar

se Coordenação do Sistema Penitenciário - COOSIPE, que seria 

novamente modificada em 1987, dentro da nova regulamentação da 

Secretaria de Estado da Justiça, passando a denominar-se Departamento 

Penitenciário - DEPEN, através do Decreto 609, de 23 de julho de 1991, 

a sigla passou a significar Departamento Penitenciário do Estado do 

Paraná. 

Entre 2000 e 2002 o DEPEN passou a caracterizar-se como 

Unidade de execução da Secretaria de Estado da Segurança, da Justiça 

e da Cidadania - SESJ, que tinha sob sua responsabilidade a 

coordenação do Sistema Penitenciário do Paraná. 

No início de 2003 retornou a situação vigente 1991-2000. 

Competências 

Evocando o Estado de Direito Democrático se afirmando seguidora 

dos ditames da Lei de Execução Penal o Sistema Penitenciário 

Paranaense afirma adotar políticas públicas que valorizam o trabalho 

prisional, a assistência educacional formal e profissionalizante, o esporte 

e lazer, e o contato com o mundo exterior, tendo as incumbências: 

• supervisionar, coordenar e inspecionar os estabelecimentos 

penais, Escola Penitenciária e patronatos; 

• fazer cumprir as disposições da Lei de Execução Penal, 

responsabilizando-se pela custódia, segurança e assistência 

tanto dos internos quanto dos egressos do Sistema 

Penitenciário; 

• oferecer assistência jurídica, psicológica, social, médica, 

odontológica, religiosa e material, além de desenvolver a reintegração 



social por meio da educação formal.(http://www.pr.gov.br/depen) 

3.6.2 Estabelecimentos Penais do Paraná 

Conforme constantes no site do governo do Paraná, DEPEN: 

Casa de Custódia de Curitiba - CCC 

Rua dos Palmenses, 4333 - CIC 
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Fone: (41) 643-6426 - Fax: (41) 643-6910 - E-mail: ccc@pr.gov.br 

81450-775 - Curitiba - Paraná - Brasil 

Casa de Custódia de Londrina - CCL 

Rodovia João Alves Rocha Loures, 6000 

Fone: (43) 374-4500 - Fax: (43) 3374-4500 - E-mail: ccl@pr.gov.br 

86041-000 - Londrina - Paraná - Brasil 

Centro de Observação Criminológica e Triagem - COT 

Avenida Anita Garibaldi, 750 - Cabral 

Fone: (41) 313-3700 - Fax: (41) 313-3759 - E-mail: cot@pr.gov.br 

80540-180 - Curitiba - Paraná - Brasil 

Colônia Penal Agrícola do Paraná - CPA 

Avenida Brasília s/n 

Fone: (41) 673-2662 - Fax: (41) 673-1321 - E-mail: cpa@pr.gov.br 

83301-970 - Piraquara - Paraná - Brasil 

Complexo Médico Penal - CMP 

Avenida Ivone Pimentel s/n - Canguiri - Caixa Postal 121 

Fone: (41) 665-6655 - Fax (41) 665-6513 - E-mail: cmp@pr.gov.br 

83420-000 - Pinhais - Paraná - Brasil 

Patronato Penitenciário do Paraná - PATR 

Rua Martin Afonso, 280 - Centro 

Fone: (41) 232-6489 - Fax: (41) 232-6489 - E-mail: 

patropen@pr.gov.br 

80410-060 - Curitiba - Paraná - Brasil 

Patronato Penitenciário de Londrina - PATR 

Avenida Rio de Janeiro, 1292 - Centro 

Fone: (43) 322-5138 - Fax: (43) 3322-5138 - E:mail: 

patrlda@pr.gov.br 



PFA 

86010-150 - Londrina - Paraná - Brasil 

Penitenciária Central do Estado - PCE 

Avenida das Palmeiras s/n 
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Fone: (41) 673-2663 - Fax: (41) 673-2663 - E-mail: pce@pr.gov.br 

83302-240 - Piraquara - Paraná - Brasil 

Penitenciária Feminina do Paraná - PFP 

Avenida das Palmeiras s/n - Caixa Postal 76 

Fone: (41) 673-2235 - Fax: (41) 673-2235 - E-mail: pfp@pr.gov.br 

83301-970 - Piraquara - Paraná - Brasil 

Penitenciária Feminina de Regime Semi-Aberto do Paraná -

Av. Anita Garibaldi, 750 - Cabral 

Fone: (41) 313-3700 - Fax: (41) 254-7434- E-mail: pfa@pr.gov.br 

80540-180 - Curitiba - Paraná - Brasil 

Penitenciária Estadual de Londrina - PEL 

Rua Maria da Gloria D. Casarin, 100 - Jardim Dei Rei 

Fone: (43) 341-7676- Fax: (43) 3342-4419- E-mail: pel@pr.gov.br 

86045-130 - Londrina - Paraná - Brasil 

Penitenciária Estadual de Maringá - PEM 

Estrada Velha para Paiçandu - Gleba Ribeiro Colono 

Fone: (44) 266-1148 - Fax: (44) 266-1148 - E-mail: pem@pr.gov.br 

87065-130 - Maringá - Paraná - Brasil 

Penitenciária Industrial de Guarapuava - PIG 

Rua Darci Penteado, 250 - Caixa Postal 124 

Fone: (42) 624--1866 - Fax: (42) 624-4010 - E-mail: pig@pr.gov.br 

85053-390 - Guarapuava - Paraná - Brasil 

Penitenciária Industrial de Cascavel - PIC 

BR 277 - KM 579 + 800m - Área Industrial - Caixa Postal 1 O 

Fone: (45) 328-2809 - Fax: (45) 328-2850 - E-mail: pic@pr.gov.br 

85818-560 - Cascavel - Paraná - Brasil 

Penitenciária Estadual de Piraquara - PEP 

Avenida das Palmeiras, s/n 
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Fone: (41) 673-5080 - Fax: (41) 673-5080 - E-mail: pep@pr.gov.br 

83301-970 - Piraquara - Paraná - Brasil 

Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu - PEF 

Av. Mercúrio, 850 - Três Lagoas, Parque Três Fronteiras 

Fone: (45) 526-0109 - Fax: (45) 526-0109 - E-mail: pef@pr.gov.br 

85859-675 - Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil 

Prisão Provisória de Curitiba - PPC 

Avenida Anita Garibaldi, 750 - Cabral 

Fone: (41) 313-3865 - E-mail: ppc@pr.gov.br 

80540-180 - Curitiba - Paraná - Brasil 

Penitenciária Estadual de Ponta Grossa - PEPG 

A ser inaugurada 

Penitenciária Metropolitana do Estado - PME 

Repassada para a SESP - Centro de Triagem de Curitiba e Região 

Metropolitana. 

Penitenciária Industrial de Maringá - PIM 

A ser inaugurada 

QUADRO RESUMO DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS 
Penitenciárias Central do Estado 

Centro de Observação e Triagem 
Complexo Médico-Penal 

Estadual de Londrina 
Estadual de Maringá 
Feminina do Paraná 

Feminina de Regime Semi-Aberto 
Colônia Penal Agrícola 
Provisória de Curitiba 

Penitenciárias Casa de Custódia de Curitiba 
Terceirizadas Casa de Custódia de Londrina 

Estadual de Piraquara 
Estadual de Foz do Iguaçu 

Penitenciárias Industrial de Cascavel 
Industriais Industrial de Guarapuava 
Patronatos Curitiba 

Londrina 
Outros Escola Penitenciária 

Fundo Penitenciário 
Fonte: DEPEN 

O DEPEN possui um total de 1813 agentes penitenciários, 
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complementados por quadros tercerizados que somam 1046 agentes. 

Os quais, segundo o sítio http://www.pr.gov.br/depen, em outubro 

de 2003 abrigava mais de 7.000, sete mil internos: 

QUADRO: EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO CARCERÁRIA NO PARANÁ PERÍODO 1999-2003 

1999 2000 2001 2002 2003 
Primários 2531 2430 2694 3686 3538 

Reincidentes 1382 1446 1599 1975 2168 
Provisórios 471 403 370 640 1129 

Medidas de Segurança 139 195 190 224 215 
TOTAL 4.523 4.474 4.853 6.525 7050 

FONTE:DEPEN 

3.6.3 Terceirização nos Estabelecimentos Penais 

Partindo da premissa de que o Estado não poderá, sozinho, 

resolver o problema penitenciário, que na verdade é de toda a sociedade, 

o Estado do Paraná no quadriênio 1998-2002 se empenhou na chamada 

terceirização dos serviços nos presídios do PR, que admitiu a participação 

da iniciativa privada na condução de algumas unidades penitenciárias. 

Segundo VIEIRA, 1999, p. 21, a idéia é nova tanto no Brasil quanto 

no mundo, pois: "somente há uma década é que se conhecem os 

chamados presídios nos moldes que preconizamos. Alguns países já se 

utilizam dessa parceria com a iniciativa privada, podemos citar os Estados 

Unidos, França, Itália, Portugal, Inglaterra e, mais recentemente, a 

Austrália 

O governador do Paraná, Roberto Requião, ao assumir o governo 

já se posicionou contra a terceirização dos presídios, essa tendência de 

reestatização ganhou significativo impulso devido a uma rebelião havida 

num dos estabelecimentos que tem sua operação terceirizada, conforme 

se noticiou: 

Dois presos morrem durante rebelião em Curitiba 

Curitiba - Dois presos foram mortos e dois agentes são mantidos como reféns em 
rebelião de 21 presos na Penitenciária Estadual de Piraquara (PEP), na região 
metropolitana de Curitiba. O motim ficou restrito à 7ª galeria, onde estão as celas 
destinadas aos presos mais perigosos. É a primeira rebelião nessa unidade. O agente 
Emerson Ramos foi liberado no fim da tarde. Ainda continuam com os rebelados os 
agentes Marcos Murilo Holzmann e Amauri Pereira Carneiro. 
(www.bonde.com.br/folhaonline, 27 Nov. 2003) 
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Em 28 de novembro de 2003, a folha online, sítio 

http://www.bonde.com.br/folhaonline, noticiou sobre o fim da rebelião, 

historiando a unidade: 

Sexta-feira, 28 de novembro de 2003 23h22 

Termina rebelião em presídio do PR; dois presos morreram 

Terminou por volta das 23h desta sexta-feira a rebelião na Penitenciária Estadual de 
Piraquara, região metropolitana de Curitiba (PR). Dois detentos foram mortos por rivais. 

A rebelião havia começado por volta das 9h e atingiu uma das oito galerias da 
penitenciária, segundo a Secretaria de Justiça do Estado. Após a rendição dos 21 
envolvidos no tumulto, 14 foram removidos para o Centro de Observação Criminológica 
e Triagem. A secretaria afirma que a partir de segunda-feira ocorrerão as transferências 
dos presos para seus Estados de origem --SP, MT e MS. 

Três agentes foram mantidos reféns pelos rebelados. Um deles foi libertado no final da 
tarde e os outros dois, com a rendição dos presos. 

Negociação 

Uma comissão de gerenciamento de crises foi constituído para negociar o fim da 
rebelião. A comissão envolveu as secretarias de Justiça e Segurança Pública, Casa 
Militar, Casa Civil e Poder Judiciário. O Grupo de Gerenciamento de Crise foi criado por 
meio de decreto, assinado pelo governador Roberto Requião (PMDB) em julho deste 
ano. 

O tenente-coronel da PM, Adernar Benevenuto Moletta, e o capitão Roberto Sampaio de 
Araújo, comandante do COE (Comando de Operações Especiais), negociaram com os 
presos. 

Segundo a Secretaria Estadual de Justiça, o secretário Aldo Parzianello determinou o 
isolamento dos presos nas outras unidades prisionais, para evitar o chamado efeito 
"dominó". Com isso, os presos ficaram sem banho de sol, oficina de trabalho ou aulas 
durante o dia. 

Inaugurada em 14 de abril do ano passado, a Penitenciária Estadual de Piraquara --a 
maior do Estado-- é considerada de segurança máxima. 

A unidade, com capacidade para 520 presos, abrigava 541 antes das 14 remoções 
desta sexta-feira. (www.bonde.corn.br/folhaonline, 28 Nov. 2003) 

Imediatamente após o término da rebelião, o governador do Estado 

Roberto Requião, através da rádio CBN, anunciou a sanção de Lei que 

cria mais 1.400 cargos de agente penitenciário, com o fim de substituir os 

agentes das empresas terceirizadas, e passá-los à administração direta. 

3.7 PERCEPÇÕES DO NÍVEL DECISÓRIO ESTRATÉGICO E 

EXECUTOR DO SISTEMA PRISIONAL PARANAENSE 

1) Qual a responsabilidade da PMPR frente ao gerenciamento de 

segurança no Sistema Penitenciário? 
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Entrevistado nº 1 

A responsabilidade maior é em relação à guarda externa. Todavia, diante da situação de 
excepcionalidade em que se encontra a PCE, pelas últimas rebeliões, não resta outra 
alternativa senão a de utilizar a guarda penitenciária para dar maior suporte à segurança 
externa e interna da Unidade. 

Entrevistado nº 2 

O gerenciamento de segurança no Sistema Penitenciário não é atribuição da Polícia 
Militar e sim de agentes penitenciários, pertencentes ao quadro próprio, treinado para 
essa função específica. 

Entrevistado nº 3 

Responsável pela segurança externa das Unidades Penais. 

Realização de escoltas dentro do município de Curitiba para Varas Criminais, fórum e 
entre Unidades Penais. 

Apoio e suporte de segurança nas revistas realizadas nas Unidades Penais. 

Gestora em conjunto com autoridades da Secretaria de Estado da Justiça e da 
Cidadania e Departamento Penitenciário de planos de redução de danos em 
situações de crise, rebeliões e motins no Sistema Penitenciário do Paraná. 

Entrevistado nº 4 

A Polícia Militar tem como missão constitucional a realização do policiamento ostensivo, 
visando a preservação da ordem pública. Deve com isso atuar de maneira preventiva, 
objetivando manter este estado de convivência pacífica e harmoniosa. Ademais, se 
necessário, pode agir de forma repressiva quando a ordem pública estiver sendo 
perturbada ou na sua eminência. Essa incumbência geral da PMPR encontra-se 
fundamentada nos artigos 144, § 5° da Constituição Federal, bem como no artigo 48 da 
Constituição Estadual do Paraná. Acrescenta-se a estes, de maneira mais específica, 
os artigos 1°, 2° e 37, VI da Lei Estadual nº 6.774/76 (Lei de Organização Básica da 
Polícia Militar - LOB). 

Além disto, através do Decreto Estadual nº 609, de 23 de julho de 1991, foi criado o 
Regulamento da Secretaria do Estado da Justiça e Cidadania (SEJU), o qual veio a 
disciplinar tal Secretaria, sendo que no seu artigo 2° dita o que viria a ser o campo de 
atuação da SEJU, definindo que a parte de segurança, custódia, tratamento e 
recuperação social dos internos nas unidades penais seriam da competência da própria 
SEJU. Já no seu artigo 30, estipula que a segurança externa dos estabelecimentos 
penais será executada pela Polícia Militar do Paraná. 

Diante do exposto, conclui-se que a responsabilidade da Polícia Militar, quanto ao 
gerenciamento de segurança no Sistema Penitenciário é, genericamente, a manutenção 
da ordem pública, atuando, em condições de normalidade, especificamente na 
segurança externa dos estabelecimentos penais, ficando a cargo da SEJU a segurança 
interna destes locais. 

Entrevistado nº 5 

Responsável pela Guarda Externa dos estabelecimentos Penais e Presídios, Lei 677 4, 
de 08 Jan 1976 - Cap IV, Art. 37, inciso VI. 



2) Qual a legalidade da intervenção da PMPR dentro da PCE? 

Entrevistado nº 1 
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Quanto à legalidade, entendemos que é medida excepcional e de segurança pública, 
porque evita a fuga em massa de criminosos, o que pode causar grande comoção 
social. A PM tem obrigações tanto de evitar a ocorrência do crime, como agir em caráter 
preventivo. 

Entrevistado nº 2 

A legislação não proíbe a intervenção da PMPR na PCE. Trata-se de uma situação 
excepcional e necessária para garantir a segurança no interior daquela Unidade de 
modo a evitar consequências desastrosas à integridade física de pessoas. 

Entrevistado nº 3 

A intervenção da PMPR dentro da PC E é uma questão emergencial e temporária, 
sendo uma medida de exceção. 

Entrevistado nº 4 

A legalidade da intervenção da PMPR dentro da PCE, está nos próprios artigos das 
Constituições Federal e Estadual e nos artigos 1° e 2º, incisos li e Ili, quando estipula a 
destinação geral da Polícia Militar do Paraná, que deve atuar de maneira preventiva ou 
repressiva, quando na manutenção da ordem pública ou em caso em que seja 
presumível a perturbação da ordem. O art. 37, inciso VI da LOB trata da destinação 
específica do Batalhão de Polícia de Guarda, o qual possui, entre outras 
responsabilidades, a guarda e segurança dos presídios e outros estabelecimentos 
penais. 

A Penitenciária Central do Estado é um local que, por suas características, pode ser 
considerado de natureza crítica, havendo sempre a possibilidade de quebra da ordem 
pública. Quando ocorre esta ruptura, deve a PMPR intervir e permanecer o tempo 
necessário para que volte a normalidade, muito embora exista o Decreto Estadual nº 
609, que estipula como competência da Polícia Militar a segurança externa dos 
estabelecimentos penais. 

A Polícia Militar sempre mantém estreito relacionamento com a direção do Presídio e 
estes sempre solicitam a presença da PM para atuarem, de maneira preventiva ou 
repressiva, no interior do Presídio, podendo permanecer o tempo necessário para o 
restabelecimento da ordem. 

Entrevistado nº 5 

A intervenção é temporária e sendo assim é para a manutenção da ordem pública como 
efeito residual da atividade de Polícia Militar, a legalidade é discutível, enquanto se 
pensa na sensação de segurança, proporcionada por esta atividade, 

A permanência da Polícia Militar na PCE é necessária na medida em que o Sistema 
Prisional do Estado não atingiu a sua plenitude em recursos humanos. 

3) Qual a legalidade da permanência de efetivos da PMPR dentro 

da PCE? 

Entrevistado nº 1 

Quanto à legalidade, entendemos que é medida excepcional e de segurança pública, 
porque evita a fuga em massa de criminosos, o que pode causar grande comoção 
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social. A PM tem obrigações tanto de evitar a ocorrência do crime, como agir em caráter 
preventivo. 

Entrevistado nº 2 

Se as autoridades competentes entenderem ser necessária a permanência da PMPR no 
interior da PCE , deve ser elaborado um Projeto de Lei que atribua essa função à Polícia 
Militar ou que crie dentro do Sistema Penitenciário uma equipe de segurança armada, 
altamente treinada para determinadas ocasiões; 

Entrevistado nº 3 

A medida é necessária enquanto não forem tomadas providências em relação á 
estrutura física da PCE e quanto á reposição de Recursos Humanos compatíveis com a 
população prisional atual da Unidade. 

Entrevistado nº 4 

Como expusemos acima, a LOB e a propna CF possibilitam a permanenc1a, ao 
considerarmos que a PCE é um local de alto risco, havendo a possibilidade de quebra 
da ordem a qualquer momento. 

Entrevistado nº 5 

Insisto na ilegalidade ou legalidade dessa atividade em uma visão macro de Segurança 
Pública, pela sensação de segurança que se atingiu 

4) Qual a conveniência e necessidade? 

Todos responderam que é necessário, o entrevistado nº 5, Ten Cel 

Moletta afirmou que a conveniência é governamental, (vontade do 

governador) e o Cel Xavier, estendeu sua resposta afirmando: 

Muito embora hoje exista uma necessidade efetiva da presença da PMPR dentro da 
PCE, devido aos fatos das últimas rebeliões e da falta de agentes penitenciários, não é 
conveniente tal situação para a PMPR, tendo em vista a carência de efetivo no CPC, o 
que acarretou na época da intervenção na PCE a transferência de alguns policiais 
militares para o próprio BPGd, diminuindo o efetivo das outras unidades operacionais. 

A necessidade obrigou a colocação do efetivo mas, tão logo se conclua a contratação e 
formação de mais agentes penitenciários, será possível a retirada dos Policiais Militares 
do interior da Penitenciária. 

Não é conveniente que a Polícia Militar continue naquele local, pois o efetivo existente 
da Corporação é insuficiente para cumprir sua missão fim - o policiamento ostensivo e o 
atendimento de delitos em flagrância. 

Ademais, a formação de um Policial-Militar é muito mais ampla, sendo um desperdício 
utilizar essa mão-de-obra tão qualificada apenas na função de Agente Penitenciário. 

Felizmente, dia 28 Nov 03 (Sexta-feira), o Excelentíssimo Sr. Governador do Estado 
ROBERTO REQUIÃO anunciou que abrirá concurso público para a contratação de 
1.400 Agentes Penitenciários, o que possibilitará a retirada dos PM do interior da PCE e 
utilização desse efetivo em ações preventivas de delitos. 

5) Como a PMPR pode ajudar na condução do sistema prisional, 

especificamente no interior dos estabelecimentos prisionais? 

Entrevistado nº 1 



29 

O auxílio da PM na condução do Sistema está justamente em permitir aos agentes 
penitenciários e técnicos do Sistema que desenvolvam as suas atividades com toda a 
segurança. Logo, a atividade é auxiliar e já é modelo no Estado do Rio Grande do Sul 
(Brigada Militar). 

Entrevistado nº 2 

Entendo ser de suma importância a parceria entre o Sistema Penitenciário e a PMPR 
objetivando a segurança. Porém não de forma permanente, em todas as Unidades, pois 
não é função da PMPR a segurança interna e sim a segurança externa, que já é uma 
grande colaboração. Quanto à segurança interna somente deve ocorrer em situação de 
crise e enquanto perdurar a situação de perigo. 

Entrevistado nº 3 

Gestora da inteligência de segurança, nas investigações de ligações telefónicas 
interceptadas dentro das Unidades Penais e demais correlações. Apoio nos 
procedimentos de revista em celas, 

Compartilhando informações e procedimentos de segurança com a Administração 
Penitenciária. 

Entrevistado nº 4 

A Polícia Militar pode ajudar na condução do sistema prisional na segurança externa e 
quando de uma atuação efetiva para a manutenção da ordem pública. No interior dos 
estabelecimentos prisionais a ajuda deve ser em relação a operações periódicas de 
busca e revista nos presos e nas celas. 

Entrevistado nº 5 

Produção de conhecimento na coleta de informações com a atividade de prevenir a 
entrada de armas e drogas nos estabelecimentos penais. 

6) Qual a melhor alternativa: retirar a PMPR de dentro da PCE, ou 

colocá-la dentro das demais unidades prisionais? 

Entrevistado nº 1 

O ideal não é a permanência da Polícia Militar dentro da PCE, aliás, como já afirmei, a 
medida é excepcional, provisória e infelizmente vem sendo perpetrada. Por sua vez, o 
Departamento Penitenciário não vem conseguindo equacionar a questão, omitindo-se à 
respeito e, a situação prisional não retornou a normalidade de então. 

É óbvio que todo e qualquer programa de recuperação aos internos está prejudicado. 
Falta assistência social, médica, odontológica, psicológica, religiosa e jurídica. Falta 
trabalho e estudo. Logo falta tudo. O problema é sério e representa um retrocesso no 
atual Sistema Penitenciário. 

Entrevistado nº 2 

Não vemos necessidade de colocar a Polícia Militar nas demais Unidades , apenas na 
PCE, excepcionalmente, por ser a maior Unidade, que abriga 1500 presos e não possuir 
espaço físico adequado. 

Entrevistado nº 3 

O papel da PMPR com certeza não é administrar unidades prisionais, e sim trabalhar 
em conjunto com autoridades penitenciárias para a eficácia do Sistema Penitenciário do 
Paraná. 
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No momento é inviável a retirada da PMPR de dentro da PCE, a segurança na Unidade 
só é mantida atualmente pelo trabalho compartilhado com a administração. Enquanto 
não forem sanadas as dificuldades de ordem estrutural, pessoal, tecnologia e 
capacidade de vagas da PCE, não vislumbramos esta alternativa a curto prazo. 

Entrevistado nº 4 

A competência da PMPR é a segurança externa de estabelecimentos prisionais, e por 
isso a alternativa seria retirá-la de dentro da PCE, deixando que os Agentes 
Penitenciários, pertencentes à SEJU, cumpram suas funções. 

No tocante à atuação da PMPR dentro e fora das demais unidades prisionais é 
totalmente desaconselhável pois, atualmente, a Corporação não dispõe de efetivo 
suficiente para disponibilizar para tal situação, sem prejuízo às demais áreas de 
atuação. 

Entrevistado nº 5 

As alternativas para a retirada da PMPR, são: Reforma estrutural da PCE; 

Construção de novas Unidades Penais, com menor capacidade e mais modernas; 

Contratação de novos funcionários habilitados, pelo sistema. 

A permanência da PMPR, no interior das Unidades Penais não está prevista em Lei, e 
não é de sua natureza essa atividade, pois no mundo moderno essa atividade não 
pertence a polícia. 

O Comandante do Policiamento do Capital, comentou que para a 

consecução de sua recente monografia, Polícia Militar Cidadã, 

disponibilizou na internet, em parceria com a ONG curitibana Ogawa 

Butoh Center, um pesquisa sobre segurança pública, e que uma das 

perguntas abrangia o tema desta monografia. O questionário pode ser 

respondido por qualquer pessoa, na internet, no endereço 

http://orbita.starmedia.com/-butoh1, e ainda pode ser acessado, 

apresentando, em 1 de dezembro de 2003, o seguinte resultado: 

O que você acha que deveria ser feito com os presos do sistema carcerário? 

o Estado deveria entregá-los para uma prisão particular 4,48% 

pena de morte 19,40% 

forçá-los a trabalharem para que paguem os seus gastos 50,75% 

mandá-los para outros países 0.00% 

criar outras opções de recuperação 25,37% 

não sabe 0.00% 

© 1999-2003 Enquetes [Todos os direitos reservados] 
{http://orbita.starmedia.com/-butoh1) 

Já houve mais de 1 O 000 respostas na enquete e 51 % dos acessos 

é de paranaenses. 
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O Diretor-Geral do DEPEN, à guisa de introdução, enriqueceu suas 

respostas, que vieram por escrito, com: 

A vigilância no Sistema Penitenciário deve ser contínua e funcional, como parte 
integrante do processo disciplinar que deve ocorrer em todas as Unidades Penais. 

Vigiar torna-se uma função definida e altamente necessária no controle comportamental 
dos indivíduos submetidos ao tratamento penal que, em princípio, deve ter mais o 
caráter pedagógico a ser executado por agente penitenciário, cuja missão é de 
educador, e para essa função foi treinado. 

Há no entanto casos em que a vigilância deve ser ostensiva, como meio de conter a 
agressividade e a perturbação da ordem que coloque em risco a segurança , à 
integridade física de pessoas e a preservação do património público. 

A Penitenciária Central do Estado vive hoje uma situação de anormalidade no Sistema 
Penitenciário, por ter sido palco de três rebeliões que colocaram em risco a segurança 
de presos e funcionários, tornado inviável a operacionalização daquela Unidade, 
obrigando o ingresso da Polícia Militar. 

As Autoridades Policiais Militares demostraram que a PMPR tem 

uma responsabilidade coadjuvante no gerenciamento de segurança no 

Sistema Penitenciário, e, conforme a crise a participação se amplia. Nos 

cargos chaves, DEPEN, a participação de oficiais da reserva é bastante 

acentuada, o atual diretor é oficial da reserva da PMPR, bem como vários 

diretores de unidades, logo após a rebelião em 2002, o cargo foi exercido 

por oficial da ativa da Corporação. 

Quanto à intervenção da PMPR no interior da PCE, foi considerado 

por todas as autoridades como absolutamente legal, e necessária. 

Quanto à permanência, houve uma discordância na 

temporariedade, sendo que, porém todos concordam que não pode ser 

uma situação perene. 

A palavra necessidade está presente em todas as respostas, o que 

condiciona a conveniência. Talvez se a pergunta fosse feita aos 

moradores das cidades de onde os policiais foram retirados, a 

conveniência não fosse tão defendida, como foi. 

A resposta das autoridades sobre a participação da PMPR na 

condução dos estabelecimentos penais indicou que deve se dar dentro 

dos parâmetros legais e de destinação da Força Estadual Preventiva. 

A última pergunta do roteiro, com duas alternativas, quase que uma 

pergunta fechada, reforçou que se deve retirar os policiais-militares que 

fazem a guarda interna na Penitenciária Central do Estado. 



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O perigo de usar uma técnica que teve sucesso no passado é a tendência a tentar repeti-

/a sem parar Robert Tomasko, consultor americano 

A presente pesquisa técnico-científica perfunctoriamente se 

fundamenta na indagação se a Polícia Militar tem a devida competência 

para, rotineiramente prestar serviço de Policiamento Ostensivo nas 

dependências internas da Penitenciária Central do Estado, pois é uma 

atividade essencialmente atípica aos ordenamentos jurídicos existentes. 

Os excertos da LEI DE EXECUÇÃO PENAL demonstram 

claramente que as considerações finais do major Lubian estão corretas, é 

ilegal a permanência de policiais-militares, tanto do ponto de vista das 

missões da PMPR, como bem demonstrou aquele oficial, quanto da 

organização penitenciária, conforme visto acima, no art. 77 - "A escolha 

do pessoal administrativo, especializado, de instrução técnica e de 

vigilância atenderá a vocação, preparação profissional e antecedentes 

pessoais do candidato." A Lei de Execuções Penais exige, portanto, 

pessoal especializado. 

Essa concepção, embora se consagre na legislação brasileira na 

década de 80, não é nova, pois no clássico de Foucault afirma: 

... que sejam praticadas regras de sã moral nas casas de detenção; que obrigados a um 
trabalho de que terminarão gostando, quando dele recolherem o fruto, os condenados 
contraiam o hábito, o gosto e a necessidade da ocupação, que se dêem 
respectivamente o exemplo de uma vida laboriosa, ela logo se tomará unta vida pura, 
logo começarão a lamentar o passado, primeiro sinal de amor pelo dever. (FOUCAUL T, 
1999, p.197) 

Contempla, ainda, Foucault (1999, p.225), que o regime da prisão 

deve ser, pelo menos em parte, controlado a assumido por um pessoal 

especializado que possua as capacidades morais e técnicas pela boa 

formação dos indivíduos. 

Segundo José Miguel Vivanco, diretor-executivo da Human Rights 

Watch/Americas, os abusos contra os direitos humanos no Brasil não 

sofreram alteração nos últimos anos. Ao lado da Venezuela, o país detém 
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o título de pior sistema carcerário de toda a América Latina, e os estados 

do Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul já figuram como violadores 

dos Direitos Humanos por utilizar a Polícia Militar na guarda interna de 

presídios. 

O Sistema penitenciário está caótico, ainda chamado de carcerário, 

por apenas manter os internos em reclusão celular sem o escopo 

pedagógico, o que permite a FARIAS JÚNIOR, elaborar um suposto 

MANIFESTO DESAFIADOR À SOCIEDADE: 

Eu sou imbatível. Você é impotente para me combater. As armas que você usa contra 
mim são por demais frágeis. Suas forças são por demais vulneráveis. As medidas 
irrogadas contra mi são ineficazes, porque atacam somente efeitos e não causas. Eu 
estou cada dia mais forte, porque você me abastece de homens, armas e provisões. 
Alguns homens que são retirados de minhas hordas por sua Sistemática Penal, são 
devolvidos mais preparados para atacar e lutar contra você e mais eficientes no 
aliciamento de mais homens para o crime. Eu sou, portanto, fartamente reabastecida 
por sua Sistemática Penal. Daí a minha pujança e a minha expansão e o descrédito de 
sua Sistemática Penal. (http://www.criminoprevencionismo.com.br/) 

A fim de comprovar a hipótese, foi feita pesquisa de campo, 

através de perguntas a autoridades civis e militares, técnicos e políticas, 

que foram: 

Os entrevistados unanimemente afirmaram que existe a 

necessidade de permanência dos policiais-militares no apoio à vigilância 

interna da Penitenciária Central do Estado do Paraná, o que não deve 

ser permanente. Embora se tenha afirmado que há compatibilidade de um 

sistema misto, pelo exemplo do que acontece em cinco presídios 

gaúchos, também lá é provisória a permanência da Brigada Militar na 

guarda interna, sendo renovada a cada seis meses a determinação para 

que a situação permaneça. Em peroração o Juiz Titular da Vara de 

Execução Penais se expressa: "O ideal não é a permanência da polícia 

militar dentro da PCE, aliás, como já afirmei, a medida é excepcional, 

provisória" (p. 34). 

A evolução do pensamento deste pesquisador, que foi sendo 

construído pelos achados da pesquisa, e não por conceitos pré

concebidos, merece absoluto destaque; encerro esta pesquisa científica 

afirmando o que de início não acreditava: 

Não é de responsabilidade da PMPR a execução do serviço de 
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guarda interna dos presídios. 

Sendo assim, canalizemos o potencial mobilizador de que dispõe a 

Corporação para ações antecipativas, que melhorem a qualidade de vida 

do cidadão e que tragam segurança objetiva. 

Conforme demonstrado na presente monografia, o governo do 

Paraná deverá contratar 1400 novos agentes penitenciários, 

considerando que são utilizados atualmente 1046 agentes terceirizados, é 

provável que os policiais-militares sejam substituídos retornando a sua 

missão na guarda externa e escoltas. 

Caso tal desiderato venha a se concretizar em breve, esta 

monografia alcançará duplo grau de satisfação, por obter pleno sucesso 

acadêmico ao atingir os objetivos que se propôs e fático, por ver resolvido 

um problema que está afetando a segurança pública do Paraná. 
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PROJETO DE PESQUISA- Maria Elisabete de Oiveira UFPR. 

Gerência de Segurança no Sistema Penitenciário. 

Nome: KIKUCHI, José Carlos Hissagi 
Objeto de Estudo; Gerência de Segurança no Sistema 
Penitenciário. 
Ciência Principal: Direito 
Ciências Correlatas: Administração, Sociologia. 

Situação Problematizadora: Em razão da Rebelião de 2001 na Penitenciária Central do Estado, n a cidade de 
Piraquara, promovida pelo Crime Organizado, através da facção criminosa intitulada P.C.C., resultando na morte de 
um Agente Penitenciário. Com a tomada a força das instalações pela Polícia Militar, os agentes negaram a tomar as 
suas funções no interior da P.C.E., em razão da alegada falta de segurança. Na administraçã9 de Crise, o Estado 
através do Secretário de Segurança Pública, por decreto, ordenou que as funções temporariamente fossem 
administradas pelo Comando do BPGd. 

Problema de Pesquisa: A Policia Militar, através da unidade Operacional do BPGd, esta preparada tecnicamente a administrativamente para desenvolvj!r esta atividade 
de competência residual? Qual o Gerenciamento na época, atualmente e ·pc,sterior?.Qual o nfvel de Gerenciamento alcançado e projetado para coadunar as atividades 
de Policiamento Ostensivo com as atividades dos Agentes Penitenciários? Para este Gerenciamento há normas de Competêndia que estreite esta atividade com as 
com r>etênclas constitucionais vigentes. 
O Ponto de Vista que irá defender como solução do Problema(tese, hipóte~ resposta provisória;o que irá demonstrar?. A razão do seu trabalho, justificar? Mesmo 
com a atividade atipica, e de competência resi~u~I. a Policia Militar do Paranã, conseguiu coadunar a sua atividade de Policiamento Ostensivo, criando normativas administrativas 
e técnicas que suplantaram as dificuldades técnicas-administrativas, com a ~er~nç!ª ~;:i_..Ç.ri§,e e adaptação rápida, absorvendo a Missão, com o desenvolvimento da atividade 
imposta por imperiosa necessidade do Administrador Público, colaborando para a pacificação da massa carcerária, agilização do Serviço sob o encargo dos Agentes 
Penitenciários, e por esteira, colaborando com a Sensação de Segurança da comunidade paranaense, com total controle sobre as facções criminosas que agia no Sistema 
Penitenciário, criando uma unidade que pode ser considerada Segurança Máxima. A eficiência de tal atívidadé atualmente, pode acarretar ao Estado sérios problemas com a 
retirada do Policiamento no interior da P.C.E.. em razão dos agentes penitenciários terem se ajustado a Rotina PM. · 
Objetivo Geral: da conveniência ou não da retirada do Policiamento Ostensivo do interior da P.C.E., e suas conseqüências positivas e negativas a Sensação de Segurança da 
comunidade paranaense. .. 
Objetivos Especfficos: Metodologia: Os estudos 
a) contribuir para a apresentação de serão encetados no Batalhão 

modelo de Gerenciamento ou de Policia de Guarda e no 
aperfeiçoamento do existente; Departamento Penitenciário, 

b) Arrazoar as novas funções da Polícia com a compilação do histórico 
Militar no desenvolvimento de suas no início das atividades de 
atividades; Policiamento Interno na PCE, 

c) Apontar se as atividades desenvolvidas tanto por escrito, com 
no interior da P.C.E., encontram-se em entrevista pessoal, com coleta 
consonância com as normativas de resultados através de 
constitucionais; pesquisa de campo, 

d) ·Qual os resultados apresentados no apresentação de cronograma 
contexto social; de desenvolvimento das 

Revisão de Literatura: 
Pesquisa documental 
sobre a posição do 
Tema, Monografias já 
elaboradas, dccumentos 
oficiais, literatura sobre 
o caso. Qual a estrutura 
organizacional, missão 
desempenhada, 
doutrina reinante 

e) Apresentar demais alternativas; atividades necessários a 
concretização do Trabalho , • 
Técnico Cientifico, bem como 
f~~q"!i.sa_? Bibliográficas, 
entrevistas.Pessoais. 

Desenvolvimento: 
obtenção de 
informações 
escritas, pesquisas 

Avaltação: ~ 

1. Problema está claro e delimitado? 
2. As atividades estão correlatas com o 

de • campo, 1 3. 
cronograma? 
Há informações suficientes para o 
desenvolvimento do Tema proposto? 
A metodologijl está coadunada com o 
problema de pesquisa? 

tratamento 
estatístico, e, 1 4. 
confrontação dos 
resultados com as 1 5 
hipóteses. · 

A Metodologia e a tese apresentada tem 
ressonância com Teoria? 

6. Confronta as fontes de informação? 
7. Toma Juízo e formula juízo crítico?Segue as 

Regras? 
8. Atende o Cronograma ? 


